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 المشاورات لهيئة المستأنفة الرابعة الدورة :المشاورات هيئة رئيس موجز

 الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة

لمواصلة جلسة  2021 شباط/فبراير 16اجتماعها في ه ووموظف تهوإدارفي الصندوق الدول األعضاء  استأنفت -1

 ،األفريقي التنمية مصرف من ممثلون أيضا االجتماع حضرو. لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقل التعهدات

 .كمراقبين الدولي، البنكو ،للمناخ األخضر والصندوق اآلسيوي، التنمية ومصرف

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

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

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

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

كرر رئيس الصندوق كيف واالستدامة المالية. ، مع احترام مبدأ العالمية وضمان إلى أقصى حدألفقر البلدان 

 مالنتيجة  تحقيق أقصى أثر على أرض الواقع منموارد الصندوق لالثاني عشر لالتجديد  عملنموذج  سيُمّكن

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

الحاسمة ذات  المسائلوالطموح بشأن أولويات التعميم  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 تعهدا رسميا، يبلغ مجموع 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  ةفي ذلك عنصر المنحمليار دوالر أمريكي في المساهمات األساسية، بما 

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

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

 1دوالر أمريكي.مليون  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 

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

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

لصالح زراعة أصحاب التأقلم المعزز برنامج إلى ميسرة، وكذلك المساهمات الشركاء القروض واألساسية 

تحديث عن حالة المساهمات إلى المجلس التنفيذي  . وسيُقدممويل القطاع الخاصبرنامج توالحيازات 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.

 الختامي البيان – 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 المحرزالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، معبرا عن النتائج اإليجابية والتقدم الكبير ب

 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

 على الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي.


