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 المحافظين مجلس إلى واإلحالة بالموافقة توصية

 ،سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهو الصندوق، إنشاء اتفاقية على التعديالت التقرير هذا يعرض

 النُهجو المالية الهيكلية تنفيذ: أجل منلشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية او ،اللوائح المالية للصندوقو

 طويلة الممارسة وتدوين للصندوق؛ الرئاسية الهيئات عليها ستصادق أو عليها صادقت التي األخرى السياساتية

 ؛للصندوق والسياساتي القانوني اإلطار في واالقتراض الوطنية دون الكيانات إلى اإلقراض في المتمثلة األمد

وتنفيذ أحكام التحصيل المبكر المقترحة فيما يتعلق بهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

 .فظينالمحاوما بعده، إذا وافق عليها مجلس 

 : إلى مدعو التنفيذي والمجلس

  الموافقة على التعديالت المقترحة على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية الواردة في القسم الخامس

 ؛من هذه الوثيقة

  إلى ها، وتقديمعليها والمصادقة والرابع األول والثاني والثالث المالحقاستعراض القرارات الواردة في 

 2021في فبراير/شباط  المحافظينهذا التقرير وتوصيته، إلى الدورة الرابعة واألربعين لمجلس  جانب

 .عليها والمصادقةللنظر فيها 

 للصندوق األساسية القانونية النصوص على المقترحة لتعديالتا

 مقدمة - أوال

 من المقدم التمويل سياساتو (،"االتفاقية") الصندوق إنشاء اتفاقية على التعديالت التقرير هذا يعرض -1

 لتمويل العامة لشروطاو (،"المالية اللوائح") للصندوق المالية اللوائحو (،"السياسات") ومعاييره الصندوق

 :أجل من (،"العامة الشروط") الزراعية التنمية

)منذ  المماثلة والكيانات الوطنية دون الكيانات إلى اإلقراض في المتمثلة األمد طويلة الممارسة تدوين -

 (؛2014 عام)منذ  واالقتراض( 1978 عام

سياسات وأطر الهيكلية المالية التي صادق المجلس التنفيذي عليها بالفعل، بما في ذلك إصالح  تنفيذ -

ل والسداد المبكر الطوعيوإطار  1إطار القدرة على تحمل الديون  2؛السداد المعجَّ

بالتحديثات االستراتيجية الالزمة للنجاح في تنفيذ التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، إذا  االعتراف -

وافقت عليها الهيئات الرئاسية للصندوق، من خالل دمج حقوق التصويت من أجل التحصيل المبكر 

تمكين الصندوق من الوصول إلى مجموعة أوسع من المقرضين المؤهلين من خالل إطار  عن فضال

 .القتراض المتكامل المقترحا

مع ممارسات إدارة المخاطر المحدثة في الصندوق وإنشاء مكتب إدارة المخاطر المؤسسية، سيتم  يتسق وبما -2

الصلة، مع ضمانات مناسبة  يتنفيذ التعديالت المقترحة، إذا تمت الموافقة عليها، وتمشيا مع إطار السياسات ذ

 .الصندوق يواجههادة مصممة لتخفيف أي مخاطر محتملة متزاي

 صادقوي سيستعرضهاف الوثيقة، هذه من والرابع والثالث الثاني األقسام في المقترحة بالتعديالت يتعلق فيما -3

 إلى التنفيذي المجلس من كتقرير الوثيقة هذه وستُحال ،2020 األول كانون/ديسمبر في التنفيذي مجلسال عليها

                                                      

1 EB 2019/128/R.44. 
2 EB 2020/130/R.34. 
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 طيه )المرفقة ةاألربع القرارات مشروعات المحافظين مجلس يعتمد بأن توصيةب مشفوعة المحافظين مجلس

 شباط/فبراير في ستُعقد التي واألربعين الرابعة دورته في (والرابع والثالث والثاني األول المالحق بوصفها

2021. 

 الصندوق إنشاء اتفاقية على المقترحة التعديالت -ثانيا

أنشطة  )ب( ؛دون الوطنية الكياناتإقراض  )أ( :على االتفاقية تقترح هذه الورقة ثالث فئات من التعديالت -4

 سلطة المحافظين مجلسل االتفاقية من 12 المادة تمنحو .المبكر للتحصيلحقوق التصويت  )ج( ؛االقتراض

 المجلس يقترحه أن أو الصندوق في عضو دولة نع إما التعديل ينشأ أن ويجوز .االتفاقية على التعديالت اعتماد

 وإبالغ المحافظين مجلس إلى توصيته يقدم أن عليه تعديل،لل التنفيذي المجلس اقتراح حالة وفي .التنفيذي

 المحافظين مجلس اعتماد يتطلبو .األعضاء الدول جميع بإخطار ذلك بعد يقوم الذي ،بها الصندوق رئيس

 المادة في محددة حاالت أربع باستثناءو .لألصوات اإلجمالي العدد أخماس أربعة أغلبية المقترح للتعديل

 .عليها القرار ينص عندما التعديل عملية تسري االتفاقية، من (الو)د (يمو)ج (اءو)ب (لف)أ (2)أ() 12

  :يلي كما االتفاقية من )أ(12 المادة تردو -5

 :الثاني الجدول يخص ما باستثناء ")أ(

 االتفاقية هذه لتعديل التنفيذي المجلس يقدمه أو الصندوق في عضو أي يقدمه مقترح أي يبلغ (1)

 المقترحات الصندوق رئيس ويحيل .بذلك األعضاء جميع يخطر الذي الصندوق رئيس إلى

 بشأنها توصياته يقدم الذي التنفيذي المجلس إلى االتفاقية لتعديل الصندوق أعضاء من المقدمة

 .المحافظين مجلس إلى

 التعديالت وتسري .األصوات مجموع أخماس أربعة بأغلبية التعديالت المحافظين مجلس يعتمد (2)

 التي التعديالت أما .ذلك غير المحافظين مجلس قرر إذا إال اعتمادها تاريخ من أشهر ثالثة بعد

 :تتناول

 الصندوق؛ من االنسحاب حق )ألف(

 التصويت؛ أنواع مختلف في الالزمة لألغلبية تحديد من االتفاقية عليه تنص ما )باء(

 ؛3 المادة من 3 البند في عليه المنصوص القانونية المسؤولية تحديد )جيم(

 االتفاقية؛ هذه تعديل إجراءات )دال(

 ".األعضاء جميع من التعديالت ذهه على كتابية موافقة الصندوق رئيس يتسلم حتى تسري فال

 ضمن الوثيقة لهذه األول الملحق بوصفه المرفق القرار مشروع في الواردة يةاالتفاق على تعديالتال تندرج الو -6

 على معروضة وبالتالي ،االتفاقية من و)دال( و)جيم( و)باء( )ألف((2)أ() 12 المادة في المحددة االستثناءات

 .12 المادة في عليها المنصوص لإلجراءات وفقا   العتمادها المحافظين مجلس

 اإلقراض إلى الكيانات دون الوطنية – ألف

كجزء من عملية تدوين الممارسة الحالية المتمثلة في إقراض الكيانات دون الوطنية في النصوص القانونية  -7

األساسية للصندوق، وعلى النحو المتفق عليه خالل الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في 

الكيانات دون الوطنية في سياق  ىإلقراض اإل :وثيقة "ورقة النهج ُعرضت، 2019ديسمبر/كانون األول 

 2020والمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان الحسابات مراجعة الجديد للصندوق" على لجنة  العملنموذج 

وأوجزت ورقة النهج ممارسة الصندوق طويلة األمد المتمثلة في إقراض الكيانات دون الوطنية،  .االستعراضه

من المجلس التنفيذي،  الواردةوفي التعليقات المكتوبة  .لماضيوالتي يعود تاريخها إلى أوائل ثمانينات القرن ا
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 األمد طويلةهذه الممارسة  لتدوينأعرب جميع األعضاء الذين ردوا عن تفضيلهم إلدخال تعديل على االتفاقية 

 .لصندوقل

لكيانات دون ا إلىوتم تطوير ورقة النهج بشكل أكبر لتصبح إطارا تشغيليا واستراتيجيا بعنوان اإلقراض  -8

 األولوستُقدم إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون  3الجديد للصندوق، العملالوطنية في سياق نموذج 

وكما هو مبين في تلك الورقة، لن ينظر الصندوق في خيار اإلقراض هذا إال على  .للموافقة عليها 2020

، إجماالو .استجابة لطلب من الدول األعضاء به المضطلع يتقييم االئتمانالأساس العناية الواجبة الشاملة و

التنمية الوطنية، ولكن فقط بدعم  مصارفلصندوق مع الكيانات دون الوطنية، بما في ذلك ا ينخرط أنيمكن 

 اتمشروعالعملية العادية الستعراض ال على بناءمن ضمان سيادي صريح قابل لإلنفاذ يفي بمعايير الصندوق، 

 .ك موافقة المجلس التنفيذيالصندوق، بما في ذل في

وأكد أن  4 نظيرة مرجعية لمواثيق سبع مؤسسات مالية دولية مقارنةالصندوق  أجرىوعالوة على ذلك،  -9

، المرفق المرجعية المقارنةممارسة إقراض الكيانات دون الوطنية مسموح بها صراحة )انظر مصفوفة 

بالمرونة فيما يتعلق  يتحلونأن ستة من النظراء السبعة الذين  من المرجعيةالمقارنة  عملية تحققتكما  .الرابع(

 بشأنفي االتفاقية  الواردمع كل من النص الحالي  يتسق وبما .لضمان السياديبا المتعلقةبالمتطلبات الصارمة 

 قتضيتإقراض المنظمات الحكومية الدولية ومع ممارسة المؤسسات المالية الدولية النظيرة، تقترح اإلدارة أال 

إقراض فردي وفقا لإلطار ذي الصلة  مقترحويالحظ كذلك أنه سيتم تحليل كل  .بشكل إلزامي الضماناالتفاقية 

أعاله(، وسيتم تقديمه إلى المجلس التنفيذي للموافقة  8)على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل في الفقرة 

 مقارنة معها أجريت التيالسبعة  النظيرةستة من المؤسسات المالية الدولية  فإنكما لوحظ أعاله بالفعل، و .عليه

 .هذا النهج نفسه تتبع مرجعية

 خط تحته المضاف النص يردليصبح نصه كما يلي ) 7المادة  )ب( من1البند  وبناء على ذلك، يتعين تعديل -10

 :(خط يتوسطه المحذوف النص يرد بينما

 :7 مادةلا من)ب( 1 البند

. ويجوز تقديم هذا التمويل الصندوق في أعضاء تكون التي النامية للدول إال التمويل الصندوق يقدم ال

 الدولية الحكومية المنظمات خالل من أو ،السياسة تقسيماتهامباشرة إلى الدول األعضاء النامية أو 

و من خالل أالتي تكون هذه الدول األعضاء مشتركة فيها،  للمنظمات المشتركة بين الحكومات

 المجلس يقيمها التي األخرى الكيانات أوومنظمات وشركات القطاع الخاص، مصارف التنمية الوطنية 

يجب على  للصندوق يجوز ،الدول األعضاء غير كيانلقرض  تقديم حالة وفي .آلخر وقت من التنفيذي

لم يقرر المجلس  ، مامناسبة أخرى ضمانات أو حكومية ضماناتب يطلب أنالصندوق أن يطالب عادة 

 .التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة

 راضتاالقأنشطة  – باء

 بشأن الصندوق استراتيجية على التنفيذي المجلس وموافقة ،للصندوق المالية الهيكلية في التحول إطار وفي -11

 في المتكامل االقتراض إلطار التنفيذي المجلس وتقييم 2024،5-2019 للفترة الخاص القطاع مع االنخراط

 الصندوق قدرة لتدوين التالية التعديالت تُقترح ، والتصنيف االئتماني للصندوق،20206 األول ديسمبر/كانون

                                                      

3 25/Rev.1EB 2020/131/R.. 
المؤسسات النظيرة هي مصرف التنمية اآلسيوي، والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والمؤسسة  4

 الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.
5 EB 2019/127/R.3. 
6 ev.121/REB 2020/131/R.. 
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 فيما النظيرة الدولية المالية المؤسسات مع الصندوق مواءمة وبالتالي ،هاوتوسيع تمويله مصادر تنويع على

 .المسائل هذه يخص

 الميسرين، والشركاء السياديين الشركاء من كل من 2014 عام منذ االقتراض في الصندوق تاريخ إلى بالنظرو -12

 الصندوق قدرة لتدوين االتفاقية من 4 المادة تعديل يُقترح ،هاوتوسيع تمويله مصادر تنويع زيادة وإمكانية

قدرة الصندوق على  نطاق 4 المادة من 7و 1 انالبند يوسع ذلك، إلى باإلضافةو .االقتراض على الحالية

 قترحويُ  .التنفيذي المجلس ذلك على وافق إذا ،المتكامل االقتراض إطاراالقتراض من مصادر أخرى لتنفيذ 

 7القضائية اإلجراءات ضد الصندوق اتحصان نم محدود عدد عن التنازل على لتنص 10 المادة تعديل كذلك

 غير ولكن مستحقة بمبالغ الصندوق ضد المقرضين أحد يقدمها مطالبة )مثل محتملة دعوى إقامةب للسماح

 التي القضائية الواليات لىع الصندوق ضد وىاالدع هذه مثل رفع عند المقرضون وسيقتصر .مدفوعة(

 في المتمثلويعزز هذا التعديل المقترح المبدأ الحالي  .عملياتلل وكيال يعين أو أمواال الصندوق فيها يقترض

 ماض قر  ، موضحا أن أي دعوى محتملة من مُ 3 من المادة 3 دنالبلحد من المسؤولية المنصوص عليه في ا

معا بأن  10و 4تعترف التعديالت المقترحة على المادتين و .ستكون ضد الصندوق وليس ضد عضو فردي

ضمان و الصندوقر لموارد من أجل تمكين تنفيذ التجديد الثاني عش احترازية يةالتحديثات االستراتيجية لالتفاق

 .في الوقت نفسه مستوى عال من إدارة المخاطر

مصفوفة المقارنة  اإلدارة وسعت النظيرة، الدولية المالية والمؤسسات الصندوق بين المواءمة ضمان أجل منو -13

على ( الستعراض قدرات المؤسسات المالية الدولية النظيرة الرابع لملحقا)انظر  أعاله المذكورة المرجعية

جميع المؤسسات المالية الدولية النظيرة  إنشاءاتفاقيات اتفاقية من  كلأن  المرجعيةالمقارنة  وأكدت .االقتراض

( تصريح باقتراض األموال من الدول األعضاء أو الكيانات العامة أو المؤسسات المالية 1) :علىمل تتش السبع

ممارسة  عند اوحصاناته ا( تنازل محدود عن امتيازاته3( تصريح بإصدار األوراق المالية؛ )2) ؛الدولية

 .على االقتراض قدرتها

التعديالت المقترحة التالية مع مواد المؤسسات المالية الدولية النظيرة، وتقنن قدرة  تتواءموبناء على ذلك،  -14

أي دعوى محتملة  أنالصندوق على االقتراض من الدول األعضاء فيه أو من مصادر أخرى، وضمان 

 .ضد الصندوق، وليس، على سبيل المثال، ضد أحد األعضاء تكون مرفوعة

 يكون 4جديد في المادة  7 بندمن االتفاقية وإدراج  10من المادة  2والبند  4دة من الما 1 البندويتعين تعديل  -15

 :يتوسطه خط( المحذوف النص يرد بينما خط هتحت المضاف النص يردنصه على النحو التالي )

 موارد الصندوق – 1، البند 4 المادة

 :تتألف موارد الصندوق من

 المساهمات األولية؛ (1)

 المساهمات اإلضافية؛ (2)

 المساهمات الخاصة من الدول غير األعضاء ومن المصادر األخرى؛ (3)

 في بما ،األموال التي يحققها الصندوق أو التي ينتظر أن يحققها من عملياته أو على نحو آخر (4)

 .األخرى والمصادر األعضاء من االقتراض من ذلك

                                                      

 21من المادة الثالثة من اتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها، التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  4البند  7

 .1947نوفمبر/تشرين الثاني 
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 راضتاالقأنشطة  – 7، البند 4 المادة

شراء وبيع األوراق و ،الدول األعضاء أو من مصادر أخرىاقتراض أموال من ب للصندوق يصرح

 التي نشطته االقتراضيةألممارسة الصالحيات العرضية و ،المالية التي أصدرها الصندوق أو ضمنها

 .تكون ضرورية أو مرغوبة لتحقيق أغراضه

 االمتيازات والحصانات – 2، البند 10المادة 

أعضائه باالمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة يتمتع الصندوق في إقليم كل عضو من  (أ)

ويتمتع ممثلو األعضاء ورئيس الصندوق وموظفوه باالمتيازات  .وظائفه وتحقيق هدفه

 .والحصانات الالزمة الستقاللهم في ممارسة أعمالهم المتعلقة بالصندوق

 (...) (ب)

(1) (...) 

(2) (...) 

(3) (...) 

 (...) (ج)

يمكن اتخاذ اإلجراءات التي تنشأ عن صالحيات أعاله،  )ج( – )أ(2 البندصرف النظر عن ب (د)

 الدولةفي محكمة ذات اختصاص قضائي في أراضي ضده فقط  4من المادة  7الصندوق بموجب البند 

 :يتالعضو ال

 أو قضائي؛ إجراء باتخاذاإلشعار  استالمأو  التبليغلغرض قبول  وكيالفيها عين  (1)

 بشرط ما يلي: أوراقا مالية،أو ضمن الصندوق  فيهاأصدر  (2)

 :يلي مابشرط 

ال يجوز للدول األعضاء أو األشخاص الذين يتصرفون باسمها أو يستمدون مطالبات  )ألف(

 من األعضاء اتخاذ أي إجراء؛

ممتلكات وأصول الصندوق، أينما كان موقعها وأيا كان حائزها، بالحصانة من  تتمتع )باء(

 .جميع أشكال االستيالء أو الحجز أو التنفيذ قبل إصدار حكم نهائي ضد الصندوق

 حقوق التصويت للتحصيل المبكر – جيم

 الصندوقالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ُطلب من إدارة ب الخاصةمشاورات لهيئة الخالل الدورة الثانية  -16

 .للمساهمات في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعده المعجلتحصيل ال احتمالاستكشاف إمكانية 

سياسات الصندوق الحالية المتعلقة بتحصيل مساهمات تجديد الموارد، لأُجري تحليل، بما في ذلك استعراض و

مؤسسة الدولية اللصندوق حتى اآلن، والممارسات المماثلة في المؤسسات المالية الدولية األخرى )وتجربة ا

وتقر هذه الورقة بأنه، رهنا بموافقة الهيئات الرئاسية للصندوق، يلزم  .وصندوق التنمية األفريقي( للتنمية

 التحصيل عنالذي قد ينشأ الئتمان أو اإدخال تعديل على االتفاقية للسماح بتراكم حقوق التصويت على الخصم 

 .المبكر

اإلدارة آلية بشأن  عرضت، 2020 األولتشرين /في أكتوبر عقدت التيمشاورات ال لهيئةوفي الدورة الثالثة  -17

 مساهماتهاعلى مساهمتها إذا دفعت  أو ائتمان المبكر للسماح للدول األعضاء بالحصول على خصم التحصيل

الدول  تحصل أنإمكانية  إلدراجوفقا لنموذج المؤسسات النظيرة، تم تنقيح اآللية بشكل أكبر و .دفعة واحدة
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الحصول عليه والموعد النهائي الذي سيتم  ايحق لهأو ائتمان األعضاء على حقوق تصويت على أي خصم 

 .مبكر تحصيل أنه علىبحلوله  التحصيلاعتبار 

من  6 المادة من()باء( 2)و( اء()ب1)أ()3 ينالبندعليها في  اآللية المنصوص طارإفي  الخصملكي يُحسب و -18

المبكر في تعريف  التحصيلالناتج عن أو االئتمان أصوات المساهمة، سيلزم إدراج الخصم  لتراكم يةاالتفاق

أن تكون  ةالحاليبصيغتها  تقتضيمن االتفاقية، والتي  4المادة من  3 البند"المساهمة اإلضافية" بموجب 

المساهمات في شكل نقد أو سندات إذنية أو التزامات مستحقة الدفع عند الطلب، باإلضافة إلى عنصر المنحة 

 .ةالميسر الشركاء قروض في

 البندين في إليه المشار" المدفوعة"المساهمات  مفهوم يشتمل أن ينبغي التوضيح، وألغراض، الصدد هذا وفي -19

 أو االئتمان والخصم الميسرة الشركاء قروض من منحة عنصر على 6 المادة من()باء( 2)و()باء( 1)أ()3

 .للمساهمات المبكر التحصيل عن الناتج

 تحته المضاف النض يردكما يلي ) ماليصبح نصه ،6من المادة  3 والبند ،4من المادة  5 البنديُقترح تعديل  -20

 :خط(

 المساهمات تنظم التي الشروط – 4 المادة من 5 البند

  )...( (أ)

 )...( )ب(

قدم المساهمات إلى الصندوق نقدا أو، في حالة عدم حاجة الصندوق إلى أي جزء من هذه تُ  )ج(

 ةإذنية غير قابل سنداتالمساهمات على الفور في عملياته، يجوز دفع هذا الجزء في شكل 

لتمويل وأو التزامات مستحقة الدفع عند الطلب.  بفوائد محملةلإللغاء وغير  ةللتداول وغير قابل

عملياته، يسحب الصندوق جميع المساهمات )بغض النظر عن الشكل الذي قدمت به( على 

 النحو التالي:

سحب المساهمات على أساس تناسبي على مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي تُ  (1)

 يحدده المجلس التنفيذي؛

نقدا، يتم سحب الجزء المدفوع على هذا النحو،  اتمساهمال إحدى من جزءفي حالة دفع  (2)

سحب الجزء  ايتم فيه الحاالت التي باستثناءو(، قبل بقية المساهمة. 1وفقا للفقرة )

المدفوع نقدا، يجوز للصندوق إيداعه أو استثماره لتحقيق دخل للمساعدة في تحمل 

 ؛النفقات مننفقاته اإلدارية وغيرها 

سحب جميع المساهمات األولية، وكذلك أي زيادات فيها، قبل سحب أي مساهمات يجب  (3)

 .األخرى تنطبق نفس القاعدة على المساهمات اإلضافيةوإضافية. 

 )...( ()د

على  أيضاتقديم المساهمات للصندوق  يجوزبصرف النظر عن القسم الفرعي )ج( أعاله،  (ـ)ه

وافق عليها مجلس يعن التحصيل المبكر للمساهمات وفقا لآللية التي  ناتجأو ائتمان شكل خصم 

 .المحافظين

 المحافظينالتصويت في مجلس  - 6المادة من  3البند 

من األصوات األصلية وأصوات تجديد  المحافظينعدد األصوات في مجلس  مجموعيتألف  )أ(

 النحواألصوات على  هذهلى عصول حجميع األعضاء فرص متساوية في الل وتكونالموارد. 

 التالي:
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(1) )…( 

 )…( (لف)أ

يمثله المجموع  ماعلى جميع األعضاء بنسبة  أصوات المساهماتتوزع  (اء)ب

 منكل عضو في موارد الصندوق المرخص بها  منالمدفوعة  للمساهماتالتراكمي 

 ااألعضاء وفق من والمقدمة ،1995 الثانيقبل يناير/كانون  المحافظينجانب مجلس 

القيمة الكلية لمجموع  االتفاقية، كحصة منمن هذه  (4)من المادة  4و 3و 2 للبنود

 جميع األعضاء؛ من المدفوعةالمذكورة  المساهمات

ألصوات، يتم ا مجموعبأغلبية ثلثي  ذلك يخالف ما المحافظينمجلس  يقرر لم ما)...(  (2)

يعادل مائة مبلغ  كل( صوت ل100) مائة بمعدل للمواردتحديد األصوات لكل تجديد 

تمت  (دوالر أمريكي 000 000 158)دوالر أمريكي ن مليون يوثمانية وخمس

 :المبلغ هذا كسور، أو المواردتجديد ل الكلية القيمةفي  المساهمة به

 )…( (لف)أ

تمثله المساهمات  ماعلى جميع األعضاء بنسبة  أصوات المساهماتتوزع  (باء)

 من كحصةكل تجديد للموارد كل عضو في موارد الصندوق ل منالمدفوعة 

 ؛ جميع األعضاء من المدفوعةالمذكورة  المساهمات لمجموع الكلية القيمة

(3) )…( 

( أعاله، يعتبر عنصر المنحة من قرض الشركاء اء()ب2( و)اء()ب1)أ() 3 البندينألغراض  )ب(

 المساهماتعن التحصيل المبكر للمساهمات على أنه " الناتج أو االئتمانوالخصم الميسر 

 .مدفوعة" وتوزع أصوات المساهمات وفقا لذلكال

بأغلبية بسيطة  المحافظينتخذ قرارات مجلس على خالف ذلك، تُ  يةاالتفاق هنص هذتما لم  )ج(

 عدد األصوات. لمجموع

 سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره على المقترحة التعديالت – ثالثا

ل والسداد المبكر الطوعيإطار  لتنفيذتعد تعديالت السياسات ضرورية  -21 وإصالح إطار القدرة  8السداد المعجَّ

 .يةمع الكيانات دون الوطنية لتنفيذ التعديل ذي الصلة لالتفاق االنخراططرائق  تدوينعلى تحمل الديون وكذلك 

وافق المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، على إصالح إطار القدرة على تحمل  وقد -22

ألفقر البلدان التي  المقدمةنح أقصى استفادة من الم   تحقيقالديون بهدف بناء استجابة مخصصة للصندوق و

مات القطرية للقدرة على تحمل الديون. تقيياللدعم  ةالدولي ية، مع االلتزام بالهيكلحرجة مديونية حالة في تكون

التيسيرية  فائقةالصندوق لتعكس إدخال الشروط  فيتمويل التطلب تنفيذ اإلطار تعديل سياسات ومعايير  وقد

لتعكس  10(4()2)أ()لفأ 15تم تعديل الفقرة و 9التي أقرها مجلس المحافظين في دورته الثالثة واألربعين.

شروط مختلطة كجزء من  إدراج، والتيسيرية فائقةشروط التحمل الديون وإدخال إصالح إطار القدرة على 

 .التيسيريةلشروط ا بشأنصندوق للأحدث تعريف  عن ذلك ويعبرالمقدمة.  التيسيريةشروط التمويل 

                                                      

8 EB 2020/130/R.34. 
9 GC 43/L.9. 

 .43-د/213، وفقا لقرار مجلس المحافظين 2022يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  تسري الشروط فائقة التيسيرية 10
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ل والسداد المبكر الطوعي إطار، على الثالثين بعد المائةالمجلس التنفيذي، في دورته  وقد صادق -23 ، السداد المعجَّ

قدرتها على تقديم مساهمات  زيادةاالقتصادي لبعض الدول األعضاء و باالنتقالالذي يهدف إلى االعتراف 

 فييتطلب تنفيذ اإلطار تعديال على السياسات و .االقتصادية دوراتهاإيجابية لدعم الدول األعضاء األخرى في 

ل في حالة  بيقهاتطلتعكس الخيارات التي سيتم ( 6()3)أ()ألف 15 والفقرة 3 الفقرة الشروط  علىوالسداد المعجَّ

لبالعامة لتمويل التنمية الزراعية )انظر القسم الخامس أدناه(، والتي ال تسمح حاليا   .السداد المعجَّ

 يرد بينما خط تحته المضاف النص)يرد  التالي النحو على نصها يكونل السياسات تعديل يتعين لذلك، ووفقا -24

 :(خط يتوسطه المحذوف النص

 1994عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بين عامي  -3

الصندوق لتعكس  فيتمويل ال، تم تعديل سياسات ومعايير 2021في عام و .(...، )1998و

ل  مع الكيانات دون  االنخراطسابقة  وتدوينالتغييرات المطلوبة لتفعيل إطار السداد المعجَّ

  .الوطنية

(...) 

15- (...) 

 القروض -ألف

 إلى القطاع العام القروض )أ(

(...) 

 هذه في محدد هو كما ما بلد على ستطبق التي الشروط تقرير معايير وأما (...) (2)

 :التالي التسلسل مع يتماشى بما فستجرى الفقرة،

(...) 

شكل  في عام كل المقدمة للقروض المقدم للتمويل اإلجمالي المبلغ يقدر (4)

 التيسيريةفائقة  شروطبإطار القدرة على تحمل الديون و بموجب منح

 المبالغ إجمالي ثلثي بحدود مختلطة شروطبو للغاية تيسيرية شروطبو

خالل كل فترة من فترات تجديد  الصندوق يقدمها يقرضها التي السنوية

 .الموارد

(...) 

 وبشروط للغاية تيسيرية وبشروط فائقة التيسيرية بشروط القروض تقدم (3)

 :التالي النحو على عادية وبشروط مختلطة

(...) 

يجوز للمجلس التنفيذي أن يغير فترة السماح ومقدار كل قسط من  (6)

 وتيسيرية التيسيرية فائقةمدفوعات سداد القروض المتلقاة بشروط 

بشروط عادية. وعند القيام بذلك، واستنادا إلى ومختلطة و للغاية

يقرر المجلس التنفيذي أساليب المعلومات التي يقدمها رئيس الصندوق، 

ل والسداد المبكر الطوعيالسداد وفقا إلطار السداد  الذي يضعه  المعجَّ

يأخذ المجلس التنفيذي في االعتبار الجدارة االئتمانية  المجلس التنفيذي

للبلد المعني. وعند تقدمي مقترح بشروط اإلقراض واجبة التطبيق على 

بلد ما إلى المجلس التنفيذي للموافقة على قرض لذلك البلد، يكفل رئيس 
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( أال تتجاوز فترة السماح، التي تحدّد ارتباطا 1الصندوق ما يلي: )

ذي يبدأ فيه سريان اتفاق القرض والتاريخ الذي يتوقف فيه بالتاريخ ال

( الحفاظ على صافي القيمة 2صرف القرض، مدة ست سنوات؛ )

اإلجمالية للقروض المقدمة بالشروط المختلطة والشروط العادية المبينة 

 ؛( أعاله3( و)2في البندين )

(...) 

 الكيانات من وغيرها الوطنية دون الكيانات إلى لقروضا (ج)

ألعضاء أو للمنظمات الحكومية ا لدولللتقسيمات السياسية ل اقروض يقدم أنيجوز للصندوق 

التنمية الوطنية أو للكيانات األخرى حسب  لمصارفالدولية التي يشارك فيها األعضاء أو 

 يجوز ،عضوفي حالة تقديم قرض لكيان غير دولة وآلخر.  حينتقييم المجلس التنفيذي من 

 أخرى ضمانات أو حكومية ضماناتب يطلب أنيجب على الصندوق أن يطالب عادة  للصندوق

ما لم يقرر المجلس التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ، مناسبة

يقرر المجلس التنفيذي شروط التمويل المتعلقة بكل قرض مع األخذ في االعتبار و .ذات الصلة

رئيس الصندوق للجدارة االئتمانية لكل عملية إقراض دون وطنية على أساس  يجريه تقييم

يقدم المجلس التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس و. يتقييم االئتمانالالعناية الواجبة الشاملة و

  .بشأن الموافقة على هذه الفئة من القروض المحافظين

 للصندوق المالية اللوائح على المقترحة التعديالت -رابعا

والسياسات  المتطور العملالمالية للصندوق لمواءمتها مع نموذج  اللوائحالتعديالت التالية على  ترحاقتُ  -25

تعديل الالئحة المالية  نُق لعلى وجه الخصوص، و .المتطورة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في السابق

لتنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في المجلس ا انتباه إلىالخامسة )السحب( من اللوائح المالية 

متطلبات السحب الحادي واألربعين من مساهمات الدول  -وأوصت وثيقة المجلس  2020.11أبريل/نيسان 

اعتبارا من التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فصاعدا، تتم مواءمة  :بما يلي - 2020األعضاء في عام 

المساهمات بشكل كامل مع شروط الدفع على النحو المحدد في قرارات تجديد الموارد ذات الصلة  تحصيالت

 .دورات المجلس التنفيذي واجتماعات لجنة مراجعة الحسابات مداوالت فيكفاءة ال من المزيدبهدف تعزيز 

في  صلة ذاتلسحب موافقة المجلس التنفيذي على متطلبات ا كانتي الوثيقة، ف إليه المشار النحو وعلى

لم تعد هناك حاجة إلى و .، عندما كانت مساهمات تجديد الموارد تزيد عن احتياجات الصرفاألولىالسنوات 

التشغيلي والمالي الحالي للصندوق.  الوضعقترح هذا التغيير ليعكس ولذلك يُ  .مختلفة تحصيلو سحبجداول 

في  الكافيالتمويل  توافرمن مساهمات تجديد الموارد لضمان  في المائة 100يسحب الصندوق بشكل فعال و

تبسيط هذه العملية، مما يقلل أيضا  الصندوقعلى هذا النحو، تقترح إدارة والوقت المناسب لعملياته الجارية. 

 .الرئاسية الهيئاتحجم الوثائق التي يتم تقديمها إلى 

 بينما خط تحته المضاف النص )يرد يلي كما لتصبح الخامسة، المالية الالئحة من 3 ةالفقر تعدّللذلك،  ووفقا -26

 :(خط يتوسطه المحذوف النص يرد

 المجلس يراها معقولة زمنية فترات وعلى نسبي، أساس على المساهمات من السحب سيتم -3

 خالل دفعها سيتم التي المبالغ لتغطية الموارد تجديد قرارات من قرار كل في تُحدد التنفيذي

                                                      

11 R.25/2020/129 EB وEB 2020/129/R.25/Add.1. 
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 حدوثها بمجرد المساهمات في زيادة أي ستدخل النسبي السحب مبدأ تطبيق وعند .التالية الفترة

 .سحبه يتم لم الذي المساهمات من الجزء ذلك في

 12الداخلية الرقابة طارإ على المائة بعد والعشرين السابعة دورته في التنفيذي المجلس صادق ،ذلك على وعالوة -27

 واحد إطار في الرقابة آليات وإلدماج الداخلية الرقابة نظام تشغيل عن المساءلة وتحديد مؤسسية معايير لوضع

 وضع عن النهائية المسؤولية تقع ،العاشرة المالية الالئحةو الصندوق إنشاء اتفاقية وبموجب .وشامل متماسك

 .الصندوق رئيس عاتق على عليها والمحافظة المناسبة الداخلية المالية الضوابط

عن إنشاء إطار مناسب للرقابة الداخلية والحفاظ عليه وتنفيذه،  الصندوقمن أجل تدوين مسؤولية رئيس و -28

 :النص المضاف وتحته خط( يردليصبح نصها كما يلي ) العاشرةمن الالئحة المالية  1يتعين تعديل الفقرة 

 :أن الرئيس على ،والمحاسبة المالية لإلدارة بها المعترف الدولية القواعد مع اتفاقا -1

 :لضمان تفصيلية مالية وإجراءات قواعد يضع  (أ)

 االقتصادية؛ والممارسة الكفء المالية اإلدارة (1)

 للصندوق؛ المادية األصول على الكامل الحفاظ (2)

  لها؛ المؤيدة الوثائق أساس على الدفعات كل تسديد (3)

 عن بالنيابة الدفع ويتولون التزامات في ويدخلون األموال يتسلمون مسؤولين يعين (ب)

  الصندوق؛

 .المالية والمراجعة للمراقبة مناسبة بنظم ويحتفظ يضع (ج)

 .مناسب للرقابة الداخلية والحفاظ عليه وتنفيذهإنشاء إطار  (د)

  العامة الشروط على التعديالت -خامسا

ل في الشروط العامة تُقترح -29 في  لتمويل التنمية الزراعية التعديالت التالية إلدخال الحكم المتعلق بالسداد المعجَّ

ل والسداد المبكر الطوعي الذي أقره المجلس ال صندوق، على النحو المنصوص عليه في إطار السداد المعجَّ

 :(خط تحته المضاف النص)يرد  أعاله( 17 )انظر الفقرة المائة بعد الثالثينالتنفيذي في دورته 

 القرض أصل من سلفا   المدفوعة والتسديدات لتسديداتا 2-5 المادة

 (...) (أ)

  (...) (ب)

يجوز للصندوق تعديل شروط السداد المطبقة على المبلغ األساسي للقرض المصروف  (ج)

ل والسداد المبكر الطوعيطار إلوالمستحق وفقا    .لصندوقا في المطبق السداد المعجَّ

عند إخطار الصندوق للمقترض، يجب على المقترض أن يسدد  ،لفقرة )ج( أعالهبا عمال (د)

مع أية من القرض المسحوب المستحق،  القرض المتبقيةط اقسأل كل األصلي مبلغالضعف 

طلب من المقترض بدء هذا السداد اعتبارا من حتى يتم سداد القرض بالكامل ويُ  فوائد مستحقة

 .نصف السنوي األول الذي يخطر به الصندوق األصليسداد المبلغ  تاريخ

                                                      

12 EB2019/127/R.39. 
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أن  إلىلفقرة )ج( أعاله، با عمالالصندوق، في أي وقت بعد تعديل شروط السداد  خلصإذا  (ه)

الوضع االقتصادي للمقترض تدهور بشكل كبير، يجوز للصندوق، إذا طلب المقترض ذلك، 

 .المتفق عليها أصال في هذه االتفاقية الشروط ويطبقعكس شروط سداد المبلغ األصلي ي أن

 االستنتاج -سادسا

  :أن التنفيذي المجلس على المقترح من تقدم، ما ضوء على -30

  الوثيقة؛ هذه من القسم الخامس في العامة الشروط على التعديالت على يصادق (أ)

عليها،  ويصادقوالرابع  والثالث والثاني األول، المالحق في الواردة القرارات اتمشروع يستعرض (ب)

 شباط/فبراير في واألربعين الرابعة دورته في المحافظين مجلس لىإ هذه القرارات مشروعات يقدمو

 .ويعتمدها فيها لينظر 2021
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 44-د/__ رقم القرار مشروع

 الصندوق إنشاء اتفاقية تعديل

 الصندوق، محافظي مجلس إن

التعديالت المقترحة على النصوص القانونية المعنون " EB 2020/131/[R.X] التنفيذي المجلس تقرير في ظرن وقد

 والتوصية المقدمة إلى مجلس المحافظين؛ األساسية للصندوق"

 من اتفاقية إنشاء الصندوق بتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق؛  12المقدم عمال بالمادة  المقترح الحظ وقد

 الصندوق؛ إنشاء اتفاقية من 12وفقا للمادة  المقدمين المحافظين مجلس وتوصية التنفيذي المجلس تقرير الحظ وقد

  الصندوق؛ إنشاء اتفاقية من 12 لمادةل وفقا يتصرف وإذ

 :يلي ما يقرر

المادة من  2 والبند ،7 المادة من)ب( 1 والبند ،6 المادة من 3 والبند ،4 المادة من 5 والبند ،4المادة من  1البند تعديل 

 :على النحو التالي 4جديد في المادة  7 بندمن االتفاقية وإدراج  ،10

 :(خط تحته المضاف النص يردمن االتفاقية ليصبح نصه كما يلي ) 4من المادة  1 البندل عدّ يُ  -1

 الصندوق موارد – 1 البند ،4 المادة

 :من الصندوق موارد تتألف

 األولية؛ المساهمات (أ)

 اإلضافية؛ المساهمات ()ب

 األخرى؛ المصادر ومن األعضاء غير الدول من الخاصة المساهمات ()ج

األموال التي يحققها الصندوق أو التي ينتظر أن يحققها من عملياته أو على  ()د

 .األخرى والمصادر األعضاء من االقتراض من ذلك في بما ،نحو آخر

 :ويكون نصه كما يليمن االتفاقية  4في المادة الجديد  7البند  يُضاف -2

 االقتراضأنشطة  – 7 البند

شراء و ،اقتراض أموال من الدول األعضاء أو من مصادر أخرىب للصندوق يصرح

ممارسة الصالحيات و ،وبيع األوراق المالية التي أصدرها الصندوق أو ضمنها

 .التي تكون ضرورية أو مرغوبة لتحقيق أغراضهنشطته االقتراضية العرضية أل

 :(خط تحته المضاف النص يرد) يلي كما نصه ليكونمن االتفاقية  4من المادة  5تعديل البند  -3

  )...( (أ)

 )...( )ب(

قدم المساهمات إلى الصندوق نقدا أو، في حالة عدم حاجة الصندوق إلى أي تُ  )ج(

جزء من هذه المساهمات على الفور في عملياته، يجوز دفع هذا الجزء في 

أو  بفوائد محملةلإللغاء وغير  ةللتداول وغير قابل ةإذنية غير قابل سنداتشكل 

لتمويل عملياته، يسحب الصندوق جميع والتزامات مستحقة الدفع عند الطلب. 

 المساهمات )بغض النظر عن الشكل الذي قدمت به( على النحو التالي:
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سحب المساهمات على أساس تناسبي على مدى فترات زمنية تُ  (1)

 على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي؛ معقولة

نقدا، يتم سحب الجزء  اتمساهمال إحدى من جزءفي حالة دفع  (2)

باستثناء و(، قبل بقية المساهمة. 1المدفوع على هذا النحو، وفقا للفقرة )

سحب الجزء المدفوع نقدا، يجوز للصندوق  االحاالت التي يتم فيه

لمساعدة في تحمل نفقاته اإلدارية إيداعه أو استثماره لتحقيق دخل ل

 ؛النفقات منوغيرها 

يجب سحب جميع المساهمات األولية، وكذلك أي زيادات فيها،  (3)

تنطبق نفس القاعدة على المساهمات وقبل سحب أي مساهمات إضافية. 

 اإلضافية األخرى.

 )...( ()د

تقديم المساهمات للصندوق  يجوزبصرف النظر عن القسم الفرعي )ج( أعاله،  (ـ)ه

ناتج عن التحصيل المبكر للمساهمات وفقا  أو ائتمان خصمعلى شكل  أيضا

 .المحافظينوافق عليها مجلس يلآللية التي 

 :(خط تحته المضاف النص يرد) يلي كما نصه ليكونمن االتفاقية  6من المادة  3تعديل البند  -4

 المحافظينالتصويت في مجلس  - 6المادة من  3البند 

من األصوات األصلية  المحافظينعدد األصوات في مجلس  مجموعيتألف  )أ(

صول حجميع األعضاء فرص متساوية في الل وتكونوأصوات تجديد الموارد. 

 التالي: النحواألصوات على  هذهلى ع

(1) )…( 

 )…( (باء)

يمثله  ماعلى جميع األعضاء بنسبة  أصوات المساهماتتوزع  (اء)ب

كل عضو في  منالمدفوعة  للمساهماتالمجموع التراكمي 

قبل  المحافظينجانب مجلس  منموارد الصندوق المرخص بها 

 للبنود ااألعضاء وفق من والمقدمة ،1995 الثانييناير/كانون 

من هذه االتفاقية، كحصة من القيمة الكلية  4من المادة  4و 3و 2

 جميع األعضاء؛ من المدفوعةلمجموع المساهمات المذكورة 

بأغلبية ثلثي  ذلك يخالف ما المحافظينمجلس  يقرر لم ما )...( (2)

مائة  بمعدل للمواردألصوات، يتم تحديد األصوات لكل تجديد ا مجموع

ن مليون يمبلغ يعادل مائة وثمانية وخمس كل( صوت ل100)

 كليةال القيمة( دوالر أمريكي تمت المساهمة به في 000 000 158)

 :المبلغ هذا كسور، أو المواردتجديد ل

 )…( (لف)أ

تمثله  ماعلى جميع األعضاء بنسبة  أصوات المساهماتتوزع  (باء)

كل عضو في موارد الصندوق لكل  منالمساهمات المدفوعة 
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 المساهمات لمجموع الكلية القيمة من كحصةتجديد للموارد 

 جميع األعضاء؛  من المدفوعةالمذكورة 

(3) )…( 

( أعاله، يعتبر عنصر المنحة من اء()ب2( و)اء()ب1)أ() 3 البندينألغراض  )ب(

الناتج عن التحصيل المبكر  أو االئتمان قرض الشركاء الميسر والخصم

مدفوعة" وتوزع أصوات المساهمات وفقا ال المساهماتللمساهمات على أنه "

 .لذلك

 المحافظينتخذ قرارات مجلس على خالف ذلك، تُ  يةاالتفاق هنص هذتما لم  (ج)

 عدد األصوات. لمجموعبأغلبية بسيطة 

 خط، تحته المضاف النص يرد) يلي كما نصه ليكونمن االتفاقية  7)ب( من المادة 1تعديل البند  -5

 :(خط يتوسطه المحذوف النص يرد بينما

 :)ب(1، البند 7المادة 

يقدم الصندوق التمويل فقط لصالح الدول النامية التي تكون أعضاء في الصندوق. 

التقسيمات  أو الناميةويجوز توفير مثل هذا التمويل بصورة مباشرة للدول األعضاء 

من خالل المنظمات المشتركة بين الحكومات التي تكون هذه السياسية التابعة لها أو 

أو مشروعات ومنظمات مصارف التنمية الوطنية  أوالدول األعضاء مشتركة فيها، 

. وفي أو الكيانات األخرى حسب تقييم المجلس التنفيذي من حين آلخر القطاع الخاص

يجب على الصندوق أن  للصندوق يجوز ،عضو دولة غير لكيانتقديم قرض حالة 

، ما لم يقرر مناسبة أخرى ضمانات أو حكومية ضماناتب يطلب أنيطالب عادة 

 .المجلس التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة

النص المضاف تحته خط، بينما  يرد) يلي كما نصه ليكونمن االتفاقية  10من المادة  2تعديل البند  -6

 :خط( يتوسطهيرد النص المحذوف 

 االمتيازات والحصانات – 2، البند 10المادة 

إقليم كل عضو من أعضائه باالمتيازات والحصانات يتمتع الصندوق في  (أ)

الالزمة لممارسة وظائفه وتحقيق هدفه. ويتمتع ممثلو األعضاء ورئيس 

الصندوق وموظفوه باالمتيازات والحصانات الالزمة الستقاللهم في ممارسة 

 أعمالهم المتعلقة بالصندوق.

 )...( (ب)

(1) )...( 

(2) )...( 

(3) )...( 

 )...( (ج)

يمكن اتخاذ اإلجراءات التي تنشأ أعاله،  )ج( – )أ(2 البندن صرف النظر عب (د)

في محكمة ذات ضده فقط  4من المادة  7عن صالحيات الصندوق بموجب البند 

 ي:تالعضو ال الدولةاختصاص قضائي في أراضي 
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 إجراء باتخاذاإلشعار  استالمأو  التبليغلغرض قبول  وكيالفيها عين  (1)

 أو قضائي؛

 بشرط ما يلي: ،أوراقا ماليةأو ضمن الصندوق  فيهاأصدر  (2)

 :يلي مابشرط 

ال يجوز للدول األعضاء أو األشخاص الذين يتصرفون باسمها أو  )ألف(

 يستمدون مطالبات من األعضاء اتخاذ أي إجراء؛

ممتلكات وأصول الصندوق، أينما كان موقعها وأيا كان حائزها،  تتمتع )باء(

بالحصانة من جميع أشكال االستيالء أو الحجز أو التنفيذ قبل إصدار 

 حكم نهائي ضد الصندوق.

 .المحافظينفي تاريخ اعتماده من قبل مجلس  ويسرييدخل هذا القرار والتعديل الوارد فيه حيز التنفيذ 
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  44-د/.. رقم القرار مشروع

 ومعاييره الصندوق من المقدم التمويل سياسات على تعديالت

 ،الصندوق محافظي مجلس إن

 سياسات على الموافقة التنفيذي، المجلس من اقتراح على بناء فيه، تقرر والذي ،36-د/178 رقم القرار يستذكر إذ

 ؛ومعاييره الصندوق من المقدم التمويل

"التعديالت المقترحة على النصوص القانونية  المعنون ،EB 2020/131/[R.X] التنفيذي المجلس تقرير نظر وقد

 وتوصية مجلس المحافظين؛ األساسية للصندوق"

  الصندوق؛ إنشاء اتفاقية من 7 المادة من )ه(1 البند بموجب يتصرف إذو

 :يلي ما يقرر

 تحته المضاف النص )يرد الصندوق ليصبح نصها كما يلي فيتمويل التعدل الفقرات التالية من سياسات ومعايير 

  :(خط يتوسطه المحذوف النص يرد بينما خط،

وفي  .(...، )1998و 1994عدة مرات بين عامي عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره  -3

لت سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق لتعكس التغييرات المطلوبة إلدخال اإلجراءات 2020عام  ، ُعدّ 

، تم تعديل سياسات ومعايير 2021في عام و .الجديدة الخاصة بإطار القدرة على تحمل الديون حيز النفاذ

للتغييرات المطلوبة لتفعيل إطار السداد الصندوق لتعكس ا فيتمويل ال  وتدوين والسداد المبكر الطوعي المعجَّ

 .مع الكيانات دون الوطنية االنخراطسابقة 

(...) 

15- (...) 

  القروض -ألف

 العام القطاع إلى القروض )أ(

(...) 

الفقرة، فستجرى ( وأما معايير تقرير الشروط التي ستطبق على بلد ما كما هو محدد في هذه ...) (2)

 :بما يتماشى مع التسلسل التالي

(...) 

شكل منح بموجب  فيكل عام  للقروض المقدمةالمقدم  للتمويليقدر المبلغ اإلجمالي  (4)

شروط تيسيرية للغاية وب التيسيريةإطار القدرة على تحمل الديون وبشروط فائقة 

 يقرضهاالتي  السنويةثلثي إجمالي المبالغ  عن، يقل ال ما ،بحدود مختلطة وبشروط

 .خالل كل فترة من فترات تجديد الموارد الصندوق يقدمها

(...) 

بشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة وبشروط و التيسيرية فائقة بشروط تقدم القروض (3)

 :عادية على النحو التالي

(...) 
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يجوز للمجلس التنفيذي أن يغير فترة السماح ومقدار كل قسط من مدفوعات سداد  (6)

بشروط عادية. وعند القيام وومختلطة  للغاية وتيسيريةالتيسيرية  فائقةالقروض المتلقاة بشروط 

المجلس التنفيذي أساليب  يقرربذلك، واستنادا إلى المعلومات التي يقدمها رئيس الصندوق، 

ل السداد وفقا إلطار السداد  يأخذ  الذي يضعه المجلس التنفيذي والسداد المبكر الطوعيالمعجَّ

المجلس التنفيذي في االعتبار الجدارة االئتمانية للبلد المعني. وعند تقدمي مقترح بشروط 

على قرض لذلك البلد، يكفل  اإلقراض واجبة التطبيق على بلد ما إلى المجلس التنفيذي للموافقة

( أال تتجاوز فترة السماح، التي تحدّد ارتباطا بالتاريخ الذي يبدأ 1رئيس الصندوق ما يلي: )

( 2فيه سريان اتفاق القرض والتاريخ الذي يتوقف فيه صرف القرض، مدة ست سنوات؛ )

شروط العادية الحفاظ على صافي القيمة اإلجمالية للقروض المقدمة بالشروط المختلطة وال

 ؛( أعاله3( و)2المبينة في البندين )

(...) 

 لقروض إلى الكيانات دون الوطنية وغيرها من الكياناتا )ج(

ألعضاء أو للمنظمات الحكومية الدولية ا لدولللتقسيمات السياسية ل اقروض يقدم أنيجوز للصندوق 

التنمية الوطنية أو للكيانات األخرى حسب تقييم المجلس  لمصارفالتي يشارك فيها األعضاء أو 

يجب على  للصندوق يجوز ،عضوفي حالة تقديم قرض لكيان آخر غير دولة وآلخر.  حينالتنفيذي من 

، ما لم يقرر المجلس مناسبة أخرى ضمانات أو حكومية ضماناتب يطلب أنالصندوق أن يطالب عادة 

يقرر المجلس التنفيذي و .تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلةالتنفيذي خالف ذلك على أساس 

رئيس الصندوق للجدارة  يجريه تقييمشروط التمويل المتعلقة بكل قرض مع األخذ في االعتبار 

يقدم و. يتقييم االئتمانالاالئتمانية لكل عملية إقراض دون وطنية على أساس العناية الواجبة الشاملة و

 .بشأن الموافقة على هذه الفئة من القروض المحافظينالمجلس التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس 

 .المحافظينفي تاريخ اعتماده من قبل مجلس  ويسرييدخل هذا القرار والتعديل الوارد فيه حيز التنفيذ 
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 44-د/.. رقم القرار مشروع

 للصندوق المالية اللوائح على تعديالت

 الصندوق، محافظي مجلس إن

المقترحة على النصوص القانونية  التعديالتالمعنون " EB 2020/131/[R.X]المجلس التنفيذي  تقرير في نظر وقد

 األساسية للصندوق"  وتوصية مجلس المحافظين؛

 الصندوق؛ إنشاء اتفاقية من 6 المادة من )و(2 البند بموجب يتصرف إذو

 :يلي ما يقرر

 يرد بينما خط تحته المضاف النص )يرد يلي كما نصها صبحيل الخامسة، المالية الالئحة من 3 ةالفقر تعديل -1

 :(خط يتوسطه المحذوف النص

يراها المجلس على أساس نسبي، وعلى فترات زمنية معقولة  المساهماتسيتم السحب من  -3

 خاللالتي سيتم دفعها  المبالغ لتغطية تُحدد في كل قرار من قرارات تجديد الموارد التنفيذي

حدوثها  بمجرد المساهماتوعند تطبيق مبدأ السحب النسبي ستدخل أي زيادة في  .الفترة التالية

 .بعد من المساهمات الذي لم يتم سحبه الجزءفي ذلك 

 :العاشرة المالية الالئحة من 1 الفقرة في جديدة)د(  فرعية فقرة تضاف -2

  .إنشاء إطار مناسب للرقابة الداخلية والحفاظ عليه وتنفيذه (د)

 .المحافظينفي تاريخ اعتماده من قبل مجلس  ويسرييدخل هذا القرار والتعديل الوارد فيه حيز التنفيذ 
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 44-القرار ___/د

 سلطة االقتراض من السوق

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة دعا الذي 41-د/204 المحافظين مجلس قرار إلى يشير إذ

 السوق؛ من االقتراض إلمكانية التحضير في الصندوق يحرزه الذي التقدم في النظر إلى الصندوق

 :هذا بموجب يقرر

وأن يصادق عليها،  السوق من القتراضا بدءل الصندوقعملية يقوم بها  ةأي أن يستعرض المجلس التنفيذي أوال يجب

 .المطاف نهاية في المحافظين مجلسعليها  وأن يوافق
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 المرجعية المقارنة مصفوفة

 

على  القدرة الدولية المالية المؤسسة

االقتراض، بما في 

 :ذلك إصدار السندات

 نعم/ال؟

تنازل محدود عن االمتيازات 

والحصانات فيما يخص 

 :اإلجراءات القضائية

 نعم/ال؟

اإلقراض إلى 

الكيانات دون 

 :الوطنية

 نعم/ال؟

 :تقديم ضمان سيادي مطلوب

 يجب طلبه/يمكن طلبه/غير مطلوب؟

  نعم مصرف التنمية اآلسيوي

  

 ،يمكن طلبه نعم نعم

بعد تقييم سلبي لوضع المقترض دون 

التنمية  مصرفالوطني، قد يطلب 

  .اآلسيوي من العضو تقديم ضمان

المصرف األوروبي لإلنشاء 

 والتعمير

 يمكن طلبه، نعم نعم  نعم
قد يطلب المصرف األوروبي لإلنشاء 

والتعمير من األعضاء ضمان سداد 

أصل المبلغ والفائدة والرسوم 

 .والتكاليف األخرى

 يجب طلبه، نعم نعم  نعم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
يشترط البنك الدولي لإلنشاء 

والتعمير، في جميع الحاالت، ضمانا 

سياديا ويدخل في اتفاقية ضمان 

 .منفصلة مع العضو

 يمكن طلبه، نعم نعم نعم للتنمية الدولية المؤسسة
للتنمية، قد تطلب المؤسسة الدولية 

وفقا لتقديرها، ضمانا حكوميا مناسبا 

 .أو ضمانا آخر

 يمكن طلبه، نعم نعم نعم مصرف التنمية األفريقي
قد يطلب مصرف التنمية األفريقي 

ضمانا سياديا عقب تقييم للمقترض 

 على أساس كل حالة على حده.

 يمكن طلبه، نعم نعم نعم مصرف التنمية للبلدان األمريكية
مصرف التنمية للبلدان قد يطلب 

ضمانا سياديا عقب تقييم األمريكية 

للمقترض على أساس كل حالة على 

 حده.

 نعم  مؤسسة التمويل الدولية

  

 غير مطلوب، نعم  نعم
الضمان السيادي غير مطلوب 

بموجب برنامج تمويل الكيانات دون 

الوطنية التابع لمؤسسة التمويل 

 الدولية.


