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مذكرة إعالمیة

  فئات الموارد المتاحة للصندوق وٕادارتها

  الخلفیة والغرض–1

عرض مذكرة إعالمیة تم طلب ،في الدورة الرابعة لهیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق-1

ة المذكرة اإلعالمیة التي شاملة عن فئات وٕادارة موارد الصندوق على المجلس التنفیذي، وتلغي هذه المذكر 

 EBالوثیقة (2004دیسمبر/كانون األول 1بتاریخ ، التي عرضت على المجلس التنفیذيسبقتها

2004/83/INF.6 (أوضحت األمانة بصورة موجزة طریقة إدارة فئتین من فئات موارد الصندوقحیث،

وهما المساهمات التكمیلیة واألموال التكمیلیة.

الموارد المتاحة للصندوق–2

) المساهمات األولیة؛ 1ارد الصندوق من: (من اتفاقیة إنشاء الصندوق (االتفاقیة) تتألف مو 1-4وفقا للمادة -2

) 4؛ (األخرىمصادر ال) المساهمات الخاصة من الدول غیر األعضاء ومن 3) المساهمات اإلضافیة؛ (2(

وتتم اإلشارة إلى .التي یحققها الصندوق أو التي ینتظر أن یحققها من عملیاته أو على نحو آخراألموال 

تستلم بالفعل على للصندوق، مما یشیر إلى حقیقة أنها "العادیةالموارد "الغالب على أنها فيهذه الموارد 

موارد الصندوق.القسم األكبر من . وهي تشكل یمكن التنبؤ به إلى حد مامتكررأساس 

تمتلك شخصیة حكومیة دولیةفإن الصندوق، بحكم كونه منظمة 1- 4وبدون اإلضرار بعمومیة المادة -3

بمهمته الواسعة، كما هو وارد في ءأیضا الستالم وٕادارة موارد أخرى بهدف اإلیفاقانونیة دولیة، فإنه مؤهل

من االتفاقیة "تعبئة موارد إضافیة وتوفیرها بشروط میسرة لتنمیة الزراعة في الدول األعضاء 2المادة 

، غیر 4المادةفي الواردةالنامیة". وعلى الرغم من أن التفویض بهذه السلطة على موارد، غیر تلك 

من 3-7المادةلها في یستند إلى أساس قانونيورة واضحة في االتفاقیة، إال أنهمنصوص علیه بص

االتفاقیة التي تنص على ما یلي:

باإلضافة إلى العملیات المذكورة في مواضع أخرى من هذه االتفاقیة، یجوز للصندوق أن یمارس ما "

"نویة والصالحیات التي تستتبعها عملیاته.من األنشطة الثا،تحقیقا لهدفه،یكون ضروریا

موارد لتمویل الوقد طلبت الهیئات الرئاسیة للصندوق في عدد من قراراتها من األمانة تحري نطاق زیادة -4

آلیات تستند إلى كل من السوق أو عبر، 1-4إلى ما هو أبعد من المادة الذهابعمل الصندوق من خالل 

من هذه المذكرة وحتى تاریخه، فقد تم جمع مبلغ 4المقطعهو وارد في التي ال تستند إلى السوق. كما 

األدوات تبعا لذلك.معتبر من مثل هذه الموارد  وأحدثت
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4موارد المادة - 3

العادیة/الموارد 4: المادة 1الجدول 

المادةموارد 

4

المساهمات

  المساهمات األولیة

(المصدر: الدول األعضاء)

1995ینایر/كانون الثاني 26مساهمات مدفوعة قبل تاریخ 

(أصوات: نعم)

1995ینایر/كانون الثاني 26مساهمات مدفوعة منذ 

(أصوات: ال)

  ضافیةاإلمساهمات ال

(المصدر: الدول األعضاء)

(أصوات: نعم)األساسیةالمساهمات 

)الالمساهمات التكمیلیة (أصوات: 

در: الدول غیر األعضاء؛ أصوات: ال)صات الخاصة (المالمساهم

التي یحققها الصندوق أو التي ینتظر أن یحققها من عملیاته أو على نحو آخراألموال 

  

  المساهمات3-1

) تكون متاحة للصندوق بما 1لمساهمات (الجدول لمن االتفاقیة على أن هنالك ثالث فئات 4المادةتنص -5

(الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء)، أي تقدم المساهمة "خالیة من أي قید على 5-4یتفق مع المادة 

[إنهاء العملیات وتوزیع 9من المادة 4وال ترد إلى األعضاء المساهمین بها إال وفقا للبند ،استخدامها

س الشرط ال یجب أن یفسر بأي طریقة تحرم مجلس المحافظین (أو المجلمثل هذاإال أناألصول]." 

سلطة تقریر كیفیة استخدامه لهذه المساهمات.من التنفیذي في حال تم تفویضه حسب األصول) 

المساهمات األولیة

، فإن المساهمات األولیة تدفع من الدول األعضاء األصلیة وغیر األصلیة عند 2- 4بموجب المادة -6

ها بإیداع وثیقة تصدیق أو قبول أو انضمامها إلى الصندوق بحیث تصبح الدول التي توقع االتفاقیة أطرافا فی

المساهمات األولیة المدفوعة قبل وقد أنشأتمن االتفاقیة. 13(ب) و(ج) من المادة 1موافقة، وفقا للبنود 

-6شى مع المادة اهمة بما یتماأصوات مساهمة للدول األعضاء المس1995ینایر/كانون الثاني 26تاریخ 

) من االتفاقیة.باء)(1(أ)(3

همات اإلضافیةالمسا

یدعو إلیه مجلس المحافظین من خالل تجدیدات ماوهي3- 4یرد تفسیر المساهمات اإلضافیة في المادة -7

الدول األعضاء في الصندوق. وهنالك فئتان فرعیتان للمساهمات اإلضافیة، وعلى تقدمهامنتظمة للموارد 
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رارات التجدید المختلفة التي أصدرها مجلس الحقا في قاا تطورتما في االتفاقیة إال أنهمالرغم من غیابه

  المساهمات األساسیة والمساهمات التكمیلیة.ماوه:المحافظین

یطلق على المساهمات اإلضافیة التي تستحق الدول األعضاء المساهمة من خاللها أصوات مساهمة وفقا -8

رار مجلس المحافظین رقم (أ) من االتفاقیة اسم "المساهمات األساسیة"، كما هو وارد في ق3-6للمادة 

في حین لم یطلق على هذه المساهمات أي اسم ،1الخاص بالتجدید التاسع لموارد الصندوق35- /د166

وفي المذكرة اإلعالمیة التي عرضت على المجلس 2004محدد في قرارات التجدیدات السابقة. وفي عام 

" لعادیةمات اسم مساهمات التجدید "ا) كان یطلق على مثل هذه المساهEB 2004/83/INF.6(التنفیذي

مقابل المساهمات التكمیلیة التي تشكل الفئة الفرعیة الثانیة من المساهمات اإلضافیة.

لموارد الثانيالمساهمات التكمیلیة ألول مرة في قرار مجلس المحافظین الخاص بالتجدید وردتوقد -9

المحافظین في جمیع التجدیدات الالحقة. بها من قبل مجلس اعترف) ومن ذلك الحین 37/9الصندوق (

العضو المساهمة بها للحصول على ةوهذه المساهمات التي یتم استالمها على أساس طوعي ال تؤهل الدول

أصوات مساهمة. ومن الناحیة العملیة فإن الدول األعضاء المساهمة قد تقترح أو ال تقترح استخداما 

الحاالت التي قرر فیها مجلس مجلس المحافظین. وفي مخصوصا لمثل هذه الموارد كي ینظر فیه 

المحافظین قبول مثل هذه المقترحات، كان هذا االستخدام المقترح یحدد في القرار الذي یتبناه مجلس 

فوض مجلس المحافظین المجلس التنفیذي في ،المحافظین للتجدید ذي الصلة. ومنذ التجدید الثاني للموارد

2سلطة الموافقة على استخدام المساهمات التكمیلیة.بالموارد تاقراراته الخاصة بتجدید

  المساهمات الخاصة

عضاء. وتقدم األدول مصادر غیر الللصندوق بزیادة موارده من مساهمات خاصة من 6-4تسمح المادة - 10

(الشروط المنظمة لمساهمات 5- 4المساهمات الخاصة، كغیرها من جمیع المساهمات األخرى، وفقا للمادة 

األعضاء). وبالتالي فإن هذه الفئة من المساهمات ال یمكن أن تقدم إال على شكل هبات/منح غیر 

الخاص بالتجدید التاسع لموارد الصندوق قرر مجلس 35- /د166مشروطة. إال أنه وفي قراره رقم 

أي دولة تقدمهاخاصةالمحافظین وألول مرة في تاریخه، من بین جملة أمور أخرى، بتحویل أیة مساهمات 

إلى الصندوق خالل فترة التجدید التاسع للموارد هاعند انضمامبعد تبني هذا القرار إلى مساهمات إضافیة 

)2013-2015.(3  

  4الموارد من غیر المساهمات الواردة في المادة   2- 3

التي ینتظر أن التي یحققها الصندوق أو فتتألف من األموال ،للصندوقعادیةأما الفئة الرابعة من الموارد ال- 11

بما في ذلك، من بین جملة أمور أخرى، التدفقات العائدة من قروض یحققها في عملیاته أو على نحو آخر،

بالموارد االلتزامالتدفقات العائدة المستقبلیة التي یمكن أن یتم االلتزام بها بموجب سلطة ومنهاالصندوق (

لبها الصندوق لقاء الخدمات التي یوفرها للدول األعضاء أو یطواألتعاب التي قد ،وعائد االستثمارات،مقدما)

                                                     
  .)1ثالثا(أ)(المقطع  1
) ألي دولة عضو أن توفر مساهمة إضافیة سواء كانت أساسیة أو تكمیلیة مرهونة 29-/د141منذ التجدید السابع للموارد سمح (القرار   2

  "المساهمات الطارئة".وهي، ریر تجدید الموارد ذات الصلةابإنجاز الصندوق لتدابیر مخصوصة كما هو متفق علیه في تق
  ).3المقطع ثالثا(ب)(3
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على سبیل المثال أتعاب اإلدارة التي یتلقاها الصندوق لقاء إدارته للمنح والقروض منهاألطراف ثالثة (

المقدمة للدول األعضاء نیابة عن الجهات المانحة أو الدائنة التي قدمتها).

    العادیةموارد الصندوقاستخدام التمویل ب  3- 3

للقواعد التنفیذیة الناظمة لها، بما و ،من االتفاقیة7و4للصندوق للمادتین العادیةیخضع استخدام الموارد - 12

الخاصة بالمستفیدین ومعاییر توزیع التمویل تلك ،في ذلك األحكام التي تتضمن، من بین جملة أمور أخرى

البرامج و رئیس الصندوق أن یعرض المشروعات ویتوجب على(مثل نسبة المنح) وشروط التمویل وأوضاعه. 

ما لم تقرر ،للصندوق على المجلس التنفیذي للنظر فیها والمصادقة علیهاالعادیةالتي تمول من الموارد 

الهیئات الرئاسیة غیر ذلك.

ال 4ومن المهم مالحظة أن أي دولة عضو، لدى تقدیمها أي من المساهمات الثالث الواردة في المادة - 13

تتلقى هذه الموارد، كذلك ال لالصندوق حال قبول،استخدامهاعلىو متع بأي سلطة على هذه األموال تت

الدولة العضو المعنیة أیة تقاریر خاصة عن الفوائد المتحققة من هذه الموارد.

الموارد التي یدیرها الصندوق-4

السیاسة واألساس القانوني للموارد المدارة1- 4

األنشطة والصالحیات، التي وٕان لم من االتفاقیة فإن الصندوق مؤهل ألن یمارس 3- 7ة المادمعما یتفق ب- 14

لتحقیق هدفه من األنشطة الثانویة والصالحیات التي تستتبعها ترد صراحة في االتفاقیة، إال أنها "ضروریة

(المادة "ألعضاء النامیةالزراعة في الدول التنمیةمیسرةبشروط وتوفیرهاإضافیة مواردتعبئة "مثـل"عملیاته

من االتفاقیة). ومن ناحیة الممارسة العملیة، فقد تبنت األمانة منذ زمن طویل نهجا ابتكاریا لتعبئة الموارد 2

من الدول األعضاء النامیة على االستثمارات في بهدف اإلیفاء بالطلب المتزاید 4یتجاوز بكثیر المادة 

الزراعة.

عام طلب المجلسصورة متوالیة دعمه لمثل هذا النهج. فعلى سبیل المثال، وقد منح مجلس المحافظین ب- 15

تواصل استكشاف المجال لزیادة التمویل المتاح من موارد غیر من األمانة أن "24-/د122القرار في 2001

وة على ذلك، وفي قرار مجلس المحافظین . عال"الجهات المانحة، بما في ذلك اآللیات المعتمدة على السوق

) تم تشجیع المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق 32- /د154الخاص بالتجدید الثامن لموارد الصندوق (القرار 

على تعزیز الدور التحفیزي للصندوق في زیادة االستثمارات الزراعیة الوطنیة والدولیة لرفد موارد الصندوق 

مؤتمن تأدیة خدمات مالیة وتقنیة، بما في ذلك إدارة الموارد والعمل كوصي لصالحیاتهمن خالل استخدام 

تكون ال یجب أنعلیها. كذلك فقد تم إیضاح أن العملیات التي ینطوي علیها أداء مثل هذه الخدمات المالیة 

ع نطاق تعبئة الموارد في القرار الخاص بالتجدید التاسعلى حساب الصندوق. ویرد هذا الطلب بتوسیع 

وضع الذي یؤكد فیه مجلس المحافظین مجددا على أنه وعند 4)،35-/د166لموارد الصندوق (القرار رقم 

                                                     
  المقطع عاشرا.4
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كل جهد ممكن لرئیس الصندوق بذل"تم األخذ بعین الحسبان ،المستهدف للتجدید التاسع للمواردالمستوى

.5من مصادر بدیلة"المتاح لتحري إمكانیة زیادة التمویل 

لموارد التي وفرتها كل من الجهات المانحة (منح اإلدارةفقد وفر الصندوق خدمات ،2ول في الجدیردوكما - 16

الصندوق كوكیل عمل،(القروض ألطراف ثالثة). وفي إدارته لمثل هذه المواردالدائنةإلى أطراف ثالثة) أو 

بواجبه یفي الصندوقكأطراف أصیلة بحیثوالدائنةیتماشى مع االتفاقیات المبرمة مع الجهات المانحة بما

الدائنةالقانوني لضمان أن یكون تشغیل مثل هذه القروض والمنح بما یتماشى مع رغبة الجهة المانحة أو 

ومهمة الصندوق. ویتم االحتفاظ بهذه األموال المدارة منفصلة عن الموارد األخرى التي یحتفظ بها الصندوق. 

، وبالتالي فإنها ال تخضع بملكیتهاي أن الصندوق ال یتمتع ف4وهي تختلف عن الموارد الواردة في المادة 

) الواردة في االتفاقیة، ولكنه یعمل على أساس المنظمة لمساهمات األعضاء(الشروط 5- 4بالضرورة للفقرة 

لتفاوض. ویتم وضع أتعاب لعلى أساس قابل واألصیلشروط تم التفاهم علیها بصورة متبادلة بین الوكیل 

خدمات التي یوفرها الصندوق، ألنه وكما هو مطلوب في قرارات التجدید الواردة أعاله، فإن هذه على الإدارة

العملیات التي تنطوي على أداء مثل هذه الخدمات یجب أال تكون على حساب الصندوق.

  : الموارد التي یدیرها الصندوق2الجدول 

  الموارد التي یدیرها الصندوق

ال)أیا كان؛ األصوات:(المصدر:

التكمیلیةاألموال:المنح المدارة للمستفیدین

القروض المدارة للمستفیدین

المنح المدارة: األموال التكمیلیة2- 4

6وافق الصندوق على إدارة مبلغ معتبر من المنح نیابة عن الجهات المانحة بموجب إطاره لألموال التكمیلیة.- 17

فق معه على شروط استخدام الحصائل من خالل اتفاقیات وتتفاوض الجهات المانحة مع الصندوق وتت

لألموال التكمیلیة (اتفاقیات شراكة/إدارة) بما في ذلك، ومن بین جملة أمور أخرى، غرض األموال (مثال 

) والمتطلبات اإلجرائیة مثل تلك المتعلقة مقد تستخدم هذه األموال لهالذینأنشطة محددة و/أو المستفیدون 

الصندوق لتغطیة تكالیف إدارة هذه الموارد.یتقاضاهاصد وأتعاب اإلدارة التي باإلبالغ والر 

ولألغراض التشغیلیة، یمكن تصنیف األموال التكمیلیة في الصندوق إلى الفئات العامة التالیة حسب - 18

األغراض المخصصة لها:

لنیابة عن الجهات . هي الموارد التي یحصل علیها الصندوق ویدیرها باموارد التمویل المشترك  (أ)

  المانحة للمشاركة في تمویل المشروعات والبرامج الممولة من قروض ومنح الصندوق؛

                                                     
  دیباجة/تمهید.5
  .2011دیسمبر/كانون األول 31فيملیون دوالر أمریكي884حوالي   6
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. األموال التي یتلقاها الصندوق لكي یمول، على سبیل المنح، موارد المساعدة البرامجیة والتقنیة  (ب)

النحو المتفق علیه بین طائفة من البرامج المواضیعیة وأنشطة المساعدة التقنیة القصیرة األجل على 

  الجهة المانحة وبین الصندوق، وكذلك لتغطیة نفقات تجهیز وتنفیذ وتقییم المشروعات والبرامج؛ 

. األموال التي یتلقاها الصندوق في إطار مخطط الموظفین موارد الموظفین المهنیین المزاملین  (ج)

الموظفین المهنیین المبتدئین في المهنیین المزاملین، أو في إطار المخططات المشابهة لتمویل 

  الصندوق؛

. األموال التي یتلقاها الصندوق لتمویل مشروعات أو برامج محددة الغرض األموال التكمیلیة األخرى  (د)

  وتمولها جهة مانحة واحدة أو عدة جهات مانحة؛

، مثل یفها الصندوقاألموال التي یدیرها الصندوق بالنیابة عن المنظمات الشریكة األخرى التي یستض  (هـ)

  اآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واالئتالف الدولي المعني باألراضي.

یمكن ال من االتفاقیة لیست بالصالحیات التي 3- 7وبما أن الصالحیات المتنوعة الواردة في المادة - 19

رقم هقرار مجلس المحافظین فيبها ظاحتف(ج) وال هي بالصالحیات التي 2-6التفویض بها وفقا للمادة 

قبول إدارة األموال التكمیلیة بفإن المجلس التنفیذي هو الجهة المؤهلة ،18-/د86كما عدل بالقرار 77/2

والشروط الملحقة بهذا القبول.

) ودورته EB 86/28/R.47(1986عاموكما فوض به المجلس التنفیذي في دورته الثامنة والعشرین - 20

)، فإن رئیس الصندوق هو المؤهل بتلقي وٕادارة المنح من أي EB 87/30/R.28(1987ام الثالثین ع

والمنح من الدول األعضاء ،المشروطة بتمویل مشروعات جاریة للصندوق، وهي المنحمصدر تمویلي

ذات الصلة بعملیات الصندوق بشروط مماثلة لتلك دراسات وأنشطة المساعدة التقنیة المشروطة بتمویل ال

  الواردة في الوثیقة

)EB 86/28/R.47()وEB 87/30/R.28 على التوالي بدون الحاجة إلى السعي للحصول على موافقة (

  إضافیة من المجلس التنفیذي.

  المدارةضالقرو 2- 4

عضو في الصندوق أو غیر دائنةفقد تطلب جهة ،التنمیة الزراعیةو تمویل النظرا لخبرته المعترف بها في - 21

لتمویل مشروع زراعي في بلد نام عضو في الجهةهه هذتالصندوق أن یدیر قرضا قدممن هعضو فی

الصندوق.

وكما هي الحال بالنسبة لألموال التكمیلیة، یجوز للصندوق أن یتفاوض على الشروط واألوضاع المحددة - 22

ض القواعد الناظمة ویجوز له أن یختار تنفیذ أو عدم تنفیذ بع،ة المختلفةنإلدارة القروض من الجهات الدائ

. ویتمتع المجلس التنفیذي بصالحیة إدارة القروض 4على تشغیل الموارد الواردة في المادة كتلك المطبقة

نفس األسس القانونیة التي یعتبر فیها مؤهال فیما یتعلق باألموال استنادًا إلىنیابة عن الجهات الدائنة 

7التكمیلیة.

                                                     
. إال أن مثل هذا تهاخالفا إلدار المنشئة للصندوق (االتفاقیة) فإن الصندوق غیر ممنوع من قبول قروض من الجهات الدائنة لألداةوفقا   7

  وسیلة أولیة لتعبئة الموارد في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى، لم یتم استخدامه على اإلطالق في تاریخ الصندوق.الذي یعتبراالقتراض 
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أداة حسابات األمانة3- 4

ة، هنالك خیاران من نوالقروض من الجهات الدائالمانحةته لكل من األموال التكمیلیة من الجهاتفي إدار - 23

صفته وصیا مؤتمنا بالخاصة أوصفته بالصندوق بذلك كأن یقوماألدوات المتاحة في العادة للصندوق، 

ن قبل الصندوق (أو على حساب األمانة. إال أنه ال بد من المالحظة أنه ما أن یتم إنشاء حساب أمانة م

األصول والخصوم التابعة لحساب األمانة هذا منفصلة عن حتى تغدومن قبل غیره) ككیان قانوني مستقل، 

حسابات الصندوق وتستخدم فقط لألغراض التي أنشئ من أجلها حساب األمانة. وبهذا ستكون األمالك 

نها موارد یدیرها الصندوق. وهذه هي واألصول التي یحتفظ بها حساب األمانة غیر تابعة للصندوق ولك

الحالة على سبیل المثال عندما دخل الصندوق بحكم كونه الوصي المؤتمن على حساب األمانة اإلسباني 

 EB،الذي أنشأه المجلس التنفیذي(ألغراض األمن الغذائي المشتركالتمویلرفق لم

2010/100/R.29/Rev.2(	ملیون یورو لتوفیر القروض 285.5في اتفاقیة مع مملكة إسبانیا القتراض

  8بشروط تیسیریة للبلدان األعضاء النامیة في الصندوق.

كما تم تعدیله 77/2بفضل قرار مجلس المحافظین ویعتبر المجلس التنفیذي مؤهال إلنشاء حسابات األمانة 

مجلس التنفیذي ال27-/د134. باإلضافة إلى ذلك فقد فوض مجلس المحافظین في قراره 18-د/86بالقرار 

  بسلطة التقریر.

                                                     
تباره وكیال مالیا عن باعOfficial	Crédito	de	Instituto (”ICO“)اتفاقیة اإلقراض المبرمة بین مملكة إسبانیا ("إسبانیا") من خالل   8

إسبانیا وحساب األمانة اإلسباني لمرفق التمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي ("حساب األمانة") من خالل الصندوق الدولي للتنمیة 

. 2010دیسمبر/كانون األول 28") بتاریخ المؤتمنالوصي "أو "الزراعیة بحكم كونھ الوصي المؤتمن على حساب األمانة ("الصندوق

) أن الصندوق في إدارتھ لھذا الحساب 2010/100/R.29/Rev.2	EBوقد قرر المجلس التنفیذي في األداة المنشئة لحسابات األمانة (

  سیطبق جمیع القواعد بما یتماشى مع اتفاقیة إنشاء الصندوق المنطبقة على تشغیل موارد الصندوق ما لم یتحدد عكس ذلك في األداة.


