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 المندوبون الموقرون،

في الدورة الثانية لهيئة المشاورات في الترحيب بكم  هيئة المشاوراتبادئ ذي بدء، اسمحوا لي بضم صوتي إلى صوت رئيس 
القضايا الرئيسية التي تتعّلق بعمل  حكم قبضتنا علىالحادي عشر لموارد الصندوق. في هذه الدورة سوف نالخاصة بالتجديد 

. وقد تّم التطرق لهذه في المستقبل أيضا بما يتعّداهافحسب، بل و خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد ليس  ،الصندوق
ياكم.القضايا بصورة شاملة في الوثائق التي تشاطرناها   وا 

مع خوضنا في هذه القضايا للوصول إلى اتفاق في  ،سأولي اهتمامًا وثيقًا لتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكمف وبطبيعة الحال،
 اآلراء.

بتعد عن موضوع للصندوق، اسمحوا لي أن أ اً يها أمامكم بصفتي رئيسالمرة األولى التي أتحدث ف هاأن بماو  ،في الوقت نفسه
 يزة.لفترة وج اليوم

زال رأيي على  نطاق عمله. ومامن لكي يتوّسع ويوّسع للصندوق وضوح بأن الوقت قد حان عند قبولي هذه المهمة، قلت وب
 حاله دون تغيير.

 بهذا الرأي أكثر من أي وقت مضى.في حقيقة األمر، أنا اآلن مقتنع 

جدول في الوتيرة الحالية لجهود التنمية كافية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تكون كما ندرك جميعًا، ف
ولكن مع  ،من اآلنعامًا  13أي بعد  ،2030التزم المجتمع الدولي بالقضاء على الفقر والجوع بحلول عام لقد . 2030 أعمال
. ىهنالك عدد مواٍز لهم من الجوعزال  ماو  ،مدقع مليون شخص يعيشون في فقر 800زال حوالي  ما ،وفي يومنا هذا ،ذلك

 وثالثة أرباع هؤالء األشخاص يعيشون في المناطق الريفية. 

مليار دوالر أمريكي إضافي كل عام لنصل إلى تحقيق هدفي التنمية  265يقارب  بالحاجة لماأيضًا أنفسنا  رذكّ هل يجب أن ن
 المستدامة األول والثاني؟

 سنويًا؟ أمريكيمليار دوالر  35 تصل إلىلوحدها ر أنفسنا بأن فاتورة واردات األغذية في أفريقيا نذكّ  يجب أنهل 

واق المالية تقترض بصورة مطردة من األسالبلدان األقل نموًا زالت  ما ،وفي وقتنا الحاضر ،ر أنفسنا أيضًا بأنههل يجب أن نذكّ 
 الريفية؟بأسعار فائدة مخيفة لتمويل برامجها للتنمية 

يتوجب عليه القيام بذلك من خالل التطرق و  .لى الصندوق أن يوسع نطاق عملياتهل لكم مجددًا أنه يتوجب عو لذا دعوني أق
القيام بذلك لإليفاء بالتزامه تجاه  ه. ويتوجب عليأهدافه إلى الطلب غير الملّبى من الدول األعضاء فيه على تمويله لتحقيق

 تهم.سكان الريفين واحتياجاال

 أثر أكبر على األمن الغذائي للسكان الريفيين وتغذيتهم وسبل عيشهم وصمودهم ورفاههم. لتركيتوجب عليه القيام بذلك 

يغدو أكبر. فنمو الصندوق ليس غاية بحد  ألنه يريد أن . الصندوق ال يقترح توسيع النطاقوتلك هي الحاجة ،ذلك هو الطلب
نما . أعترف بأن ضميري غالبًا ما يسألني: المدقع آفة الفقرالتخلص من عدد أكبر من البشر من  تمكينللمساهمة في  ذاتها؛ وا 
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ليس من واجبنا، ال بل من التزامنا أ ؟بإمكاننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير حد األدنى من الدعم عندما ندرك أنالكيف لنا قبول 
 ؟لى أثر مضاعف على الحد من الفقراالنتخابية للوصول إ كمدوائر ا ام الموارد التي أوكلتها إلينأن نعظم من استخد ،األخالقي

 .وبخاصة عندما نعلم بأن الصندوق في موقع يؤهله للقيام بذلك

 ،ميزته النسبية في العمل في المناطق الريفية من نوعه في هذه المهمة بفضل لصندوق أن يلعب دورًا فريداً وباستطاعة ا
نجازاته المعّبر عنها بوضوح تقارب األربعين مع خبرته التي  ،ان الوقت للصندوقوشركائه الذين نجح في اجتذابهم. ولقد ح ،وا 

 توسيع نطاق أثره.، لاالستثمار في السكان الريفيينمن عامًا 

يتم بالمائة. وال نتوقع أن  40إلى  25الصندوق من القروض والمنح بحدود برنامج فإننا نسعى لزيادة حجم  ،تحقيقًا لهذه الغايةو 
على الرغم من أن مساهمات الدول األعضاء ستستمر في كونها الكبير هذا من الدول األعضاء فقط، نطاق التمويل توسيع 

 20 أكثر منبلن ترتفع فإن مساهمات الدول األعضاء  ،حجر الزاوية لقاعدة مواردنا. وحّتى مع أكثر السيناريوهات تفاؤالً 
 بالمائة.

نمائية الرسمية وحدها ال يمكن لها أن تلبي جميع المساعدة اإلف بحس براغماتي؛ طموحناى يجب أن يتحل ،وبطبيعة الحال
على إطار أيضًا ز نركّ على مبدأ عدم االستعاضة، وبإصرارنا على هذا المبدأ  نصرّ  ،ولهذا السبب .احتياجاتنا التمويلية
للتجديد الحادي عشر للموارد على استقطاب المساهمات المقترحة سوف تنطوي استراتيجيتنا المالية و  .االقتراض السيادي
أسلوب خاضع أيضًا ب الميسرة من الشركاء، مع المضيإضافة إلى الوصول إلى القروض  ،الموارد اتاألساسية من تجديد

المجلس بتفويض من  وبطبيعة الحال، ،في وقت ما من المستقبلالستفادة من االقتراض من األسواق للقياس إلعداد الصندوق ل
 التنفيذي.

الصندوق ليس بمصرف.  ،ولكنني أميل للقول بأنها منطقية. ففي المقام األول ،قد تبدو هذه التغيرات راديكالية في بادئ األمر
نما وسيلتنا. أما الغايةكنا إننا   بغية الوصولالتحول الريفي  فهي ، سيداتي وسادتي،وسنبقى صندوقًا. واالستثمار ليس غايتنا وا 

، دون أن ننسى المجموعات إلى أشد المناطق نأيًا وأكثر األشخاص تهميشًا لتمويل الصندوق وخبرته الفريدة من نوعها
  تظهر على شاشات راداراتنا.غالبًا ما ال والتي  ،المهمشة

نما يساعدنا على إنجاز  لناالقتراض فإن  ،وبالتالي  ،ات دولنا األعضاءوعلى اإليفاء بتوقع هيبعدنا عن عملنا الجوهري: وا 
 المقترضين منهم، والمانحين على حد سواء. 

من  متغيرةنمائية عالمية إخياراتنا ال تغيير هويتنا. ففي بيئة نويع ال يمكنني أن أرّكز بما يكفي على القول بأننا نتحدث عن ت
ولكن المسار النهائي الذي نتجه نحوه يعتمد على احتياجات دولنا  ،نا القيام بهانزيد من جملة األمور التي يمكن أن الحكمة

 وعلى إرادتها. ،األعضاء

ائية بالمائة من استثماراتنا من موارد المساعدة االنم 90يذهب نقترح أن ومع الدعم القوي والمستمر من دولنا األعضاء، 
ل والبلدان للبلدان منخفضة الدخ ،اإلجماليةعلى الموارد ، وهنا أؤكد على موارد المساعدة اإلنمائية الرسمية وليس الرسمية

بما  أوضاع الهشةبلدان تعاني من  وستكون نصف حافظتنا في أفريقيا وحوالي ثلثها في .متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا
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من الموارد المتبقية المائة ب 10 ـال . مع ذهابطبيعية أو تمر بأزمات اجتماعية والبلدان التي تواجه كوارثاً الجزرية  الدولفيها 
األساسية للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، وسيزيد انخراطنا مع هذه الدول أيضًا بفضل نمو األموال المقترضة 

وبالتالي  ات زيادة في عمل الصندوق وأنشطته.إذن، وعلى وجه العموم، ستشهد جميع المجموع .االقتراضبموجب استراتيجية 
 استراتيجية تعود بالفائدة على الجميع. فهي

ير إلى المناطق الريفية التي لم  ،حيث ال تذهب المؤسسات األخرىإلى بالذهاب  :سيستمر الصندوق بما يفعله على أكمل وجه
 كذلك سيتسمر بالعمل كمحفز بغية استقطاب استثمارات إضافية للمناطق الريفية.نمائيًا. وعًا امن قبل مشر  بعضها

على مستقبلنا  جديةإخفاق االقتصادات الريفية في تلبية احتياجات الشباب الريفيين قضية شاملة ألنها تخّلف تبعات  برتويع
 المشترك.

يواجهون احتمال كونهم ولكننا ندرك جميعا بأن الشباب  بالمائة من الشباب في البلدان النامية في المناطق الريفية. 55يعيش إذ 
لشباب من غالبًا ما يتم إقصاء هؤالء ا هوكذلك فإن ،بمرتين إلى ثالث مرات من األكبر منهم سناً  عاطلين عن العمل أكثر
 ،المياه، واألسواقو  ،كافية لملكية األراضيالوصول الفرص هم ال يتمتعون ب. و اتخاذ القرار اتالعمليات السياسية وعملي

 وفرص المبادرات الفردية. ،والخدمات التمويلية

والتعاون  خاص: فإشراك القطاع ال. وهي مجاالت تعزز بعضها بعضاً حاجة مطلقةن اقتصاديًا وماليًا يالشباب الريفين تمكين إ
 طالق العنان لقوة الشباب الريفي في قيادة التحول الريفي.مور حاسمة إلأ ثالثيالتعاون والجنوب البين بلدان 

صندوق مالية تستهدف الشباب من خالل توسيع  ةولتطوير آلي ،ويخطط الصندوق لتعميم برامجه المراعية لقضايا الشباب
. والهدف هو مساعدة الشباب على إنشاء متوسطةصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والأالتمويل واالستثمار في 

من التمويل المتوسط  الصندوق اهذ ييسرالمزارع وغيرها من المشروعات الريفية المدرة للدخل للترويج إلشراكهم المالي. وسوف 
، وعلى وجه وبخاصة في مجاالت األغذية الزراعية، وأيضا لمنظمات المنتجين ،الصغيرة والمتوسطة الحجم للمشروعات

 وراق المالية.صحاب المبادرات الفردية، من خالل االستثمار بالقروض واألأالخصوص للشباب 

يصال األيجابيوقد اتخذت بالفعل العديد من الخطوات اإل لى ما إبجد  ظرنثر على نطاق واسع. ولكننا نة لتعزيز نموذج عملنا وا 
حراز النتائج. وبعد دراسة شاملة، سوف تطور إمبادرة التميز التشغيلي ألغراض  طلقنا مؤخراً أ قديحتاج للتحسين. وبالتالي، ف

لينا من زبائننا إلطلبات الواردة بايفاء بصورة أفضل اإلتحسين عمليات األعمال و بهدف هذه المبادرة خطة لتحول المنظمة 
 وشركائنا.

 تعزيزالمباشر، والالمركزية، و  وأستشهد بمثال اإلشراف ة.ناشئالتطور لمواجهة التحديات ال يف يقو الصندوق بسجل  يتمتع
رساء الشر   كات مع القطاع الخاص.ااألنشطة غير اإلقراضية وا 

كاتبنا القطرية راكزنا ومبد لم ذ الإزيد. والقصد من ذلك كله هو التسريع من خطة الالمركزية. ن نقوم بالمأولكن ما زال علينا 
لتوفير دعم أفضل  صيرتغدوا فعالة في وقت ق أنمن والتي صادق على إنشائها المجلس التنفيذي منذ فترة،  ،مكتباً  50وعددها 

 لى النمو.إلمنظمة في طموحاتها الرامية ل
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نما زيادة عدد الموظفين في ال تصار علىقاليتم الن  ،العملياتلتبسيط و  ن ننظر بصورة وثيقة أيضا أعلينا ميدان فحسب. وا 
المزيد من الصالحيات لهؤالء الموظفين بحيث يتم ضمان التنفيذ األسرع للمهام بتفويض ال مع أكثر لخصائصهم المطلوبة

يصال اإلشراف المستمر ودعم التنفيذ.  وا 

دوق جهود الصنتعزيز التنفيذ الكامل إلطار الفعالية اإلنمائية، ولأيضا  عشر للموارد فترة التجديد الحاديالصندوق في  سيضمن
دورة المشروعات،  على طولنعزز من مبدأ القرارات المستندة إلى الدالئل س. كما أننا ألثر أنشطتهللوصول إلى قياس منتظم 
 .االستخدام األمثل لمواردناضمان عالوة على  ،بهدف زيادة األثر على الفقر

ال يمكنني أن أؤكد بما يكفي على الحاجة الملحة لنهج متكامل لتمكين النساء والتمايز بين الجنسين وللزراعة المراعية لقضايا 
ل التغذية والقضايا البيئية والصمود في وجه تغير المناخ وعمالة الشباب في الحافظة بأسرها. وسنتطرق لهذه المواضيع بتفصي

 أكبر بكثير في أكتوبر/ تشرين األول.

فإن حزمة المقترحات التي طّورناها تهدف جميعها إلى إيالء األولوية ألشد البلدان فقرًا  إلى النقطة األولى، وبالعودة ،ولكن
 .الفخر الذي تمنحنا إياهنبلها و وألشد األشخاص فقرًا. ومن هنا يأتي تعقيد مهّمتنا و 

الطلبات الواردة من دولنا األعضاء تلك هي نتائج وتحسينها في آن معًا. فالوسيبقى الصندوق وفيًا لمهمته وملتزمًا بزيادة 
 . ةدعمكم لتحقيق هذه الرؤي على. ونحن نسعى للحصول الريفيينواحتياجات السكان 

 

 وشكرًا لكم.

 


