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 الموافقةبتوصية 
دوالر  200 000حكومة أستراليا، بما يعادل  منأموال تكميلية قبول على  للمصادقةالمجلس التنفيذي مدعو 

أسترال:، وتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واستكمال خطاب اتفاق بين الصندوق وحكومة أستراليا، بما 
 .يتسق مع  األحكام الواردة ف: الملحق المرفق بهذه الوثيقة

 حكومة أستراليامقترح بشأن قبول أموال تكميلية من 

 الخلفية  -أواًل 
تكميلية وما يتعلق بها من شروط وقيود. وقرر  كلفة بتقرير قبول إدارة أمواليعتبر المجلس التنفيذي الهيئة الم -1

دارة المنح من أي مصدر لتمويل  المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق بجزء من صالحية استالم وا 
مشروعات الصندوق الجارية، ومن الدول األعضاء لتمويل دراسات ومساعدة تقنية قصيرة األمد ذات صلة 

وحيث  .EB 87/30/R.28و EB 86/28/R.47ت الصندوق بشروط مشابهة لتلك المحددة ف: الوثيقتين بعمليا
األموال التكميلية المقترحة لن تمول بأن أستراليا ليست دولة عضو ف: الصندوق، وحيث أن المساهمة 

 أموال لقبول استالمبصورة مباشرة تنفيذ برنامج القروض والمنح ف: الصندوق، فإن المجلس التنفيذي مدعو 
النامية ف: المحيط الهادي للتقدم بمقترحات خاصة الجزرية الصغيرة تكميلية من أستراليا دعما للدول 

 واستكمال خطاب االتفاق. على التفاوضبألمن الغذائ:، ولتفويض رئيس الصندوق وارنامج العالم: بالب

س، بايعلى التعاون ف: توفير المساعدة التقنية والمالية لجمهورية كير  اوافق الصندوق مع حكومة أسترالي -2
ف: إعداد مثل هذه المقترحات.  وتوفالووجزر سليمان  الموحدة ميكرونيزيامارشال، وواليات وجمهورية جزر 

يذ وه: تتمتع بأهمية استراتيجية للتطرق لتغير المناخ وتحسين األمن الغذائ: التغذوي، والمساهمة ف: تنف
 للتنمية المستدامة )وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب(. 2030 عامخطة 

المستلمة من حكومة أستراليا ف: االلتزام المعقود بموجب التجديد الحادي عشر لموارد األموال كذلك ستسهم  -3
 يل.النامية، ودوره كمجمع للتمو  الجزرية الصغيرة الصندوق، والقاض: بتوسيع انخراط الصندوق ف: الدول

يغط: إدارة األموال الت: الذي ، (المدرج ف: الملحق)تفاق االوتعتزم حكومة أستراليا والصندوق توقيع خطاب  -4
توفرها حكومة أستراليا. وسوف يعرض خطاب االتفاق على المجلس للعلم ف: دورة الحقة من دوراته. 

 دوالر أمريك:. 500 000إلى ما يصل بوسيؤلف خطاب االتفاق الوثيقة القانونية الستالم األموال التكميلية 

 التوصية -ثانيًا 

دوالر أسترال:،  200 000المجلس التنفيذي مدعو لقبول أموال تكميلية من حكومة أستراليا بما يعادل  -5
وتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واستكمال خطاب االتفاق بين الصندوق وحكومة أستراليا على 

 النحو الذي يطابق إلى حد كبير األحكام الواردة ف: الملحق المرفق بهذه الوثيقة.
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 تمويل من حكومة أستراليا إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية –: خطاب اتفاق الموضوع

 

 حضرة السيدة/السيد،

دوالر  200 000 يصل إلى مبلغتوفير بيسرن: اإلشارة إلى القرار الذي اتخذته حكومة أستراليا 
 أسترال: كأموال تكميلية للصندوق.

األموال تصميم الصندوق لمشروعات استثمارية ف: شبه إقليم المحيط الهادي )جزر وستدعم هذه 
من الغذائ: بهدف واأل للزراعة العالم: على البرنامجلعرضها ( سليمان وبلدان شمال المحيط الهادي

 على التمويل. احصوله

للصندوق، وستعامل وستتم إدارة هذه المساهمة بما يتفق مع القوانين واألنظمة اإلدارية والمالية 
 الت: أودعتهامنفصل لهذه األموال كأموال تكميلية. وسيبق: الصندوق على سجالت منفصلة ودفتر حسابات 

 وبغية. وستكون جميع السجالت والتقارير المالية لهذه المساهمة بالدوالرات األمريكية. احكومة أسترالي
 8لصندوق باالقتطاع واإلبقاء على مبلغ يعادل المساعدة على التقليل من تكاليف اإلدارة، سوف يقوم ا

 زائد االحتفاظ الكامل بالفائدة ف: حساباته الخاصة. ،بالمائة من إجمال: الميزانية

وسوف تخضع السجالت المحاسبية لهذه المساهمة لمراجعة شركة مراجعة خارجية على أساس 
سيقوم الصندوق باستخالص قوائم للنفقات  حيثسنوي كجزء من مراجعة القوائم المالية الموحدة للصندوق، 

السنوية ذات الصلة بهذه المساهمة منها. وسوف يتم تحويل األموال إلى الدوالر األمريك: بسعر الصرف 
 ،ديسمبر/كانون األول( 31من نهاية كل سنة ) ا  يوم 180السائد بتاريخ استالم المساهمة. وف: غضون 

تم يالمساهمة الت: هذه )بالدوالر األمريك:( يتعلق ب ماليا   را  سوف يوفر الصندوق للجهة المانحة تقري
 استخالصه من القوائم المالية السنوية الموحدة للصندوق.

وسيتم إرجاع أي رصيد من هذه المساهمة ال يتم صرفه عند استكمال األنشطة وتسوية جميع 
 يا.االلتزامات الت: تم الدخول بها بموجب الخطاب الحال: لحكومة أسترال

 اوف: حال حدوث أي نزاع أو خالف ناجم عن أو يتعلق بتنفيذ هذ ،وقد اتفق الطرفان على أنه
من خالل التفاوض المباشر. وف: حال لم تسمح  وديةجميع الجهود للوصول إلى تسوية  ستبذلاالتفاق، 

المناقشات والمفاوضات للطرفين بالوصول إلى مثل هذا االتفاق، يمكن لكل من الطرفين اتخاذ جميع 
أسلوب  أي االتفاق، من خالل ااإلجراءات المالئمة لحل هذا النزاع أو الخالف أو الدعاوي الناجمة عن هذ

 آخر متفق عليه للتسوية.

 قد يؤثر بشكل من األشكال على أنه أو ،ف: خطاب االتفاق هذا بمثابة استثناء جزءولن يعتبر أي 
المزايا والحصانة الت: يتمتع بها الصندوق بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق، واتفاق المزايا والحصانات الت: 

اتفاقية دولية أخرى، أو قانون (، أو أي معاهدة أو 1947تتمتع بها الوكاالت المتخصصة ف: األمم المتحدة )
 .متعارف عليه دول:
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وسيتم تسديد المساهمة على قسط واحد بالدوالرات األمريكية ف: حساب الصندوق الذي ترد تعليماته 
 أدناه:

Bank name:   Wells Fargo Bank N.A., New York, USA  
Routing No.:   026005092 
SWIFT BIC:   PNBPUS3NNYC 
Beneficiary name:  IFAD CLG  
Account No.:  2000192008552 
 

االئتمان عند استالمه. وسيقوم الصندوق مباشرة بإرسال  بغية تحديدوسيتم تحديد الغرض من الدفعة 
 إخطار مكتوب بتسلم هذه األموال.

من خالل التوقيع عليه هذا التأكيد على المصادقة على خطاب االتفاق بتم موسأكون ممتنا لو تكر 
عادته بنسخة واحدة أصلية ف: أقرب وقت ممكن. وبعد المصادقة والتوقيع على خطاب االتفاق، سنكون وا  

 جميع اإلجراءات الضرورية لتسديد هذا المبلغ ف: حساب الصندوق الوارد أعاله. اتخذتمممتنين لو 

دعمها القوي والمستمر  ر لكم عن عميق امتنان: لحكومة أستراليا علىوأنتهز هذه الفرصة ألعب  
 للصندوق.

 

 التوقيع
Ronald Thomas Hartman 

 االنخراط العالم:، والشراكات وتعبئة الموارد ف: الصندوق شعبةمدير 
 

 

 

 وقعه نيابة عن حكومة أستراليا:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ:
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