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 ،ينالموقر ينمعالي المحافظ

هيئة وافق مجلس محافظي الصندوق على تقرير أن منذ  ما استجد من تطوراتعلى آخر  ألطلعكمكتب إليكم أ

في  تجديد الثاني عشر لموارد الصندوقبشأن ال قراراللموارد الصندوق وتجديد الثاني عشر المشاورات الخاصة بال

المستوى  تحديدو مواردلتجديد الثاني عشر لللحقوق التصويت إلنشاء  ، وألذكركم بالموعد النهائي2021 شباط/فبراير

 .2021 آب/أغسطس 18في  للمواردالتجديد الثاني عشر  لنفاذ مفعول لتعهداتاألساسي ل

يسعدني أن أبلغكم أننا وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من المساهمات األساسية في التجديد الثاني عشر و

 حزيران/يونيو 28مليار دوالر أمريكي حتى  1.15تعهدا بما مجموعه  82بلغ عدد التعهدات  إذ، لموارد الصندوق

. دف للمساهمات في التجديد الثاني عشر للمواردالمستوى المستهفي المائة من  75من ونكون بذلك قد اقتربنا . 2021

 .من بعض أفقر بلدان العالممساهمات بما في ذلك ويمثل كثير من التعهدات المستلمة زيادات غير عادية، 

مساهمة أو  وثائقمليون دوالر أمريكي في شكل  126أكثر من  مليار دوالر أمريكي 1.15واستلمنا من أصل 

 .يرانحز/يونيو 28 حتىمدفوعات 

دورة تجديد الموارد، سيحتاج المجلس التنفيذي للصندوق إلى  أثناءبينما يمكننا قبول التعهدات في أي وقت و

. 2021الموافقة على المخصصات القطرية األولية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بحلول ديسمبر/ كانون األول 

للتجديد الثاني عشر للموارد والمستوى العام لتمويل المنح  القرارات النهائية بشأن المخصصات القطرية وستتحدد

 ما نتوصل إليه من تقديرات بشأنبالفعل وأفضل  المستلمةعلى أساس التعهدات  مديونية حرجةللبلدان التي تعاني من 

 ارد الصندوق.خالل الفترة المتبقية من فترة التجديد الثاني عشر لمو من المرجح اإلعالن عنهااألخرى التي  التعهدات

تجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وتحديد المستوى األساسي لالموعد النهائي إلنشاء أصوات جديدة لو

يبدأ نفاذ س. و2021أغسطس/آب  18 هو للمواردالتجديد الثاني عشر  نفاذ مفعول سيتحدد على أساسهاللتعهدات التي 

بما يعادله بدوالرات الواليات المتحدة  التي تحدد المبلغ اإلجمالي اتالمساهم وثائق تودع ماعند تجديد الموارد مفعول

 في وذلك، المستلمةفي المائة من التعهدات  50عن الكلية  اقيمته تقل ال مدفوعات الصندوق يتسلم عندما أو األمريكية

المجلس  من على قرار، أو بناء قرار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق اعتماد تاريخ من أشهر ستة أقصاه موعد

لعقد االلتزامات إال بعد نفاذ  متاحة تجديد عملية أيفي إطار  مواردالتصبح  وال. الرئيس من التنفيذي بعد توصية

 .مفعول تجديد الموارد

جميع الدول األعضاء التي لم تتعهد بعد للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  ومن هذا المنطلق فإنني أحث

في أقرب وقت ممكن بعد التعهد  وثائق مساهماتهابحلول الموعد النهائي، ودفع أو إيداع  تعهداتهاعلى اإلبالغ عن 

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في الوقت المناسب. نفاذ مفعولضمان ل
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السيد ب يمكنكم االتصال، وثائق مساهماتكم أو مدفوعاتكمأو  تعهداتكمفي مناقشة  ونترغب مإذا كنتو

Ronald Hartman وتعبئة الموارد شعبة االنخراط العالمي والشراكات، مدير (r.hartman@ifad.org وأمانة )

 .(replenishment@ifad.org) التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 أسمى آيات التقدير. بقبولوتفضلوا معاليكم 
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