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 ،الموقرونوالزمالء السادة المندوبون 

إني سعيد ، ونحن نأتي إلى ختام هذه الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 بالتقدم الذي أحرزناه.

توافق الإن االنخراط الدؤوب للدول األعضاء في سائر القوائم هو إحدى نقاط قوتنا الرئيسية. وفي الواقع، يعد تحقيق 

مميزة للصندوق، ليس فقط في نموذجنا للحوكمة والتمويل، بل أيضا في كيفية تحقيقنا للنتائج على في اآلراء سمة 

 األرض.

نهج التخرج لفترة التجديد  تفاهم حولكم من أجل إيجاد وتصميمندفاعكم، واتقديري العميق لتفانيكم،  عنأود أن أعبر 

والتوصل  .ام القادمةينتوصل إلى توافق مثمر في اآلراء في األالثاني عشر للموارد وما بعدها. وما زلت على ثقة بأننا س

 في عملية تجديد الموارد هذه. ارئيسي اإلى اتفاق سيكون بالتأكيد معلم

ات الخاصة رهيئة المشاول األوليتقرير المسودة لحسن استجابة الدول األعضاء وقد شجعني أيضا أن استمع إلى 

. وأنا سعيد بشكل خاص بتقدير الدول األعضاء للجهود التي يبذلها الصندوق الصندوقعشر لموارد ثاني بالتجديد ال

 في تحديد أهداف واقعية ولكن طموحة.

، علينا عمل المزيد، وعلينا أن نقوم به بشكل 2030ونحن على قناعة بأنه من أجل تعميق أثرنا ومضاعفته بحلول عام 

 أفضل.

 لفة.ولكن األهداف الطموحة ال تأتي بال تك

وفي هذه اللحظة الحاسمة من عملية المشاورات الخاصة بالتجديد، حان الوقت ألن نتوصل إلى اتفاق أولي على 

 السناريو الذي نهدف إلى الوصول إليه.

 .علينا أن نقرر أية رسالة سنرسل إلى العالمت في وقت سابق: ذكروكما 

 يتمكن الصندوق من عمل المزيد.لكي م كما في وسعكل على عمل  كم مرة أخرىوأود أن أحث  

المستهدف للتجديد الثاني عشر للموارد. وفقط المالي وبحلول ديسمبر/كانون األول، علينا أن نتفق على اتجاه المستوى 

سيبقي الصندوق على المسار الصحيح للمساهمة بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع، دال أو هاء  اريوالسين

ت الريفية للتغلب على الصدمات المستقبلية. ووحده السيناريو هاء يضمن أن بإمكاننا عمل وبناء صمود المجتمعا

 المزيد في البلدان األشد فقرا.

وبعد أن استمعنا إليكم بعناية على مدى األيام األخيرة، سنواصل سعينا إلحداث أكبر أثر، بينما نبقى طموحين وواقعين 

عاملين على صقل األرقام استنادا إلى في نفس الوقت. لذلك سنمضي قدما مفترضين أن السيناريو دال هو هدفنا، 

 وفقا لذلك.رد للمواوتنقيح تقرير التجديد الثاني عشر  تعقيباتكم

ناريو، أو يدعوني أحثكم جميعا مرة أخرى على عمل أقصى ما في وسعكم الستكمال التعهدات ومواءمتها مع ذلك الس

 أعلى من ذلك.

 التنمية غير من" ،االثنين يوم ،المتحدة لألمم العام األمين نائبة ،AMINA MOHAMMED السيدة وكما ذكرتنا 

 ".العالمي الصمود يقو ض سوف الريفية،

 الزمالء األعزاء،

ونحن نتطلع لتوسيع وصولنا وأثرنا، ندرك أن هناك تحديات في المستقبل؛ وأن الطريق قد تكون وعرة. ولكن من 

 إنجاز التزاماتنا. خالل مساهماتكم وتوجيهكم، يمكنكم مساعدتنا على

عيم اإلصالحات المؤسسية الجارية عامي تدعيم. وعلى وجه الخصوص، نحن نعمل على تد سيكون العامان القادمان

 للسنوات األخيرة للحفاظ على المكاسب على المدى الطويل.
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، نحن ملتزمون بالكامل بدعم البلدان في مسارهم اإلنمائي، مصممين برامجنا لتتالءم مع ظروفهم مبدأ العالميةوباتباعنا 

وقد يكون ذلك من خالل الدعم المالي أو غير المالي؛ ومن خالل حوار السياسات أو االبتكار الزراعي. واحتياجاتهم. 

 بلد، بحيث يكون مناسبا وفعاال.إلى بلد  منوسوف يكون نهج الصندوق دائما تكييف دعمه، 

التأقلم لصالح زراعة برنامج ، وبرنامج التمويل من القطاع الخاصب عندما يتعلق األمره اسمحوا لي أن أكرر بأن

، وبغض النظر عن سياقهما المؤسسي، فإننا نعتبرهما عناصر أساسية لجهودنا الشاملة أصحاب الحيازات الصغيرة +

 لمحاربة الفقر، والجوع، وبناء الصمود الريفي.

 السيدات والسادة،

وقعات بالنسبة للفقر، والجوع، بلدا يطلبون دعما إضافيا. وكلنا يعلم ما هي الت 85اءنا ، ج19-فيدومنذ بداية ك

 واالضطراب االقتصادي، والصراع.

طموحنا من حيث األثر؟ وهل  ى؟ ما هو مستوإلى العالم هالارسريد إنالتي رسالة لذلك أسألكم مرة أخرى: ما هي ال

مستوى الطموح المحدد للصندوق يتوافق مع ذلك المحدد لبلدانكم، واألهداف التي التزمنا بها جميعا بموجب خطة عام 

 ؟2030

يؤدي إلى قيام الصندوق بعمل أقل، لن ينظر إليه كإنجاز ، وأنتم تعرفونني جيدا، بأن أي سيناريو بكل أمانةإني أعتقد و

 األمام في المعركة ضد الفقر والجوع. وخطوة إلى

وضع، خطورة الصناع القرار كي يدرك للذلك فإننا نعتمد عليكم ألن تعملوا مع وزراء المالية لديكم ومع حكوماتكم 

والحاجة إلى دعمهم القوي، وال سيما في الوقت الذي يمكن أن تصبح فيه بلدان إضافية معتمدة بالكامل على منح إطار 

   القدرة على تحمل الديون لتمويل التنمية فيها. 

عمل يعمل ويجب أن يس الصندوق وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها كل منكم، نحن بحاجة ألن نقول للعالم بأن

 المزيد.

أفضل ما يمكن أن وقبل الختام، أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكركم مرة أخرى على التزامكم بجعل الصندوق 

التي نعمل على خدمتها. كما أود التوقف للحظة كي نشكر ، لتقديم أقصى ما يمكنه للمجتمعات الريفية الفقيرة يكون

هدين خلف الكواليس لتكليل هذه األيام الثالثة بالنجاح، وعلى نطاق جميعا موظفي الصندوق تحديدا الذين عملوا جا

أوسع للتعبير عن تقديرنا لموظفي الصندوق في المكاتب القطرية والمقر الذين يساعدون الصندوق من خالل عملهم 

 هم على تقديم المزيد، وبشكل أفضل، كل يوم.الجاد وتفاني

 دمتم آمنين وفي صحة جيدة. 

 

 

 

 


