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،معالي المحافظ الموقر

ھیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الثاني عشر لاألخیر جتماع االالتطورات منذ على آخر  أطلعكمأود أن 
مساھماتھم  زیادةحث األعضاء على اغتنام الفرصة لبِ  آنذاكقمناو .2020لموارد الصندوق في دیسمبر/كانون األول 

إعادة البناء و التعافيفي الجھود التي یبذلھا الصندوق لضمان مستقبل مستدام ألشد الفئات ضعفا وتھمیشا، وتعزیز 
 ھمتزامموا التعھدات اللقدّ  وأعرب عن امتناني الشدید للذینیتخلف أحد عن الركب.  ، ولضمان أالالصمودالقدرة على و
.لموارد الصندوق تجدید الثاني عشرلبا مبكرال

، مضاعفة لموارد الصندوق الثامن تجدیدالومنذ اجتماعنا األخیر، قّدمت مالوي رسمیا تعھدھا األول منذ 
 عن الرئیس ماكرونلمائة، وقد أعلن في ا 50مساھمتھا األخیرة. وتلقینا أیضا التزام فرنسا بزیادة مساھمتھا بنسبة 

نحو تجدید الموارد بنجاح.  بارزاما النضمام إلیھ. وقد مّثل ھذان اإلعالنان تقدّ خرین إلى اذلك بنفسھ، داعیا القادة اآل

لعمل الصندوق على مدى السنوات المقبلة،  الطموحة من االلتزامات وكما تعلمون، فقد اتفقنا على مجموعة
في  40أي بزیادة قدرھا  –كي من المساھمات الجدیدة یردوالر أم ملیار 1.55ھ مثیل یبلغ واقترحنا ھدفا لم یسبق ل

برنامج التأقلم المعزز جانب إلى  ومن شأن ذلك،. لموارد الصندوق تجدید الحادي عشرالواردة للتعھدات عن الالمائة 
 یمّكن الصندوق من تنفیذ برنامج عملوبرنامج تمویل القطاع الخاص، أن  أصحاب الحیازات الصغیرة زراعة لصالح

ا أثرن زیادةح ل، وسیضعنا على المسار الصحی2024إلى  2022في الفترة من كي یردوالر أم ملیار 11 ال یقل عن
.2030بحلول عام 

التجدید األخیرة من  الدورةأدعوكم جمیعا إلى تقدیم التعھدات خالل السادة ممثلو الدول األعضاء الموقرون، 
ھدف المستوى المست. وأعّول على دعمكم الحاسم لبلوغ 2021فبرایر/شباط  16الثاني عشر لموارد الصندوق في 

في المائة. وكلما  40دوالر أمریكي بزیادة مساھمتكم األخیرة بنسبة ال تقل عن  ملیار 1.55تجدید الموارد البالغ ل
فقرا.  داألش البلدان مساھماتكم، زاد استثمارنا في زادت

ویجب أن نلتزم معا باالستثمار في أشد البلدان والسكان فقرا حتى نتمكن من التعافي من ھذه األزمة وبناء 
القدرة على الصمود في وجھ األزمات المقبلة، والحد من االحتیاجات اإلنسانیة، ووضع العالم على الطریق المؤدي 

مّر عبر المناطق الریفیة.  یطریق  و، وھ2030دول أعمال جإلى تنفیذ 

بقبول أسمى آیات التقدیر.وتفضلوا معالیكم 

جیلبیر أنغبو

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة  السادة محافظو

ومتلقو النسخ للعلم


