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لموارد  الثاني عشرلهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  الرابعةتقرير عن الدورة 

 الصندوق

لموارد الصندوق، والذي  الثاني عشرالخاص بإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  43-د/211بما يتفق مع القرار 

يطالب بإبقاء المجلس التنفيذي على علم بالتقدم المحرز في مداوالت هيئة المشاورات، يرد موجز من رئيس هيئة 

لموارد الصندوق كملحق بهذه  عشرالثاني هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ل الدورة الرابعة اجتماعيالمشاورات عن 

 .الوثيقة
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بالتجديد الثاني عشر لموارد موجز رئيس هيئة المشاورات الخاصة 

 الصندوق: الدورة الرابعة لهيئة المشاورات

 ، وإدارة الصندوق وموظفوهالثاني عشر لموارد الصندوق بالتجديد ات الخاصةالمشاور هيئةعقد أعضاء  -1

. وركز جدول 2020ديسمبر/كانون األول  11و 10االجتماع األول للدورة الرابعة لهيئة المشاورات في 

على وضع اللمسات األخيرة على تقرير التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وقراره، والبداية  األعمال

الرسمية لعملية التعهد للتجديد الثاني عشر للموارد. وقد حضر ممثلون من البنك الدولي، ومصرف التنمية 

 األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، والصندوق األخضر للمناخ االجتماع كمراقبين.

هناك ضوء وقبل المالحظات االفتتاحية لرئيس الصندوق، أشار رئيس هيئة المشاورات إلى أنه في حين أن  -2

، إال أن الوصول إلى عمالء الصندوق األساسيين سيستغرق وقتا 19-لكوفيد لقاح أمل إيجادمع  في األفق

ما  19-غير أن جائحة كوفيدطويال، وسوف تستمر التبعات االقتصادية واالجتماعية لهذه الصدمة لسنوات. 

هي سوى واحدة من أزمات متعددة يواجهونها، وبناء الصمود أمر حاسم نظرا إلى أن الفقراء، وال سيما فقراء 

تكون وآخر من يتلقى المساعدة. وعواقب العمل غير الكافي كبيرة ومن المحتمل أن  األكثر تضرراالريف، هم 

شات هيئة المشاورات أن الصندوق هو إحدى أكثر المؤسسات فعالية . وقد أظهرت مداوالت ومناقطويلة األمد

 في الوصول إليهم ودعمهم. ووقت تقديم الدعم هو اآلن.

وااللتزام  حقوق اإلنسانل العالمي إلعالنوفي بيانه االفتتاحي، ذّكر رئيس الصندوق بالذكرى الثانية والسبعين ل -3

يشة للجميع، وال سيما من تُركوا بعيدا عن الركب. كما ذكر بتعزيز التقدم االجتماعي وتحسين مستويات المع

رئيس الصندوق َمْنَح جائزة نوبل للسالم لبرنامج األغذية العالمي كمؤشر على القلق العالمي بشأن الجياع، 

 والفقراء، والمشردين، ودعا الدول األعضاء إلى دعم عملية تجديد موارد ناجحة.

، تم عرض فيديو قصير على أعضاء هيئة المشاورات يظهر حقوق اإلنساني لالعالمعالن واحتفاال بذكرى اإل -4

 عمل الصندوق مع الشعوب األصلية.

 وتم اعتماد جدول األعمال دون تعديل. -5

 تقرير التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -أوال

التغييرات التي أدخلت على قدمت اإلدارة التقرير المنقح للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مركزة على  -6

أكتوبر/تشرين األول، ولخصت  21-19التقرير منذ الدورة الثالثة لهيئة المشاورات التي انعقدت خالل الفترة 

 الخطوات التالية في عملية تجديد الموارد.

ورحب األعضاء بالعرض والتنقيحات التي أدخلت على التقرير. وأشار معظم األعضاء إلى أن الصيغة  -7

التي تم تلقيها منذ دورة هيئة المشاورات في  انعكاسا جيدا للتعليقاتقحة لتقرير تجديد الموارد تمثل المن

لفترة التجديد الثاني عشر لموارد  قدم مجموعة قوية من األولويات وأنشطة التعميمأكتوبر/تشرين األول، وت

وء على أهمية عمل الصندوق الصندوق. وطلب عدة أعضاء إدراج إشارة إلى اتفاق باريس، وتسليط الض

. كما أبدى األعضاء دعمهم العام لمقترح تخفيض تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخبالنسبة ال

مليون دوالر أمريكي، ولكنهم  50مستوى المنح العادية وإدخال احتياطي إلطار القدرة على تحمل الديون بقيمة 

خدام المتفق عليه لهذه األموال. كما كانت هناك طلبات أخرى تتضمن طلبوا إيضاحات في النص حول االست

تعديل الصياغة في عدة أماكن. واقترح بعض األعضاء زيادة الطموح في مجاالت مثل التمويل المشترك 

طاقات درجات الصمود في وجه تطوير ببواعتماد نُهج زراعية رقمية، وطلب أحد األعضاء إدراج التزام 
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وأشارت اإلدارة إلى المستويات العالية بالفعل للطموحات المحددة للتجديد الثاني عشر لموارد . تغير المناخ

برنامج التأقلم مخطط لها بالفعل كجزء من  طاقات درجات الصمود في وجه تغير المناخالصندوق، وأن ب

المضطلع  ى العمل، في إطار برنامج الصمود الريفي، بالبناء عللصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

 .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةخالل المرحلة األولى والثانية من  به

ورحب األعضاء بالهيكلية المالية القوية التي تم وضعها، واإلطار المالي لفترة التجديد الثاني عشر لموارد  -8

. وكان هناك دعم لإلبقاء على السيناريو +AAفئة الصندوق، مهنئين الصندوق على تأكيد تصنيفه االئتماني من 

دال وأهدافه المالية ذات الصلة باعتباره السيناريو المفضل. وتمت اإلشارة إلى أن عملية التعهد ستستمر في 

االجتماع النهائي للدورة الرابعة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في 

، وأن اإلدارة ستواصل عملها على تعبئة المزيد من المساهمات بعد ذلك، وتقدم تحديثا 2021فبراير/شباط  16

إلى المجلس التنفيذي بشأن وضع المساهمات وبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر لموارد 

 .2021الصندوق في سبتمبر/أيلول 

يتعلق باالقتراض من األسواق، وتم االتفاق على وسلط عدة أعضاء الضوء على أهمية مواصلة النقاش فيما  -9

. وباإلشارة إلى 2021بشأن المسألة في دورة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  إجراء مناقشة استراتيجية

في الهيكلية المالية للصندوق، وبرنامج القروض والمنح الطموح، سلط أحد األعضاء الضوء  التغييرات الهامة

إلنشاء لجنة فرعية تابعة للمجلس التنفيذي مكرسة لبرنامج القروض والمنح، وتوسيع  لةالمحتمعلى الفوائد 

 مهمة لجنة مراجعة الحسابات بحيث تصبح "لجنة المالية ومراجعة الحسابات".

لقد نقحت اإلدارة تقرير التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مع األخذ في االعتبار ما تلقته من تغذية راجعة،  -10

بما في ذلك  -تشير إلى التغييرات. وبإدراج هذه التغييرات، تم اعتماد التقرير  اتاجتماعقاعة  ورقة وعممت

لتقديمه إلى مجلس المحافظين  توافق اآلراءب -األهداف المالية، ومصفوفة االلتزامات، وإطار إدارة النتائج 

 .2021للموافقة عليه في فبراير/شباط 

 عشر لموارد الصندوققرار التجديد الثاني  -ثانيا

عرضت اإلدارة القرار المنقح للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، مسلطة الضوء على التغييرات الرئيسية  -11

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب المساهمات في  حصولمنذ الدورة الثالثة، بما في ذلك: سحب اقتراح 

؛ وتحديثات آللية التحصيل حقوق تصويت على ،برنامج تمويل القطاع الخاص، والحيازات الصغيرة +

المبكر؛ وسحب اإلشارة إلى االقتراض من األسواق. وبالنسبة للخطوات التالية، شرحت اإلدارة بأنه بعد موافقة 

وثيقة مجلس المحافظين على القرار سيصبح تجديد الموارد نافذ المفعول عندما يتم إما دفع أو التأكيد بواسطة 

)في  نشاء أصوات تجديد مواردإل التاريخ الفاصلفي المائة من التعهدات المستلمة حتى  50لنسبة  مساهمة

، بعد ستة أشهر من االعتماد المتوقع للقرار من قبل مجلس المحافظين(. وفي 2021منتصف أغسطس/آب 

ممكن  هذا الصدد، شجعت اإلدارة األعضاء على دفع المساهمات أو إيداع وثائق المساهمة في أقرب وقت

لضمان نفاذ مفعول تجديد الموارد في الوقت المناسب. ويشمل القرار أيضا بندا يتعلق بإعالن المجلس التنفيذي 

 رئيس الصندوق. بناء على توصيةنفاذ مفعول تجديد الموارد بعد تسعة أشهر من الموافقة على القرار، 

لمجلس المحافظين، دون أي تعديل خالل الدورة، تم اعتماد قرار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق لتقديمه  -12

ومتى تم تحديثه باألهداف ذات الصلة للمساهمات وبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الثاني عشر لموارد 

 الصندوق، بما يتماشى مع التقرير المعتمد للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.
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 ارد الصندوقدورة التعهد للتجديد الثاني عشر لمو -ثالثا

ديسمبر/كانون األول، آخذة علما  11يوم الجمعة،  دورة التعهد للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقبدأت  -13

، عن طريق الكرسي الرسوليالتي تم استالمها بالفعل قبل الدورة. وأعلن ممثل  12بالتعهدات الرسمية الـ 

دولة  13لتجديد موارد الصندوق. وتبع ذلك إعالن  لكرسي الرسولي بمساهمة خاصةل أول تعهدالفيديو، عن 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب عضوا أخرى عن تعهدها للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، و

، مع تأكيد جميع األعضاء على دعمهم لحزمة طموحة برنامج تمويل القطاع الخاص، والحيازات الصغيرة +

ستدامة لسكان الريف األكثر تهميشا وضعفا. وأشار عدد من البلدان، من جميع تمكن الصندوق من توليد نتائج م

القوائم، التي لم تتمكن من التعهد خالل هذه الدورة، إلى عزمهم على أن يقوموا بذلك في فبراير/شباط. وأشار 

 يحذوا حذوهم.الكثيرون إلى عزمهم على التعهد بما يتماشى مع السيناريو دال أو أعلى، ودعوا اآلخرين ألن 

للتجديد الثاني من أجل مواصلة دورة التعهد  2021فبراير/شباط  16وستجتمع هيئة المشاورات مرة أخرى في  -14

 .عشر لموارد الصندوق

 البيان الختامي -رابعا

لتجديد في بيانه الختامي، شكر رئيس الصندوق الدول األعضاء على الحوار البناء وااللتزامات بالمساهمة في ا -15

، مشيرا إلى تلك البلدان التي زادت مساهماتها بشكل كبير، والبلدان األخرى التي ي عشر لموارد الصندوقالثان

عادت كمساِهمة في الصندوق في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، بعد أن لم تساهم في الدورة السابقة 

ة إلى أدنى حد بين التعهدات المستلمة لتجديد الموارد. كما أكد رئيس الصندوق على الحاجة إلى تضييق الفجو

والهدف بحلول دورة فبراير/شباط، وأن توفر دورة سبتمبر/أيلول للمجلس التنفيذي فرصة الستعراض وضع 

المساهمات ووضع اللمسات األخيرة على مستوى برنامج القروض والمنح في فترة التجديد الثاني عشر لموارد 

 الصندوق.

، وشكر الدول األعضاء، الخطوات التالية ة، وحددشقنامالنقاط أبرز رات ثم لخص رئيس هيئة المشاو -16

والمترجمين الفوريين، وإدارة الصندوق وموظفيه على مساهماتهم في إنجاح االجتماع. وسوف تنعقد الدورة 

 لمواصلة عملية التعهد. 2021فبراير/شباط  16الرابعة من جديد في 
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لهيئة المشاورات  الرابعة المستأنفةالدورة  :موجز رئيس هيئة المشاورات

 الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

لمواصلة جلسة  2021 شباط/فبراير 16ه اجتماعها في والدول األعضاء في الصندوق وإدارته وموظف استأنفت -1

 ،مصرف التنمية األفريقي . وحضر االجتماع أيضا ممثلون منعشر لموارد الصندوقلتجديد الثاني التعهدات ل

 البنك الدولي، كمراقبين.، وومصرف التنمية اآلسيوي، والصندوق األخضر للمناخ

في  اتالمشاورالمرحلة التي توقفت عندها هيئة  باإلشارة إلىاالجتماع هيئة المشاورات افتتح رئيس و -2

زيادات كبيرة في مساهماتها تقديم إلى العدد المتزايد من البلدان المقترضة التي تعهدت بوديسمبر/كانون األول 

 لصندوق.ل

في بيانه االفتتاحي، شكر رئيس الصندوق الجميع على مشاركتهم في عملية التجديد الثاني عشر لموارد و -3

المنقحة، بما في ذلك  المالية ستعمل الهيكلية، على وجه الخصوص، كيف الصندوق رئيس وأبرزالصندوق. 

إطار القدرة على تحمل الديون بعد إصالحه، وإطار االقتراض المتكامل، وإنشاء احتياطي للبلدان التي تواجه 

المخصصة الموارد  ، مما يؤدي إلى زيادةلتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقبمثابة ركائز لأوضاعا خاصة، 

كرر رئيس الصندوق كيف واالستدامة المالية. أ العالمية وضمان ، مع احترام مبدإلى أقصى حدألفقر البلدان 

 لماتحقيق أقصى أثر على أرض الواقع نتيجة  منموارد الصندوق لالتجديد الثاني عشر ل عملنموذج  سيُمّكن

تشمل المزيد من  نطاقالموظفين ومجموعة أدوات أوسع ا المركزية زيادة من هذاينطوي عليه نموذج العمل 

الحاسمة ذات  المسائلالطموح بشأن أولويات التعميم و زيادةو ،مع القطاع الخاص االنخراط تعزيزو ،االبتكار

 الصلة مثل التنوع البيولوجي.

 جدول األعمال دون تعديل. واعتُمد -4

 جلسة التعهدات للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -أوال

مليون دوالر أمريكي من  447.1 قيمتها غ مجموعتعهدا رسميا، يبل 49في بداية جلسة التعهدات، تم تلقي  -5

لصالح زراعة التأقلم المعزز مليون دوالر أمريكي في شكل تعهدات لبرنامج  24.5المساهمات األساسية و

 1.115دولة عضوا بما مجموعه  67بحلول نهاية جلسة التعهدات، تعهدت وأصحاب الحيازات الصغيرة. 

مليون دوالر أمريكي  88.6البالغ  ةمليار دوالر أمريكي في المساهمات األساسية، بما في ذلك عنصر المنح

برنامج مقدم إلى مليون دوالر أمريكي  25.5ومبلغ  ،ميسرةالشركاء الفي شكل قروض  الواردةالتعهدات  من

لبرنامج تمويل القطاع الخاص بمبلغ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتعهد األول التأقلم المعزز 

 1مليون دوالر أمريكي. 1.1

ن أكد العديد من األعضاء من جديد التزامهم بعمل الصندوق ودعمهم لمجموعة طموحة من شأنها أن تمكّ و -6

. وأعرب عدد من البلدان التي أثرهفي التعافي من األزمة الحالية وزيادة  ارئيسي ادور أن يؤديالصندوق من 

 ن من التعهد خالل هذه الدورة عن دعمها وأشارت إلى أن العمليات الداخلية جارية لتأكيد تعهداتها.لم تتمك

أن الصندوق سيواصل العمل مع الدول األعضاء لتعظيم التعهدات بالمساهمات  الصندوق أوضحت إدارةو -7

صالح زراعة أصحاب لالتأقلم المعزز برنامج إلى ميسرة، وكذلك المساهمات الشركاء القروض واألساسية 

تحديث عن حالة المساهمات إلى المجلس التنفيذي  . وسيُقدمبرنامج تمويل القطاع الخاصوالحيازات الصغيرة 
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المساهمات لضمان فعالية التجديد  وثائق. وحثت اإلدارة الدول األعضاء على تقديم 2021 أيلول/في سبتمبر

 الثاني عشر لموارد الصندوق في الوقت المناسب.

 البيان الختامي –ثانيا 

الدول األعضاء على تعهداتها، مشيرا إلى الزيادات الكبيرة التي تحققت في  الصندوق في الختام، شكر رئيس -8

ات الخاصة مشاورهيئة الاالجتماع األخير ل هيئة المشاورات صعبة حول العالم. ثم اختتم رئيسالظروف الظل 

 شباط/منذ فبراير المحرزرا عن النتائج اإليجابية والتقدم الكبير التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، معبب

 تهجميع الدول األعضاء والمترجمين الفوريين ورئيس الصندوق وإدار رئيس هيئة المشاورات. وشكر 2020

في القضاء  وأطول أجالعلى جهودهم طوال العملية، مما سيساعد الصندوق على تقديم مساهمة أكبر  هوموظفي

 قر الريفي وانعدام األمن الغذائي.على الف


