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 األعضاء مذكرة إلى السادة ممثلي الدول
قرار المسودة األولى من  ،من قبل هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق الستعراضل ،مرفق

قرار ) لموارد الصندوقالذي سيتبناه مجلس المحافظين بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق العاشر التجديد 
وذلك لمناقشته بصورة مبدئية ف: الدورة الثانية من دورات هيئة  (الذيل األول -التجديد العاشر لموارد الصندوق

  .4102 المشاورات الت: ستعقد ف: يونيو/حزيران

تظهر اإلضافات الهامة والتغييرات المدخلة  (الثان:الذيل )هنالك نسخة مرفقة من هذا القرار  ،ولتيسير االستعراض
لموارد الصندوق الذي اتخذه مجلس المحافظين التاسع ( مقارنة بقرار التجديد المشطوبة) ( واألجزاء الملغاةالمظللة)

ويرجى من السادة األعضاء مالحظة أن النسخة  .التجديد التاسع لموارد الصندوق(قرار ) 53-/د011رقم 
غراض أل أدخلتبما ف: ذلك على سبيل المثال التغييرات الت:  ،المستخدمة للمقارنة ال تظهر جميع التغييرات

يرجى من السادة االعضاء  ،. والستعراض أتثر تفصيالا المدخلة على تسلسل الوثيقةأو التغييرات اللغوي، الوضوح 
 وقرار التجديد التاسع للموارد. ،إجراء مقارنتهم الخاصة بهم بين مشروع قرار التجديد العاشر لموارد الصندوق المرفق
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 83-د/____مشرع القرار 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق 
 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 4إلى األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )االتفاقية( وبخاصة المادة  إذ يشير
)زيادة  2من المادة  2)المساهمات اإلضافية(، والبند  2من المادة  5)هدف الصندوق ووظائفه(، والبند 

)المساهمات  2من المادة  1)الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء(، والبند  2من المادة  3المساهمات(، والبند 
( بصيغته المعّدلة 0777) 4-/د77 رقم ظين)عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحاف 7والمادة  ،الخاصة(
 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛0773) 06-/د61 رقم بالقرار

ذ يشير كذلك الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  (4102) 57-/د061إلى قرار مجلس المحافظين رقم  وا 
المادة من  5البند والثالثين، بما يتفق مع السابعة لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس المحافظين ف: دورته العاشر 

بالغ  2 من اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استعراض تفاية موارد الصندوق وا 
مجلس المحافظين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريراا عن 

والثالثين، وف: الثامنة تها وما تتخذه من توصيات ف: هذا الشأن إلى مجلس المحافظين ف: دورته نتائج مداوال
 دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من قرارات؛

ذ يشير كذلك إلى أنه وألغراض استعراض مدى تفاية موارد الصندوق، ومع األخذ بعين الحسبان الحاجة الملحة  وا 
لتطرق الستئصال الفقر الريف:، وتحقيق األمن الغذائ: ازيادة تدفق الموارد الخارجية لتنفيذ مهمة الصندوق، و ل

بشروط تيسيرية، ومع األخذ بعين االعتبار المهمة الخاصة للصندوق، الممنوحة وبخاصة والزراعة المستدامة، 
 لى الدول األعضاء المؤهلة؛وقدرته التشغيلية على تحويل الموارد اإلضافية بصورة فعالة إ

ذ يشير كذلك وعزمها على  ،إلى إعالنات الدول األعضاء عن نيتها توفير مساهمات إضافية لموارد الصندوق وا 
 توفير المساهمات لتعويض الصندوق عن التزاماته بالقروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون؛

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

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

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

 من االتفاقية؛ 2من المادة  5بالبند  وعماًل منه

 يقرر ما يلي:
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 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية  -أوال 

للموارد الناجمة عن العمليات التاسع تقدر موارد الصندوق ف: نهاية فترة التجديد الموارد المتاحة.  )أ(
يناير/تانون الثان:  0أو غيرها من الموارد المتأتية للصندوق خالل فترة الثالث السنوات بدءاا من 

 مليار دوالر أمريت:. __ )فترة التجديد( بـ  4101

مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة  الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية. (ب)
 ،والرغبة فيهالموارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق العاشر بالتجديد 
تما هو محدد ضاء مدعوون بناءا على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق فإن األع
من االتفاقية )المساهمات اإلضافية(، وبما يتماشى مع الشروط المحددة  2من المادة  5ف: البند 

ستتألف المساهمات اإلضافية من المساهمات األساسية )تما ه: مّعرفة ف: المقطع الفرع:  ،أدناه
ومساهمات التعويض عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون )تما ه:  (،( من هذا القرار0ثانيا)أ()

ة ف: والمساهمات التتميلية )تما ه: معرف ،( من هذا القرار(4مّعرفة ف: المقطع الفرع: ثانيا)أ()
 ( من هذا القرار(.5المقطع الفرع: ثانيا)أ()

فترة التجديد  خاللالهدف الموضوع للمساهمات اإلضافية  .اإلضافية الهدف الموضوع للمساهمات (ج)
 مليار دوالر أمريت:.____ هو العاشر )التجديد( 

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

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

يوماا من  03للموارد ف: موعد ال يتجاوز العاشر بتقرير التجديد  ____الصندوق الملحق المعدل 
 التاريخ المذتور أعاله.

تما تم تحديده ف: إلضافية للمساهمات ا. مع اإلبقاء على المستوى المستهدف الفجوة الهيكلية )ه(
ف: المائة من المستوى المستهدف.  03، يجب أال تتجاوز الفجوة الهيتلية أعاله (جالمقطع الفرع: )

بالمائة ف: نهاية فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات  03وف: حال تجاوزت الفجوة الهيتلية نسبة 
القرار، فسيتم تعديل المستوى المستهدف )أ( من هذا 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 ضرورياا،  63ما ال يقل عن 

قرر من يمستهدف الجديد على الفور، والذي فسيخطر رئيس الصندوق السادة المحافظين بالمبلغ ال
وسيتم تعديل برنامج الصندوق من  تبعاا لذلك.أعاله ( جبعده ضرورة تعديل المقطع الفرع: )

 القروض والمنح ليعتس النقص الحاصل ف: المستوى المستهدف للتجديد.
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 المساهمات - ثانيا

من األعضاء مساهمات إضافية الصندوق خالل فترة تجديد الموارد، يقبل  المساهمات اإلضافية. )أ(
 ما يل::ت

بالمبالغ المنصوص عليها ف: الملحق المرفق بهذا القرار )المساهمات  المساهمات األساسية (0)
 األساسية(؛

. إضافة إلى المساهمات مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون (4)
المتنازل عنها من أصول القروض من المنح المقدمة  األساسية، وبغية تمويل التدفقات العائدة

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل ___ دوالر أمريت:، بالمبالغ المنصوص 
عنها ف: الملحق المرفق بهذا القرار )مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل 

 الديون(؛

اتها األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار إضافة إلى مساهم المساهمات التكميلية. (5)
 القدرة على تحمل الديون )المساهمات التتميلية(.

 اإلضافية الشروط المنظِّمة للمساهمات( ب)

تحظى الدول األعضاء بأصوات مساهمة فيما يتعلق بتل من المساهمات األساسية ومساهمات  (0)
من  1من المادة  5ون بما يتماشى مع البند التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الدي

 االتفاقية ولتنها ال تحظى بأية أصوات مقابل مساهماتها التتميلية؛

 تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونومساهمات التعويض عن  المساهمات األساسيةتقدم  (4)
 بدون أي تحفظ على طريقة استخدامها؛

على استخدام المساهمات التتميلية ف: حال لم يتن مجلس يفوض المجلس التنفيذي بالموافقة  (5)
 المحافظين ف: حالة انعقاد؛

إلى األعضاء المساهمات اإلضافية ترّد ال من االتفاقية،  2)أ( من المادة  3وفقاا للبند  (2)
 من االتفاقية. 7من المادة  2المساهمين بها إاّل وفقاا للبند 

 المساهمات الخاصة (ج)

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

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

 تلك التدابير أي تبعات على تسيير الصندوق.

، ؛بوحدات حقوق السحب الخاصة( 0) :األعضاءالدول تحسب مساهمات  احتساب المساهمات. (د)
بعملة العضو المساهم ( 5أو ) ؛بعملة من العمالت المستخدمة ف: تقويم حقوق السحب الخاصة (4)
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إذا تانت تلك العملة قابلة للتحويل الحر ولم يتن العضو قد شهد ف: الفترة الممتدة من 
ف:  01معدل تضّخم يزيد على  4105ديسمبر/تانون األول  50حتى  4104يناير/تانون الثان:  0

 المائة ف: المتوسط سنوياا على النحو الذي يقرره الصندوق.

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

الالزم  العمالتصندوق النقد الدول: خالل فترة األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين 
التقريب إلى النقطة مع (، 4102سبتمبر/أيلول  51 -أبريل/نيسان  0إلى الدوالر األمريت: ) تحويلها

 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، بناءا على وسيتبنى للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات.  التاسعف: التجديد 
 مقترحات من رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية المساهمات غير المسّددة.

يجوز ألي دولة عضو أن تزيد من قيمة أي من  ،أي وقت من األوقات ف:زيادة 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 رسمياا بتقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق وفقاا 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 التزاماا 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 مساهماتهتصريحاا بأن وثيقة مساهمة تتضّمن اشتراطاا 
القسط األول منها، لتدبير االعتمادات الالزمة ف: الميزانية. بيد أنه يتعّين أن تتضّمن وثيقة 

( تدبير تلك 0من أجل ما يل:: ) االعضو ببذل قصارى جهدهالدولة المساهمة هذه تعّهداا من جانب 
، من هذا القرار اا 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 4)
تم ما يدعنغير مشروطة تغدو هذا القرار، تعتبر المساهمة بهذا الشتل "مساهمة مشروطة" ولتنها 

 لى االعتمادات.الحصول ع
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 نفاذ المفعول  - رابعا
يدخل تجديد الموارد حّيز النفاذ اعتباراا 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  ،هذا القرارمن ثانيا اإلضافية المشار إليها ف: البند 

ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقاا للفقرة  31التلية ما ال يقل عن 
 .الفرعية أوال)د( من هذا القرار

مفعول تجديد  تاريخ نفاذعند المودعة  اتتصبح وثائق المساهم .المساهمات اإلفراديةنفاذ 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  7)ب( من المادة  4لعقد التزامات للعمليات بموجب البند 

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

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

لما المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقاا 
لم يطلب أحد األعضاء خالف  ما ،وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة ،االتفاقيةتنص عليه 

ذلك تتابة. 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  د األقساط.يسدت (0)
قسطين أو ثالثة أقساط على األتثر، حسب اختياره. وُتَسّدد أقساط تل مساهمة غير 
مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجياا، حسب اختيار العضو المعن:، على 

ف: المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثان: عن  51ط األول عن أاّل تقل قيمة القس
 ف: المائة منها، وأن يغط: القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبق:. 53

 السداد تواريخ (4)

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

 النفاذ. حّيز
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 السداد على أقساط
 وفقاا للجدول التال::الدفعات على أقساط تسدد 

من نفاذ مفعول وثيقة المساهمة الخاصة الستين يستحق سداد القسط األول ف: اليوم 
مرور سنة من نفاذ مفعول تجديد الموارد، بتاريخ بالعضو. ويستحق سداد أي أقساط أخرى 

ُوجد، ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة السنوات الثالث على أن يسّدد المبلغ المتبق:، إن 
 التالية العتماد هذا القرار.

( 4يجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد المحّدد ف: البند الفرع: )أ( ) السداد المبكر. (5)
 أعاله.

يجوز لرئيس الصندوق، بناءا على طلب العضو، أن يوافق على تغيير الترتيبات البديلة.  (2)
مواعيد السداد المحددة أو النسب المئوية أو عدد أقساط المساهمة، على أاّل يؤّثر ذلك 

 التغيير سلباا على االحتياجات التشغيلية للصندوق.

يوماا من دخول وثيقة مساهمة  71تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون  المساهمات المشروطة. )ب(
النسبية غير مشروطة وبما يتفق، حيثما أمتن، مع العضو حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة 

( أعاله. وُيبلغ العضو الذي يوِدع وثيقة 4مواعيد السداد السنوية المحددة ف: البند الفرع: )أ( )
 51مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة ف: موعد أقصاه 

 ( أعاله.4ف: البند الفرع: )أ( )يوماا من تاريخ السداد السنوي المحدد 

 عملة السداد )ج(

( من هذا 5تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقاا للبند الفرع: ثانياا)د() (0)
 القرار.

عملة المدفوعات مقابل حقوق السحب من االتفاقية، تحدد قيمة  3)ب( من المادة 4وفقاا للبند  (4)
الصرف المستخَدم ألغراض التحويل ف: دفاتر حسابات الصندوق على أساس سعر الخاصة 

 وقت السداد.

من االتفاقية، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة  2)ج( من المادة  3وفقاا للبند  وسيلة السداد. )د(
نقداا، أو تسدد، حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك من األوراق المالية الملزمة 

 ،ابهة الت: يصدرها العضو وتتون غير قابلة للتداول وال يمتن الرجوع فيها وال تدر فائدة للعضوالمش
وفقاا للشروط المنصوص عليها ف: البند  الطلب عند االسمية قيمتها يحّصل أن ويمتن للصندوق

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

وفقاا لألحتام المنصوص عليها ف:  حصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة.ت )هـ(
من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق  3من االتفاقية، والمادة  2( من المادة 0)ج()3البند 

وفقاا لسياسة السحب  بتحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المماثلة الخاصة بالعضو
أو وفقاا لما يتفق عليه بين رئيس  ،الت: وافق عليها المجلس التنفيذي ف: دورته الحادية والسبعين

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

 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 
 أمريت:. دوالر  0 361 111موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، على 

للموارد المنشأة على هذا النحو وفقاا العاشر توزع أصوات التجديد و  توزيع أصوات تجديد الموارد. )ب(
 من االتفاقية على النحو التال::  1من المادة  (5)و (4))أ(5للبند 

من االتفاقية، توزَّع  1)ألف( من المادة (4)و (0))أ(5وفقاا للبند  أصوات العضوية. (0)
 أصوات العضوية بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع أصوات  1)باء( من المادة (4))أ(5وفقاا للبند  أصوات المساهمة. (4)
األساسية ومساهمة التعويض المساهمة على تل األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة 

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

 .من هذا القراراا نيالمدفوعة على النحو المنصوص عليه ف: البند ثاالديون 

يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية وأصوات التجديد الرابع، والتجديد  (5)
بغض  والتجديد التاسع والتجديد السادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن، الخامس،

 النظر عن دخول 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  ،يوماا من التاريخ المحدد 03موعد أقصاه 

 التاسعة والثالثين.

 عمليات المتنوعةالتمويل المشترك وال - ثامنا
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 
الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتتميل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء 

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

 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين -تاسعا  
ثالثين والدورات التالية لها والالتاسعة يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين ف: دورته 

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

 بشأنها.

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

 يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار.

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

لرئيس مجلس المحافظين أن يدعو، بناءا على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة 
الالزمة الظروف ( لدراسة الحالة والنظر ف: ُسبل تحقيق 4102) 57-/د061المشاورات وفقاا للقرار 

 بلوغ تلك األهداف بصورة جوهرية. الستمرار عمليات الصندوق اإلقراضية أو

 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، 
 لموارد الصندوق.الحادي عشر ت الخاصة بالتجديد مبتر لهيئة المشاورا
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  83-د/____مشرع القرار 

 لموارد الصندوق  العاشرالتجديد 
 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 4إلى األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )االتفاقية( وبخاصة المادة  إذ يشير
)زيادة  2من المادة  2)المساهمات اإلضافية(، والبند  2من المادة  5)هدف الصندوق ووظائفه(، والبند 

)المساهمات  2من المادة  1عضاء(، والبند )الشروط المنظِّمة لمساهمات األ 2من المادة  3المساهمات(، والبند 
( بصيغته المعّدلة 0777) 4-/د77 رقم )عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحافظين 7والمادة  ،الخاصة(
 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛0773) 06-/د61 رقم بالقرار

ذ يشير كذلك الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد  (4102) 57-/د061رقم إلى قرار مجلس المحافظين  وا 
المادة من  5البند ، بما يتفق مع والثالثينالسابعة لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس المحافظين ف: دورته  العاشر

بالغ شاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاوراتمن اتفاقية إن 2 ، وتفويضها بمهمة استعراض تفاية موارد الصندوق وا 
مجلس المحافظين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريراا عن 

، وف: والثالثين الثامنةنتائج مداوالتها وما تتخذه من توصيات ف: هذا الشأن إلى مجلس المحافظين ف: دورته 
 الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من قرارات؛دوراته 

ذ يشير كذلك إلى أنه وألغراض استعراض مدى تفاية موارد الصندوق، ومع األخذ بعين الحسبان الحاجة الملحة  وا 
غذائ: وتحقيق األمن ال ،والتطرق الستئصال الفقر الريف: ،لزيادة تدفق الموارد الخارجية لتنفيذ مهمة الصندوق

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

ذ يشير كذلك وعزمها على  ،لموارد الصندوق إلى إعالنات الدول األعضاء عن نيتها توفير مساهمات إضافية وا 
 ؛توفير المساهمات لتعويض الصندوق عن التزاماته بالقروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

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

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

ذ  لموارد  العاشراستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  فق علىيوافي اعتباره و يضع وا 
بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات  التجديد العاشر لموارد الصندوق( )تقرير(  83GC/___)الصندوق 
 ذلك؛ والرغبة ف:  ،الصندوق

 من االتفاقية؛ 2من المادة  5بالبند  وعماًل منه

 يقرر ما يلي:
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 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية  -أوال 

للموارد الناجمة عن العمليات  التاسعتقدر موارد الصندوق ف: نهاية فترة التجديد الموارد المتاحة.   )أ(
يناير/تانون الثان:  0أو غيرها من الموارد المتأتية للصندوق خالل فترة الثالث السنوات بدءاا من 

 مليار دوالر أمريت:. __ )فترة التجديد( بـ  4101

مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة  الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية. (ب)
 ،هاوالرغبة فيلموارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق  العاشربالتجديد 

تما هو محدد فإن األعضاء مدعوون بناءا على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق 
 ةوبما يتماشى مع الشروط المحدد ،(المساهمات اإلضافية)من االتفاقية  2المادة من  5البند ف: 
رفة ف: المقطع الفرع: تما ه: معّ )المساهمات اإلضافية من المساهمات األساسية ستتألف  ،أدناه
تما ه: )إطار القدرة على تحمل الديون تنفيذ ومساهمات التعويض عن  ،(من هذا القرار (0))أ(ثانيا
تما ه: معرفة ف: )والمساهمات التتميلية  ،(( من هذا القرار4المقطع الفرع: ثانيا)أ()رفة ف: معّ 

 .(( من هذا القرار5المقطع الفرع: ثانيا)أ()

فترة التجديد  خاللالهدف الموضوع للمساهمات اإلضافية  .اإلضافية الهدف الموضوع للمساهمات  (ج)
 مليار دوالر أمريت:.____ هو  )التجديد( العاشر

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

يعلنوا رسمياا 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 

يوماا من  03للموارد ف: موعد ال يتجاوز  العاشربتقرير التجديد  ____الصندوق الملحق المعدل 
 التاريخ المذتور أعاله.

تما تم تحديده ف:  للمساهمات اإلضافية. مع اإلبقاء على المستوى المستهدف الفجوة الهيكلية )ه(
ف: المائة من المستوى المستهدف.  03، يجب أال تتجاوز الفجوة الهيتلية أعاله (جالمقطع الفرع: )

بالمائة ف: نهاية فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات  03لفجوة الهيتلية نسبة وف: حال تجاوزت ا
)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 ضرورياا،  63يقل عن  ما ال

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

 والمنح ليعتس النقص الحاصل ف: المستوى المستهدف للتجديد.القروض 
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 الفعالية والكفاءة قياس النتائج و  –ثانيا 
خالل فترة التجديد التاسع، يشتل إطار قياس النتائج الوارد ف: الملحق الثان: بتقرير التجديد  )أ(

فرصة ممتنة  التاسع للموارد النهج المنتظم لإلدارة والرصد والقياس لضمان إتاحة أتبر
 لتحقيق النتائج المرجوة.

يعتمد المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق التدابير واإلجراءات المحّددة ف: الملحق األول  بتقرير  )ب(
التجديد التاسع للموارد من أجل رفع مستوى قدرة الصندوق على إدارة العمليات الجارية وتنفيذ برنامج 

 العمل بفعالية وتفاءة.

 المساهمات - ثانيا

من األعضاء  مساهمات إضافيةخالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق  المساهمات اإلضافية. )أ(
 ما يل::ت

بالمبالغ المنصوص عليها ف: الملحق المرفق بهذا القرار )المساهمات  المساهمات األساسية (0)
 ؛األساسية(

. إضافة إلى المساهمات الديون مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل (4)
وبغية تمويل التدفقات العائدة المتنازل عنها من أصول القروض من المنح المقدمة  ،األساسية

ما يعادل ___ دوالر أمريت:، بالمبالغ المنصوص ببموجب إطار القدرة على تحمل الديون 
ر القدرة على تحمل عنها ف: الملحق المرفق بهذا القرار )مساهمات التعويض عن تطبيق إطا

 ؛الديون(

إضافة إلى مساهماتها األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار  المساهمات التكميلية. (5)
 القدرة على تحمل الديون )المساهمات التتميلية(.

 اإلضافية الشروط المنظِّمة للمساهمات( ب)

من المساهمات األساسية ومساهمات تحظى الدول األعضاء بأصوات مساهمة فيما يتعلق بتل  (0)
من  1المادة من  5البند بما يتماشى مع  الديونالتعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل 

 بأية أصوات مقابل مساهماتها التتميلية؛ولتنها ال تحظى االتفاقية 

 الديونإطار القدرة على تحمل تطبيق ومساهمات التعويض عن  المساهمات األساسيةتقدم  (4)
 بدون أي تحفظ على طريقة استخدامها؛

يتن مجلس لم يفوض المجلس التنفيذي بالموافقة على استخدام المساهمات التتميلية ف: حال  (5)
 المحافظين ف: حالة انعقاد؛

إلى األعضاء المساهمات اإلضافية ترّد ال من االتفاقية،  2)أ( من المادة  3وفقاا للبند  (2)
 من االتفاقية. 7من المادة  2المساهمين بها إاّل وفقاا للبند 
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( أعاله ودون المساس بسلطة البت ف: استخدام المساهمات 4تطبيقا للبند الفرع: )ج( )  (5)
التتميلية ألغراض أخرى خالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق مساهمات تتميلية لدعم 

 الحيازات الصغيرة.أصحاب لصالح زراعة  التأقلمبرنامج 

 المساهمات الخاصة (ج)

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

، والسماح الدوليجوز للمجلس التنفيذي أن يصادق على االتفاقيات ذات الصلة، مع  تلك  (2)
 .بمشارتتهم ف: اجتماعاته عند االقتضاء

ُتحول المساهمات الخاصة من أية دولة بعد تبن: هذا القرار إلى مساهمات إضافية بعد  (3)
 .انضمام المساهم إلى الصندوق خالل فترة التجديد

يتعلق بالمساهمات الخاصة من مصادر أخرى غير الدول، يجوز للمجلس التنفيذي أن فيما  (1)
أن ينظر  يجوز للمجلس التنفيذي يستعرض ويوافق على االتفاقات ذات الصلة مع المساهمين.

ف: اجتماعاته لتمتين مشارتة المساهمين بمساهمات خاصة من المشارتة ف: اتخاذ تدابير 
ة، شريطة أال ينجم عن تلك التدابير أي تبعات على تسيير حسب ظروف تل حالة على حد

 الصندوق.

، ؛بوحدات حقوق السحب الخاصة( 0) :األعضاءالدول تحسب مساهمات  احتساب المساهمات. (د)
بعملة العضو المساهم ( 5)أو  ؛بعملة من العمالت المستخدمة ف: تقويم حقوق السحب الخاصة (4)

إذا تانت تلك العملة قابلة للتحويل الحر ولم يتن العضو قد شهد ف: الفترة الممتدة من 
ف:  01معدل تضّخم يزيد على  4105ديسمبر/تانون األول  50حتى  4104يناير/تانون الثان:  0

 المائة ف: المتوسط سنوياا على النحو الذي يقرره الصندوق.

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

الالزم  العمالتالدول: خالل فترة األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين  صندوق النقد
التقريب إلى النقطة مع ، (4102سبتمبر/أيلول  51 -أبريل/نيسان  0)إلى الدوالر األمريت: لها تحوي

 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، بناءا على وسيتبنى للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات.  التاسعف: التجديد 
 مقترحات من رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية المساهمات غير المسّددة.

يجوز ألي دولة عضو أن تزيد من قيمة أي من  ،أي وقت من األوقات ف:زيادة المساهمات.  (ز)
 مساهماتها.
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 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 رسمياا بتقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق وفقاا 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 التزاماا 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 مساهماتهتوثيقة مساهمة تتضّمن اشتراطاا صريحاا بأن 
القسط األول منها، لتدبير االعتمادات الالزمة ف: الميزانية. بيد أنه يتعّين أن تتضّمن وثيقة 

( تدبير تلك 0من أجل ما يل:: ) االعضو ببذل قصارى جهدهالدولة المساهمة هذه تعّهداا من جانب 
، من هذا القرار اا دساالعتمادات الالزمة لتامل المبلغ المحّدد ف: التواريخ المشار إليها ف: البند سا

( إشعار الصندوق ف: أقرب وقت ممتن بعد الحصول على االعتماد الالزم لتل قسط. وألغراض 4)
تم عندما يغير مشروطة تغدو " ولتنها مشروطة"مساهمة هذا القرار، تعتبر المساهمة بهذا الشتل 

 الحصول على االعتمادات.

يجوز للصندوق أن يقبل مساهمات مرهونة جزئياا أو تلياا باالنتهاء من التدابير  المساهمات الطارئة. )د(
 واإلجراءات المشار إليها ف: البند ثانياا من هذا القرار.

بدون موجب ف: إيداع وثيقة المساهمة أو ف: تسديد ف: حالة تأخر عضو  التعديل التناسبي. )هـ(
المدفوعات، أو لجوئه إلى إجراء تخفيض تبير ف: مساهماته، يجوز ألي عضو آخر لم يتنازل عن 
حقه ف: االستفادة من خيار التعديل التناسب: ف: وثيقة مساهمته، أن يختار، بعد التشاور مع 

الت تناسبية ف: جدول مدفوعاته أو ف: قيمة المجلس التنفيذي، أن يجري بصورة مؤقتة تعدي
مساهمته بغض النظر عن أي أحتام مناقضة لذلك ف: هذا القرار. وعلى العضو عند لجوئه إلى 
هذا الخيار أن يتون رائده الوحيد فيما يتخذه من إجراءات، صون أهداف تجديد الموارد وتجّنب أي 

األعضاء حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه تفاوت تبير بين التوافق النسب: لمجموع مساهمات 
العضو الذي تسبب ف: اللجوء إلى ذلك الخيار باتخاذ ما يلزم لمعالجة الحالة من جانبه أو لحين 

 قيام العضو الذي لجأ إلى هذا الخيار بالعدول عن قراره الذي اتخذه بموجب هذا البند.
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 نفاذ المفعول  - رابعا
يدخل تجديد الموارد حّيز النفاذ اعتباراا من التاريخ الذي توَدع فيه لدى نفاذ مفعول تجديد الموارد.  )أ(

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

ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقاا للفقرة  31التلية ما ال يقل عن 
 .من هذا القرار )د(الفرعية أوال

تاريخ نفاذ مفعول تجديد عند المودعة  اتتصبح وثائق المساهم .المساهمات اإلفراديةنفاذ مفعول  )ب(
 اتتاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، وتصبح وثائق المساهمعند ل الموارد أو قبله، نافذة المفعو 

 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  7)ب( من المادة  4لعقد التزامات للعمليات بموجب البند 

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

 الُسَلف المقدمة على ذمة المساهمات - خامسا
، يجوز للصندوق أن يستخدم ف: عملياته تل رابعاا من هذا القراربصرف النظر عن أحتام البند 

لما المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقاا 
ما لم يطلب أحد األعضاء خالف  ،وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة ،االتفاقيةتنص عليه 

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

 المساهمات تسديد - سادسا
 المساهمات غير المشروطة )أ(

المشروطة دفعة واحدة أو على يقوم تل عضو مساهم بسداد مساهماته غير  األقساط. ديسدت (0)
قسطين أو ثالثة أقساط على األتثر، حسب اختياره. وُتَسّدد أقساط تل مساهمة غير 
مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجياا، حسب اختيار العضو المعن:، على 

ط الثان: عن ف: المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القس 51أاّل تقل قيمة القسط األول عن 
 ف: المائة منها، وأن يغط: القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبق:. 53

 السداد تواريخ (4)

 السداد دفعة واحدة

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

 للجدول التال:: وفقاا الدفعات على أقساط تسدد 

من نفاذ مفعول وثيقة المساهمة الخاصة  الستينيستحق سداد القسط األول ف: اليوم 
مرور سنة من نفاذ مفعول تجديد الموارد، بتاريخ بالعضو. ويستحق سداد أي أقساط أخرى 

على أن يسّدد المبلغ المتبق:، إن ُوجد، ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة السنوات الثالث 
 الية العتماد هذا القرار.الت

( 4يجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد المحّدد ف: البند الفرع: )أ( ) السداد المبكر. (5)
 أعاله.

يجوز لرئيس الصندوق، بناءا على طلب العضو، أن يوافق على تغيير الترتيبات البديلة.  (2)
مساهمة، على أاّل يؤّثر ذلك مواعيد السداد المحددة أو النسب المئوية أو عدد أقساط ال

 التغيير سلباا على االحتياجات التشغيلية للصندوق.

يوماا من دخول وثيقة مساهمة  71تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون  المساهمات المشروطة. )ب(
العضو حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، حيثما أمتن، مع 

( أعاله. وُيبلغ العضو الذي يوِدع وثيقة 4سداد السنوية المحددة ف: البند الفرع: )أ( )مواعيد ال
 51مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة ف: موعد أقصاه 

 ( أعاله.4يوماا من تاريخ السداد السنوي المحدد ف: البند الفرع: )أ( )

 عملة السداد )ج(

( من هذا 5()د)الحر، وفقاا للبند الفرع: ثانياا تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل  (0)
 .القرار

تسدد جميع المساهمات المقدمة بموجب هذا القرار بوحدات حقوق السحب الخاصة أو  (0)
 بالعمالت القابلة للتحويل الحر أو بعملة العضو المساهم إذا تانت تلك العملة مقبولة.

حقوق السحب المدفوعات مقابل عملة من االتفاقية، تحدد قيمة  3)ب( من المادة 4وفقاا للبند  (4)
على أساس سعر الصرف المستخَدم ألغراض التحويل ف: دفاتر حسابات الصندوق  الخاصة

 وقت السداد.

من االتفاقية، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة  2)ج( من المادة  3وفقاا للبند  وسيلة السداد. )د(
نقداا، أو تسدد، حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك من األوراق المالية الملزمة 
 ،المشابهة الت: يصدرها العضو وتتون غير قابلة للتداول وال يمتن الرجوع فيها وال تدر فائدة للعضو

وفقاا للشروط المنصوص عليها ف: البند  الطلب عند االسمية متهاقي يحّصل أن ويمتن للصندوق
 .لتسديد مساهماتهم نقداا الفرع: )هـ( أدناه. ويجوز أن ينظر األعضاء بعين القبول 

وفقاا لألحتام المنصوص عليها ف:  تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة. )هـ(
من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق  3من االتفاقية، والمادة  2 ( من المادة0))ج(3البند 
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بتحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المماثلة الخاصة بالعضو وفقاا لسياسة السحب 
أو وفقاا لما يتفق عليه بين رئيس  ،الت: وافق عليها المجلس التنفيذي ف: دورته الحادية والسبعين

 الصندوق والعضو المساهم.

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

 طة االلتزام بالموارد مقدَّمًا ممارسة سل -ثامنا 
وعند اإلذن باستخدام سلطة االلتزام مقدماا باألموال المتحصل  4105يناير/تانون الثان:  0بدءاا من 

سيقوم   من االتفاقية، 7)ب( من المادة  4عليها من العمليات وفقاا للسلطة المخولة له بموجب البند 
المجلس التنفيذي بتقدير وتحديد قدرة الصندوق على االلتزام من خالل المطابقة بين االلتزامات 

الناجمة عن االلتزامات بالموارد الحالية والتدفقات النقدية المتوقعة  )التدفقات النقدية الخارجة(المالية 
 . ستدامةوستجري هذه المطابقة بما يتماشى مع منهجية التدفقات النقدية الم

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

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

المستلمة ف:  التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونومساهمات األساسية المساهمات 
 دوالر أمريت:.  0 361 111موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، على 

للموارد المنشأة على هذا النحو وفقاا  العاشرتوزع أصوات التجديد و  توزيع أصوات تجديد الموارد. )ب(
 من االتفاقية على النحو التال::  1من المادة  (5)و (4))أ(5للبند 

من االتفاقية، توزَّع  1)ألف( من المادة (4)و (0))أ(5وفقاا للبند  أصوات العضوية. (0)
 أصوات العضوية بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع أصوات  1)باء( من المادة (4))أ(5وفقاا للبند  أصوات المساهمة. (4)
التعويض  ةومساهماألساسية المساهمة المساهمة على تل األعضاء بنسبة ما تمثله 

من تل عضو تحصة ف: القيمة  المدفوعة عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون
تطبيق إطار القدرة على تحمل التعويض عن ومساهمات للمساهمات األساسية التلية 
 .من هذا القراراا نيالمدفوعة على النحو المنصوص عليه ف: البند ثا الديون

يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية وأصوات التجديد الرابع، والتجديد  (5)
بغض  والتجديد التاسع الخامس، والتجديد السادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن،

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

الصندوق ف: ف: عضاء الدول األتل لللموارد وأصوات المساهمات  العاشرتوزيع عضوية التجديد 
دورته ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات ف:  ،يوماا من التاريخ المحدد 03موعد أقصاه 

 التاسعة والثالثين.

 التمويل المشترك والعمليات المتنوعة - ثامنا
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 
الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتتميل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء 

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

 المالية ف: حسابات الصندوق.

 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين -تاسعا  
والدورات التالية لها  والثالثينالتاسعة فظين ف: دورته يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحا

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

 بشأنها.

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

 يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار.

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

لرئيس مجلس المحافظين أن يدعو، بناءا على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة 
الالزمة الظروف لدراسة الحالة والنظر ف: ُسبل تحقيق  (4102) 57-/د061المشاورات وفقاا للقرار 

 عمليات الصندوق اإلقراضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهرية.الستمرار 

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

اجتماع  وتعرض االستنتاجات الت: ينته: إليها االستعراض على ،التجديد العاشر لموارد الصندوق
 لموارد الصندوق. الحادي عشرمبتر لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 


