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 واإلحالة إلى مجلس المحافظين الموافقةبتوصية 

وعلى سياسات التمويل ومعاييره ف:  ،على اتفاقية إنشاء الصندوق امقترح إدخالهال تتعديالاليتعلق هذا التقرير ب
 :المجلس التنفيذي مدعو إلىالصندوق ذات الصلة بقدرة الصندوق على تمويل القطاع الخاص. و 

على  انُيعرضس ين اللذينقرار ال :، مشروعتملحقينهذا التقرير الذي يضم،  ،على والموافقةلنظر ف:، ا ( أ)
 ؛مجلس المحافظين

بتبن:  المحافظين هذا التقرير إلى مجلس المحافظين، بما ف: ذلك توصية مجلس إحالةالمصادقة على   ( ب)
 .2019ف: دورته الثانية واألربعين، ف: فبراير/شباط  ين المذتورينالقرار  :مشروع

التعديالت المقترح إدخالها على النصوص القانونية األساسية للصندوق لتيسير 
 انخراط الصندوق مع القطاع الخاص

 مقدمة –أوال 
)"االتفاقية"(، وسياسات التمويل على اتفاقية إنشاء الصندوق  امقترح إدخالهباالقتراحات اليتعلق هذا التقرير  -1

: تمنح الصندوق إمتانية تعزيز انخراطه مع القطاع الخاص. وما ومعاييره ف: الصندوق )"السياسات"(، والت
، حتى يتم إحالته 2018أن ينظر المجلس التنفيذي ف: هذا التقرير ويوافق عليه ف: ديسمبر/تانون األول 

تتقرير للمجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين مع التوصية بتبن: مشروع: القرارين )المرفقين تملحقين 
 .2019ة( ف: دورته الثانية واألربعين المقررة ف: فبراير/شباط بهذه الوثيق

تشير تقديرات الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالم: إلى الحاجة  -2
2030مليار دوالر أمريت: إضافية تل عام للقضاء على الجوع ف: العالم بحلول عام  265لحوال: 

وبعد  .1
 2030مل أديس أبابا، يعتبر االنخراط بصورة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق خطة عام تبن: خطة ع

 للتنمية المستدامة أولوية للعديد من المصارف اإلنمائية متعددة األطراف بغية تعظيم قيمة استثماراتها.

وباستخدام النموذج المستند إلى البلدان المعاد هندسته، سوف يزيد الصندوق من تعاونه مع القطاع الخاص  -3
وييسر وصول المشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم والمنتجين ومنظماتهم للتمويل قصير وطويل 

، وقد تم 2سالسل القيمة بالمائة  من مشروعات الصندوق على تنمية  70األمد. وف: الوقت الحال: ترتز 
 .قروض ومنح الصندوقبالمائة من  50بالفعل تحديد القطاع الخاص المحل: تشريك ف: أتثر من 

إال أن الصندوق يعترف بوجود فجوة تبيرة بين العرض والطلب على دعم المشروعات الريفية الصغيرة  -4
أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الفقراء من ومتوسطة الحجم واألعمال الوسطى الت: تخدم المزارعين 

                                                      

 ، القضاء على الجوع: الدور الحاسممنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العالم: 1
 (.2015)روما: منظمة األغذية والزراعة،  لالستثمارات ف: الحماية االجتماعية والزراعية

وتتضمن هذه التيانات الخاصة المصارف التجارية، ومؤسسات التمويل الصغري، وموفري المدخالت، وشرتات تأجير المعدات،  2
 : المحاصيل ومجهزيها والبائعين بالجملة والمفرق، والمصدرين.والعاملين ف: اإلرشاد من القطاع الخاص والمستشارين الخاصين، وجامع
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 ءالمنتجين الريفيين )مثال موفري المدخالت، والتجار، والمجهزين الزراعيين(. وللصندوق ميزة نسبية ف: مل
هذه الفجوة من خالل معرفته بالمناطق الريفية وحافظته التبيرة من المشروعات والبرامج الت: تعمل مع هذه 

 التيانات الريفية الخاصة.

يعتبر نموذج الشراتة بين المنتجين والقطاعين العام والخاص نهجا منتظما إلشراك القطاع الخاص المحل:  -5
مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم تشرتاء متساوين ف: المشروعات الت: يدعمها 

من المقرر   الصندوق. وسيساعد الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، وهو صندوق تمويل: مختلط
، على تلبية الطلب المتزايد من آالف صغار المزارعين واألعمال الزراعية 2019إطالقه ف: بدايات عام 

الت: تواجه تحديات هيتلية ف: اجتذاب الخدمات المالية الضرورية لتطوير أنشطتها. ومن خالل تبن: آليات 
ية من خالل تعزيز الوصول إلى التمويل على تمويلية أتثر ابتتارية، سوف يحّفز الصندوق التنمية الشمول

األجل القصير والطويل مما سيؤدي إلى إنشاء أسواق وخدمات لصالح الفقراء من المنتجين على نطاق 
 صغير، وبخاصة الشباب والنساء منهم.

مع  وبالمض: قدما تجزء من التزاماته لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيسعى الصندوق لتعزيز انخراطه -6
القطاع الخاص من خالل استراتيجية معدّلة للقطاع الخاص. وسوف تبسط هذه االستراتيجية وتسوغ تل من 
تمويل القطاع الخاص للصندوق وتمويل القطاع الخاص من قبل للصندوق لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق 

ن المخاطر وتخلق بيئة ممّتنة. باألخير، يرتز الصندوق على االستثمارات ف: المناطق الريفية الت: تقلل م
وسيعمل الصندوق تمجمع للتمويل وتوسيط لتجميع االستثمارات الخاصة ف: المناطق الريفية، ومساعدة 
المنتجين على نطاق صغير و"رواد األعمال الزراعية" ومنظماتهم ليصبحوا شرتاء أعمال تنافسية، محسنًا 

ت: يستهدفها والمتمثلة ف: المزارعين الفقراء من أصحاب بذلك من الخدمات الت: يقدمها إلى المجموعة ال
الحيازات الصغيرة. وبهدف ضمان إيفاء الصندوق بمهمته ف: تل من المبادرات الجارية والمستقبلية، يقترح 
هذا التقرير إدخال تعديالت على االتفاقية وعلى السياسات، مما يمنح الصندوق القدرة على االنخراط بصورة 

 ة مع القطاع الخاص. أتثر فعالي

ف: الوقت الحال: تقصر االتفاقية تمويل الصندوق على الدول النامية العضوة ف: الصندوق أو على  -7
المنظمات الحتومية الت: تشارك فيها الدول األعضاء ف: الصندوق. وف: اقتراح هذا اإلطار الجديد، 

إلقراض ليشمل النظراء من القطاع سيسعى الصندوق لتنويع حافظته اإلقراضية من خالل توسيع نطاق ا
الخاص، واالستثمار ف: الصناديق االستثمارية، وغيرها من الوسائل التمويلية الت: تستهدف المشروعات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعاونيات أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن شأن ذلك أن يسمح للصندوق بتمويل 

على نطاق صغير والحلول الذتية بيئيًا، وتتنولوجيا ما بعد جملة أوسع من المشروعات الت: تروج للزراعة 
 الحصاد الت: تقلل من فاقد األغذية، وتحقق مخرجات زراعية مستدامة.

جراءات التخفيف من المخاطر. -8  وسيوافق المجلس التنفيذي الحقًا على اإلجراءات الت: تتضمن السقوف وا 

لخاص إلجراءات االستعراض والمصادقة الجارية وسوف يخضع تامل التمويل المقّدم ألنشطة القطاع ا -9
 حاليًا، بما ف: ذلك مصادقة المجلس التنفيذي.
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 التعديالت المقترح إدخالها على اتفاقية إنشاء الصندوق –ثانيا 
يقترح إدخال التعديالت التالية لتعزيز انخراط الصندوق مع القطاع الخاص بغية اإليفاء بالطلب المتزايد من  -11

اء لتوسيع اآلثار اإليجابية للصندوق من خالل إدراج التمويل المقدم للمنظمات والمشروعات الدول األعض
من القطاع الخاص. وسيسمح ذلك للصندوق بتوفير القروض بصورة مباشرة لتعاونيات أصحاب الحيازات 
الصغيرة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أو االستثمار بصورة غير مباشرة ف: الصناديق 
 االستثمارية أو غيرها من مرافق التمويل الت: توفر الخدمات المالية واالستشارية لهذه المجموعة المستهدفة.

)و( من االتفاقية بحيث يغدو نصها على النحو التال: )يرد النص 2)أ( و2)ب( و1، البند 7تعدل المادة  -11
 المضاف مع خط تحته، ف: حين يرد النص الملغى مشطوبا(:

 )ب(:1، البند 7المادة 
 أو ،.الدول النامية الت: تتون أعضاء ف: الصندوق إلى إال لصالحفقط يقدم الصندوق التمويل  ال

 ويجوز توفير مثل هذا التمويل بصورة مباشرة للدول األعضاء فيه أو من خالل المنظمات
 أو، فقطالمشترتة بين الحتومات الت: تتون هذه الدول األعضاء مشترتة فيها  وللمنظمات

وف: حالة تقديم قرض لمنظمة مشترتة بين الحتومات،  لمشروعات ومنظمات القطاع الخاص.
 يجوز للصندوق أن يطلب ضمانات حتومية أو ضمانات أخرى مناسبة.

  )أ(:2، البند 7المادة
ف: صورة قروض ومنح وآلية للقدرة على  الصندوق أن يتون لتمويليجوز  يقدم الصندوق التمويل

بالشروط الت: يرى الصندوق أنها مناسبة،  وسائل أخرى ةأو أي وصناديق استثمارية، الديونتحمل 
ومتطلباته.  البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود ف:مع مراعاة األوضاع واالحتماالت االقتصادية 

لها لتصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج الت: يمو  إضافياً  ويمتن أن يقدم الصندوق أيضًا تمويالً 
وسيلة  ةأو أيالصناديق االستثمارية و  تحمل الديون،القروض والمنح وآلية القدرة على الصندوق ب

 على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي. أخرى،

 )و(:2، البند 7المادة 
ف: تل حالة بين الصندوق والجهة ، مالئمأو أية اتفاقيات أخرى، تما هو ، تعقد اتفاقية القرض

 مسؤولة عن تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع االتفاقية. الت: تتونالمتلقية للقرض 

 من االتفاقية. 12يوصى المجلس التنفيذي بتبن: التعديالت المقترحة بما يتفق مع المادة  -12

  إجراءات تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق –ثالثا 

رأ على هذه االتفاقية. ويمتن من االتفاقية مجلس المحافظين بصالحية تبن: أي تعديل يط 12تفوض المادة  -13
ف: الصندوق، تما يجوز للمجلس التنفيذي أن يقترحه. وف: حال التعديل إما من دولة عضو أن يأت: هذا 

اقترح المجلس التنفيذي إدخال تعديل ما على هذه االتفاقية، فالمطلوب منه عندئذ أن يعرض التوصية على 
الذي يقوم بدوره بإخطار جميع الدول األعضاء ف:  مجلس المحافظين، وأن يعلم بها رئيس الصندوق

الصندوق. ويتطلب تبن: مجلس المحافظين ألي تعديل مقترح أغلبية أربعة أخماس إجمال: عدد األصوات. 
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وباستثناء أربع حاالت منصوص عليها، فإن عملية التعديل ال تتطلب قبول الدول األعضاء جميعها وتدخل 
 قرار.حيز النفاذ تما ينص عليه ال

 من االتفاقية: 12تنص المادة  -14

 :باستثناء ما يخص الجدول الثان: (أ )

يبلغ أي مقترح يقدمه أي عضو ف: الصندوق أو يقدمه المجلس التنفيذي لتعديل هذه  (1)
االتفاقية إلى رئيس الصندوق الذي يخطر جميع األعضاء بذلك. ويحيل رئيس الصندوق 

االتفاقية إلى المجلس التنفيذي الذي يقدم المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لتعديل 
 توصياته بشأنها إلى مجلس المحافظين.

وتسري  يعتمد مجلس المحافظين التعديالت بأغلبية أربعة أخماس مجموع األصوات. (2)
التعديالت بعد ثالثة أشهر من تاريخ اعتمادها إال إذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك. أما 

 التعديالت الت: تتناول:

 ؛حق االنسحاب من الصندوق )ألف(

 ؛ما تنص عليه االتفاقية من تحديد األغلبية الالزمة ف: مختلف أنواع التصويت )باء(

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

 إجراءات تعديل هذه االتفاقية؛ )دال(

 .عضاءاألابية عليها من جميع إذا تلقى رئيس الصندوق موافقة تت إالتسري  فال

بالنسبة لمختلف أجزاء الجدول الثان: يتون اقتراح التعديالت واعتمادها وفقا لما هو وارد ف: هذه  (ب )
 األجزاء.

األعضاء وجهة اإليداع بجميع التعديالت الت: تتم الدول الصندوق أن يخطر فورا جميع  رئيسعلى  (ج )
 .الموافقة عليها وبتاريخ سريانها

 من النظام الداخل: لمجلس المحافظين ما يل:: 3.34دة تحدد الما -15

يقتض: اعتماد مجلس المحافظين للتعديالت الت: تدخل على االتفاقية الحصول على أربعة أخماس  "
ل الثان: من االتفاقية فتعتمد مجموع األصوات على األقل، أما بالنسبة لبعض األجزاء الواردة ف: الجدو 

 "عليه ف: الفقرات الخاصة بذلك ف: الجدول الثان:.تعديالت تما هو منصوص ال

وأما التعديل الوارد ف: مشروع القرار التماسًا لتبنيه من قبل مجلس المحافظين استنادًا إلى اإلجراءات  -16
من االتفاقية، فهو ال يقع ضمن االستثناءات المحددة ف: البنود  12المنصوص عليها ف: المادة 

 ( و)دال( من االتفاقية، وبالتال: فهو ال يتطلب قبول جميع الدول األعضاء به.()ألف(، )باء(، )جيم2)أ()12

(، تسري التعديالت بعد ثالثة أشهر من تاريخ اعتمادها ما لم يحدد مجلس 2)أ()12وبما يتفق مع المادة  -17
يان مفعول المحافظين تاريخا آخر. وف: حال التعديل المقترح، تحدد الفقرة األخيرة من مشروع القرار بأن سر 

 هذا التعديل بتاريخ تبن: المجلس التنفيذي الستراتيجية القطاع الخاص.
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 التعديالت المقترح إدخالها لسياسات التمويل ومعاييره في الصندوق –رابعا 

وباإلضافة إلى التعديل المقترح إدخاله على االتفاقية، والذي سيمنح الصندوق المرونة لالنخراط مع القطاع  -18
من الضروري أيضا إدخال تعديالت على السياسات بهدف إدخال منتجات جديدة تسمح  الخاص، فإنه

 للصندوق بإقراض مشروعات ومنظمات القطاع الخاص، بما ف: ذلك صناديق االستثمار. ويتسق ذلك مع
الذي ينص على أنه "يخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق للسياسات (ه من االتفاقية، 1البند ) 7المادة 

. وأما إيجاد أدوات تمويل امة والمعايير واألنظمة الت: يضعها من حين آلخر مجلس المحافظين..."الع
جديدة، تما هو مقترح ف: السياسات المعدلة باسم "القروض الممنوحة للقطاع الخاص" و"صناديق االستثمار 

وتما هو وارد ف: الفقرة وغيرها من الوسائل األخرى"، فستنعتس ف: سياسة يوافق عليها مجلس المحافظين. 
من السياسات، "ومع احتفاظ مجلس المحافظين بسلطته ف: إرساء السياسات والمعايير واللوائح العامة  4

الت: تحتم التمويل الذي يقدمه الصندوق، فإنه يقر بأن المجلس التنفيذي هو الذي يتحمل المسؤولية 
ا التمويل". وف: هذا الصدد، سيتم تأطير انخراط الرئيسية ف: رسم السياسات المفصلة الت: تقرر مثل هذ

الصندوق مع القطاع الخاص باالستراتيجية المعّدلة للقطاع الخاص، الت: ستعرض على المجلس التنفيذي 
على  2019. وستبن: استراتيجية القطاع الخاص الجديدة لعام 2019للمصادقة عليها ف: أبريل/نيسان 
. 2011والت: صادق عليها المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول سياسة القطاع الخاصة الموجودة، 

، بما ف: ذلك: صياغة نهج الشراتات بين المنتجين 2011وستعتس التغييرات الجديدة الت: طرأت منذ عام 
نشاء الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، والشراتات الرسمية العالمية الت:  والقطاعين العام والخاص، وا 
أرساها الصندوق مع شرتات متعددة الجنسيات، وغيرها من أشتال التمويل المشترك وتدابير إرساء 
يصال  الشراتات بين القطاعين العام والخاص الهادفة إلى تيسير االستثمار الخاص ف: المناطق الريفية، وا 

طريق للمض: قدما،  نتائج أتبر ف: بيئة المرتزية. وسوف توفر استراتيجية القطاع الخاص أيضا خارطة
 والمبادئ األساسية ومعايير االستثمار ف: القطاع الخاص.

وتتون مقاطع السياسات المقترح إدخال تعديالت عليها على الشتل التال: )يرد النص المضاف مع خط  -19
 تحته ف: حين يرد النص الملغى مشطوبا(:

، إال أن 1998و 1994ات بين عام: عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مر  -3"
 منطلب مجلس المحافظين ، 2010ي تحديث أو استعراض بعد ذلك. وف: عام ألالوثيقة لم تخضع 

سياسات  2011يرفع إلى مجلس المحافظين ف: دورته الرابعة والثالثين ف: عام "المجلس التنفيذي أن 
التطورات الت: طرأت منذ آخر مراجعة  اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: سوف تأخذ ف: اعتبارها تل

؛ وتبّين بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة للسياسات 1998لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عام 
ونتيجة لذلك، تبنى مجلس المحافظين ف:  والمعايير المطبقة على التمويل الذي يقدمه الصندوق".

، عدلت 2019و 2018 :وف: عام سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق. 2013فبراير/شباط 
، سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق لتعتس التغييرات المطلوبة لدخول إطار االنتقال حيز النفاذ

 .ولالنخراط مع القطاع الخاص

)...( 
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قدر  لتمويل الصندوق المعروضةتستند المشروعات والبرامج . القطرية المشروعات والبرامج معايير -11
 غيرها من االستراتيجياتأو  المستطاع إلى برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

الت: توفر إطارًا لتقرير الخيارات االستراتيجية بشأن عمليات الصندوق ف: تل دولة عضو، وتحدد 
 .الفرص المتاحة لتمويل الصندوق، وتيسر اإلدارة بغرض تحقيق النتائج

)...( 

الصندوق مع  الممولة منينبغ: أن يتسق تنفيذ المشروعات والبرامج  .تنفيذ المشروعات والبرامج -13
 المتعلقة بتوريد السلع والخدمات الت: ستمول من موارد الصندوق الت: يوافق عليها المجلس اللوائح

واإلشراف الت:  الفساد، ومراجعة الحسابات بمحاربةوبما يتماشى مع السياسات المتصلة  التنفيذي.
يعتمدها المجلس التنفيذي من حين إلى آخر. وتخضع اتفاقيات التمويل المبرمة مع الدول األعضاء 

التمويل مع  اتوستخضع اتفاقي .المجلس التنفيذي وضعهاللشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية الت: 
وتخضع  المجلس التنفيذي. امنظمات ومشروعات القطاع الخاص الستراتيجية القطاع الخاص الت: تبناه

المجلس  الت: اعتمدهاالمشروعات والبرامج إلشراف الصندوق وفقًا لسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ 
 التنفيذي.

)...( 

 شروط التمويل –رابعا 

يوفر لجدوى الصندوق على المدى الطويل، والحاجة الستمرارية عملياته، ومع إيالء االعتبار الواجب  -15
 االستثمارية والصناديق الصندوق التمويل من خالل القروض، والمنح، وآلية للقدرة على تحمل الديون،

." وسيتمثل الهدف من تمويل الصندوق لمنظمات ومشروعات القطاع الخاص ف: وغيرها من الوسائل
مساعدة الصندوق على اإليفاء بأهدافه بموجب االتفاقية، ولن يتعدى ف: أي وقت من األوقات الحدود  

 الحصيفة على المستوى اإلفرادي أو مستوى الحافظة تما يحددها إطار مخاطر الصندوق وسياساته. 

 3ضالقرو  – ألف

 إلى القطاع العام المقدمة القروض ( أ)

)...( 

 إلى القطاع الخاص المقدمة القروض ( ب)

لتيانات القطاع الخاص بما يتفق مع استراتيجية القطاع الخاص الت:  سيوفر الصندوق القروض
 وضعها المجلس التنفيذي ف: أعقاب مصادقات أخرى يمنحها المجلس التنفيذي.

)...( 

 األخرى الوسائلأو  االستثمار صناديق –)ه( 

                                                      

)أ( الخاص بالقروض إلى قسمين: )أ( القروض المقدمة إلى القطاع العام؛ )ب( القروض المقدمة إلى القطاع 15يقترح تقسيم المقطع  3
ندوق سيستمر ف: تطبيق التمويل من خالل الخاص. ولن يتطلب المقطع الخاص بالقروض المقدمة إلى القطاع العام أي تغيير ألن الص

 القروض الت: يوفرها للدول األعضاء فيه.
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وسائل أخرى بما يتماشى مع استراتيجية أية أو الصناديق االستثمارية التمويل من  سيوفر الصندوق
 يمنحها المجلس التنفيذي. لمصادقات أخرىا تبعأو  ،القطاع الخاص الت: وضعها المجلس التنفيذي

 تنفيذ التعديالت المدخلة على السياسات –خامسا 
من السياسات على أن مجلس المحافظين "ومع اإلبقاء على سلطته  4، تنص الفقرة وتما جرى ذتره سابقاً  -21

ف: وضع السياسات والمعايير والقواعد العريضة الت: تحتم التمويل الذي يوفره الصندوق، فإنه يدرك بأن 
يل". المجلس التنفيذي يضطلع بالمسؤولية المبدئية عن وضع السياسات المفصلة الت: تغط: مثل هذا التمو 

، فتنص أيضا على أنه "يجوز للمجلس التنفيذي أن يضع من وقت إلى آخر سياسات أخرى 18أما الفقرة 
للتمويل مما قد يتون مطلوبا أو مالئما بهدف اإليفاء بهدف الصندوق". واستنادا إلى هذه السلطة، ونظرا 

اتيجية القطاع الخاص على للحاجة لتعظيم مرونة الصندوق ف: انخراطه مع القطاع الخاص، ستعرض استر 
 .2019المجلس التنفيذي للمصادقة عليها ف: أبريل/نيسان 

 االستنتاج –سادسا 
على ضوء ما ورد أعاله، يقترح أن يعرض المجلس التنفيذي مشروع: القرارين المرفقين على مجلس  -21

 .2019المحافظين لتبنيهما ف: دورته الثانية واألربعين المقررة ف: فبراير/شباط 
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 42-مشروع القرار___/د

 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق

 ،إن مجلس المحافظين

، الذي يقترح إدخال تعديالت على النصوص (EB 2018/125/[R.X]التنفيذي )تقرير المجلس  النظر فيوبعد 
 القانونية األساسية للصندوق لتيسير انخراط الصندوق مع القطاع الخاص؛

ذ يالحظ  بغية تعديل هذه االتفاقية؛من اتفاقية إنشاء الصندوق،  12المقترح الذي ورد بما يتماشى مع المادة  وا 

ذ يأخذ بعين االعتبار من  12وتوصيته المقدمة إلى مجلس المحافظين بما يتفق مع المادة تقرير المجلس التنفيذي  وا 
 اتفاقية إنشاء الصندوق؛

 ؛من اتفاقية إنشاء الصندوق 12بأحتام المادة  وبعمله

اتفاقية إنشاء الصندوق، تما تم تنقيحها أدناه، بحيث تدخل حيز النفاذ بتاريخ تبن: المجلس التنفيذي  يتبنى
 لالستراتيجية المعدَّلة للقطاع الخاص:

 يقرر ما يلي:

 بحيث يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت النص الجديد )ب(1، البند 7المادة ل دَّ ع  تُ  -1
 (:المشطوبويظهر الحذف ف: النص 

ويجوز  أو ،.الدول النامية الت: تتون أعضاء ف: الصندوق إلى إال لصالحفقط يقدم الصندوق التمويل 
المشترتة بين  وللمنظمات توفير مثل هذا التمويل بصورة مباشرة للدول األعضاء فيه أو من خالل المنظمات

 شروعات ومنظمات القطاع الخاص.أو لم، فقطالحتومات الت: تتون هذه الدول األعضاء مشترتة فيها 
وف: حالة تقديم قرض لمنظمة مشترتة بين الحتومات، يجوز للصندوق أن يطلب ضمانات حتومية أو 

 ضمانات أخرى مناسبة.

 بحيث يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت النص الجديد )أ(2، البند 7المادة ل دَّ ع  تُ  -2
 (:ويظهر الحذف ف: النص المشطوب

ف: صورة قروض ومنح وآلية للقدرة على تحمل الصندوق أن يتون  لتمويليجوز  الصندوق التمويليقدم 
بالشروط الت: يرى الصندوق أنها مناسبة، مع مراعاة  وصناديق استثمارية أو أية وسائل أخرى، الديون

ويمتن أن يقدم ومتطلباته.  األوضاع واالحتماالت االقتصادية ف: البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود
لتصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج الت: يمولها الصندوق بالقروض والمنح  إضافياً  الصندوق أيضًا تمويالً 

على نحو ما يقرره المجلس  والصناديق االستثمارية أو أية وسيلة أخرى، وآلية القدرة على تحمل الديون،
 التنفيذي.
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نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت النص  بحيث يصبح )و(2، البند 7المادة ل دَّ ع  تُ  -3
 الجديد(:

ف: تل حالة بين الصندوق والجهة المتلقية ، أو أية اتفاقيات أخرى، تما هو مالئم، تعقد اتفاقية القرض
 .مسؤولة عن تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع االتفاقية للقرض الت: تتون

 



GC 42/L.8 الملحق األول 

10 

الملحق 
س
الساد

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
B
 2

0
1
8
/1

2
4
/R

.x
x

 

 42-مشروع القرار___/د

 سياسات التمويل ومعاييره في الصندوقتعديل 

 إن مجلس المحافظين

فيه، بناء على طلب من المجلس التنفيذي، الموافقة على سياسات ، والذي تقرر 36-/د178القرار رقم  تذكرسإذ ي
 التمويل ومعاييره ف: الصندوق؛

المجلس بها التعديالت المقترحة على سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق، تما تقدم  وحيث أنه استعرض
 ؛GC 42/L.X التنفيذي بها، وتما ه: واردة ف: الوثيقة

المجلس التنفيذي تبن: بتاريخ ، بحيث تدخل حيز النفاذ أدناه تعديلهاتم يومعاييره، تما سياسات التمويل  يتبنى
 لالستراتيجية المعدَّلة للقطاع الخاص؛

رئيس الصندوق باإلبقاء على نص موحد للسياسات والمبادئ التوجيهية الت: تبناها المجلس التنفيذي بعد  يفوض
 ؛تبن: سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق

 :يقرر ما يلي و

بحيث يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت النص  السياساتمن  أوالمن القسم  ،3 الفقرةتعدل  -1
 الجديد(:

، إال 1998و 1994عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بين عام:  -3
طلب مجلس المحافظين ، 2010ي تحديث أو استعراض بعد ذلك. وف: عام ألأن الوثيقة لم تخضع 

 2011يرفع إلى مجلس المحافظين ف: دورته الرابعة والثالثين ف: عام "المجلس التنفيذي أن  من
سياسات اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: سوف تأخذ ف: اعتبارها تل التطورات الت: طرأت منذ آخر 

؛ وتبّين بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة 1998مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عام 
ونتيجة لذلك، تبنى مجلس  للسياسات والمعايير المطبقة على التمويل الذي يقدمه الصندوق".

 2018 :سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق. وف: عام 2013افظين ف: فبراير/شباط المح
، عدلت سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق لتعتس التغييرات المطلوبة لدخول إطار 2019و

  ولالنخراط مع القطاع الخاص.، االنتقال حيز النفاذ

يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت بحيث  السياساتمن  ثالثامن القسم  ،11 الفقرةتعدل  -2
 :(ويظهر الحذف ف: النص المشطوب النص الجديد
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قدر  لتمويل الصندوق المعروضةتستند المشروعات والبرامج . القطرية المشروعات والبرامجمعايير  -11
 االستراتيجياتأو غيرها من  المستطاع إلى برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

الت: توفر إطارًا لتقرير الخيارات االستراتيجية بشأن عمليات الصندوق ف: تل دولة عضو، وتحدد 
 ..الفرص المتاحة لتمويل الصندوق، وتيسر اإلدارة بغرض تحقيق النتائج

بحيث يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت  السياساتمن  من القسم ثالثا ،13 الفقرةتعدل  -3
 (:النص الجديد

الصندوق مع  الممولة منينبغ: أن يتسق تنفيذ المشروعات والبرامج . تنفيذ المشروعات والبرامج -13
 المتعلقة بتوريد السلع والخدمات الت: ستمول من موارد الصندوق الت: يوافق عليها المجلس اللوائح

الفساد، ومراجعة الحسابات واإلشراف الت:  بمحاربةوبما يتماشى مع السياسات المتصلة  .التنفيذي
يعتمدها المجلس التنفيذي من حين إلى آخر. وتخضع اتفاقيات التمويل المبرمة مع الدول األعضاء 

وستخضع اتفاقيات التمويل  المجلس التنفيذي. وضعهاللشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية الت: 
 تيجية القطاع الخاص الت: تبناها المجلس التنفيذي.مع منظمات ومشروعات القطاع الخاص السترا

 الت: اعتمدهاوتخضع المشروعات والبرامج إلشراف الصندوق وفقًا لسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ 
 .المجلس التنفيذي

 شروط التمويل، القسم رابعا  
)يوضع ( من االتفاقية أ)2البند  7لتعتس التغيير المدخل على المادة  السياساتمن  15 الفقرة تعدل -4

 (:ويظهر الحذف ف: النص المشطوب خط تحت النص الجديد

ومع إيالء االعتبار الواجب لجدوى الصندوق على المدى الطويل، والحاجة الستمرارية عملياته،  -15
والصناديق  يوفر الصندوق التمويل من خالل القروض، والمنح، وآلية للقدرة على تحمل الديون،

وسيتمثل الهدف من تمويل الصندوق لمنظمات ومشروعات القطاع . وغيرها من الوسائلاالستثمارية 
دى ف: أي وقت من الخاص ف: مساعدة الصندوق على اإليفاء بأهدافه بموجب االتفاقية، ولن يتع

الحصيفة على المستوى اإلفرادي أو مستوى الحافظة تما يحددها إطار مخاطر األوقات الحدود 
 ه.الصندوق وسياسات

)أ( بشأن القروض إلى: )أ( القروض المقدمة إلى القطاع العام و)ب( القروض المقدمة إلى 15تُقسم الفقرة  -5
)ج( بشأن آلية القدرة على تحمل الديون، فستغدو 15)ب( بشأن القروض، و15القطاع الخاص. أما الفقرة 

يوضع خط ليغدو نصها على النحو التال: )، القسم رابعًا، 15)د(على التوال:. ولذا تعدَّل الفقرة 15)ج( و15
 (:تحت النص الجديد

 القروض –ألف 

 القروض المقدمة إلى القطاع العام )أ(

)...( 
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 القروض المقدمة إلى القطاع الخاص)ب( 

سيوفر الصندوق القروض لتيانات القطاع الخاص بما يتفق مع استراتيجية القطاع الخاص الت: وضعها 
 يمنحها المجلس التنفيذي. أعقاب مصادقات أخرىف: المجلس التنفيذي 

يوضع ( من االتفاقية )أ)2، البند 7)ه( للسياسات لتعتس التغيير المدخل على المادة 15ُتضاف فقرة جديدة  -6
 (:خط تحت النص الجديد

 ناديق االستثمار أو الوسائل األخرى)ه( ص

وسائل أخرى بما يتماشى مع استراتيجية القطاع أية أو الصناديق االستثمارية من التمويل  سيوفر الصندوق
 يمنحها المجلس التنفيذي. لمصادقات أخرى تبعاأو  ،الخاص الت: وضعها المجلس التنفيذي

 

 


