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 ،المندوبون الموقرون

 وعلى المناقشات الغنية للغاية التي دارت في هذين اليومين األخيرين. بديتموها،أالتي  أوال، دعوني أشكركم على روح التعاون

 .قدماللمضي مازال لدينا بعض القضايا المخصوصة التي البد من حلها، ولكنني على يقين من أننا نمتلك ما نحن بحاجة إليه 

الوصول إلى توافق في اآلراء أمرا حاسما لنجاح تجديد الموارد، ولقدرة الصندوق على اإليفاء باحتياجات السكان ويعدّ 

 على الرغم من هذه األوقات العصيبة والمضطربة. -- 2030ولمضاعفة أثرنا بحلول عام  -- الريفيين الذين نخدمهم

ج الحاسم، وأنا على ثقة من أننا اآلن نمتلك ما نحتاجه للوصول إلى لقد أحرزنا تقدما كبيرا في جدول أعمال االنتقال/التخر

 تموز./يوليو في اآلراء بحلول توافق 

ولكننا نعترف أيضا بأن األعضاء مازالوا بحاجة  .عنه للركائز األربع لالنتقال/التخرجالمعبر إننا نقدر عاليا الدعم الواسع 

 للمزيد من الوضوح حول بعض العناصر المخصوصة.

خصص مائة بالمائة من الموارد األساسية للصندوق ينبغي أن ت   إنأصغينا إليكم بوضوح عندما قلتم دعوني أؤكد لكم مجددا أننا 

ولكن أيضا مع  --وسنقوم باحترام هذا الموضوع للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. 

 بالمائة من موارد الصندوق اإلجمالية للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. 11تخصيص ما ال يقل عن 

وتشير أنماط االقتراض وتوجهاته في فترة التجديد الحادي عشر للموارد إشارة واضحة إلى أن مثل هذا االلتزام في متناولنا. 

 متكامل لالقتراض، ، وبإطارائتمانيمدعومة بتصنيف  --ومع مساهمات قوية في تجديد الموارد وبالتالي، فأنا على ثقة من أنه 

 سنستطيع إغالق الدائرة. --ة بحلول نهاية هذا العام وبتسعير مالئم للموارد المقترض  

عبر القوائم، وبتوفير مع عملنا معا للوصول إلى اتفاق نهائي، تبقى إدارة الصندوق ملتزمة بصورة كاملة بتيسير المناقشات 

 الدعم والمعلومات اإلضافية لألعضاء، سواء في العواصم أو هنا في روما.

 إننا نقدّر عاليا دعمكم لتعميق وتوسيع أثر الصندوق من خالل مواضيع التعميم، كما عبّرتم عنه في مناقشات اليوم.

الروابط مع برنامج عمل الصندوق اإلجمالي بموجب  فإننا سنأخذ بعين الحسبان كيفية تعزيز ،ومع تجديدنا لنهج التعميم

صمود  في دعمو 19-في التعافي بعد أزمة كوفيدكيفية مساهمة التعميم التجديد الثاني عشر للموارد. وسوف ننظر أيضا في 

 المجتمعات الريفية على المدى الطويل. وسنضمن توفير تحديث إضافي لكم عندما نجتمع مرة ثانية في يوليو/تموز. 

. المحلية، عالوة على العالمية واإلقليمية والوطنية – كذلك، فإننا نعترف أيضا بأهمية العمل في شراكة على جميع المستويات

-وكان التعاون مع الشركاء اإلنمائيين األعضاء.  دوله مات بديه للذينعلى الدعم والملكية اكذلك، فالصندوق يعّول على الدوام 

بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة األخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث الزراعية والسكان  -

 من أسلوب عملنا.  يتجزأعلى الدوام جزءا ال  --الريفيين الفقراء ومنظماتهم 

تحسينات على قياس النتائج واإلبالغ ال وبإدخالن تسمح لنا بتعاون أكبر، ومن شأنها أ ،إن الالمركزية تقربنا أكثر من الشركاء

 عنها.

 واختبارات الجهد فرصة سانحة إلعادة التأكيد على التزامنا باالستدامة المالية 19-لقد كانت مناقشات اليوم بشأن آثار كوفيد

الحصول على يعتبر  وبالنسبة للصندوق، ولكي يكون قادرا على دعم البلدان عندما تكون في أشد الحاجة،للصندوق وجدواه. 

 ال مناص منه.ا محوريا أمر –باإلصالح الجاري للهيكلية المالية للصندوق  امدعوم –مساهمات متزايدة من الدول األعضاء 

 سيداتي وسادتي،

دولنا األعضاء، والعترافكم بالموقع الفريد من نوعه الذي يحتله الصندوق في الهيكلية جانب من المستمر إننا ممتنون لاللتزام 

 من خالل تنمية زراعية وريفية 2و 1بعمله مع أشد السكان فقرا في أشد األماكن فقرا إليصال هدفي التنمية المستدامة  -الدولية

 مستدامة.و شاملة
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جمال مبدأ العالمية الذي تتسم به منظومة األمم المتحدة"، وذكرتنا ب االحتفاء"من أجل الموقر  باألمس، ناشدنا مندوب هولندا

المكسيك "بأننا متوحدون من خالل تنوعنا". وتلك مشاعر أظن بأننا نتشاطرها جميعا، وهي ما تصف بصورة جيدة للغاية 

 التجديد الثاني عشر للموارد.إنجاح  رحلتنا صوب

 من ، وفي وجه الكساد العالمي، وفي وجه غياب العدالة االجتماعية، وفي وجه التدهور البيئي، البد لنا19-وفي وجه كوفيد

وبخاصة النساء  - لصالح فقراء الريف المحاربةنكون مصممين بصورة ال يمكن أن نتزحزح عنها باالستمرار في أن 

 والشباب والشعوب األصلية.

ومع توجهاتكم، فأنا على ثقة من أن الصندوق سيتمكن من النهوض بما  ،الموارد هذهومن خالل انخراطكم في عملية تجديد 

 يفعله وإيصال المزيد نيابة عن سكان الريف من النساء والرجال الذين نخدمهم.

 شكرا جزيال لكم.


