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الخاصة  ة لهيئة المشاوراترابعرئيس هيئة المشاورات: الدورة المن موجز 
 بالتجديد الحادي ضعشر لموارد الصندوق

 
بشأن إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  40/د 195بما يتماشى مع القرار 

والذي يطلب إبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز ف: مداوالت هيئة المشاورات، يرد الموجز الذي أدلى 
 ف: ملحق بهذه الوثيقة. رابعةالهيئة عن دورتها الرئيس 
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ة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد رابعرئيس هيئة المشاورات: الدورة المن موجز 
 الحادي ضعشر لموارد الصندوق

دارة الصندوق وموظفوه، جتمع أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ا -1 وا 
ة لهيئة رابعالدورة ال من أجل 2017 األول نكانو /ديسمبر 15و 14ضيوف ف: روما يوم: المراقبون، و الو 

 جديد الحادي عشر لموارد الصندوق.المشاورات الخاصة بالت

مشاورات وافق األعضاء على جدول األعمال واتفقوا على اقتراح إدارة الصندوق بعقد دورة خامسة لهيئة ال -2
، ف: اليوم السابق النعقاد الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظ: 2018فبراير/شباط  12 ف: روما ف:

الصندوق. وسوف تتيح هذه الدورة الخامسة لألعضاء الذين لم يتمكنوا من اإلعالن عن تعهداتهم ف: الدورة 
برنامج القروض والمنح ومساهمات تجديد ا تعهداتهم قبل تأكيد المستويات المستهدفة لسجلو الرابعة أن ي

 على تقرير وقرارات تجديد قبل الموافقة فيما بعدالموارد لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، و 
 الموارد من قبل مجلس المحافظين.

 كانت النتائج الرئيسية للدورة الرابعة كما يل::و  -3

المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد هيئة استكمل األعضاء واتفقوا على تقرير  (1)
طار إدارة النتائج لفترة لتزامات االمصفوفة ، بما ف: ذلك الصندوق التجديد الحادي عشر وا 

 .لموارد الصندوق

والقرار الخاص  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاستكمل األعضاء واتفقوا على قرار  (2)
 .باالقتراض من األسواق

 التعهدات الت: ستستمر ف: الدورة الخامسة.اإلعالن عن بدأ األعضاء عملية  (3)

 لموارد الصندوق إلى مجلس المحافظينعشر وافق األعضاء على رفع تقرير وقرارات التجديد الحادي  -4
؛ والت: سيتم تحديثها حسب االقتضاء لك: 2018ف: دورته الحادية واألربعين ف: فبراير/شباط  العتمادها
استنتاجات الدورة الخامسة فيما يتعلق بالقائمة الكاملة للتعهدات المستلمة والمستويات المستهدفة تعكس 

 لبرنامج القروض والمنح ومساهمات تجديد الموارد لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

يسية العشر لتقرير ر األعضاء عن دعمهم القوي للصندوق ولرسالته ومهمته. ودعم األعضاء الرسائل الرئعب   -5
تحقيق نتائج بقدرة الصندوق على  ينعترفم، الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق هيئة المشاورات

ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما  ، والدور الهام الذي ينبغ: عليه القيام بهأكبر، وأفضل، وأذكى
ب األعضاء بوجه خاص ورح   الفقر المدقع والجوع، بما يتماشى مع ميزته النسبية. لقضاء علىفيما يتعلق با

التمايز بين الجنسين، والتغذية، قضايا المتعلقة ب ةبتركيز الصندوق القوي على المجاالت المواضيعية األربع
تحقيق أثر أكبر ف وتغير المناخ، والشباب، والتزامه بتعزيز نموذج عمل المنظمة واستراتيجيتها المالية بهد

، مع إيالء االهتمام الواجب إلدارة المخاطر. وأعاد األعضاء التأكيد المالما ينفق من مقابل أكبر قيمة و 
مليار دوالر أمريك:،  1.2بقيمة  الحادي عشر للموارد على دعمهم لمستوى مستهدف لمساهمات التجديد
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دوالر أمريك:، رهنا بتأكيد ذلك ف: الدورة  مليار 3.5ومستوى مستهدف لبرنامج القروض والمنح بقيمة 
 .2018الخامسة ف: فبراير/شباط 

 تهاأثنى األعضاء على إدارة الصندوق على الجودة العالية لألوراق الت: قدمتها لهيئة المشاورات، وعلى إدار  -6
خراطها مع الن روا عن تقديرهم الستجابة إدارة الصندوق والمستوى الرفيعالفعالة لعملية المشاورات. كما عب  

 األعضاء طوال العملية.

وكانت األغلبية الساحقة لهذه  – للتجديد الحادي عشر للموارد أعلن خمسة عشر عضوا عن تعهداتهموقد  -7
 بالدوالر األمريك:التعهدات بمستويات مساوية أو أعلى من مساهماتهم ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق 

غير مقيدة )من أجل كل  مساهمات تكميليةهدات مساهمات أساسية، و أو بالعمالت الوطنية. وشملت التع
وأول ، لتعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونمنفصلة لمساهمات من قضايا المناخ والتغذية(، و 

 ف: الصندوق. قرض شريك ميسر

أبدى عدد من الدول األعضاء األخرى دعمه القوي للصندوق والتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  -8
وعزمه على اإلعالن عن تعهدات لتجديد الموارد، بما ف: ذلك بمستويات أعلى من مساهماته ف: التجديد 

عالن تعهداتهم ف: العاشر لموارد الصندوق. وتوقع معظم هؤالء األعضاء أن يكونوا ف: وضع يسمح لهم بإ
 دمت أيضا تنويهات بشأن توفير قروض سيادية محتملة للصندوق.كما ق  الدورة الخامسة أو قبل ذلك. 

ر رئيس الصندوق عن تقديره العميق للدول األعضاء ومندوبيها على دعمهم للصندوق، ف: الختام، عب  و  -9
كما انعكس ذلك ف: تقرير وقرارات  –سية وجهودهم المبذولة ف: تحقيق توافق ف: اآلراء بشأن القضايا الرئي

عملية المشاورات. اء الذي قدموه طوال وعلى التوجيه الواضح والبن   –التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
ب بالتعهدات السخية الت: تم اإلعالن عنها، عالوة على التعهدات الخطية الت: تم استالمها قبل الدورة ورح  

تعهدات ف: الدورة الخامسة وعلى مدى عزم على اإلعالن عن النويهات العديدة بالرابعة، وأشار إلى الت
لى أقصى حد ممكن، وذك ر و أولئك الذين لم يعلنوا عن تعهداتهم بعد بأن يفعلوا ذلك  وحث  األشهر القادمة.  ا 
، ما بعدفيعن تعهداتها بالفعل أن بإمكانها أن تزيد تعهداتها ف: فبراير/شباط أو أعلنت الت: الدول األعضاء 

 .ف: حال تمكنت سلطات بالدهم من القيام بذلك

دارة الصندوق على توصلهم إلى اتفاق بشأن التقرير والقرارات، و  -11 هنأ رئيس هيئة المشاورات المندوبين وا 
 .2018ت ف: الدورة الخامسة ف: فبراير/شباط لهيئة المشاورا ةناجح نهايةوأعرب عن ثقته ف: 


