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يمثل هذا العام حدثا هاما بالنسبة للصندوق :حيث يتم اإلعداد للتجديد الثاني عشر للموارد .وتوفر هذه التجديدات على الدوام
الفرصة لفحص معمق لإلنجازات التي حققناها ،وتحريا لالتجاهات الواسعة التي سيعمل الصندوق من خاللها في المستقبل.
الصندوق شريك يتمتع بأهمية محورية لفرنسا ،بسبب اإلطار متعدد األطراف للمؤسسة ،والمهمة الفريدة التي تتمتع بها هذه
المؤسسة ،مما يمكنها من أن تكون المؤسسة األولى في الوصول إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة .وقد زادت فرنسا من
مساهمتها بين التجديدين العاشر والحادي عشر لموارد الصندوق بأكثر من  ،%50كما أنها وفرت قرضا بقيمة  50مليون
يورو عام  ،2019إضافة إلى مساهمتها بالمنح ،مما يثبت التزامنا بمحاربة الفقر الريفي والجوع.
لقد طور الصندوق ،ونفذ العديد من اإلصالحات خالل السنة الماضية ،مما يعزز من فعاليته وكفاءته ،ويجعل من هيكليته
المالية أكثر متانة بفضل التأكيد على توفير التمويل في المراحل األولى من دورات تجديد الموارد إلطار القدرة على تحمل
الديون .ونأمل أن نرى روح التغيير هذه تستمر في حين يستمر الصندوق أيضا في التركيز على دعم السكان الريفيين في أشد
البلدان فقرا وهشاشة في العالم.
كذلك فإن من شأن عملية التصنيف االئتماني أن تمكن الصندوق من الحصول على قروض سيادية أكبر ،كما ستكون مواتية
لممارسات مالية جيدة.
ويتوجب على الصندوق أيضا أن يثبت بأنه قادر على تحمل مهمة مواجهة تحديات التنمية المستدامة من خالل الترويج للتنمية
الريفية المستدامة الشمولية والزراعة عبر النشر ،وعلى وجه الخصوص نشر الممارسات الزراعية اإليكولوجية .كذلك فإننا
نتطلع قدما ألن نرى القضايا المتشابكة ،مثل اإلجراءات ذات الصلة بتغير المناخ ،والمساواة بين الجنسين ،وعمالة الشباب،
وقد غدت أكثر تكامال واندماجا في عمل الصندوق.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الجهد الذي يبذله الصندوق لمحاربة جميع أشكال التحرش ،وسوء استخدام السلطة غاية في األهمية
من وجهة نظرنا ،ويجب اإلبقاء عليها على المدى الطويل.
وتثني فرنسا على انخراط الصندوق على المستوى العالمي ،وعلى زيادة تعاونه مع الوكالتين األخرتين في روما ،والذي غدا
أوثق عام  .2019وبالفعل فإن الشروع بإطالق خطط عمل مشتركة لمنطقة الساحل ،واآلفاق التي يفسحها مؤتمر القمة العالمي
لنظم األغذية الذي ستعقده األمم المتحدة في عام  ،2021يجب أن يعتبر فرصة للسعي في خط العمل هذا ،وإلدخال المزيد من
التعزيزات على صورة جهود الصندوق على المستوى متعدد األطراف.
أتمنى لكم النجاح في الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين هذه ،والتي يتوجب على المداوالت خاللها أن تؤكد مجددا
اآلن أكثر من أي وقت مضى على تصميمنا على بذل جهد عادل وفعال لوضع حد للجوع في العالم.

