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 والثالثين ثامنةالالقرارات التي تبناها مجلس المحافظين في دورته 
 

 83-/د632و 83-/د634و 83-/د638 القراراتوالثالثين ثامنة التبنى مجلس المحافظين ف: دورته  -1
 .5162 فبراير/شباط 61 ف: 83-/د639و 83-/د633و 83-د/631و 83-/د631و

 للعلم لجميع الدول األعضاء ف: الصندوق.وسيتم إرسال القرارات  -2
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 83-د/138القرار 

 الصندوق فيلواليات ميكرونيزيا الموحدة أصلية غير عضوية الموافقة على 

 ،إن مجلس المحافظين
 

)ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية،  13-1)ب(، و 3-2)أ(، و 3-1المواد  إذ يأخذ باالعتبار
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛ 10والبند 

ألن األعضاء غير األصليين ف: الصندوق هم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وتاالتها  ونظرا
المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتها، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 

 ق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛للتنمية الزراعية عن طري

 ؛6996إلى أن واليات ميترونيزيا الموحدة عضو ف: األمم المتحدة منذ عام ألن ونظرا 

 لعضوية الصندوق؛ ةمؤهلواليات ميترونيزيا ألن  ونظرا

، والمحول إلى ا الموحدةواليات ميترونيزيبه  تف: طلب الحصول على عضوية غير أصلية الذي تقدم وبعد النظر
ف: واليات ميترونيزيا الموحدة ، مع توصية المجلس التنفيذي بقبول عضوية GC 38/L.2المجلس بالوثيقة 

 الصندوق؛

ذ يحيط علما دوالر أمريت:، عند  211األولية المقترحة من قبل واليات ميترونيزيا الموحدة، والبالغة بالمساهمة  وا 
 الموافقة على طلب عضويتها؛

 

 ف: الصندوق؛واليات ميترونيزيا الموحدة على عضوية  يوافق

 رئيس الصندوق مهمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار. ويكلف
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 83-د/131القرار 

 في الصندوقلجمهورية باالو الموافقة على عضوية غير أصلية 

 إن مجلس المحافظين، 
 

)ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية،   1-13)ب(، و  2-3و )أ(،  1-3المواد  إذ يأخذ باالعتبار 
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛  10والبند 

 

األعضاء غير األصليين ف: الصندوق هم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وتاالتها  ألننظرا و 
س المحافظين على عضويتها، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجل

 للتنمية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛
 

 ؛6994عضو ف: األمم المتحدة منذ عام جمهورية باالو  ألننظرا و 
 

 مؤهلة لعضوية الصندوق؛جمهورية باالو  ألننظرا و 
 

، والمحول إلى المجلس جمهورية باالوف: طلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت به  النظروبعد  
 ف: الصندوق؛جمهورية باالو ، مع توصية المجلس التنفيذي بقبول عضوية  GC 38/L.2بالوثيقة 

 

ذ يحيط علما ر أمريت:، عند الموافقة على دوال 211، والبالغة الت: اقترحتها جمهورية باالوبالمساهمة األولية  وا 
 طلب عضويتها؛

 

 ف: الصندوق؛جمهورية باالو على عضوية يوافق 
 

 رئيس الصندوق مهمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار. ويكلف
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 83-د/131القرار 

 في الصندوقلجمهورية الجبل األسود الموافقة على عضوية غير أصلية 

 إن مجلس المحافظين، 
 

)ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية،   1-13)ب(، و  2-3)أ(، و  1-3المواد  إذ يأخذ باالعتبار 
 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛  10والبند 

 

وتاالتها األعضاء غير األصليين ف: الصندوق هم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى  ألننظرا و 
المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتها، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 

 للتنمية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛
 

 ؛5111عام عضو ف: األمم المتحدة منذ جمهورية الجبل األسود  ألننظرا و 
 

 مؤهلة لعضوية الصندوق؛جمهورية الجبل األسود  ألنا نظر و 
 

، والمحول إلى جمهورية الجبل األسودف: طلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت به  وبعد النظر 
 ف: الصندوق؛جمهورية الجبل األسود ، مع توصية المجلس التنفيذي بقبول عضوية GC 38/L.2المجلس بالوثيقة 

 

 ف: الصندوق؛جمهورية الجبل األسود على عضوية يوافق 
 

 رئيس الصندوق مهمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار. ويكلف
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  83-د/131القرار 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق 

 إن مجلس المحافظين،
 

 5إلى األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )االتفاقية( وبخاصة المادة  إذ يشير
)المساهمات اإلضافية(،  4من المادة  8والبند )موارد الصندوق(،  4من المادة  6والبند  )هدف الصندوق ووظائفه(،

 1)الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء(، والبند  4المادة من  2)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4والبند 
 5-/د11 رقم )عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحافظين 1والمادة  ،)المساهمات الخاصة( 4من المادة 

 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛6992) 63-/د31 رقم ( بصيغته المعّدلة بالقرار6911)

ذ يشير كذلك الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  (5164) 81-/د631إلى قرار مجلس المحافظين رقم  وا 
المادة من  8البند والثالثين، بما يتفق مع السابعة لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس المحافظين ف: دورته العاشر 

بالغ من اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استع 4 راض تفاية موارد الصندوق وا 
ذ يشير مجلس المحافظين، و  على وجه الخصوص فيما يتعلق بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات ا 

والثالثين، الثامنة تقريرًا عن نتائج مداوالتها وما تتخذه من توصيات ف: هذا الشأن إلى مجلس المحافظين ف: دورته 
 قتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من قرارات؛وف: دوراته الالحقة إذا ا

ذ  لزيادة تدفق الموارد الخارجية الحاجة الملحة  تراعىأنه ألغراض استعراض مدى تفاية موارد الصندوق،  يرىوا 
وبخاصة لتنفيذ مهمة الصندوق، والتطرق الستئصال الفقر الريف:، وتحقيق األمن الغذائ: والزراعة المستدامة، 

بشروط تيسيرية، ومع األخذ بعين االعتبار المهمة الخاصة للصندوق، وقدرته التشغيلية على تحويل الممنوحة 
 الموارد اإلضافية بصورة فعالة إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

ذ ف: إعالنات الدول األعضاء عن نيتها توفير مساهمات إضافية لموارد الصندوق، بما ف: ذلك  كذلك نظر وا 
 لتعويض الصندوق عن التزاماته من القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون؛ مساهمات

ذ يالحظ التمويل المتاح من موارد من غير الجهات طلب مجلس المحافظين "مواصلة تحري إمتانية زيادة  وا 
ذي أي مقترحات قد يسفر عنها المانحة، بما ف: ذلك اآلليات المعتمدة على السوق، وأن ترفع إلى المجلس التنفي

 (؛12-/د211" )قرار مجلس المحافظين للموافقة عليهاالتحري مثل هذا 

ذ  لموارد  العاشراستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  فق علىيوافي اعتباره و يضع وا 
الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات بشأن )تقرير التجديد العاشر لموارد الصندوق( ( GC 38/L.4الصندوق )
 ذلك؛ والرغبة ف:  ،الصندوق

 من االتفاقية؛ 4من المادة  8بالبند  وعماًل منه

 يقرر ما يلي:
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 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية  -أوال 

الموارد مع للموارد التاسع ف: نهاية فترة التجديد  المتاحة تقدر موارد الصندوقالموارد المتاحة.  )أ(
 6المتأتية للصندوق خالل فترة الثالث سنوات بدءًا من  غيرها الناجمة عن العمليات أو

 مليار دوالر أمريت:.  5161)فترة التجديد( بـ  5161يناير/تانون الثان: 

مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة  الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية. (ب)
والرغبة فيها، لموارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق العاشر بالتجديد 

تما هو محدد فإن األعضاء مدعوون بناًء على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق 
من االتفاقية )المساهمات اإلضافية(، وبما يتماشى مع الشروط المحددة  4من المادة  8ف: البند 

أدناه، ستتألف المساهمات اإلضافية من المساهمات األساسية )تما ه: مّعرفة ف: المقطع الفرع: 
( من هذا القرار(، ومساهمات التعويض عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون )تما ه: 6ثانيا)أ()

( من هذا القرار(، والمساهمات التتميلية )تما ه: معرفة ف: 5قطع الفرع: ثانيا)أ()مّعرفة ف: الم
 ( من هذا القرار(.8المقطع الفرع: ثانيا)أ()

بما فيها المساهمات الهدف الموضوع للمساهمات اإلضافية  .اإلضافية الهدف الموضوع للمساهمات (ج)
مليار  6144هو فترة التجديد العاشر )التجديد( األساسية والمساهمات التتميلية غير المقيدة خالل 

مليارات دوالر  8من أجل دعم برنامج مستهدف من القروض والمنح بما ال يقل عن  دوالر أمريت:
مليار دوالر أمريت:، شريطة أال تؤثر على الميزانية اإلدارية )ويحدد  812أمريت:، وبما يصل إلى 

 تخصيصها ف: تل الحاالت من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(.

ُيقر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق  التعّهدات. )د(
بتقرير التجديد العاشر للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم  نالثامعلى النحو المحّدد ف: الملحق 

يعلنوا رسميًا عن مساهماتهم حتى اآلن أن يعلنوا عنها، ويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر 
يوم من فترة الستة أشهر التالية العتماد هذا القرار. ويرسل رئيس الصندوق إلى تل أعضاء 

يومًا من  62بتقرير التجديد العاشر للموارد ف: موعد ال يتجاوز  امنالثالصندوق الملحق المعدل 
 التاريخ المذتور أعاله.

تما تم تحديده ف: للمساهمات اإلضافية . مع اإلبقاء على المستوى المستهدف الفجوة الهيكلية )ه(
المستهدف. ف: المائة من المستوى  62، يجب أال تتجاوز الفجوة الهيتلية أعاله (جالمقطع الفرع: )

بالمائة ف: نهاية فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات  62وف: حال تجاوزت الفجوة الهيتلية نسبة 
)أ( من هذا القرار، فسيتم تعديل المستوى المستهدف ثامنا جديدة، تما هو محدد ف: المقطع الفرع: 

بحيث يمثل إجمال: مبلغ التعهدات المستلمة حتى ذلك التاريخ أعاله ( جالمحدد ف: المقطع الفرع: )
بالمائة من المستوى المستهدف. وف: حال تان مثل هذا التعديل ضروريًا،  32ما ال يقل عن 

قرر من يفسيخطر رئيس الصندوق السادة المحافظين بالمبلغ المستهدف الجديد على الفور، والذي 
وسيتم تعديل برنامج الصندوق من  تبعًا لذلك.أعاله ( جبعده ضرورة تعديل المقطع الفرع: )

القروض والمنح ليعتس النقص الحاصل ف: المستوى المستهدف للتجديد ما لم تحدد مصادر أموال 
 أخرى أثناء فترة تجديد الموارد.
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 المساهمات - ثانيا

الدول من افية مساهمات إضخالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق  المساهمات اإلضافية. )أ(
 ما يل::تاألعضاء 

 )المساهمات األساسية(؛ف: موارد الصندوق  المساهمات األساسية (6)

. إضافة إلى المساهمات مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون (5)
األساسية، وبغية تعويض الصندوق عن التدفقات العائدة المتنازل عنها من أصول القروض 

مليون دوالر أمريت:، )مساهمات  814بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل 
 التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون(؛

إلى مساهماتها األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار إضافة  المساهمات التكميلية. (8)
 القدرة على تحمل الديون )المساهمات التتميلية(.

 اإلضافية الشروط المنظِّمة للمساهمات( ب)

تحظى الدول األعضاء بأصوات مساهمة فيما يتعلق بتل من المساهمات األساسية ومساهمات  (6)
من  1من المادة  8التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون بما يتماشى مع البند 

 االتفاقية ولتنها ال تحظى بأية أصوات مقابل مساهماتها التتميلية؛

همات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون تقدم المساهمات األساسية ومسا (5)
 بدون أي تحفظ على طريقة استخدامها؛

يفوض المجلس التنفيذي بالموافقة على استخدام المساهمات التتميلية ف: حال لم يتن مجلس  (8)
 المحافظين ف: حالة انعقاد؛

يدة من أجل دعم العمليات سيقبل الصندوق، خالل فترة التجديد، مساهمات تتميلية غير مق (4)
المواضيعية، بما ف: ذلك تعميم قضايا تغير المناخ والزراعة المراعية للتغذية والتعاون بين 

 بلدان الجنوب والتعاون الثالث: والشراتات بين المنتجين ف: القطاع العام والخاص.

همات اإلضافية إلى )أ( من اتفاقية إنشاء الصندوق، ال ُترد المسا 2البند  4وفقا للمادة  (2)
 من االتفاقية. 4البند  9األعضاء المساهمين بها إال وفقا للمادة 

 المساهمات الخاصة (ج)

وبالنيابة عن الصندوق، قبول مساهمات غير محددة خالل فترة التجديد للمجلس التنفيذي يجوز  (1)
 الخاصة(.ف: موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من مصادر أخرى )المساهمات 

لتمتين مشارتة المساهمين بمساهمات أن ينظر ف: اتخاذ تدابير  يجوز للمجلس التنفيذي (1)
ف: اجتماعاته حسب ظروف تل حالة على حدة، شريطة أال ينجم عن خاصة من المشارتة 

 تلك التدابير أي تبعات على تسيير الصندوق.
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، ؛بوحدات حقوق السحب الخاصة( 6) :األعضاءالدول تحسب مساهمات  احتساب المساهمات. (د)
بعملة العضو المساهم ( 8أو ) ؛بعملة من العمالت المستخدمة ف: تقويم حقوق السحب الخاصة (5)

إذا تانت تلك العملة قابلة للتحويل الحر ولم يتن العضو قد شهد ف: الفترة الممتدة من 
ف:  61معدل تضّخم يزيد على  5168ديسمبر/تانون األول  86حتى  5165يناير/تانون الثان:  6

 المائة ف: المتوسط سنويًا على النحو الذي يقرره الصندوق.

تقّيم االلتزامات والتعّهدات ، ف: هذا القرار (د) البند الفرع: أوالألغراض  أسعار صرف العمالت. (ه)
المقدمة بموجب هذا القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به ف: نهاية الشهر ف: 

 العمالتعلى اعتماد هذا القرار، بين  مباشرة صندوق النقد الدول: خالل فترة األشهر الستة السابقة
التقريب إلى مع (، 5164سبتمبر/أيلول  81 -أبريل/نيسان  6إلى الدوالر األمريت: )تحويلها الالزم 

 النقطة العشرية الرابعة. 

مساهماتهم السابقة تسديد بعد يستتملوا يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم  المساهمات غير المسّددة. (و)
واألعضاء الذين لم يودعوا بعد وثائق مساهماتهم أو الذين لم يسددوا مساهماتهم  ،ف: موارد الصندوق

المجلس التنفيذي، بناًء على وسيتبنى للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات.  التاسعف: التجديد 
 ت من رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية المساهمات غير المسّددة.مقترحا

يجوز ألي دولة عضو أن تزيد من قيمة أي من  ،ف: أي وقت من األوقاتزيادة المساهمات.  (ز)
 مساهماتها.

 اتوثائق المساهم - ثالثا
قّدم مساهمة بموجب هذا القرار وثيقة مساهمة لدى الصندوق، تودع الدولة العضو الت: ت بند عام. )أ(

لتزم تويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة الستة أشهر التالية العتماد القرار، 
حّدد فيها قيمة تو  ،فيها رسميًا بتقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق وفقًا ألحتام هذا القرار

 قة.بالعملة المنطب امساهمته

تشّتل وثيقة باستثناء ما هو محدد ف: المقطع الفرع: )ج( أدناه،  غير المشروطة. اتالمساهم )ب(
ؤّدي المساهمة المستحقة بالطريقة وبالشروط تالعضو بأن الدولة المساهمة التزامًا غير مشروط على 

، وتسمى القرار ألغراض هذا ،الت: ينص عليها القرار أو على أي نحو آخر يقرره المجلس التنفيذي
 غير مشروطة". ات"مساهم اتهذه المساهم

من عقد الدولة العضو وف: حال عدم تمّتن  ،يجوز، على سبيل االستثناء المشروطة. اتالمساهم )ج(
، أن يقبل الصندوق االتزام بتقديم مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراءات التشريعية المتبعة لديه

المستحقة، فيما عدا  ارتهن بسداد تل أقساط مساهماتهتصريحًا بأن وثيقة مساهمة تتضّمن اشتراطًا 
القسط األول منها، لتدبير االعتمادات الالزمة ف: الميزانية. بيد أنه يتعّين أن تتضّمن وثيقة 

( تدبير تلك 6من أجل ما يل:: ) االعضو ببذل قصارى جهدهالدولة المساهمة هذه تعّهدًا من جانب 
، من هذا القرار اً دسلتامل المبلغ المحّدد ف: التواريخ المشار إليها ف: البند سا االعتمادات الالزمة

( إشعار الصندوق ف: أقرب وقت ممتن بعد الحصول على االعتماد الالزم لتل قسط. وألغراض 5)
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تم عندما يغير مشروطة تغدو هذا القرار، تعتبر المساهمة بهذا الشتل "مساهمة مشروطة" ولتنها 
خطار الصندوق بها لى االعتماداتالحصول ع  .وا 

 نفاذ المفعول  - رابعا
يدخل تجديد الموارد حّيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ الذي توَدع فيه لدى نفاذ مفعول تجديد الموارد.  )أ(

بالمساهمات وثائق مساهمات ذات صلة أو مدفوعات مقدمة بدون  ات،الصندوق وثائق مساهم
أو عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل قيمته  ،من هذا القرارثانيا اإلضافية المشار إليها ف: البند 

ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة  21التلية ما ال يقل عن 
 .الفرعية أوال)د( من هذا القرار

تاريخ نفاذ مفعول تجديد عند المودعة  اتتصبح وثائق المساهم .فراديةالمساهمات اإلنفاذ مفعول  )ب(
 اتتاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، وتصبح وثائق المساهمعند الموارد أو قبله، نافذة المفعول 

 بعد ذلك التاريخ نافذة المفعول ف: تاريخ إيداع تل منها.المودعة 

تعَتبر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة لموارد الصندوق متاحة  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. )ج(
من االتفاقية والسياسات األخرى ذات  1)ب( من المادة  5لعقد التزامات للعمليات بموجب البند 

 الصلة المعمول بها ف: الصندوق اعتبارًا من تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ.

 مة المساهماتالُسَلف المقدمة على ذ - خامسا
، يجوز للصندوق أن يستخدم ف: عملياته تل رابعًا من هذا القراربصرف النظر عن أحتام البند 

لما المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقًا 
د األعضاء خالف ذلك تتابة. ما لم يطلب أح ،سياسات الصندوق ذات الصلةو  ،االتفاقيةتنص عليه 

ويعاَمل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الُسلف المقدمة على ذمة المساهمات، لجميع 
 األغراض، تجزء من برنامج عمليات الصندوق قبل دخول تجديد الموارد حيز النفاذ.

 المساهمات تسديد - سادسا
 المساهمات غير المشروطة )أ(

يقوم تل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة دفعة واحدة أو على  األقساط.د يسدت (6)
قسطين أو ثالثة أقساط على األتثر، حسب اختياره. وُتَسّدد أقساط تل مساهمة غير 
مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجيًا، حسب اختيار العضو المعن:، على 

ف: المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثان: عن  81عن أاّل تقل قيمة القسط األول 
 ف: المائة منها، وأن يغط: القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبق:. 82

 السداد تواريخ (5)

 السداد دفعة واحدة
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من دخول وثيقة مساهمة العضو المعن:  الستينتتون الدفعة الواحدة واجبة السداد ف: اليوم 
 حّيز النفاذ.

 السداد على أقساط
 وفقًا للجدول التال::الدفعات على أقساط تسدد 

من نفاذ مفعول وثيقة المساهمة الخاصة الستين يستحق سداد القسط األول ف: اليوم 
ويسدد مرور سنة من نفاذ مفعول تجديد الموارد القسط الثان: بتاريخ بالعضو. ويستحق سداد 

 فترة السنوات الثالث التالية العتماد هذا القرار.ف: موعد أقصاه آخر يوم من أي قسط آخر 

( 5يجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد المحّدد ف: البند الفرع: )أ( ) السداد المبكر. (8)
 أعاله.

يجوز لرئيس الصندوق، بناًء على طلب العضو، أن يوافق على تغيير الترتيبات البديلة.  (4)
المئوية أو عدد أقساط المساهمة، على أاّل يؤّثر ذلك مواعيد السداد المحددة أو النسب 

 التغيير سلبًا على االحتياجات التشغيلية للصندوق.

يومًا من دخول وثيقة مساهمة  91تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون  المساهمات المشروطة. )ب(
يثما أمتن، مع العضو حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، ح

( أعاله. وُيبلغ العضو الذي يوِدع وثيقة مساهمة 5مواعيد السداد المحددة ف: البند الفرع: )أ( )
يومًا من  81مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة ف: موعد أقصاه 

 ( أعاله.5تاريخ السداد السنوي المحدد ف: البند الفرع: )أ( )

 السداد عملة )ج(

( من هذا 8تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقًا للبند الفرع: ثانيًا)د() (6)
 القرار.

عملة المدفوعات مقابل حقوق السحب من االتفاقية، تحدد قيمة  2)ب( من المادة 5وفقًا للبند  (5)
حسابات الصندوق على أساس سعر الصرف المستخَدم ألغراض التحويل ف: دفاتر الخاصة 

 وقت السداد.

من االتفاقية، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة  4)ج( من المادة  2وفقًا للبند  وسيلة السداد. )د(
نقدًا، أو تسدد، حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك من األوراق المالية الملزمة 

 ،لتداول وال يمتن الرجوع فيها وال تدر فائدة للعضوالمشابهة الت: يصدرها العضو وتتون غير قابلة ل
وفقًا للشروط المنصوص عليها ف: البند  الطلب عند االسمية قيمتها يحّصل أن ويمتن للصندوق

 .لتسديد مساهماتهم نقداً الفرع: )هـ( أدناه. ويجوز أن ينظر األعضاء بعين القبول 

وفقًا لألحتام المنصوص عليها ف:  الُملِزمة المشابهة.تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية  )هـ(
من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق  2من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 6)ج()2البند 

بتحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المماثلة الخاصة بالعضو وفقًا لسياسة السحب 
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أو وفقًا لما يتفق عليه بين رئيس  ،لس التنفيذي ف: دورته الحادية والسبعينالت: وافق عليها المج
 الصندوق والعضو المساهم.

. يبين تل عضو للصندوق عند إيداع وثيقة مساهمته جدوله الزمن: المقترح ووسيلته طرائق السداد )و(
 ، و)ج(، و)د( أعاله. المقترحة للسداد على أساس الترتيبات المحددة ف: البنود الفرعية )أ(، و)ب(

 المواردأصوات تجديد توزيع  - سابعا
تتعلق بتل من المساهمات تنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد س. أصوات تجديد المواردإنشاء  )أ(

 العاشر)أصوات التجديد األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون 
للموارد بتقسيم مجموع قيمة تعهدات  العاشرللموارد(. ويحسب مجموع قيمة أصوات التجديد 

المستلمة ف: األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون المساهمات 
 دوالر أمريت:.  6 231 111موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، على 

للموارد المنشأة على هذا النحو وفقًا العاشر توزع أصوات التجديد و  وات تجديد الموارد.توزيع أص )ب(
 من االتفاقية على النحو التال::  1من المادة  (8)و (5))أ(8للبند 

من االتفاقية، توزَّع أصوات  1)ألف( من المادة (5)و (6))أ(8وفقًا للبند  أصوات العضوية. (6)
 العضوية بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع أصوات المساهمة  1)باء( من المادة (5))أ(8وفقًا للبند  أصوات المساهمة. (5)
األساسية ومساهمة التعويض عن تطبيق إطار على تل األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة 

من تل عضو تحصة ف: القيمة التلية للمساهمات المدفوعة  القدرة على تحمل الديون
المدفوعة على ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون األساسية 

 .من هذا القرارًا نيالنحو المنصوص عليه ف: البند ثا

 يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية وأصوات التجديد الرابع، والتجديد الخامس، (8)
بغض النظر عن دخول  والتجديد التاسع والتجديد السادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن،

 هذا القرار حيز النفاذ. 

يدخل توزيع أصوات التجديد العاشر للموارد، حسب ما تنص  .نفاذ مفعول أصوات تجديد الموارد )ج(
ويعلن رئيس الصندوق  اعتماد هذا القرار.عليه األحتام الواردة أدناه، حيز النفاذ بعد ستة أشهر من 

الصندوق ف: ف: عضاء الدول األتل لتوزيع عضوية التجديد العاشر للموارد وأصوات المساهمات 
ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات ف: دورته  ،يومًا من التاريخ المحدد 62موعد أقصاه 

 التاسعة والثالثين.
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 تعبئة موارد إضافية – ثامنا
 االقتراض من قبل الصندوق ( أ)

على الرغم من أن مساهمات التجديد ستبقى، ويجب أن تبقى، المصدر  هدف االقتراض. (2)
الرئيس: لتمويل الصندوق، إال أنه من المعترف به أن قيام الصندوق باالقتراض السيادي 
خالل فترة تجديد الموارد يمتن أن يوفر سبيال هاما لتعزيز هدفه المتمثل ف: "تعبئة موارد 

غراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية" إضافية إلتاحتها بشروط تيسيرية أل
 من االتفاقية. 5حسب ما تنص عليه المادة 

سيضع المجلس التنفيذي إطارا عاما لالقتراض السيادي يغط: جميع إطار االقتراض.  (1)
خالل فترة تجديد الموارد. وضمن نطاق هذا  الصندوقاالقتراض الذي سيقوم به ترتيبات 

ئيس الصندوق بسلطة الدخول ف: مفاوضات مع جهات مقرضة مؤهلة، اإلطار، سيتمتع ر 
بهدف اإليفاء بهدف برنامج القروض والمنح المنصوص عليه ف: المقطع الفرع: أواًل)ج( 
من هذا القرار. وسيعرض مقترحات االقتراض الناجمة عن هذه المفاوضات على المجلس 

 .التنفيذي للموافقة عليها

 ليات المتنوعةالتمويل المشترك والعم ( ب)
ع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق على اتخاذ التدابير الالزمة  ،خالل فترة تجديد الموارد ،يشجَّ

لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: زيادة نسبة التمويل الوطن: والدول: الموجه نحو تحسين رفاه 
دوق باستخدام قدرته على أداء الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتتميل موارد الصن

، بما ف: ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوص: المؤتمن على تلك الموارد، تقنيةلاو الخدمات المالية 
بما يتفق مع هدف ووظائف الصندوق. ولن تظهر العمليات الت: ينطوي عليها أداء تلك الخدمات 

 المالية ف: حسابات الصندوق.

 إلى مجلس المحافظينرفع التقارير  -تاسعا  
والثالثين والدورات التالية لها التاسعة يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين ف: دورته 

تقارير عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألمور األخرى ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض 
إن وجدت، وتوصياته التقارير على مجلس المحافظين مشفوعة بتعليقات المجلس التنفيذي عليها، 

 بشأنها.

 المجلس التنفيذيقبل المراجعة من  -عاشرا 
تجديد الموارد، ويتخذ اإلجراءات الت: قد بموجب يستعرض المجلس التنفيذي دوريًا وضع المساهمات  )أ(

 يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار.

وارد، أو أنذر بالتسبب، ف: توقف عمليات إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الم )ب(
بلوغ أهداف تجديد الموارد بشتل جوهري، يجوز دون الصندوق اإلقراضية أو الحيلولة بصورة أخرى 

لرئيس مجلس المحافظين أن يدعو، بناًء على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة 
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الالزمة الظروف الة والنظر ف: ُسبل تحقيق ( لدراسة الح5164) 81-/د631المشاورات وفقًا للقرار 
 الستمرار عمليات الصندوق اإلقراضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهرية.

 استعراض منتصف المدة -عشر  حادي
ف: تقرير لتدابير واإلجراءات المشار إليها ايتم ف: منتصف مدة تجديد الموارد إجراء استعراض 

وتعرض االستنتاجات الت: ينته: إليها االستعراض على اجتماع التجديد العاشر لموارد الصندوق، 
 وق.لموارد الصندالحادي عشر مبتر لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
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  83-د/137القرار 
 

رة الميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزانيات العادية والرأسمالية وغير المتكر 
 5111وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  5111 للصندوق لعام

 إن مجلس المحافظين،
 

 من الالئحة المالية للصندوق؛ 1من اتفاقية إنشاء الصندوق والمادة  1من المادة  61البند  إذ يضع في اعتباره 

ذ يالحظ أن المجلس التنفيذي قد استعرض ف: دورته الثالثة عشرة بعد المائة برنامج قروض وِمنح الصندوق لعام  وا 
مليون دوالر أمريت:( الذي يتألف  6 561مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 198ووافق عليه عند مستوى  5162

ت:( وبرنامج إجمال: للِمنح مليون دوالر أمري 6 161وحدة حقوق سحب خاصة ) 111من برنامج إقراض: قيمته 
 مليون دوالر أمريت:؛ 21بمبلغ 

ف: استعراض الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الميزانيتين العادية والرأسمالية  وبعد النظر
 ؛5162وميزانية متتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام  5162المقترحتين للصندوق لعام 

مليون  626129بمبلغ  5162زانية اإلدارية الت: تتألف، أواًل، من الميزانية العادية للصندوق لعام على المي يوافق
مليون دوالر أمريت:، وثالثًا، ميزانية  5119بمبلغ  5162دوالر أمريت:، وثانيًا، الميزانية الرأسمالية للصندوق لعام 

 ليون دوالر أمريت:، تما وردت ثالثتها ف: الوثيقةم 1111بمبلغ  5162متتب التقييم المستقل ف: الصندوق لعام 

GC 38/L6  يورو لتل دوالر أمريت: واحد. 11182والمحددة على أساس سعر صرف قدره 

مقابل سعر صرف اليورو المستخدم ف:  5162أنه ف: حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريت: ف: عام يقرر 
حساب الميزانية، يعدَّل مجموع متافئ الدوالر األمريت: للنفقات باليورو ف: الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر 

 وسعر الصرف المستخدم ف: حساب الميزانية. 5162الصرف الفعل: ف: عام 
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  83-د/133القرار 
 

 بعد انتهاء الخدمة لموظفي الصندوقإنشاء حساب أمانة لخطة التأمين الطبي 

 إن مجلس المحافظين،

 

)المنقح(،  21إلى متطلبات المعايير الدولية لإلبالغ المال: المعتمدة لدى الصندوق، وخصوصًا المعيار  إذ يشير
والت: تقض: بالتثبيت التامل لخصومه المتعلقة بموظفيه وموظفيه السابقين ف: تشوفه المالية، وبتحويل ما يتف: 

 تغطيته تلك الخصوم؛من األصول إلى تيان قانون: منفصل ل

انتهاء حول بيان سياسة االستثمار ف: حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد  GC 38/L.7للوثيقة  ومراعاة منه
 الخدمة لموظف: الصندوق؛

للتطورات الحاصلة ف: البيئة المالية الدولية ولطبيعة حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء  ومراعاة منه
 الخدمة لموظف: الصندوق؛

دراكًا منه ق أن بيان سياسة االستثمار ف: حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندو  وا 
قٌـدم إلى لجنة مراجعة الحسابات لالستعراض قبيل تقديمه إلى المجلس التنفيذي للموافقة على رفعه إلى مجلس 

 المحافظين؛

 ؛12-/د231أن هذا القرار يحل محل القرار  يعلن

 ما يل::  ويقرر

الطب: بعد ألغراض تغطية خصوم الصندوق المتعلقة بموظفيه وموظفيه السابقين والخاصة بخطة التأمين  -2
انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق، وبغية االحتفاظ بما يتف: من األصول لتغطية تلك الخصوم، سٌينشأ 

 حساب أمانة لخطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق.

 .يعيَــّن الصندوق بموجب هذا القرار مديرًا لخطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق -1

يؤذن لحساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق بأن يتلقى الموارد التالية  -3
 وبأن يحتفظ بها:

 األموال المحولة من موارد الصندوق، عند االقتضاء، رهنًا بموافقة رئيس الصندوق؛ (أ )

تهاء الخدمة لموظف: الدخل االستثماري الذي تدره موارد حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد ان (ب )
 الصندوق.

يجري المجلس التنفيذي استعراضًا دوريًا لتفاية موارد حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة  -2
 لموظف: الصندوق، مع مراعاة احتياجات المعايير الدولية لإلبالغ المال:. 
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الخدمة لموظف: الصندوق بحتمة لتأمين الطب: بعد انتهاء يستثمر الصندوق موارد حساب أمانة خطة ا -5
ودون مضاربة وبصورة تتفق مع بيان سياسة االستثمار ف: حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء 
الخدمة لموظف: الصندوق، الموافق عليه بموجب هذا القرار. وٌيفوَّض المجلس التنفيذي بإدخال أية تغييرات 

خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق، على بيان سياسة االستثمار ف: حساب أمانة 
 حسبما يلزم من حين آلخر.

يـُستخدم حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق للوفاء بالتزامات الصندوق  -2
بار أن مستوى إزاء موظفيه السابقين وأعضاء أسرهم فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد الخدمة. وف: حال اعت

موارد حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق أعلى بتثير من المطلوب، 
، بعد إجراء تقييم اتتواري خارج: مستقل، أن يقرر تحويل جانب من الموارد للمجلس التنفيذي فإنه يجوز 

 الفائضة إلى موارد الصندوق بصورة مباشرة.

المسحوبات من حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف:  يجري رئيس الصندوق -7
 أعاله، وذلك على الشتل التال:: 2الصندوق لألغراض المبينة ف: الفقرة 

يقدم حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق المدفوعات أو  (أ )
إلى أن يتم الوفاء بالتامل بجميع االلتزامات إزاء مدفوعات السداد بالنيابة عن الصندوق شهريًا 

الموظفين السابقين وأعضاء أسرهم فيما يتعلق بخطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: 
 الصندوق؛

تحويل بعض يجوز لرئيس الصندوق أن يقرر الموارد أعلى بتثير من المطلوب، تان مستوى إذا  (ب )
طة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق إلى من حساب أمانة خ الموارد الفائضة

 .موارد الصندوق الخاصة

يدفع الصندوق النفقات اإلدارية التدريجية الت: يتتبدها هو بصورة مباشرة ف: سياق إدارته لحساب أمانة  -8
 خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق، من موارد حساب األمانة.

لس التنفيذي حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق بموجب ينه: المج -1
اقتراح يقدمه رئيس الصندوق ف: الوقت المالئم. وف: ذلك الوقت، يقرر المجلس التنفيذي الترتيبات الت: 

 سيـُعمل بها إلنهاء عمليات حساب األمانة والتصرف بموارده.

المجلس التنفيذي تقريرًا سنويًا عن عمليات حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد يقدم رئيس الصندوق إلى  -21
 انتهاء الخدمة لموظف: الصندوق والموارد الت: يحتفظ بها.
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  83-د/139القرار 
 

 اإلعالن عن يوم دولي للتحويالت األسرية

 إن مجلس المحافظين،
 

 باإلجماع تبنَّته الذي والتنمية الدولية بالهجرة المعن: المستوى الرفيع الحوار عن المنبثق اإلعالن يستذكر إذ
 ؛5168 األول تشرين/أتتوبر 2و 3 بتاريخ باإلجماع األعضاء والدول المتحدة لألمم العامة الجمعية،

 
 األول تانون/ديسمبر من عشر الثامنف:  فيه ُتعِلن والذي العامة، الجمعية تبّنته الذي 22/98القرار  وإذ يستذكر

  اإلنسانية، حقوقهم حماية إلى وتدعو للمهاجرين، دولياً  يوماً 
 
ب ذوإ  المنتدى خالل المدن: والمجتمع والخاص العام القطاعين ممثلو باإلجماع عليها صادق الت: بالتوصية يرحِّ

 -دول: يوم إلعالن 1123 أيار/مايو 13-11 بتاريخ بانتوك ف: والمنعقد الصندوق نّظمه الذي للتحويالت العالم:

 األسرية، للتحويالت
 

 الفقيرة، األسر دخل مصادر من هاماً  دراً مص الدولية التحويالت تشتِّل النامية، البلدان من العديد وف: أنه يعتَبر ذوإ
 بعده، وما 1122 العام من سنوياً  أمريت: دوالر مليار 511 وزتتجا أن المتوّقع

 

 األتثر واإلستان والصحة، والغذاء، التعليم، إلى الوصول على التحويالت ُتخّلفه الذي التحويل: األثر يلحظ ذوإ
 األعلى، ه: الفقر معدالت حيث الريفية المناطق ف: وبخاصة النام:، العالم مجتمعات ف: وضوحاً 

 

 التوارث، أوقات وخالل الهشَّة الدول ف: تعيش الت: أسرهم دعم ف: للمهاجرين الحاسمة المساهمات يدرك ذوإ
 

 ف: المدن: المجتمع منظمات ودور المتحدة، األمم ومنظومة األعضاء، الدول به قامت الذي العمل يدرك ذوإ
 األسرية، للتحويالت اإلنمائ: لألثر الترويج

 

 وفعالية إليها الوصول بسهولة تتسم مالية تحويل خدمات تطوير ف: الخاص القطاع يلعبه الذي بالدور يعترف إذو
 التتاليف،

 
 جميع على المستدامة للتنمية الرئيسية الوسيلة ه: االجتماعية، الحياة ف: أساسية توحدات األسر، بأن يلحظ ذإو

 لنجاحها، حاسمة العملية هذه ف: مساهماتها وأن المجتمع، مستويات
 
 النامية، البلدان بين الدول: للتعاون هاماً  صراعن تشتِّل أن يمتن الجنوب بلدان بين التحويالت أن على يؤّكد ذإو

 المستدامة، والتنمية االقتصادي النمو نحو المشَترك وسعيها

 GC 38/Resolutions/Rev.1  



 

63 

 منها داأفر  يرسلها الت: المحلية التحويالت من الدعم أيضاً  تتلّقى الريفية المناطق ف: األسر ماليين أن يعي ذوإ
 الحضرية، المواقع ف: نمطياً  يعيشون

 
 ؛األسرية للتحويالت دولياً  يوماً  ناير ز ح/يونيو من عشر السادس سمي (أ(
 الحتومية والمنظمات المدن: المجتمع وممثل: الخاص القطاع وتيانات الحتومات جميع يدعو (ب(

 ؛اليوم بهذا لالحتفال مخصوصة جهود لبذل الحتومية وغير الدولية
 للمساعدة إمتانياته من االستفادة إلى والحاجة األسرية، للتحويالت المتلّق: الجانب على االنتباه يركِّز (ج(

 ،النامية البلدان تواجهها الت: والبيئية واالجتماعية االقتصادية للتحّديات التصّدي على أتبر بصورة
 ؛الريفية المناطق ف: وبخاصة

 الخدمات من بجملة التدفقات هذه وربط التحويالت، إرسال تيسير على الخاص القطاع يشّجع( د(
 ؛وأسرهم المهاجرين لصالح المالية والمنتجات

 المنظمات مع تاتاوالشر  االتفاق إلى تستند تابمبادر  التقدُّم إلى المدن: المجتمع منظمات يدعو( ه(
 المجتمعات ف: للتحويالت اإلنمائ: األثر تعميم شأنها من الخاص والقطاع والحتومات، الدولية،
  .األصلية

 الجمعية العامة لألمم المتحدة للمصادقة على االحتفال بهذا اليوم. يناشد)و( 
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