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وعلى روح  ،نقاشًا عميقًا ومحّفزًا للغاية اللذين شهداعلى هذين اليومين  الجزيل لكم الشكرالمندوبون الموقرون، دعوني أبدأ ب
 التعاون القوية التي سادت في هذه القاعة.

في و  ،أن جميعناوأنا على يقين من  .منتهى العمقبعضها في  ،غايةلل هامةأسئلة وطرحت  ،جرت مناقشات كثيرةلقد 
أعمق كّلما أدرك المرء بأنهم  كانت األسئلة الة، كلماحمقابلة للحصول على عمل. في هذه ال ناواجه ،حياتنالحظة ما من 

بمقدار الدعم كّلما علمت و  ،بالصندوق ونتهتم مولذلك فكّلما كانت أسئلتكم أعمق كّلما أيقنت بأنك .ربما كانوا مهتّمين به
واآلن يتوّجب علينا أيضًا أن نفهم القضايا التي تودون التأكد من أننا سنتطرق لها، ولذلك فأنا ممتّن  .الذي تولونه للصندوق

 للغاية.

ر عن أود أن أعبّ  ،جميع أفراد فريق العمل هناو  ،وبالنيابة عن الصندوق ،لقد أصغينا إليكم بدقة وبقدر كبير من االهتمام
على الرغم من أنه مازال أمامنا  ،افية على بعض أسئلتكمو وآمل أننا قد استطعنا توفير إجابات  .تقديرنا وشكرنا لكم رأح
بعض األسئلة األخرى على مدى اجتماعات هيئة المشاورات. ولكنني أؤمن تمامًا للتطرق لإضافي البد من القيام به  لعم

 بأننا نتقّدم في االتجاه الصحيح.

ولذا فإنني لن أستعرض جميع  ،سوف يعرض علينا رئيس هيئة المشاورات موجزه الرسمي ،وبعد وقت قليل ،أنهأعلم 
نما أود عوضًا عن ذلك أن أرّكز على المجاالت الرئيسية التي أعتقد بأن هنالك حسٌّ  ،القضايا بالتفصيل باإلجماع وا 

ن أتقّدم بالشكر العميق على بيان القوائم الذي أدلت به صبركم، اسمحوا لي أ اختبار. ولكن قبل ذلك، وعذرًا على بشأنها
ال نأخذ ثقتكم بنا على أنها من المسلمات بل ال بد لنا من االستمرار في العمل يجب أ. اية الدورة البارحةدالصين في ب

 .لنستحقها

أظن بأننا تحّركنا من مبدأ الفهم الشامل للتوجه الذي سيأخذه  ،ومن إحساسنا المشترك بالغاية واإللحاح ،سأقول ببساطة أنه
مع المستوى المالئم من  ،لموافقة عامة على نهجنا استمعنا. وهنا فقد الضرورية لتنفيذه مسألة الوسائل نحو ،نموذج عملنا

 . السائد نظرًا للمشهد العالمي ،الحذر

تحت ضغوطات  ترزحلضرورة ولكنها تبقى ال تتناقص با الرسمية قد المساعدة اإلنمائيةدعوني أكرر مرة ثانية: نعلم أن 
السيادي. وآمل أن  واالقتراضوذلك من خالل قروض الشركاء الميسرة  ،ويتوجب علينا أن نجد الوسيلة للقيام بالمزيد جمة.

من لسبيل إلطار مقبول ا ،تحّدث فيها عن قروض الشركاء الميسرةوالتي سن ،يوليو/تموز 11تمّهد الندوة التي ستعقد في 
 نظر فيها.طرفكم لل

لقروض الشركاء الميسرة والمصادقة  لجنة اإلدارة التنفيذية في الصندوق بالفعل باستعراض اإلطار المقترح داخليًا، قامت
إننا  للتنمية.يبني إلى حد كبير على النموذج التي تتبعه المؤسسة الدولية وهو  ،على ما أعتقد ، قبل أسبوعين أو ثالثةعليه

نموذج المؤسسة الدولية للتنمية لنتأكد من أن بإمكاننا االستفادة من المناقشة المطّولة تباع انحاول إلى أقصى قدر ممكن 
متبع في نموذج الاللعل من أهم الفوارق مقارنة بو التي أجريتموها حول هذه العملية. وبإمكاني أن أقول لكم من اآلن أنه 

 80ما لو كّنا سننظر في عتبة و فيه ،جميع اقتراحاتكمهنا نحن منفتحين للغاية وألبعد حّد على و  تنمية،المؤسسة الدولية لل
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 ؟بالمائة 90إلى  85 بالمائة أو نتحّرك صوب 80هل سنبقي على نسبة  .السابق للموارد كحد أدنى من التجديدبالمائة 
الجزء المتعّلق أي  ،المساهمات األساسية في تجديد المواردبأن واضحة إشارة رسل ي، كما ساً كوننا صندوقسيعكس هذا و 

أكثر بكثير بحاجة لمناقشة . ولكن األمر العنصر الجوهري بالنسبة للصندوقيشكل ما زال  ،بالمساعدة اإلنمائية الرسمية
 المسألة، فال هذه وجهات نظركم بهذا الشأن. وبغض النظر عن علىمن كونه نهجًا دوغماتيًا لهذا فإننا نسعى للحصول 

 المؤسسة الدولية للتنمية.نموذج في اإلطار المقترح عن  في اعتقادي أي فارق أساسييوجد 

ال فيما يتعّلق بسوق رأس المال، ألن ذلك الطموح  ،ونقّدر لكم عاليا أيضًا نصيحتكم بتوخي الحذر بالنسبة لمنظور التجديد
ن أيضًا فقد أصغينا إليكم بانتباه. وسنعيد ما قلناه مّرة أخرى عندما سنعود مع درجة من الواقعية. بهذا الشأ زامنال بد وأن يت

بما في ذلك التذكير  ،تموها اآلنثر وسوف نتأّكد من أن الكثير من القضايا التي أ .طة طريق أكثر تفصياًل بكثيرار إليكم بخ
 نا جميعًا. يلعفائدة عظيمة مما سيعود ب ،ةجزء من الخطة المفصل ستشكلالذي سمعناه من المملكة المتحدة قبل االستراحة، 

ألنني  ،بة لنا جزءًا ال يتجزأ مما نتحّدث عنهسالتميز التشغيلي ألغراض إحراز النتائج الذي يمّثل بالنإلى ال أود العودة 
قد طرحا أمثلة محددة للغاية عّما نحاول القيام به للتأكد من أن الصندوق يفي  Périnو Lisandroأعتقد بأن كاًل من 

 بالغرض المالئم في المضي قدمًا. 

في المشاورات  .أنا سعيد ألننا لم نفعل ذلكنوعًا ما و  .هنالك نقطة لم نتطّرق لها بصورة كبيرة خالل اليومين الماضيين
القضية الشاملة المتعلقة بصورة  برزتالمجلس أو في معتكفات المجلس، رات دو الماضية الرسمية وغير الرسمية سواء في 

أود فقط أن أقول لكم  .بهذا الخصوص ،الصندوق بشكل كبير. كذلك فقد تلّقيت العديد من التعليقات ومن النصائح منكم
 ولكن أيضًا بالنسبة للصندوق وهو يمضي قدمًا. فحسب،ال بالنسبة لتجديد الموارد  ،ندرجه في خطتناسبأن ذلك جزء مما 

العالمية واإلقليمية على مستوى العالم، بما في ذلك أيضًا القضايا في روما فقط، وال تكون فصورة الصندوق الواضحة، ال 
رصة مستوى المجتمع المحلي الذي نخدمه. ولذلك أود أن أنتهز هذه الفو على المستوى القطري  ،األهم من ذلكو  ،لكنهو 

ي في مناسبات عديدة على أننا نعمل على حملة كبيرة يتّم التخطيط لها ألننا ندرك جيدًا بأننا بحاجة تحدثوا إلللتأكيد لمن 
 .من خاللكم لدافعي الضرائب في بلدانكمو ولكن أيضًا  ،ال أمام الدول األعضاء في الصندوق فقط ،ألن نثبت أنفسنا

 إننا بحاجة ألن نساعدكم لكي تتمكنوا من مساعدتنا. .انناهنبقيه في أذ بعدًا هاماً  فإن ذلك يشّكل ،وألكون صريحًا معكم

 ،إذ أشار العديد منكم إلى أن الوقت هام هنا ،المعلومات االرتجاعية التي أعطيتمونا إياهاعاليًا نقّدر و كذلك فقد أخذنا علمًا 
م باّتخاذ قراره و وأنا أعلم بأن معظمكم سيق .قد بدأ بالفعلمن العام نصف الثاني الأي أن  ،فنحن نقترب من شهر يوليو/تموز

 لذا فإنه .قترحةأو أنه قد اّتخذ قراره بالفعل بالنسبة للقرارات الم ،إن لم يكن قبل ذلك ،حتمًا بحلول شهر أكتوبر/تشرين األول
 حتى في مناقشات ثنائية أو غير رسمية. ،من الهام أن نتمكن من توفير األجوبة لكم على جميع األسئلة التي طرحتموها

وقتكم في العودة إليكم مرارًا وتكرارًا ال بالنسبة لهؤالء الذين  قدرًا كبيرًا من إننا نضيع .تفهمكم بالتماسكالمي دعوني أنهي 
نما أولئك الذين يأتون من العواصم من خالل زمالئكم في روما، للتأكد مما قلت بشأن بعض القضايا  وهمفي روما فقط، وا 

أي من األسئلة المطروحة. وآخر ا لم ننسى ومن األمور التي أود أن أفعلها األسبوع القادم هو التأكد من أنن .المخصوصة
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. إننا سنقوم بالتطرق ا وهذه القضية لم يتم التطرق لهاقضية م بأنه قد طرحم اإلحساس كشيء أريده هو أن يتمّلك أحد
 األمر. بس ثنائي، إذا تطللجميع القضايا على أسا

وأنا على ثقة تامة بالمحصلة النهائية؛ وهي أن شمولية تدخالت الصندوق عبر العالم  ،لقد أثرنا الكثير من الجدل باألمس
 .النهج هو نهج يعود بالفائدة على الجميعهذا وأن  ،ستمرتبقى وستوعبر مجموعات مختلفة من البلدان أو فئات البلدان س

وبما يتعّدى  ،بالمائة 50إلى  45و، بالمائة 10إلى  90األرقام بما يتعدى ك ما يتوجب علينا إبقاؤه في أذهاننا أعتقد أن ذل
 فإن مبدأ الشمولية هو األساس الذي سيبقى. هكلّ ذلك 

 القوليمكن للمرء أن يختار  ،سواًء داخليًا أو خارجياً  ،الصعوبةفي غاية مي بالقول أنني أعلم بأن األمر وسأنهي كال
 9. بالعمل من الساعة "سنقوم بإيصال النتائج بأي شيء يمكن أن تعطونا إياه ،دعونا نقوم بأفضل ما يمكننا القيام به"

لكنني أرفض مثل هذا الحل. ذلك ال  ،لن يضايقك أحد ،سعداء موظفو الصندوق سيكونون ،مساء 5صباحًا حّتى الساعة 
لتحسين أو إحداث فرق في السياق اإلنمائي،  أفهم الضغط الذي ترزحون تحته. يعني أنني ال أصغي؛ وال يعني بأنني ال

 .بغض النظر عن شعوركمعليكم دائمًا أن تناضلوا 

قبل أن نبدأ بالمضي قدمًا.  ،حّتى يتم تفسير كّل األمور ،ال ننتظر حّتى يّتضح كل شيءالتالي: دعونا ما أناشدكم به هو 
بإمكانكم أن تتصّوروا  ، ولذاالخلفية الماليةأتمتع بقدر من ولكن وفي واقع األمر  .ؤولين نقدياً وهذا ال يعني أننا لن نكون مس

ما الذي  كل يوٍم بيومه. ولكن دعونا نفّكر بالتعرض لهاأسمح لنفسي وال لهذه المؤسسة  التي لن بعض المخاطربأن هناك 
عن  اً كثير ال أوّد أن أتحّدث "وقلت بأنني  ،نفس السؤال، سألني الناس عندما تركت العمل مع الحكومة أفعله؟يمكن أن 

وذلك ببساطة ألنه لو فكرت فيما كان بإمكانك عمله بصورة أفضل، لوجدت  ."ألنني ال أعتقد بأنني قمت بعمل جيد ،األمر
: األمر ال معاً  دعونا نفكر ،كما قلت اليوم ،. الفكرة هيأنه كان بإمكانك تحقيق المزيد، ربما بأربع أو خمس أضعاف

نما األمر يتمّثل في كيف يمكنني أن أزيد  ؛يقتصر على مجرد ما هو حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية التي ستقدمونها وا 
لى أقصى حد ممكن. تلك هي  هذا واضح ،هذا الطلب شأنب وسنعود إليكم -؟ من حجم العمل استنادا إلى الطلب للغاية وا 

، يقول على التفكير باألمور األخرى التي يمكننا أن نأسس لها. لقد سمعت بعضكم وذلك سيساعدنا أيضاً  ،مناشدتي لكم
وسأعود إليكم  ،األمر اليوم؛ لذا علينا أن نتحّدى أنفسنامثاًل لو كنتم مستعّدين لقروض الشركاء الميسرة ربما كنتم قررتم 

 نسبة لموضوع قروض الشركاء الميسرة على سبيل المثال.الب

وذلك يمكن بحّد ذاته  ،مائة بالمائةمقدار االستعاضة بر خطقتراض السيادي الحالي حماية وضعناها لتجّنب يوّفر إطار اال
في األحوال السائدة أن يغدو تحديًا آخرًا نواجهه. ومناشدتي لكم هي أن تساعدونا على التفكير بالطرائق المحتملة المختلفة 

 .هذه النقطةلمساعدتنا في 

جميع المواضيع قبل أن  نا أال ننتظر حّتى نسويولكن علينا أن نتحّرك. يجب علي ،مفروشًا بالورودليس الراهن الوضع 
تشعرون بأننا ال ال بحيث  أحاول فعليًا القيام به. أنا أقول هذا نتحّرك. يجب علينا بالفعل أن نحاول التحرك. وهذا ما

ولكنني  ،ً االنمائية الرسمية تحتها. إننا ندرك ذلك تماما المساعدة رزحنصغي إليكم عندما تتحدثون عن الضغوطات التي ت
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في كّل صباح يعلم األسد جيدًا بأنه يتوجب عليه أن  -وهذه كلمتي األخيرة لكم -أعتقد بقول شائع في جنوب أفريقيا 
ال مات من الجوع؛ وكّل صباح تعلم الفريسة أنه يتوّجب عليها أن تكون أكثر رش اقة من األسد يركض أسرع من الفريسة وا 

ال  وأن تركض أسرع منه بكثير النهائية هي أنه ال يهم إذا كنت األسد أو الفريسة ولكن يتوّجب  لحصيلة. وافإنه سيفترسهاوا 
 كرًا لكم.شعليك الركض. في التنمية يتوجب علينا الركض وباستمرار. و 


