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 ،الموقرون والزمالء المندوبون

 

 .شباط/فبراير في عملنا سنواصل ناإن حيث موجزا سأكونو الدورة هذه نهاية من بنااقتر لقد

 طوال دارت التي المشاورات هذه طوال ومهمته للصندوق عنه أعربتم الذي والموحد الواضح بالدعم للغاية سعيد إنني

 .العام

 األهداف حزمة تكون وأن الدورة هذه نهاية بحلول التقرير من االنتهاء يتم أن في األمل عن أعربت ،باألمسو

 في المحافظين مجلس دورةل تقديمهال جاهزة الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة والنتائج وااللتزامات

 .ذلك تجاوزنا ،معا العملوب .شباط/فبراير

 .زخما هناك أن للتو المالي المراقب عرضها التي التعهدات ومبالغ تعهدات قدمت التي البلدان عدد ظهري   ،اليومو

 .منطقية غير مقارنات نجري وأال بالحذر نتحلى أن يجب ،الطبعوب

 ،دعوات هناك ،المنوال نفس لىوع .لمساعدتنا جهدها قصارى بذل على العزم عاقدة األعضاء الدول من العديد إن

 هذا في مبدورك القيام في حقا التفكير إلى جميعا أدعوكم أن أودو .اطوعي األعباء بعض لتقاسم ،مباشرة وغير مباشرة

 ممكن جهد كل ذلنب دعونا ،ذلك ومع .جميعا علينا كوفيد جائحة أثرت فقد .يعانون الجميع أن الواضح نوم .الصدد

 .الد السيناريو لتحقيق نستطيع ما بكل نقومل شباط/فبراير وحتى اآلن من

 عشر الحادي التجديد في مختلفة ألسباب اتتعهد تقدم لم التي البلدان بعض أن مالحظة لالهتمام المثير من وكان

 وشكري تقديري عن أعبر أن وأود كبير ترحيبب األمر هذا يحظىو .تاتعهد قدمتو اآلن عادت قد الصندوق لموارد

 .لهم

 بنتيجة االحتفال جميعا يمكننا أنه من للتأكد وزخمنا جهودنا شباط/فبراير وحتى اآلن من سنواصل أننا كمأطمأن أن وأود

 .الوقت ذلك بحلول ناجحة نهائية

 ذلك بحلول عليه حصلنا وما األهداف بين كبيرة فجوة وجود عدم من ،شباط/فبراير في ،سنتأكد ناأن أكرر أن أودو

 المستوى تحديد قبل الوضع أيلول/سبتمبر في سيستعرض التنفيذي مجلسال أن أكرر أن أيضا لي اسمحواو .الوقت

 .النهائي

 على تكون نتيجة الموارد؛ تجديد لعملية ناجحة نتيجة لتأمين القادمة األشهر في جهودنا سنواصل أننا إلى واطمئنوا

 نواجهها. التي اإلنمائية التحديات مستوى

 على واوحافظ جيدة بصحة واابق .سعيدة عطلةو احتفال فترة لكم وأتمنى ،جميعا لكم الشكر بتوجيه أختتم أن أودو

 .ملك كراوش .سركمأ   مع مصحتك


