بيان ممثل المملكة المتحدة
المملكة المتحدة فخورة بسجلها في التنمية الدولية؛ وفي محاربة الفقر الريفي وتغير المناخ .إننا ملتزمون بالمساهمة
بما يعادل  0.7في المائة من الدخل الوطني اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية والحد من صافي انبعاثات غاز ثاني
الكربون إلى الصفر بحلول عام  .2050إننا ملتزمون باألمم المتحدة ،وبينما ال يزال دعمنا لهذه المنظومة راسخا،
فإننا ملتزمون أيضا بتحسينها ،وبتنفيذ إصالح النظام اإلنمائي لألمم المتحدة ،وهو األمر الذي وافقت عليه جميع الدول
األعضاء فيها.
لقد تضافرت النزاعات مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية لتوليد مستويات غير مسبوقة من االحتياجات .وال يبدو
تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح ألن عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع في
العالم اليوم آخذ باالرتفاع .ويحتاج العالم ألن يصعد الصندوق من جهوده ،وألن يلعب دورا أكثر استباقية في الهيكلية
الدولية للزراعة واألمن الغذائي .إن أشد الفقراء فقرا في العالم في أشد البلدان المناطق الريفية نأيا ً بحاجة ألن يزيد
الصندوق من أثره وألن يعمل بصورة أفضل مع الشركاء إليصال نتائج أفضل وأعظم ألولئك المعرضين أكثر من
غيرهم ألن يتركوا للتخلف عن الركب.
وبعد خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي –ال من أوروبا ،فإنها مستمرة في زيادة انخراطها العالمي .إن
تطلعنا لالنفتاح على الخارج ،ولرعاية أولئك الذين هم في أمس الحاجة ،من القيم الهامة للمملكة المتحدة .والنظام متعدد
األطراف أمر حيوي بالنسبة للمملكة المتحدة وللمصالح العالمية ،وسوف نستمر في لعب الدور المنوط بنا .وألن
المملكة المتحدة قائد ملتزم إلى هذا الحد بالنظام متعدد األطراف ،فإننا سنستمر في السعي للوصول إلى أداء أفضل.
وسوف تشجع المملكة المتحدة المزيد من التعاون والتنسيق بين شركائنا إليصال أثر أكبر لألشخاص الذين نخدمهم.
وفي جميع المؤسسات متعددة األطراف ،ستستمر المملكة المتحدة في العمل بشراكة مع اآلخرين للوصول إلى فعالية
أعظم على مستوى النظام في التطرق للتحديات النامية التي يواجهها العالم اليوم.
إن تركيز الصندوق الواضح على النتائج والمساواة بين الجنسين وبناء الصمود في وجه تغير المناخ ستشكل أولويات
المملكة المتحدة في مشاورات التجديد الثاني عشر القادم لموارد الصندوق .ونتطلع ألن يبني الصندوق على برنامجه
للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ،وأن يضع أهدافا طموحة لعمله المناخي .فالعالم ال يمكنه أن ينتظر،
ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع األعضاء اآلخرين على تعزيز قدرة الصندوق على إيصال نتائج أفضل وأكثر لدعم
السكان الريفيين في التغلب على الفقر والوصول إلى األسواق وفرص العمل في البلدان األشد فقرا .أولئك هم األشخاص
الذين نخدمهم.
وأختتم بياني هذا بالتأكيد لمجلس المحافظين على أن المملكة المتحدة سوف تستمر في كونها أحد أكبر الداعمين
لإلصالح في الصندوق .وسوف نقوم بالدفع لتحقيق النتائج من أجل توفير حوافز أكبر على اإليصال .إننا ندعم الرئيس
أنغبو في تحقيق التميز التظيمي الضروري إليصال رؤيته الطموحة التي نسعى لتحقيقها جميعا .ومع بقاء عقد واحد
فقط للعمل ،هنالك حاجة ملحة في هذه المناشدة للعمل .لقد رأينا بأم أعيننا بأن مزاولة األعمال على النحو المعتاد لم
تعد كافية .وإننا نتطلع للعمل مع جميع الدول األعضاء للوصول إلى إنجاح التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،
والمساهمة في وضع الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح مجددا للوصول إلى هدفنا المشترك
لعام .2030
وشكرا لكم جميعا

