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 ت رامذكرة إلى السادة أعضاء هيئة المشاو 

ار التجديد ر )ق عشر لموارد الصندوقحادي التجديد المجلس المحافظين بشأن  ارر ق من ثالثال شروعمال رفقي   -1
عشر لموارد حادي ت الخاصة بالتجديد الراهيئة المشاو  لت: تنظر فيه عشر لموارد الصندوق(حادي ال

 . الصندوق

أغسطس/آب  16لت: تم استالمها حتى اأعضاء هيئة المشاورات بعين االعتبار تعليقات  شروعالميأخذ هذا  -2
وقد أجريت التنقيحات التالية . عشر لموارد الصندوقحادي لتجديد الا من قرار مشروع الثان:العلى  2017
 تعتس تلك التعليقات:لت: 

 موجز محدث لمقترح الصندوق بشأن إطار القدرة على تحمل الديون وفقا "لحق الثان: المى إشارة إل دراجإ
 والسيناريوهاتطار المال: ف: "اإل" المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لنتائج هيئة

مساهمات  لتوفير تفاصيل عن 6)ب( و5ف: الفقرتين  لموارد الصندوق"المالية للتجديد الحادي عشر 
لموافقة المطلوبة من الدول األعضاء. وسوف تتم ا التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

ات ر تقرير هيئة المشاو على الملحق المشار إليه ف: نهاية المطاف من قبل مجلس المحافظين تجزء من 
   ؛عشر لموارد الصندوقحادي الخاصة بالتجديد ال

 المجلس التنفيذي فيما يتعلق بالموافقة )د( للتعبير بوضوح عن سلطة 29جراء تنقيح طفيف على الفقرة إ
 ؛ن األسواقعلى أنشطة االقتراض م

 االقتراض وأنشطة  4من المادة الجديد المقترح  7 "أو ضمنها" من الفقرة )ج( من البند عبارة فحذ"(
 ثان: عشر من هذا المشروع؛ قسمإنشاء الصندوق )االتفاقية( تحت ال اتفاقيةالسوق"( من 

 االقتراض  4ن المادة مالجديد المقترح  7من البند  )د(الفقرة ف:  "ألغراض التحوط فقط دراج عبارة "إ"(
  ثان: عشر من هذا المشروع. قسموأنشطة السوق"( من االتفاقية تحت ال

يتم عتسها ف: هذا المشروع، تم إدراج توضيح ف: الجدول المرفق الذي بالنسبة لتعليقات األعضاء الت: لم  -3
بشأن  37-/د186ن وقرار مجلس المحافظي عشر لموارد الصندوقحادي التجديد اليقارن بين مشروع قرار 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

مقيدة مساهمات تتميلية غير بوباإلضافة إلى ذلك، اقترحت إدارة الصندوق عمليات مواضيعية سيتم دعمها  -4
تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الم لِزمة )" 24)ج(، وأجرت تنقيحا طفيفا على الفقرة 7ف: الفقرة 
 "(.المشابهة

 .بينما يرد النص المحذوف مشطوباتيسيرا للرجوع إلى التعديالت، تم وضع خط تحت النص المضاف، و  -5

، 2017ستتم مناقشة هذا المشروع خالل الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الت: تعقد ف: أتتوبر/تشرين األول  -6
  .اتلمناقشبعد ذلك لت: يعتس نتيجة تلك ا المزيد من التنقيح عليه وسي جرى

 عديل اتفاقية إنشاء الصندوقت

من االتفاقية. وتمثل هذه التعديالت المرة  4ثالثة تعديالت على المادة قسم ثان: عشر من مشروع القرار ال يقدم
سنة من وجود  40 ـمادة من االتفاقية خالل ال 13مواد من أصل  سبع السابعة الت: تعدل فيها االتفاقية: وقد عّدلت
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من االتفاقية، عملية بسيطة ال تتطلب سوى اعتماد قرار لمجلس  12يل، تما ترد ف: المادة الصندوق. وعملية التعد
وفيما عدا أربع حاالت منصوص عليها، ال تتطلب المحافظين بأغلبية أربعة أخماس عدد األصوات اإلجمال:. 

ب أي من التعديالت الواردة ، وتدخل حيز النفاذ ف: الوقت الذي يحدده القرار. وال تتطلقبول الدولعملية التعديل 
 .ضاءعف: مشروع القرار قبول األ
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 41-د/___القرار 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 2المادة وبخاصة  ،األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )االتفاقية( إذ يشير إلى 
)المساهمات اإلضافية(،  4من المادة  3والبند  )موارد الصندوق(، 4من المادة  1والبند  )هدف الصندوق ووظائفه(،

 6)الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء(، والبند  4من المادة  5)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4والبند 
 2-/د77)عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحافظين  7ادة )المساهمات الخاصة(، والم 4من المادة 

 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛1995) 18-/د86( بصيغته المعّدلة بالقرار 1977)

ذ يشير كذلك  ( الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 2017) 40-/د195إلى قرار مجلس المحافظين  وا 
 4من المادة  3، حيث قرر مجلس المحافظين ف: دورته األربعين، بما يتفق مع البند شر لموارد الصندوقعحادي ال

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

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

ذ يشير كذلك بعين الحسبان الحاجة الملحة األخذ  فقد تم إلى أنه وألغراض استعراض مدى تفاية موارد الصندوق، وا 
 ،التطرق الستئصال الفقر الريف:، وتحقيق األمن الغذائ: ف: لزيادة تدفق الموارد الخارجية لتنفيذ مهمة الصندوق

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

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

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

 (؛24-/د122مثل هذا التحري للموافقة عليها" )قرار مجلس المحافظين 

ذ يضع في اعتباره ويوافق على  استنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر  وا 
)تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق( بشأن الحاجة إلى موارد إضافية  ( ___/GC 41لموارد الصندوق )

 لعمليات الصندوق، والرغبة ف: ذلك؛

أوال إلى حادي عشر من هذا  بنودفيما يتعلق بالمن اتفاقية إنشاء الصندوق  4من المادة  3د بما يتفق مع البنوعماًل 
 ثان: عشر من هذا القرار؛ سمقفيما يتعلق بالتفاقية إنشاء الصندوق من ا 12القرار، والمادة 
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 يقرر ما يلي:
 

 مقدمة

إظهار دعمها القوي للصندوق بمناسبة يرحب مجلس المحافظين بالرغبة الواضحة الت: أبدتها الدول األعضاء ف: 
 التجديد الحادي عشر للموارد: فقد أعربوا عن ذلك بالتعهد بتزويد الصندوق بالموارد األساسية الت: يحتاج إليها ف:

مجموعة أتثر تنوعا من الموارد،  استقطابومن خالل تأتيد قدرته، تمؤسسة مالية دولية، على  للقيام بمهمته سعيه
 محافظيناألخيرة، يقر مجلس ال المسائلق. وفيما يتعلق بسوااأل من ضقترااالو  ،سرةميروض الشرتاء البما ف: ذلك ق

بعض السياسات  استعراضرات من حيث المبدأ اآلن، فإن تنفيذها قد يتطلب اقر أنه ف: حين يلزم اتخاذ عدد من الب
جية خالل فترة تجديد الموارد تحت إشراف بصورة تدريفقا لذلك ستنفذ و و األساسية للصندوق واتخاذ خطوات أخرى، 

   المجلس التنفيذي ومراقبته.

 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية -أوال  
. تقدر موارد الصندوق المتاحة ف: نهاية فترة التجديد العاشر للموارد، باإلضافة إلى األموال الموارد المتاحة -1

لمتأتية للصندوق، فيما عدا األموال المقترضة، خالل فترة الناجمة عن العمليات أو غيرها من الموارد ا
 .مليار دوالر أمريت:   __)فترة التجديد(، بـ  2019يناير/تانون الثان:  1سنوات بدءًا من ثالث ال

مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  .الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية -2
ارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق واستصواب ذلك، فإن الحادي عشر لمو 

 3البند تما هو محدد ف: األعضاء مدعوون بناًء على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق 
تألف وت وفقًا للشروط المحّددة أدناه.)المساهمات اإلضافية( من اتفاقية إنشاء الصندوق  4من المادة 

 المساهمات اإلضافية مما يل::

 ،المساهمات األساسية)أ( 

 ، إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق التعويض عنمساهمات  )ب(

  ،المساهمات التتميلية غير المقيدة)ج( 

 ، ميسر كيشر قرض  أي ف: ةعنصر المنح)د( 

 . من هذا القرار 5ف: الفقرة  منها بشتل أوسعتل  عريفسيتم تالت: و 

أو إحدى  عضودولة قدمه تقرضا عن: ت"قرض شريك ميسر"  عبارةتما هو مستخدم ف: هذا القرار، و 
إطار قروض مع  قتسبما يالصندوق  فائدةة، والذي يتضمن عنصر منحة لالمؤسسات المدعومة من الدول

 ؤسسةة" أي مولالمدعومة من الد ةالمؤسس" عبارةشمل تالمجلس التنفيذي؛ و  وافق عليهالذي  الشرتاء الميسرة
  دولة عضو.لمملوتة للدولة أو تسيطر عليها الدولة مؤسسة تمويل إنمائ:  أو

لمساهمات اإلضافية، بما ف: ذلك هدف لمستوى المستال بلغ. يللمساهمات اإلضافيةهدف مستوى المستال -3
خالل  ميسرقرض شريك أي ف:  ةوعنصر المنح ،والمساهمات التکميلية غير المقيدة ،المساهمات األساسية
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من أجل دعم مستوى مستهدف لبرنامج  مليار دوالر أمريت: __تجديد( ال)للموارد التجديد الحادي عشر فترة 
ليس له آثار على ، وشرط أن يتون على أساس مليار دوالر أمريت: __القروض والمنح ال يقل عن 

 .      مليار دوالر أمريت: __إلى ما يصل إلى ، اإلدارية الميزانية

ي قر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق على النحو  لتعّهدات.ا -4
عشر للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم يعلنوا رسميًا حادي المحّدد ف: الملحق ____ بتقرير التجديد ال

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

 . يومًا من التاريخ المذتور أعاله 15بتقرير التجديد الحادي عشر للموارد ف: موعد ال يتجاوز 

 المساهمات    -ثانيا 
من أي دولة عضو تما فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق مساهمات إضافية . خالل المساهمات اإلضافية -5

  : يل:

 ؛للدولة العضو ف: موارد الصندوقالمساهمة األساسية  (أ )

 وعضة الالت: تقدمها الدول إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق التعويض عن ةمساهم (ب )
 ن:لحق الثاالم]ل الواردة ف: من هذا القرار والتفاصي 6وفقا للتوصيات الواردة ف: الفقرة 

موجز محدث لمقترح الصندوق بشأن إطار القدرة على تحمل الديون وفقا لنتائج هيئة "
عشر لموارد الصندوق" ف: "اإلطار المال: المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي 

 عليه من قبل الدول ، المصدقوالسيناريوهات المالية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
  وق[؛األعضاء تملحق بقرار هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصند

   ؛ من تلك الدولة العضومساهمة تكميلية غير مقيدة أي  (ج )

   .ميسرك يقرض شر أي في  ةعنصر المنح (د )

يتم رار، القهذا )أ( من 5بالفقرة  يتعلق مافي. إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق مساهمات التعويض عن -6
 المتنازل عنها من أصول القروضالصندوق عن المبالغ  تعويضالتزام الدول األعضاء بعلى مجددا  التأتيد

مليون دوالر أمريت:  [39.5] البالغالتعويض  ذلك. ويتعين دفع يونتحمل الد علىإطار القدرة  لتنفيذ ةجينتت
حصص تعويض إطار القدرة على تحمل الديون للدول فيما يتعلق بفترة تجديد الموارد هذه، ويدفع وفقا لقائمة 

. بهذه الوثيقة ___ف: الملحق المرفقة  )ب( أعاله5الواردة ف: الملحق المشار إليه ف: الفقرة  األعضاء
عن الخسائر الصافية ف: الفوائد ورسوم أيضا ض أن الصندوق سيعو   على تيدذلك، تم التأ إلىوباإلضافة 
 وعلى وجه الخصوص:تحمل الديون.  علىلتوفير التمويل بموجب إطار القدرة نتيجة ت تتبدةالخدمات الم

نشوء يطبق مبدأ الدفع عند سخرى، ألالممارسة المتبعة ف: المؤسسات المالية الدولية ابما يتماشى مع )أ( 
عن  تعويضالفيما يتعلق بمساهمات  2007الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان  الحاجة

  ؛إطار القدرة على تحمل الديون يقتطب

الواردة  2015سيواصل الصندوق تطبيق المنهجية الت: وافق عليها مجلس المحافظين ف: فبراير/شباط )ب( 
الحتساب حصة تل دولة عضو ف: تعويض الصندوق عن تطبيق إطار ف: الملحق ____ بهذا القرار 

    القدرة على تحمل الديون؛
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المستفيدة من إطار القدرة على تحمل الديون من مطلب المساهمة ف: التعويض عن  استثناء البلدان( ج ب)
على أساس الدفع  ضافيةالمساهمات اإلاألشتال األخرى من  ضافة إلىباإل ،إطار القدرة على تحمل الديون

    عند نشوء الحاجة؛

تطبيق إطار القدرة على  ف: التعويض عنمساهمة طلب دونه تال يالذي دنى األحد للوضع عتبة م ت( د ج)
طبق تالدولة العضو منخفضة للغاية. وس المستحقة من تلكمن دولة عضو إذا اعتبرت المبالغ  تحمل الديون

 ؛على الدول األعضاء ف: القائمة جيم ريت:دوالر أم 10 000 احد أدنى قدرهعتبة 

أخرى دول أعضاء  على( د ج) و (ج ب) عيتينالفر  رتينللفق يجةنت متالت: ت ديالتالتع زيععاد تو ي( ه د)
   الفجوة؛ ويلمن أجل تم ف: التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون ساهمةتقدم م

إطار  تطبيق لتعويض عنف: اتقديم مساهمة  ال يتطلب منهاتشجع الدول األعضاء الجديدة، الت: ( و ه)
الدول األعضاء بتقديم  تلكالت: لم تتعهد فيها  القدرة على تحمل الديون فيما يتعلق بفترات تجديد الموارد

رغم على الإطار القدرة على تحمل الديون  تطبيق لتعويض عنف: اإضافية، على تقديم مساهمة  مساهمة
عتبار عند تحديد الالمساهمات ف: ا تلكتؤخذ لن ما سبق، ؛ وبغض النظر عمتطلبعدم وجود هذا المن 

 ؛إطار القدرة على تحمل الديون تطبيقعن  تعويضالدول األعضاء ف: الحصص 

سير أو شريك مباستثناء المساهمات اإلضافية الت: يتسلمها الصندوق ف: شتل عنصر منحة لقرض ( ز و)
يطبقها الصندوق، ف: المقام األول، و مساهمة تتميلية غير مقيدة، أي مساهمة إضافية تقدمها دولة عض

لة العضو ف: إطار القدرة على تحمل الديون. وف: أعقاب التامل أو الجزئ: لحصة تعويض الدو  للسداد
التامل لحصة تعويض الدولة العضو ف: إطار القدرة على تحمل الديون، فإن أي مبالغ متبقية من  السداد

. ويطبق والعض ةالمساهمات اإلضافية المستلمة يخصصها الصندوق باعتبارها مساهمة أساسية من الدول
فيما  قدمتهاف النظر عن أي مخصصات خالفا لذلك يجوز للدولة العضو أن بصر مبدأ الصندوق هذا ال

        ؛يتعلق بدفع مساهمتها اإلضافية

الصندوق لمنح إطار  قديملت يجةفائدة ورسوم خدمة( نت شتل)ف:  هالدخل المتنازل عنعن ض يعو ( ح ز)
تحمل  علىب إطار القدرة لحجم المنح المقدمة بموج قدمخفض م طريق، عن يونتحمل الد علىالقدرة 

تحدد بمعدل خصم بنسبة  م. وسيجري تنفيذ هذا التخفيض ف: الحجم من خالل آلية معدلة لنهج الحجيونالد
ممارسات المؤسسات األخذ باالعتبار النحو الذي تحدده إدارة الصندوق، مع  علىف: المائة ويعاد توزيعه  5

  .دوق ف: األجل الطويلالمالية للصن جدوىالمالية الدولية األخرى وال

   لشروط المنظِّمة للمساهمات اإلضافيةا -7

، األساسية هامساهماتبستحصل تل دولة عضو على أصوات مساهمة متناسبة فيما يتعلق  (أ )
شريك  وعنصر المنحة ألي قرضمساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، و 

تحظى بأية أصوات مقابل  نولتنها ل ،من االتفاقية 6من المادة  3بما يتماشى مع البند  ،ميسر
     ؛غير المقيدة مساهماتها التتميلية

مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، و  ،المساهمات األساسيةستقدم  (ب )
    ؛هاعلى استخدام من غير وضع قيود أي قرض شريك ميسرف:  ةوعنصر المنح

غير المقيدة الت: ال تفرض أي قيود  تتميليةالمساهمات الالصندوق يقبل سخالل فترة تجديد الموارد،  (ج )
بما ف: تقديمها لدعم العمليات المواضيعية،  متني ولتن الت:التمويل )القروض والمنح(  على شتل

استخدام  علىللمجلس التنفيذي سلطة الموافقة  سيتون. و [قضايا تغير المناخ والشباب تعميم]ذلك 
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تتون عندما ال ، من أجل عمليات مواضيعية غير محددة ف: القرارالمقيدة غير  تميليةتالمساهمات ال
        ؛ف: انعقاد مجلس المحافظين دورة

من االتفاقية، ال ترّد المساهمات اإلضافية إلى األعضاء المساهمين بها  4)أ( من المادة  5وفقًا للبند  (د )
   من االتفاقية. 9من المادة  4إاّل وفقًا للبند 

 مساهمات الخاصةال -8

دة ف: قييجوز للمجلس التنفيذي خالل فترة التجديد وبالنيابة عن الصندوق، قبول مساهمات غير م (أ )
    (.  موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من مصادر أخرى )المساهمات الخاصة

اهمات خاصة من يجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر ف: اتخاذ تدابير لتمتين مشارتة المساهمين بمس (ب )
المشارتة ف: اجتماعاته حسب ظروف تل حالة على حدة، شريطة أال ينجم عن تلك التدابير أي 

  .  تبعات على تسيير الصندوق

 . سوف تحتسب الدول األعضاء مساهماتها بما يل:: احتساب المساهمات -9

  ؛حقوق السحب الخاصةوحدات  (أ )

  ؛ب الخاصةحقوق السحعملة من العمالت المستخدمة ف: تقويم  (ب )

، ولم يتن العضو قد شهد ف: الفترة قابلة للتحويل الحرعملة العضو المساهم إذا تانت تلك العملة  (ج )
ف: المائة سنويا ف: المتوسط، تما يحدده  10تضخم يتجاوز  من ]تحدد الحقا[، معدلالممتدة 

         الصندوق.

االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا  هذا القرار، تقّيم من 4الفقرة  . ألغراضأسعار صرف العمالت -11
القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به ف: نهاية الشهر ف: صندوق النقد الدول: خالل فترة 

 1)]األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين العمالت الالزم تحويلها إلى الدوالر األمريت: 
، مع ([2017نوفمبر/تشرين الثان:  30-يونيو/حزيران 1) أو (2017سبتمبر/أيلول  30 -أبريل/نيسان

 . التقريب إلى النقطة العشرية الرابعة

يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم ينتهوا بعد من سداد مساهماتهم السابقة ف:  .مساهمات غير المسّددةال -11
ن لم يسددوا مساهماتهم ف: واألعضاء الذين لم يودعوا بعد وثائق مساهماتهم أو الذي ،موارد الصندوق

التجديد العاشر للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات. وسيتبنى المجلس التنفيذي، بناًء على مقترحات من 
 .رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية المساهمات غير المسّددة

 .  من مساهماتهاف: أي وقت من األوقات، يجوز ألي دولة عضو أن تزيد من قيمة أي  .زيادة المساهمات -12

 وثائق المساهمات  -ثالثا 
فيما عدا ما يتعلق بعنصر المنحة ف: الت: تقّدم مساهمة بموجب هذا القرار ) الدولة العضوتودع  .بند عام -13

( وثيقة مساهمة لدى الصندوق، ويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة قرض شريك ميسر
القرار، تلتزم فيها رسميًا بتقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق وفقًا هذا  أشهر التالية العتماد [الستة]

أو إحدى  أي دولة عضو،وسوف تبرم  ألحتام هذا القرار، وتحّدد فيها قيمة مساهمتها بالعملة المنطبقة.
اتفاقية قرض شريك ميسر مع  ،تقدم قرض شريك ميسر بموجب هذا القرار ة،الت: تدعمها الدولمؤسساتها 
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هذا أشهر التالية العتماد  [الستة]ويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة الصندوق، 
على أي حال ليس قبل أن تودع الدولة العضو ذات الصلة وثيقة مساهمة أو تسدد مبلغ ولتن ، القرار

ق عليه المجلس مساهمتها األساسية تما هو مطلوب بموجب شروط إطار قروض الشرتاء الميسرة الذي واف
    .التنفيذي

مساهمة وثيقة أي من هذا القرار، تشّتل  15فيما عدا ما تنص عليه الفقرة   .المساهمات غير المشروطة -14
التزامًا غير مشروط على العضو المعن: بأن يؤّدي المساهمة المستحقة بالطريقة  13تودع وفقا للفقرة 

ألغراض هذا القرار، و  ي نحو آخر يقرره المجلس التنفيذي.القرار أو على أهذا وبالشروط الت: ينص عليها 
   "مساهمة غير مشروطة".تـ هذه المساهمة  يشار إلى

وف: حالة عدم تمّتن عضو ما من عقد التزام بتقديم  ،يجوز، على سبيل االستثناء .المشروطة اتالمساهم -15
بل الصندوق من هذا العضو وثيقة مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراءات التشريعية المتبعة لديه، أن يق

مساهمة تتضّمن اشتراطًا صريحًا بأن يرتهن بسداد تل أقساط مساهماته المستحقة، فيما عدا القسط األول 
بيد أنه يتعّين أن تتضّمن وثيقة المساهمة هذه تعّهدًا من جانب  .رهنا باعتمادات الميزانية الالحقةمنها، 

الزمة لتامل المبلغ المحّدد ف: ( تدبير تلك االعتمادات ال1يل:: ) العضو ببذل قصارى جهده من أجل ما
( إشعار الصندوق ف: أقرب وقت ممتن بعد 2من هذا القرار، ) )ب(20الفقرة المشار إليها ف:  سدادالتواريخ 

"مساهمة  تـ المساهمة بهذا الشتل يشار إلىالحصول على االعتماد الالزم لتل قسط. وألغراض هذا القرار، 
شعار الصندوق بها ولتنها تغدو غير مشروطة عندما يتم الحصول على االعتمادات ،مشروطة"    .وا 

 نفاذ المفعول -رابعا 
اعتبارًا من التاريخ الذي تود ع فيه لدى الصندوق  النفاذيدخل تجديد الموارد حّيز  .نفاذ مفعول تجديد الموارد -16

من الدول اهمات ذات صلة بالمساهمات اإلضافية وثائق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون وثائق مس
من هذا القرار، أو عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل )المساهمات( المشار إليها ف: البند ثانيا األعضاء 

 4ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة  50قيمته التلية ما ال يقل عن 
  من هذا القرار.

والت: يقر الصندوق بأنها منفذة على المودعة  ،تصبح وثائق المساهمة. المساهمات اإلفرادية نفاذ مفعول -17
ف: تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد أو قبله، نافذة المفعول ف: تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، نحو سليم 

بعد ذلك التاريخ نافذة  ة على نحو سليمو/أو يقر الصندوق بأنها منفذ وتصبح وثائق المساهمة الت: تودع
  .ذلك اإلقرارالمفعول ف: تاريخ 

تعت بر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة لموارد الصندوق متاحة لعقد  .الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -18
معمول من االتفاقية والسياسات األخرى ذات الصلة ال 7)ب( من المادة  2التزامات للعمليات بموجب البند 

     بها ف: الصندوق اعتبارًا من تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ.
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 الُسَلف المقدمة على ذمة المساهمات -خامسا 

(، يجوز للصندوق أن يستخدم ف: عملياته نفاذ المفعولبصرف النظر عن أحتام البند رابعًا من هذا القرار ) -19
اء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقًا لما تل المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجز 

تنص عليه االتفاقية، وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة، ما لم يطلب أحد األعضاء خالف ذلك 
تتابة. ويعام ل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الس لف المقدمة على ذمة المساهمات، 

 .  دخول تجديد الموارد حيز النفاذتاريخ تجزء من برنامج عمليات الصندوق قبل  لجميع األغراض،

 المساهمات تسديد -سادسا 
 مساهمات غير المشروطةال -21

يقوم تل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة دفعة واحدة أو على قسطين  .تسديد األقساط (أ )
حسب اختياره. وت س ّدد أقساط تل مساهمة غير  ،ضمن فترة تجديد المواردأو ثالثة أقساط على األتثر، 

مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجيًا، حسب اختيار العضو المعن:، على أاّل تقل 
ف: المائة  35ف: المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثان: عن  30قيمة القسط األول عن 

     جد، المبلغ المتبق:.منها، وأن يغط: القسط الثالث، إن و  

  تواريخ السداد (ب )

   أي وقت ضمن فترة تجديد الموارد. دفعة واحدة ف:تسدد المساهمة  .السداد دفعة واحدة (1)

سداد القسط  يستحقتسدد الدفعات على أقساط وفقًا للجدول التال::   .طالسداد على أقسا (2)
نة األولى لفترة تجديد من الس ديسمبر/تانون األولالحادي والثالثين من  بحلولاألول 

الحادي والثالثين من ديسمبر/تانون األول من  الثان: بحلوليستحق سداد القسط الموارد. و 
الحادي والثالثين من  الثالث بحلولالقسط السنة الثانية لفترة تجديد الموارد. ويستحق سداد 

  ديسمبر/تانون األول من السنة األخيرة لفترة تجديد الموارد.

         )ب( أعاله.20مساهمته قبل الموعد المحّدد ف: الفقرة  تسديديجوز ألي عضو  .المبكرالسداد  (ج )

عضو، أن يوافق على تغيير مواعيد دولة ز لرئيس الصندوق، بناًء على طلب يجو . الترتيبات البديلة (د )
ر سلبًا على أو عدد أقساط المساهمة، على أاّل يؤّثر ذلك التغيي ،أو النسب المئوية ،السداد المحددة

   .االحتياجات التشغيلية للصندوق

يومًا من دخول وثيقة مساهمة العضو  90تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون . المشروطة المساهمات -21
حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، حيثما أمتن، مع مواعيد السداد 

وي بلغ العضو الذي يوِدع وثيقة مساهمة مشروطة الصندوق بحالة  القرار. )ب( من هذا20المحددة ف: الفقرة 
يومًا من تاريخ السداد السنوي المحدد ف:  13األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة ف: موعد أقصاه 

 .)ب( من هذا القرار21الفقرة 

 عملة السداد -22

    .من هذا القرار 9فقرة بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقًا لل المساهماتتقدم  (أ )



IFAD11/3/R.7 

10 

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

أو ة، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة نقدًا، من االتفاقي 4)ج( من المادة 5وفقًا للبند  .وسيلة السداد -23
أو حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك ف: شتل عنصر منحة ف: قرض شريك ميسر، 

من األوراق المالية الملزمة المشابهة الت: يصدرها العضو وتتون غير قابلة للتداول وال يمتن الرجوع فيها وال 
الطلب وفقًا للشروط المنصوص عليها  عند االسمية قيمتها يحّصل أن للصندوق تدر فائدة للعضو، ويمتن

األساسية، تسديد مساهماتهم ف:  ويجوز أن ينظر األعضاء بعين القبول .من هذا القرار 24الفقرة ف: 
 نقداً  ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، والمساهمات التتميلية غير المقيدة

 در اإلمتان.ق

وفقًا لألحتام المنصوص عليها ف: البند  .تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة -24
من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق بتحصيل  5من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 1)ج()5

 وافقسيالخاصة بالعضو وفقًا لسياسة السحب الت:  شابهةالسندات اإلذنية أو األوراق المالية الم لِزمة الم
  تفق عليه بين رئيس الصندوق والعضو المساهم.أو وفقًا لما ي   ،ف: دورته _____عليها المجلس التنفيذي 

يبين تل عضو للصندوق عند إيداع وثيقة مساهمته جدوله الزمن: المقترح ووسيلته المقترحة  .طرائق السداد -25
   من هذا القرار. 23إلى  20رتيبات المحددة ف: الفقرات من للسداد على أساس الت

 توزيع أصوات تجديد الموارد  -سابعا 
المساهمات األساسية، ستنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق بتل من  إنشاء أصوات تجديد الموارد. -26

ي قرض شريك أف:  ة، وعنصر المنحمساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونو 
ويحسب مجموع  ر للموارد(.شعحادي )أصوات التجديد ال ف: إطار التجديد الحادي عشر للموارديقدم  ميسر

مساهمات و  ،المساهمات األساسيةعشر للموارد بتقسيم مجموع قيمة تعهدات حادي قيمة أصوات التجديد ال
المستلمة  ،شريك ميسرأي قرض : ف ة، وعنصر المنحالتعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

دوالر  1 580 000 مبلغ ف: موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، علىف: تل حالة 
 .أمريت:

توزع أصوات التجديد الحادي عشر للموارد المنشأة على هذا النحو وفقًا للبند . أصوات تجديد الموارد توزيع -27
 : :اقية على النحو التالمن االتف 6( من المادة 3( و)2)أ()3

من االتفاقية، توزَّع أصوات العضوية  6()ألف( من المادة 2)أ()3. وفقًا للبند أصوات العضوية (أ )
  بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع أصوات المساهمة  6()باء( من المادة 2)أ()3. وفقًا للبند أصوات المساهمة (ب )
مساهمة التعويض عن تطبيق إطار و  ،المساهمة األساسيةثله األعضاء بنسبة ما تم جميععلى 

دولة ال من قبلالمدفوعة ف: أي قروض شرتاء ميسرة  ةوعنصر المنح، القدرة على تحمل الديون
 ،للمساهمات األساسيةتحصة ف: القيمة التلية  تدعمها الدولة تها الت:مؤسس أو عضوال
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أي قروض ف:  ةوعنصر المنح ،تحمل الديونمساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على و 
  من هذا القرار.)المساهمات(  ثانيا قسمعلى النحو المنصوص عليه ف: ال ،ةدفوعالم ،ميسرةشرتاء 

وأصوات التجديد الرابع، والتجديد الخامس، والتجديد  ،يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية (ج )
والتجديد العاشر بغض النظر عن  ،تجديد التاسعالسادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن، وال

         دخول هذا القرار حيز النفاذ.

يدخل توزيع أصوات التجديد الحادي عشر للموارد، حسبما تنص عليه  نفاذ مفعول أصوات تجديد الموارد. -28
وق توزيع أصوات األحتام الواردة أدناه، حيز النفاذ بعد ستة أشهر من اعتماد هذا القرار. ويعلن رئيس الصند

وأصوات المساهمات لتل الدول األعضاء ف: الصندوق ف: موعد  ،عضوية التجديد الحادي عشر للموارد
يومًا من التاريخ المحدد، ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات ف: دورته الثانية  15أقصاه 
   .واألربعين

 تعبئة موارد إضافية  -ثامنا 
 وق  االقتراض من قبل الصند -29

ف: حين أن مساهمات التجديد تبقى، ويجب أن تبقى، المصدر الرئيس: لتمويل . هدف االقتراض (أ )
الصندوق، إال أنه من المعترف به أن قيام الصندوق باالقتراض السيادي من الدول األعضاء 

ثل وباالقتراض من األسواق خالل فترة تجديد الموارد يمتن أن يوفر سبيال هاما لتعزيز هدفه المتم
ف: "تعبئة موارد إضافية إلتاحتها بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء 

    من اتفاقية إنشاء الصندوق. 2النامية"، تما هو محدد ف: المادة 

االقتراض من الدول  من أجل إطار االقتراض السياديضع المجلس التنفيذي . و إطار االقتراض (ب )
سيقوم ( و EB 2015/114/R.17/Rev.1) الت: تدعمها الدول السيادية السيادية ومن المؤسسات

بما يتماشى مع هذا اإلطار، ستواصل و بتنقيحه حسب االقتضاء لضمان االتساق مع هذا القرار. 
إدارة الصندوق إبالغ المجلس التنفيذي بجميع المفاوضات الرسمية الت: يتم إجراؤها مع جهات 

والمعلومات المالية المتحصلة،  ،المتخذة ذات الصلةلعناية الواجبة ام قرضة محتملة، بما ف: ذلك 
   من هذا القرار. 3أجل تحقيق هدف برنامج القروض والمنح الوارد ف: الفقرة  من

قروض الشرتاء إطار شروط لالميسرة وفقا توفير قروض الشرتاء . سيتم قروض الشركاء الميسرة (ج )
       .ذيالمجلس التنفي افق عليهالذي و  الميسرة

الرأسمالية، ستتم استشارة المجلس  قاسو االقتراض من األفيما يتعلق ب. االقتراض من األسواق (د )
التنفيذي ف: تل مرحلة من العملية خالل فترة تجديد الموارد. وف: أعقاب استعراض نتائج دراسة 

اخل: تقييم دجدوى سيجريها الصندوق، سينظر المجلس التنفيذي بصورة متوالية ف: نتائج 
للتصنيف، والذي سيشمل استعراضا خارجيا مستقال، باإلضافة إلى نتيجة عملية تصنيف رسمية 

ف: المجلس التنفيذي  يقرر يتخذتجريها وتاالت التصنيف. وعلى أساس ذلك االستعراض، سوف 
الشروع ف: إصدار بأم ال  سيفوض الصندوق يمتن للصندوقإذا تان فيما  النهاية قرارا حول ما

ته االفتتاحية. تما سينظر المجلس التنفيذي أيضا ف: سياسات جديدة أو منقحة حسب سندا
الضرورة لتتييف أو تعزيز اإلطار المال: للصندوق، مع اإلحاالت المناسبة إلى مجلس المحافظين 

  .حيثما تطلب األمر ذلك
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، تجنبا للشكالتذتير،  فيما يتعلق بالفقرات الفرعية )أ( إلى )د(، يتم. القانونية تحديد المسؤولية (ه )
ال يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤوال " من االتفاقية ينص على أنه: 3من المادة  3بأن البند 

 ."قانونا عن تصرفات الصندوق أو التزاماته

   التمويل المشترك والعمليات المتنوعة -31

ع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل فترة تجديد الموارد على اتخاذ ا لتدابير الالزمة لتعزيز الدور يشجَّ
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 الخدمات المالية والتنقية، بما ف: 

دور الوص: المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق مع هدف ووظائف الصندوق. ذلك إدارة الموارد والقيام ب
 الصندوق. موارد منالعمليات الت: تتضمن تأدية مثل هذه الخدمات المالية  مولولن ت

 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين -تاسعا 

التالية لها تقارير عن  يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين ف: دورته الثانية واألربعين والدورات -31
وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألمور األخرى ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على مجلس 

 المحافظين مشفوعة بتعليقات المجلس التنفيذي عليها، إن وجدت، وتوصياته بشأنها.

 استعراض المجلس التنفيذي لوضع المساهمات -عاشرا 
فيذي دوريًا وضع المساهمات ف: إطار تجديد الموارد، ويتخذ اإلجراءات الت: قد يستعرض المجلس التن -32

   .يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار

إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الموارد، أو أنذر بالتسبب، ف: توقف عمليات الصندوق  -33
أهداف تجديد الموارد بشتل جوهري، يجوز لرئيس مجلس  أو الحيلولة بصورة أخرى دون بلوغ ،اإلقراضية

المحافظين أن يدعو، بناًء على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة المشاورات وفقًا للقرار 
( لدراسة الحالة والنظر ف: س بل تحقيق الظروف الالزمة الستمرار عمليات الصندوق 2017) 40-/د195

 .ألهداف بصورة جوهريةاإلقراضية أو بلوغ تلك ا

 ستعراض منتصف المدةا -حادي عشر 

يتم ف: منتصف مدة تجديد الموارد إجراء استعراض التدابير واإلجراءات المشار إليها ف: تقرير التجديد  -34
عشر لموارد الصندوق، وتعرض االستنتاجات الت: ينته: إليها االستعراض على اجتماع مبتر لهيئة الحادي 

 لموارد الصندوق. عشر :ثانالة بالتجديد المشاورات الخاص

 التعديالت على اتفاقية إنشاء الصندوق -ثاني عشر 

التعديالت التالية على اتفاقية إنشاء الصندوق )مع وضع خط تحت النص المضاف( وتصبح سارية  ُتدخل -35
 عند اعتماد هذا القرار:

 بحيث يصبح تالتال:: 4من المادة  1البند يعدل 
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 الصندوق    : موارد1البند 

 تتألف موارد الصندوق من: 

 المساهمات األولية؛  ’1’

 المساهمات اإلضافية؛  ’2’

 المساهمات الخاصة من الدول غير األعضاء ومن المصادر األخرى؛  ’3’

بما ف: ذلك ، األموال الت: يحققها الصندوق أو الت: ينتظر أن يحققها من عملياته أو على نحو آخر ’4’
 .4من المادة  7ألعضاء ومصادر أخرى وفقا للبند االقتراض من ا

 بحيث يصبح تالتال:: 4من المادة  5البند يعدل 

 الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء: 5البند 

تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها، وال ترد إلى األعضاء المساهمين بها إال وفقا  ( أ)
 .9من المادة  4 للبند

 عمالت قابلة للتحويل الحر. تدفع المساهمات ب ( ب)
تقدم المساهمات للصندوق نقدا، على أنه يجوز تقديم أي جزء منها ال يحتاج إليه الصندوق فورا ف:  ( ج)

عملياته ف: صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول وال لإلبطال وال تدر أي فائدة وتتون واجبة 
سحب الصندوق جميع المساهمات )بصرف الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل عمليات الصندوق، ي

 النظر عن شتل تقديمها( على النحو التال:: 
يجري السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية  ’1’

 معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي؛ 
للفقرة ي، يسحب الجزء النقدي وفقا إذا تانت المساهمة تجمـع بين جـزء نقدي وآخـر غير نقد ’2’

السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما سحب من الجزء النقدي على النحو المذتور، ’ 1’
يجوز للصندوق إيداع الباق: أو استثماره لتحقيق دخل يساعده ف: مواجهة مصروفاته 

 اإلدارية وغيرها من المصروفات؛
وأي زيادات فيها، قبل السحب من أي مساهمة إضافية. تستعمل جميع المساهمات األولية،  ’3’

 وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات اإلضافية.
( أعاله، يجوز أيضا تقديم مساهمات للصندوق ف: شتل عنصر جـبصرف النظر عن البند الفرع: ) )د( 

دولة قدمه " قرضا تميسرتعن: عبارة "قرض شريك لهذا الغرض، قرض شريك ميسر؛ و  ة ف:منح
على نحو  منحة لفائدة الصندوق عنصرأو إحدى مؤسساتها الت: تدعمها الدولة يتضمن ، عضو

 ةالمؤسس" عبارةشمل تو يتسق مع إطار قروض الشرتاء الميسرة الذي وافق عليه المجلس التنفيذي؛ 
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طر عليها الدولة ة" أي مؤسسة أو مؤسسة تمويل إنمائ: مملوتة للدولة أو تسيالمدعومة من الدول
  .دولة عضول

 :4من المادة  7يتم إدخال النص التالي باعتباره البند 

 : االقتراض وأنشطة السوق7البند 
 يفوض الصندوق بما يل::

 )أ( اقتراض أموال من الدول األعضاء أو من مصادر أخرى؛ 
 األموال غير الالزمة ف: عملياته؛ )ب( استثمار أو إيداع

أو استثمر  أو ضمنهاوراق المالية، ف: السوق الثانوية، الت: أصدرها الصندوق )ج( شراء وبيع األ
 فيها؛

    .ألغراض التحوط فقط ( الدخول ف: مشتقات مالية مباشرة أو متداولة ف: البورصةد)

 

المطلوبة في فترة  إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق مساهمات التعويض عن الملحق _
 موارد الصندوقالتجديد الحادي عشر ل
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 

إنشاء الصندوق الدول: للتنمية إلى األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية  إذ يشير 
من  1والبند )هدف الصندوق ووظائفه(،  2وبخاصة المادة  ،الزراعية )االتفاقية(

)المساهمات اإلضافية(، والبند  4من المادة  3والبند )موارد الصندوق(،  4المادة 
)الشروط المنظِّمة  4من المادة  5)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4

 7)المساهمات الخاصة(، والمادة  4من المادة  6ات األعضاء(، والبند لمساهم
( 1977) 2-/د77)عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحافظين رقم 

( )تفويض السلطات للمجلس 1995) 18-/د86بصيغته المعّدلة بالقرار رقم 
 التنفيذي(؛

 

ذ يشير كذلك  ( الخاص 2014) - 37/د180إلى قرار مجلس المحافظين رقم  وا 
بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس 

من  4من المادة  3المحافظين ف: دورته السابعة والثالثين، بما يتفق مع البند 
اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استعراض تفاية 

بالغ مجلس ا لمحافظين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق موارد الصندوق وا 
بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريرًا عن نتائج مداوالتها وما 

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

 ؛قرارات

 

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

ومع األخذ بعين االعتبار المهمة المستدامة، وبخاصة الممنوحة بشروط تيسيرية، 
الخاصة للصندوق، وقدرته التشغيلية على تحويل الموارد اإلضافية بصورة فعالة 

 إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

إلى األحتام ذات الصلة ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية  إذ يشير 
من  1والبند )هدف الصندوق ووظائفه(،  2الزراعية )االتفاقية( وبخاصة المادة 

)المساهمات اإلضافية(، والبند  4من المادة  3والبند  )موارد الصندوق(، 4المادة 
)الشروط المنظِّمة  4من المادة  5)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4

 7)المساهمات الخاصة(، والمادة  4من المادة  6لمساهمات األعضاء(، والبند 
( 1977) 2-/د77)عمليات الصندوق(، وتذلك قرار مجلس المحافظين رقم 

( )تفويض السلطات للمجلس 1995) 18-/د86صيغته المعّدلة بالقرار رقم ب
 التنفيذي(؛

ذ يشير  الخاص  - 40 (2017)/د195إلى قرار مجلس المحافظين رقم  كذلكوا 
لموارد الصندوق، حيث قرر  عشرحادي البإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 

من  4من المادة  3لبند بما يتفق مع ا األربعينمجلس المحافظين ف: دورته 
اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استعراض تفاية 
بالغ مجلس المحافظين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  موارد الصندوق وا 
بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريرًا عن نتائج مداوالتها وما 

الحادية لشأن إلى مجلس المحافظين ف: دورته تتخذه من توصيات ف: هذا ا
، وف: دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من واألربعين
 قرارات؛

ذ يشير كذلك   فقد تم إلى أنه وألغراض استعراض مدى تفاية موارد الصندوق، وا 
لتنفيذ مهمة األخذ بعين الحسبان الحاجة الملحة لزيادة تدفق الموارد الخارجية 

التطرق الستئصال الفقر الريف:، وتحقيق األمن الغذائ: والزراعة ف: الصندوق 
المستدامة، وبخاصة الممنوحة بشروط تيسيرية، ومع األخذ بعين االعتبار المهمة 
الخاصة للصندوق، وقدرته التشغيلية على تحويل الموارد اإلضافية بصورة فعالة 

 إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

ذ يشير كذلك   مساهمات إضافية عن نيتها توفير إلى إعالنات الدول األعضاء  وا 
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ذ يشير كذلك  مساهمات إضافية عن نيتها توفير إلى إعالنات الدول األعضاء  وا 
من لتزاماته مساهمات لتعويض الصندوق عن ابما ف: ذلك لموارد الصندوق، 

 القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون؛

 

ذ يالحظ  طلب مجلس المحافظين "مواصلة تحري إمتانية زيادة التمويل المتاح  وا 
من موارد من غير الجهات المانحة، بما ف: ذلك اآلليات المعتمدة على السوق، 

سفر عنها مثل هذا التحري وأن ترفع إلى المجلس التنفيذي أي مقترحات قد ي
 (؛24-/د122للموافقة عليها" )قرار مجلس المحافظين 

 

ذ يضع في اعتباره ويوافق على  استنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات  وا 
( )تقرير التجديد العاشر  GC 38/L.4الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق )
ضافية لعمليات الصندوق، والرغبة ف: لموارد الصندوق( بشأن الحاجة إلى موارد إ

 ذلك؛

 

مساهمات لتعويض الصندوق عن التزاماته زيادة لموارد الصندوق، بما ف: ذلك 
 القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون؛من 

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

 (؛24-/د122للموافقة عليها" )قرار مجلس المحافظين 
ذ يضع في اعتباره ويوافق على  هيئة المشاورات  استنتاجات وتوصيات تقرير وا 

( )تقرير التجديد  ___/GC 41لموارد الصندوق ) عشرحادي ال الخاصة بالتجديد
لموارد الصندوق( بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات  عشرحادي ال

 الصندوق، والرغبة ف: ذلك؛

 من االتفاقية؛ 4من المادة  3بالبند  وعماًل منه 
 
 

فيما يتعلق اتفاقية إنشاء الصندوق  من 4المادة  من 3البند بما يتفق مع وعماًل 
تفاقية إنشاء من ا 12من هذا القرار، والمادة أوال إلى حادي عشر  بنودبال

 ؛ثان: عشر من هذا القرار قسمفيما يتعلق بالالصندوق 

من اتفاقية  4ثان: عشر من القرار الذي يقترح تعديل المادة  بالنظر إلى القسم
 :الت يةمن االتفاق 12المادة  لىشير إيالمضاف  نصال فإن، إنشاء الصندوق

  بموجبها تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق. متني
 

أغلبية أربعة  يةالتعديالت على االتفاق تتطلب، يةمن االتفاق 12وفقا للمادة 
 من 4من المادة  3البند أخماس مجموع األصوات، ف: حين أنه بموجب 

علق بمسائل تجديد المت العتماد القراراألصوات جموع أغلبية ثلث: م لزمت، يةاالتفاق
حادي عشر إلى  أوال بنودالقرار )ال اإلبقاء على جزأيبالموارد. وبناء على ذلك، و 

أخرى( معا ف: نفس الوثيقة، سيتعين اعتماد  جهةمن  12والمادة  ،من جهة
 .القرار بتامله بأغلبية أربعة أخماس

 

  مقدمة 
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بالرغبة الواضحة الت: أبدتها الدول األعضاء ف: إظهار يرحب مجلس المحافظين 

دعمها القوي للصندوق بمناسبة التجديد الحادي عشر للموارد: فقد أعربوا عن 
للقيام  سعيه ذلك بالتعهد بتزويد الصندوق بالموارد األساسية الت: يحتاج إليها ف:

مجموعة  اباستقطومن خالل تأتيد قدرته، تمؤسسة مالية دولية، على  بمهمته
 من قروضالو  ميسرة،أتثر تنوعا من الموارد، بما ف: ذلك قروض الشرتاء ال

بأنه ف: حين يلزم  محافظينق. وفيما يتعلق بهذه األخيرة، يقر مجلس السوااأل
 استعراضرات من حيث المبدأ اآلن، فإن تنفيذها قد يتطلب ااتخاذ عدد من القر 

فقا لذلك ستنفذ و خطوات أخرى، و بعض السياسات األساسية للصندوق واتخاذ 
   بصورة تدريجية خالل فترة تجديد الموارد تحت إشراف المجلس التنفيذي ومراقبته.

 

 
اعتماد الصندوق على االلتزام القوي الذي عبرت لى لتأتيد عل هذه المقدمةدرجت أ

لها القدرة  مؤسسة مالية دوليةعنه الدول األعضاء بدعم تطور الصندوق ليصبح 
االستفادة من االستراتيجيات المالية الجديدة باإلضافة إلى اآلليات التقليدية  على

بعض القرارات الت: يجب اتخاذها ف: حين يعتس هذا القرار . و لتعبئة موارده
من المتوقع أن يستغرق ، إال أن مواردلل ف: استقطاب الصندوقلزيادة لتحسبا 

تصنيف ائتمان:  لطلبثل اإلعداد وقت )مال بعضتغييرات التنفيذ الفعل: لهذه ال
، عليهوبناء  فيما يتعلق بأنشطة االقتراض من األسواق المقترحة(. والحصول عليه

سبيل  علىخالل فترة تجديد الموارد ) :نحو تدريج على تنفيذالذلك سيجري 
من  متأخروقت  حتىق اسو أي اقتراض من األب البدءالمثال، من غير المحتمل 

لموارد  التجديد الثان: عشرحتى فترة  ربمادي عشر أو التجديد الحافترة 
  (.الصندوق

 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية -أوال  
 

 تاسع. تقدر موارد الصندوق المتاحة ف: نهاية فترة التجديد الالموارد المتاحة)أ(  
ل فترة للموارد الناجمة عن العمليات أو غيرها من الموارد المتأتية للصندوق خال

 2.16)فترة التجديد( بـ  2016يناير/تانون الثان:  1الثالث السنوات بدءًا من 
 مليار دوالر أمريت:.

تقدر موارد الصندوق المتاحة ف: نهاية فترة التجديد . الموارد المتاحة - 1  
الناجمة عن العمليات أو غيرها من الموارد  ، باإلضافة إلى األموالللموارد العاشر
خالل فترة الثالث السنوات بدءًا  ،فيما عدا األموال المقترضة، ة للصندوقالمتأتي
 .مليار دوالر أمريت: بـ __ ،)فترة التجديد( 2019يناير/تانون الثان:  1من 
 

الستبعاد األموال المقترضة من الموارد المستحقة  المضاف ضرورينص ال
تعريف الموارد المتاحة ( من يةمن االتفاق 4من المادة  1بند للصندوق )وفقا لل

    ألنه لم يتم إجراء أي تقدير فيما يتعلق بهذا االقتراض ف: هذه المرحلة.

. مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية)ب(  
الحاجة إلى  بشأنشر لموارد الصندوق اعلهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ا

صندوق واستصواب ذلك، فإن األعضاء مدعوون بناًء موارد إضافية لعمليات ال
 3تما هو محدد ف: البند  على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق

لشروط من االتفاقية )المساهمات اإلضافية(، وبما يتماشى مع ا 4من المادة 
 )تما ه: ستتألف المساهمات اإلضافية من المساهمات األساسيةالمحّددة أدناه. 

. مراعاة الستنتاجات وتوصيات إلى تقديم مساهمات إضافية الدعوة  - 2  
لموارد الصندوق بشأن  الحادي عشرتقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق واستصواب ذلك، فإن األعضاء 
تما هو  مدعوون بناًء على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق

من االتفاقية )المساهمات اإلضافية(، وبما  4من المادة  3حدد ف: البند م
  :ستتألف المساهمات اإلضافية من لشروط المحّددة أدناه.يتماشى مع ا

ات مساهمتميسرة ال تاءالمضاف لالعتراف بعنصر منح قروض الشر  صنال صيغ
التجديد  ف: إطارديد أن المساهمات التتميلية ستتون غير مقيدة. و إضافية وتح

أي قيود  دون الحادي عشر لموارد الصندوق، تقدم جميع المساهمات التتميلية
ين، ولتن يمتن تقديمها من أجل دعم تلقوالم (القروض والمنح) على شتل التمويل

أنشئ ف: إطار  مات يليةمالتتوأزيل مفهوم المساهمات  العمليات المواضيعية.

  التجديد الثان: للموارد.
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 مساهمات التعويض عن، و ( من هذا القرار(1معرفة ف: البند الفرع: ثانيا)أ()
)تما ه: معرفة ف: البند الفرع:  إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق

 )تما ه: معرفة ف: البندوالمساهمات التتميلية ، ( من هذا القرار(2ثانيا)أ()
 لقرار(.ان هذا م (3ثانيا)أ() الفرع:

 

 )أ( المساهمات األساسية،
 )ب( مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، 

 المساهمات التتميلية غير المقيدة، )ج( 
  عنصر المنحة ف: أي قرض شريك ميسر،)د( 

  ر.من هذا القرا 5ل أوسع ف: الفقرة والت: سيتم تعريف تل منها بشت
وتما هو مستخدم ف: هذا القرار، عبارة "قرض شريك ميسر" تعن: قرضا 
تقدمه دولة عضو أو إحدى المؤسسات المدعومة من الدولة، والذي 

مع إطار قروض  يتضمن عنصر منحة لفائدة الصندوق بما يتسق
الشرتاء الميسرة الذي وافق عليه المجلس التنفيذي؛ وتشمل عبارة 
"المؤسسة المدعومة من الدولة" أي مؤسسة أو مؤسسة تمويل إنمائ: 

 مملوتة للدولة أو تسيطر عليها الدولة لدولة عضو.

 
 
 
 
 
 
 

، قد صندوق التنمية األفريق:و المؤسسة الدولية للتنميةتما ف: حالة 
ترغب بعض الدول األعضاء بتقديم قروض شرتاء ميسرة من خالل 

. المؤسسات الت: تدعمها الدولوتاالت يملتونها ويسيطرون عليها، أي 
اء الت: تقدم قروض شرتاء ميسرة من وينبغ: أن تخصص للدول األعض

عنصر المنحة ف: قرض ب فيما يتعلقحقوق تصويت  خالل تلك الوتاالت
 ميسر.الالشريك 

الهدف الموضوع للمساهمات . الهدف الموضوع للمساهمات اإلضافية)ج(  
 ت التتميلية غير المقيدة،، بما ف: ذلك المساهمات األساسية، والمساهمااإلضافية
من أجل دعم  مليار دوالر أمريت: 1.44التجديد العاشر )التجديد( هو  خالل فترة

، دوالر أمريت: اتمليار  3مستوى مستهدف لبرنامج القروض والمنح ال يقل عن 
إلى ما يصل ، اإلدارية ليس له آثار على الميزانيةعلى أساس  وشرط أن يتون

االت من خالل )وتحدد المخصصات ف: جميع الح مليار دوالر أمريت: 3.5إلى 
 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(.

لمساهمات ل الهدف الموضوعيحدد  .الهدف الموضوع للمساهمات اإلضافية  - 3 
 ،والمساهمات التکميلية غير المقيدة ،اإلضافية، بما ف: ذلك المساهمات األساسية

رد للموا الحادي عشرخالل التجديد  قرض شريك ميسر أيف:  ةوعنصر المنح
من أجل دعم مستوى مستهدف لبرنامج  مليار دوالر أمريت: __ تجديد( بمبلغال)

على أساس  يتون، وشرط أن مليار دوالر أمريت: __القروض والمنح ال يقل عن 
 . مليار دوالر أمريت: __إلى ما يصل إلى ، اإلدارية ليس له آثار على الميزانية

 

تجزء  روض الشرتاء الميسرةقشمل عنصر المنحة ف: يل المضاف صنال صيغ
من الهدف. وال يشمل الهدف سوى المساهمات اإلضافية الت: ترد من الدول 

األعضاء والت: ال تفرض بشأنها أي قيود على استخدامها من جانب هذه الدول 
  األعضاء.

 

ين المحذوف ف: نهاية الفقرة، يالحظ أنه وفقا قوسفيما يتعلق بالنص الوارد بين  
، يجب تخصيص سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهن م 9للفقرة 

األداء. الموارد على أساس للتمويل وفقًا لنظام تخصيص  موارد الصندوق المتاحة
 ق من خاللاسو تخصيص األموال المستمدة من االقتراض من األوت: ال يتم 

ت سياسا علىأساس األداء، سيلزم إدخال تعديل  علىنظام تخصيص الموارد 
 .التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره

. ي قر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات التعّهدات)د(   
بتقرير التجديد  الثامنإضافية لموارد الصندوق على النحو المحّدد ف: الملحق 

العاشر للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم يعلنوا رسميًا عن مساهماتهم حتى 

. ي قر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات داتتعهلا -4
بتقرير التجديد  ____إضافية لموارد الصندوق على النحو المحّدد ف: الملحق 

للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم يعلنوا رسميًا عن مساهماتهم  الحادي عشر
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ن أن يعلنوا عنها، ويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة اآل
الستة أشهر التالية العتماد هذا القرار. ويرسل رئيس الصندوق إلى تل أعضاء 

شر للموارد ف: موعد ال ابتقرير التجديد الع الثامنالصندوق الملحق المعدل 
 يومًا من التاريخ المذتور أعاله. 15يتجاوز 

 

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

للموارد ف:  الحادي عشربتقرير التجديد  ____أعضاء الصندوق الملحق المعدل 
 يومًا من التاريخ المذتور أعاله. 15موعد ال يتجاوز 

المستهدف للمساهمات اإلضافية مع اإلبقاء على المستوى  .الفجوة الهيكلية)هـ(  
أعاله، يجب أال تتجاوز الفجوة الهيتلية  المقطع الفرع: )ج(تما تم تحديده ف: 

ف: المائة من المستوى المستهدف. وف: حال تجاوزت الفجوة الهيتلية نسبة  51
بالمائة ف: نهاية فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات جديدة، تما هو محدد  15

( من هذا القرار، فسيتم تعديل المستوى المستهدف أ)ثامنا : ف: المقطع الفرع
أعاله بحيث يمثل إجمال: مبلغ التعهدات )ج(  لمحدد ف: المقطع الفرع:ا

بالمائة من المستوى المستهدف.  85المستلمة حتى ذلك التاريخ ما ال يقل عن 
وف: حال تان مثل هذا التعديل ضروريًا، فسيخطر رئيس الصندوق السادة 

بعده ضرورة لمحافظين بالمبلغ المستهدف الجديد على الفور، والذي يقرر من ا
لقروض لوسيتم تعديل برنامج الصندوق تبعًا لذلك.  )ج( الفرع:بند تعديل ال

والمنح ليعتس النقص الحاصل ف: المستوى المستهدف للتجديد ما لم يتم تحديد 
 مصادر أخرى لألموال خالل فترة تجديد الموارد.

 

ينبغ: اإلبقاء  تانتلية ريثما يتم البت فيما إذا حذف النص المتعلق بالفجوة الهي 
الذي يوجد به حاليا. ويبدو أن  بالشتلمفهوم الفجوة الهيتلية للصندوق،  على

مستخدمة فيما يتعلق بتجديد موارد تما ه: معنى وأهداف الفجوة الهيتلية 
ف: ) الصندوق. وف: السابق دالصندوق قد تطورت على مدى ممارسة تجديد موار 

، يبدو أن مصطلح "الفجوة الهيتلية" قد (إطار التجديد السادس لموارد الصندوق
مقدار المستوى المستهدف  بين فرقلعجز الناجم عن الا إشارة إلىاستخدم ت

 المتعهد بها أو المساهماتو ذلك التجديد  ف: إطارالصندوق  يتطلبهاللموارد الت: 
ف: أي وقت  اواإلبالغ عنه ارصده تما يتممن الدول األعضاء،  مستلمةالفعلية ال

، يتم تحديد الفجوة الهيتلية سلفا تنسبة مئوية من حال:وف: الوقت ال من األوقات.
المستوى المستهدف للموارد المتوقعة ألي تجديد للموارد، وهو ما يمثل المستوى 

جديد الموارد. وف: حالة ت خاللتجاوزه  متنالمأذون به لعجز التمويل الذي ال ي
ة ف: فترة مستلمما إذا تانت المساهمات المتعهد بها أو المساهمات الفعلية ال

( تمثل فاصلالصلة )التاريخ ال ية العتماد قرار تجديد الموارد ذالستة أشهر التالي
مخول الصندوق رئيس موارد، فإن المبلغا أدنى من المستوى المستهدف لتجديد 

الهدف، مما يتفل اإلبقاء على الفجوة  ذلكتعديل ب حافظينمجلس الممن قبل 
الهيتلية عند النسبة المئوية المحددة سلفا. وتمشيا مع ممارسة المؤسسة الدولية 
للتنمية، يوصى بأن يعتمد الصندوق، ف: إطار التجديد الحادي عشر والتجديدات 

فيما  الحاصلمويل الالحقة، النهج الذي يتم بموجبه رصد المبلغ الفعل: لعجز الت
تاريخ الاعتبارا من للموارد لتجديد الحادي عشر ليتعلق بالمستوى المستهدف 

وة على ذلك، يمتن إدراج تقرير عن ال. وعالمرجعية األخرى تواريخفاصل والال
هذه التواريخ المرجعية ف: تقرير إدارة الصندوق عن  ف:حالة الفجوة الهيتلية 

حادي عشر لموارد الصندوق، الذي سيقدم إلى وضع المساهمات ف: التجديد ال
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 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

التجديد الحادي عشر لموارد  خالل دورةالمجلس التنفيذي ف: تل دورة ذات صلة 
 .الصندوق

 المساهمات -ثانيا 
 

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

 
 ؛)المساهمات األساسية( في موارد الصندوق ةسيسامساهمات أ  (1)

، إضافة إلى مساهمات للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون( 2) 

ية، وذلك لتعويض الصندوق عن التدفقات العائدة من أصول ساسالمساهمات األ

 3.4القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل 

إطار القدرة على تحمل  تطبيق مريكي )مساهمات التعويض عنمليون دوالر أ

 ؛(الديون

إضافة إلى مساهماتها األساسية ومساهمات التعويض  المساهمات التكميلية( 3) 

 عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون )المساهمات التكميلية(.

 

مساهمات خالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق . المساهمات اإلضافية -5 
 تما يل::أي دولة عضو  منإضافية 

 ؛ف: موارد الصندوق للدولة العضولمساهمة األساسية ا أ()

)ب( مساهمة التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون الت: تقدمها 
الدولة العضو وفقا للتوصيات الواردة ف: الفقرة 6 من هذا القرار والتفاصيل 

الواردة ف: الملحق ___ ]الملحق الثان: "موجز محّدث لمقترح إطار القدرة على 
تحمل الديون" باإلطار المال: والتصورات المالية للتجديد الحادي عشر للموارد، 
المصدق عليه من قبل الدول األعضاء تملحق بقرار هيئة المشاورات الخاصة 

 بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق[؛

 )ج( أي مساهمة تكميلية غير مقيدة من تلك الدولة العضو؛   

  .ميسرك يقرض شر في أي  ةعنصر المنح)د( 
 

 

 

 

 

 

لحق الثان: "موجز محّدث لمقترح إطار القدرة على المسوف تتم الموافقة على 
 اإلطار المال: والتصورات المالية للتجديد الحادي عشر للمواردتحمل الديون" ب

إطار القدرة على تحمل  عن تطبيق تعويضالتفاصيل عن مساهمات  الذي يوفر
ف: نهاية المطاف من قبل مجلس  الديون المطلوبة من الدول األعضاء

المحافظين تجزء من تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر 
. وسيتم تحديث رقم الملحق وعنوان الوثيقة عندما يصبح التقرير لموارد الصندوق

 نهائيا.
 

 شرتاء الميسرةقروض ال ف: ةمنحالبعنصر لالعتراف  المضافنص ال وضع
   تمساهمات إضافية.

 

 . مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون -6 
)أ( من هذا القرار، يتم التأتيد مجددا على التزام الدول 5فيما يتعلق بالفقرة 

نها من أصول القروض األعضاء بتعويض الصندوق عن المبالغ المتنازل ع
إطار القدرة على تحمل الديون. ويتعين دفع ذلك التعويض البالغ  ذتيجة لتنفيتن
مليون دوالر أمريت: فيما يتعلق بفترة تجديد الموارد هذه، ويدفع وفقا [ 39.5]

الواردة لقائمة حصص تعويض إطار القدرة على تحمل الديون للدول األعضاء 

التزام  على الت: تؤتد 6إدراج الفقرة الجديدة  المضاف هو نصالغرض من ال
إطار القدرة على تحمل  تطبيق تعويض عنبال 2006عام ف:  الدول األعضاء

  الديون.
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 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

بهذه  ___ف: الملحق مرفقة ال )ب( أعاله5ف: الملحق المشار إليه ف: الفقرة 
. وباإلضافة إلى ذلك، تم التأتيد على أن الصندوق سيعوض أيضا عن الوثيقة

الخسائر الصافية ف: الفوائد ورسوم الخدمات المتتبدة تنتيجة لتوفير التمويل 
 :بموجب إطار القدرة على تحمل الديون. وعلى وجه الخصوص

خرى، أللمؤسسات المالية الدولية االممارسة المتبعة ف: ابما يتماشى مع )أ( 
الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف:  نشوء الحاجةيطبق مبدأ الدفع عند س

إطار  عن تطبيق تعويضالفيما يتعلق بمساهمات  2007أبريل/نيسان 
  ؛القدرة على تحمل الديون

يواصل الصندوق تطبيق المنهجية الت: وافق عليها مجلس المحافظين ف: )ب( س
الواردة ف: الملحق ____ بهذا القرار الحتساب حصة  2015ر/شباط فبراي

تل دولة عضو ف: تعويض الصندوق عن تطبيق إطار القدرة على تحمل 
 الديون؛   

من إطار القدرة على تحمل الديون من مطلب  المستفيدةاستثناء البلدان ( ج ب)
ضافة باإل ،المساهمة ف: التعويض عن سداد أصول المبالغ المتنازل عنها

على أساس الدفع عند نشوء  ضافيةالمساهمات اإلاألشتال األخرى من  إلى
    الحاجة؛

ف: التعويض مساهمة طلب دونه تال يالذي دنى األحد للوضع عتبة ( تم دج )
من دولة عضو إذا اعتبرت  عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

حد عتبة طبق تللغاية. وسالدولة العضو منخفضة  المستحقة من تلكالمبالغ 
 ؛على الدول األعضاء ف: القائمة جيم ريت:دوالر أم 10 000 اأدنى قدره

( د ج) ( وج ب) عيتينالفر  رتينللفق يجةنت تمالت: ت ديالتالتع زيععاد تو ( يه د)
ف: التعويض عن تطبيق إطار القدرة  ساهمةأخرى تقدم مدول أعضاء  على

   لفجوة؛ا ويلمن أجل تم على تحمل الديون

ف: تقديم مساهمة  ال يتطلب منهاتشجع الدول األعضاء الجديدة، الت: ( و ه)
القدرة على تحمل الديون فيما يتعلق بفترات  إطار تطبيق لتعويض عنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"موجز محدث لمقترح  إشارة إلى الملحق الثان:ت المحذوف النص تم إدراج
الصندوق بشأن إطار القدرة على تحمل الديون وفقا لنتائج هيئة المشاورات 

ار المال: اإلط الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق" ف:
الذي ستصادق  والسيناريوهات المالية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ب عليه الدول األعضاء تملحق
 أعاله.  6)ب( و5ف: الفقرتين  الحادي عشر لموارد الصندوق
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 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 مساهمةالدول األعضاء بتقديم  تلكتجديد الموارد الت: لم تتعهد فيها 
القدرة على إطار  تطبيق لتعويض عنف: اإضافية، على تقديم مساهمة 

ما ؛ وبغض النظر عمتطلبعدم وجود هذا المن رغم على التحمل الديون 
الدول عتبار عند تحديد حصص الالمساهمات ف: ا تلكتؤخذ لن سبق، 

 ؛إطار القدرة على تحمل الديون عن تطبيق تعويضاألعضاء ف: ال

ندوق ف: شتل عنصر باستثناء المساهمات اإلضافية الت: يتسلمها الص( ز و)
أو مساهمة تتميلية غير مقيدة، أي مساهمة  ميسر منحة لقرض شريك

 للسداديطبقها الصندوق، ف: المقام األول، و إضافية تقدمها دولة عض
التامل أو الجزئ: لحصة تعويض الدولة العضو ف: إطار القدرة على 

التامل لحصة تعويض الدولة العضو ف:  السدادتحمل الديون. وف: أعقاب 
ة على تحمل الديون، فإن أي مبالغ متبقية من المساهمات إطار القدر 

اإلضافية المستلمة يخصصها الصندوق باعتبارها مساهمة أساسية من 
بصرف النظر عن أي مبدأ . ويطبق الصندوق هذا الوالعض ةالدول

فيما يتعلق بدفع  قدمتهامخصصات خالفا لذلك يجوز للدولة العضو أن 
        ؛مساهمتها اإلضافية

 يجةفائدة ورسوم خدمة( نت شتل)ف:  هالدخل المتنازل عنعن ض يعو ( ح ز)
خفض  طريق، عن يونتحمل الد علىالصندوق لمنح إطار القدرة  قديملت
. وسيجري يونتحمل الد علىلحجم المنح المقدمة بموجب إطار القدرة  قدمم

تحدد  متنفيذ هذا التخفيض ف: الحجم من خالل آلية معدلة لنهج الحج
النحو الذي تحدده إدارة  علىف: المائة ويعاد توزيعه  5عدل خصم بنسبة بم

ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرى األخذ باالعتبار الصندوق، مع 
 .المالية للصندوق ف: األجل الطويل جدوىوال

 وط المنظِّمة للمساهمات اإلضافية)ب( الشر  

 
ألعضاء بأصوات مساهمة فيما يتعلق بكل من المساهمات تحظى الدول ا( 1) 

ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون بما  ،األساسية

 ( الشروط المنظِّمة للمساهمات اإلضافية7) 

على أصوات مساهمة متناسبة فيما يتعلق  تل دولة عضوتحصل )أ( س
بمساهماتها األساسية، ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل 

من  3بما يتماشى مع البند  ،وعنصر المنحة ألي قرض شريك ميسرن، الديو 

 
 ف:ون شارتتراف بأن األعضاء الذين يالعا هو المضاف صنال غرض منال

صر سب مع عنحقوق تصويت تتنا علىسيحصلون  شرتاء الميسرةقروض ال
عمليات تجديد الموارد،  لخاليقدرها الصندوق. و تما ة ميسر المنحة ف: قروضهم ال
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 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

من االتفاقية ولكنها ال تحظى بأية أصوات مقابل  6من المادة  3يتماشى مع البند 

 مساهماتها التكميلية؛

 

 

 

تعويض عن تطبيق إطار القدرة تقدم المساهمات األساسية ومساهمات ال (2) 
 على تحمل الديون بدون أي تحفظ على طريقة استخدامها؛

 

 

 

يفوض المجلس التنفيذي بالموافقة على استخدام المساهمات التتميلية ف:  (3) 
 حال لم يتن مجلس المحافظين ف: حالة انعقاد؛

 

غير المقيدة  تتميليةالمساهمات الالصندوق خالل فترة تجديد الموارد، يقبل ( 4)
من أجل دعم العمليات المواضيعية، بما ف: ذلك تعميم تغير المناخ، والزراعة 

الشراتات بين ، و التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، و الحساسة للتغذية
 ؛المنتجين والقطاعين العام والخاص

 

ات اإلضافية إلى من االتفاقية، ال ترّد المساهم 4)أ( من المادة  5وفقًا للبند  (5) 
 من االتفاقية. 9من المادة  4األعضاء المساهمين بها إاّل وفقًا للبند 

 

تحظى بأية أصوات مقابل مساهماتها التتميلية  نولتنها ل ،من االتفاقية 6المادة 
     ؛غير المقيدة

ستقدم المساهمات األساسية، ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة )ب( 
من غير وضع  قرض شريك ميسروعنصر المنحة ف: أي على تحمل الديون، 

    ؛هاعلى استخدام قيود

غير المقيدة  تتميليةالمساهمات الالصندوق خالل فترة تجديد الموارد، سيقبل )ج( 
 متني ولتن الت:التمويل )القروض والمنح(  على شتلالت: ال تفرض أي قيود 

مناخ تعميم قضايا تغير ال]تقديمها لدعم العمليات المواضيعية، بما ف: ذلك 
استخدام المساهمات  علىللمجلس التنفيذي سلطة الموافقة  سيتون. و [والشباب

عندما ، من أجل عمليات مواضيعية غير محددة ف: القرارغير المقيدة  تتميليةال
        ؛ف: انعقاد مجلس المحافظين دورةتتون ال 

ت اإلضافية إلى من االتفاقية، ال ترّد المساهما 4)أ( من المادة  5وفقًا للبند )د( 
  من االتفاقية.  9من المادة  4األعضاء المساهمين بها إاّل وفقًا للبند 

 

 الشرتاءقروض ف:  منحالعنصر ات ف: شتل منح ومساهمات لمساهميتون لس
  ة نفس الوزن عند تقدير حقوق التصويت.ميسر ال
  

 
 
 

ت للعمليا مقيدة غير تتميلية اهماتمسلم الدول األعضاء يتقد تانيةإم عتسل
 تخضعأنشطة أخرى ية ألو  اتالمشاور  خالل هيئة يدهاتحد يتمالمواضيعية الت: س

وقد حددت إدارة الصندوق  .نفيذيالمجلس الت مجلس المحافظين أولموافقة 
ت: تنظر هيئة  تعميم قضايا تغير المناخ والشبابل ينعيمواضينشاطين 

 المشاورات فيهما.

 )ج( المساهمات الخاصة 

 
بول ( يجوز للمجلس التنفيذي خالل فترة التجديد وبالنيابة عن الصندوق، ق1) 

ف: موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من  قيدةمساهمات غير م
 مصادر أخرى )المساهمات الخاصة(.

 

 المساهمات الخاصة -8

 
يجوز للمجلس التنفيذي خالل فترة التجديد وبالنيابة عن الصندوق، قبول  )أ( 

ف: موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من  قيدةمساهمات غير م
 مصادر أخرى )المساهمات الخاصة(.

نظر ف: اتخاذ تدابير لتمتين مشارتة يجوز للمجلس التنفيذي أن ي )ب( 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

( يجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر ف: اتخاذ تدابير لتمتين مشارتة 2) 
المساهمين بمساهمات خاصة من المشارتة ف: اجتماعاته حسب ظروف تل 

لك التدابير أي تبعات على تسيير حالة على حدة، شريطة أال ينجم عن ت
 الصندوق.

 

المساهمين بمساهمات خاصة من المشارتة ف: اجتماعاته حسب ظروف تل 
حالة على حدة، شريطة أال ينجم عن تلك التدابير أي تبعات على تسيير 

 الصندوق.

 

 سوف تحتسب الدول األعضاء مساهماتها بما يل::  .احتساب المساهمات )د( 
( بعملة من العمالت المستخدمة ف: 2) السحب الخاصة؛( بوحدات حقوق 1)

( بعملة العضو المساهم إذا تانت تلك العملة 3تقويم حقوق السحب الخاصة؛ )
يناير/تانون  1قابلة للتحويل الحر ولم يتن العضو قد شهد ف: الفترة الممتدة من 

 10معدل تضخم يتجاوز  ،2013ديسمبر/تانون األول  31حتى  2012الثان: 
 ف: المائة سنويا ف: المتوسط، تما يحدده الصندوق.

 

 سوف تحتسب الدول األعضاء مساهماتها بما يل::  .احتساب المساهمات -9

 وحدات حقوق السحب الخاصة؛  )أ(

 عملة من العمالت المستخدمة ف: تقويم حقوق السحب الخاصة؛ ()ب

ل الحر ولم يتن عملة العضو المساهم إذا تانت تلك العملة قابلة للتحوي )ج(
ف:  10تضخم يتجاوز  ]تحدد الحقا[، معدل الممتدة منالعضو قد شهد ف: الفترة 

 المائة سنويا ف: المتوسط، تما يحدده الصندوق.
 

 

 

. ألغراض البند الفرع: أوال )د( ف: هذا القرار، تقّيم أسعار صرف العمالت)هـ(  
على أساس متوسط سعر االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا القرار 

الصرف المعمول به ف: نهاية الشهر ف: صندوق النقد الدول: خالل فترة األشهر 
الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين العمالت الالزم تحويلها إلى الدوالر 

(، مع التقريب إلى النقطة 2014سبتمبر/أيلول  30 -أبريل/نيسان  1األمريت: )
 العشرية الرابعة.

 

من هذا القرار، تقّيم االلتزامات  4الفقرة ألغراض  .أسعار صرف العمالت -01
والتعّهدات المقدمة بموجب هذا القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول 
به ف: نهاية الشهر ف: صندوق النقد الدول: خالل فترة األشهر الستة السابقة 

 1])لها إلى الدوالر األمريت: على اعتماد هذا القرار، بين العمالت الالزم تحوي
 30-يونيو/حزيران 1أو )( 2017سبتمبر/أيلول  30 -أبريل/نيسان

 ، مع التقريب إلى النقطة العشرية الرابعة.([2017نوفمبر/تشرين الثان: 
 

 

. يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم ينتهوا بعد من المساهمات غير المسّددة)و(   
وارد الصندوق واألعضاء الذين لم يودعوا بعد سداد مساهماتهم السابقة ف: م

وثائق مساهماتهم أو الذين لم يسددوا مساهماتهم ف: التجديد التاسع للموارد أن 
يتخذوا ما يلزم من ترتيبات. وسيتبنى المجلس التنفيذي، بناًء على مقترحات من 

 المساهمات غير المسّددة. رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية
 

يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم ينتهوا بعد  .مات غير المسّددةالمساه -11
من سداد مساهماتهم السابقة ف: موارد الصندوق واألعضاء الذين لم يودعوا بعد 

للموارد أن العاشر وثائق مساهماتهم أو الذين لم يسددوا مساهماتهم ف: التجديد 
بناًء على مقترحات من يتخذوا ما يلزم من ترتيبات. وسيتبنى المجلس التنفيذي، 

 المساهمات غير المسّددة. تسويةتحقيق رئيس الصندوق، تدابير بهدف 
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 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

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

 

. ف: أي وقت من األوقات، يجوز ألي دولة عضو أن زيادة المساهمات -12
 ة أي من مساهماتها.تزيد من قيم

 

 

 وثائق المساهمات  -ثالثا 

. تودع الدولة العضو الت: تقّدم مساهمة بموجب هذا القرار وثيقة بند عام)أ( 
مساهمة لدى الصندوق، ويفّضل أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة 

إضافية إلى  أشهر التالية العتماد القرار، تلتزم فيها رسميًا بتقديم مساهمات الستة
 الصندوق وفقًا ألحتام هذا القرار، وتحّدد فيها قيمة مساهمتها بالعملة المنطبقة.  

فيما )الت: تقّدم مساهمة بموجب هذا القرار  الدولة العضو. تودع بند عام -13
وثيقة مساهمة لدى  (عدا ما يتعلق بعنصر المنحة ف: قرض شريك ميسر

 [الستة]وعد أقصاه آخر يوم من فترة الصندوق، ويفّضل أن يتون ذلك ف: م
القرار، تلتزم فيها رسميًا بتقديم مساهمات إضافية إلى هذا أشهر التالية العتماد 

 الصندوق وفقًا ألحتام هذا القرار، وتحّدد فيها قيمة مساهمتها بالعملة المنطبقة.
 تقدم قرض ،ةالت: تدعمها الدولوسوف تبرم أي دولة عضو، أو إحدى مؤسساتها 

ويفّضل شريك ميسر بموجب هذا القرار اتفاقية قرض شريك ميسر مع الصندوق، 
أشهر التالية العتماد  [الستة]أن يتون ذلك ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة 

، ولتن على أي حال ليس قبل أن تودع الدولة العضو ذات الصلة القرارهذا 
و مطلوب بموجب شروط أو تسدد مبلغ مساهمتها األساسية تما ه وثيقة مساهمة

 إطار قروض الشرتاء الميسرة الذي وافق عليه المجلس التنفيذي.

قروض ف: أن عنصر المنحة  علىنص هو ال المضاف صنلغرض من اال
الذي  الشرتاء الميسرةقروض واردة ف: إطار  صيغة إلى سيستند الشرتاء الميسرة
قروض تافة  علىطبق نيستنفيذي، والذي مجلس الالمن قبل  عليهستتم الموافقة 

، من بين جملة أحتام الشرتاء الميسرةقروض إطار  ويضع. الشرتاء الميسرة
أو لمؤسسة تدعمها ا للسماح لدولة عضو بهالوفاء  يتعينالشروط الت: أخرى، 
، بما ف: ذلك ما يتعلق بالحد األدنى لمبلغ قرض شريك ميسر تقديمبالدولة 

  .م قرض شريك ميسر أن يدفعه للصندوقالمساهمة األساسية الذي ينبغ: لمقد
 
 

 

 

 

 

 

    

. تشّتل وثيقة المساهمة التزامًا غير مشروط غير المشروطة اتالمساهم)ب( 
على العضو المعن: بأن يؤّدي المساهمة المستحقة بالطريقة وبالشروط الت: 
ينص عليها القرار أو على أي نحو آخر يقرره المجلس التنفيذي وفيما عدا ما 

 ةتسمى هذه المساهمألغراض هذا القرار، عليه البند الفرع: )ج( أدناه، و  ينص
 غير مشروطة". ة"مساهم

من هذا  15الفقرة نص عليه تفيما عدا ما . غير المشروطة اتالمساهم -14
التزامًا غير مشروط على  13مساهمة تودع وفقا للفقرة وثيقة أي القرار، تشّتل 

همة المستحقة بالطريقة وبالشروط الت: ينص العضو المعن: بأن يؤّدي المسا
ألغراض هذا و  نحو آخر يقرره المجلس التنفيذي. القرار أو على أي هذا عليها

 "مساهمة غير مشروطة".تـ المساهمة هذه  إلى يشارالقرار، 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

. يجوز، على سبيل االستثناء وف: حالة عدم تمّتن المشروطة اتالمساهم)ج( 
بتقديم مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراءات عضو ما من عقد التزام 

التشريعية المتبعة لديه، أن يقبل الصندوق من هذا العضو وثيقة مساهمة تتضّمن 
اشتراطًا صريحًا بأن يرتهن بسداد تل أقساط مساهماته المستحقة، فيما عدا 
ن القسط األول منها، لتدبير االعتمادات الالزمة ف: الميزانية. بيد أنه يتعّين أ

تتضّمن وثيقة المساهمة هذه تعّهدًا من جانب العضو ببذل قصارى جهده من 
( تدبير تلك االعتمادات الالزمة لتامل المبلغ المحّدد ف: التواريخ 1أجل ما يل:: )

( إشعار الصندوق ف: أقرب وقت 2المشار إليها ف: البند سادسًا من هذا القرار، )
تعتبر وألغراض هذا القرار،  لتل قسط. ول على االعتماد الالزمممتن بعد الحص

المساهمة بهذا الشتل "مساهمة مشروطة" ولتنها تغدو غير مشروطة عندما يتم 
 الحصول على االعتمادات.

 

وف: حالة عدم تمّتن  ،يجوز، على سبيل االستثناء .المشروطة اتالمساهم -15
ات عضو ما من عقد التزام بتقديم مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراء

التشريعية المتبعة لديه، أن يقبل الصندوق من هذا العضو وثيقة مساهمة تتضّمن 
اشتراطًا صريحًا بأن يرتهن بسداد تل أقساط مساهماته المستحقة، فيما عدا 

بيد أنه يتعّين أن تتضّمن  .رهنا باعتمادات الميزانية الالحقةالقسط األول منها، 
العضو ببذل قصارى جهده من أجل ما  وثيقة المساهمة هذه تعّهدًا من جانب

( تدبير تلك االعتمادات الالزمة لتامل المبلغ المحّدد ف: التواريخ المشار 1يل:: )
( إشعار الصندوق ف: أقرب وقت 2من هذا القرار، ) )ب(20الفقرة إليها ف: 

يشار ممتن بعد الحصول على االعتماد الالزم لتل قسط. وألغراض هذا القرار، 
ولتنها تغدو غير مشروطة  ،"مساهمة مشروطة" تـ اهمة بهذا الشتلالمس إلى

شعار الصندوق بها عندما يتم الحصول على االعتمادات          .وا 

 

 نفاذ المفعول -رابعا 
 

. يدخل تجديد الموارد حّيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد)أ( 
ق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون وثائق الذي تود ع فيه لدى الصندوق وثائ

مساهمات ذات صلة بالمساهمات اإلضافية المشار إليها ف: البند ثانيا من هذا 
 50القرار، أو عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل قيمته التلية ما ال يقل عن 
عية ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة الفر 

 أوال)د( من هذا القرار.

 

يدخل تجديد الموارد حّيز النفاذ اعتبارًا من  .نفاذ مفعول تجديد الموارد -16
التاريخ الذي تود ع فيه لدى الصندوق وثائق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون 
 وثائق مساهمات ذات صلة بالمساهمات اإلضافية المشار إليها ف: البند ثانيا

ن هذا القرار، أو عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل قيمته م )المساهمات(
ف: المائة من التعهدات الت: يعلنها رئيس الصندوق  50التلية ما ال يقل عن 

 من هذا القرار. 4للفقرة لألعضاء وفقًا 

 

. تصبح وثائق المساهمة المودعة ف: نفاذ مفعول المساهمات اإلفرادية)ب(  
د الموارد أو قبله، نافذة المفعول ف: تاريخ نفاذ مفعول تاريخ نفاذ مفعول تجدي

تجديد الموارد، وتصبح وثائق المساهمة الت: تودع بعد ذلك التاريخ نافذة المفعول 
 ف: تاريخ إيداع تل منها.

ت: والالمودعة  ،. تصبح وثائق المساهمةنفاذ مفعول المساهمات اإلفرادية -17
الموارد أو  ف: تاريخ نفاذ مفعول تجديدسليم منفذة على نحو  بأنهاالصندوق  رقي

قبله، نافذة المفعول ف: تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، وتصبح وثائق المساهمة 
ريخ منفذة على نحو سليم بعد ذلك التابأنها الصندوق الت: يقر و/أو  المودعة

وثائق المساهمة بأن الصندوق اجة إلى إقرار أدخلت الصيغة الجديدة لتعتس الح
  المودعة قد نفذت على نحو سليم.
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 .اإلقرارنافذة المفعول ف: تاريخ ذلك 
 

. تعت بر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات)ج(  
 7)ب( من المادة  2لموارد الصندوق متاحة لعقد التزامات للعمليات بموجب البند 

ت الصلة المعمول بها ف: الصندوق اعتبارًا من االتفاقية والسياسات األخرى ذا
 من تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ.

 

تعت بر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة . الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -18
 7)ب( من المادة  2لموارد الصندوق متاحة لعقد التزامات للعمليات بموجب البند 

ألخرى ذات الصلة المعمول بها ف: الصندوق اعتبارًا من االتفاقية والسياسات ا
 من تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ.

 

 

 الُسَلف المقدمة على ذمة المساهمات -خامسا 
 

بصرف النظر عن أحتام البند رابعًا من هذا القرار، يجوز للصندوق أن يستخدم  
و أجزاء منها قبل تاريخ ف: عملياته تل المساهمات المسددة لموارد الصندوق أ

دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقًا لما تنص عليه االتفاقية، وغير ذلك من 
سياسات الصندوق ذات الصلة، ما لم يطلب أحد األعضاء خالف ذلك تتابة. 
ويعام ل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الس لف المقدمة على 

غراض، تجزء من برنامج عمليات الصندوق قبل ذمة المساهمات، لجميع األ
 تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد.

، يجوز (نفاذ المفعول)رابعًا من هذا القرار  قسمبصرف النظر عن أحتام ال -19 
للصندوق أن يستخدم ف: عملياته تل المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو 

ز النفاذ وفقًا لما تنص عليه أجزاء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حيّ 
االتفاقية، وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة، ما لم يطلب أحد 
األعضاء خالف ذلك تتابة. ويعام ل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق 
مقابل تلك الس لف المقدمة على ذمة المساهمات، لجميع األغراض، تجزء من 

 .نفاذحيز ال تجديد الموارددخول  تاريخبرنامج عمليات الصندوق قبل 

 

 

 المساهمات تسديد -سادسا 
 

 المساهمات غير المشروطة)أ( 

. يقوم تل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة تسديد األقساط( 1) 
دفعة واحدة أو على قسطين أو ثالثة أقساط على األتثر، حسب اختياره. وت س ّدد 

ى أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجيًا، أقساط تل مساهمة غير مشروطة عل
ف: المائة  30حسب اختيار العضو المعن:، على أاّل تقل قيمة القسط األول عن 

ف: المائة منها، وأن يغط:  35من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثان: عن 

 المساهمات غير المشروطة -20

. يقوم تل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة ساطتسديد األق )أ( 
ضمن فترة تجديد  دفعة واحدة أو على قسطين أو ثالثة أقساط على األتثر

أقساط تل مساهمة غير مشروطة على  س ّددت  أن  يمتنحسب اختياره. و  ،الموارد
أاّل  حسب اختيار العضو المعن:، على متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجيًا،أقساط 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 القسط الثالث، إن و جد، المبلغ المتبق:.

 تواريخ السداد( 2) 

 احدةالسداد دفعة و 

تتون الدفعة الواحدة واجبة السداد ف: اليوم الستين من دخول وثيقة مساهمة  
 العضو المعن: حّيز النفاذ.

 السداد على أقساط

 تسدد الدفعات على أقساط وفقًا للجدول التال:: 

يستحق سداد القسط األول ف: اليوم الستين من نفاذ مفعول وثيقة المساهمة  
الثان: بتاريخ مرور سنة من نفاذ مفعول داد القسط يستحق سو  الخاصة بالعضو.

تجديد الموارد. ويستحق سداد أي أقساط أخرى ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة 
  السنوات الثالث التالية العتماد هذا القرار.

يجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد المحّدد ف: البند  .السداد المبكر( 3)
 ( أعاله.2الفرع: )أ( )

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

 على أاّل يؤّثر ذلك التغيير سلبًا على االحتياجات التشغيلية للصندوق.

ف: المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط  30تقل قيمة القسط األول عن 
ف: المائة منها، وأن يغط: القسط الثالث، إن و جد، المبلغ  35الثان: عن 

 المتبق:.

 تواريخ السداد )ب( 

  سداد دفعة واحدةال( 1)
  . أي وقت ضمن فترة تجديد الموارد ف:دفعة واحدة المساهمة تسدد 

  طلسداد على أقسا( ا2)

 تسدد الدفعات على أقساط وفقًا للجدول التال::  
الحادي والثالثين من ديسمبر/تانون األول من  بحلول سداد القسط األول يستحق

الحادي  بحلولالثان: يستحق سداد القسط . و السنة األولى لفترة تجديد الموارد
. ويستحق ية لفترة تجديد المواردوالثالثين من ديسمبر/تانون األول من السنة الثان

الحادي والثالثين من ديسمبر/تانون األول من السنة  بحلولالثالث القسط سداد 
  .األخيرة لفترة تجديد الموارد

 
الفقرة المحّدد في  يجوز ألي عضو دفع مساهمته قبل الموعد .السداد المبكر)ج(  

 أعاله. )ب( 20
عضو، أن دولة الصندوق، بناًء على طلب  لرئيس يجوز .الترتيبات البديلة )د( 

يوافق على تغيير مواعيد السداد المحددة أو النسب المئوية أو عدد أقساط 
 المساهمة، على أاّل يؤّثر ذلك التغيير سلبًا على االحتياجات التشغيلية للصندوق.

 

 

 المساهمات المشروطة  )ب(

ول وثيقة مساهمة يومًا من دخ 90تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون 
العضو حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، 

( أعاله.  وي بلغ 2حيثما أمتن، مع مواعيد السداد المحددة ف: البند الفرع: )أ( )
العضو الذي يوِدع وثيقة مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة 

 المساهمات المشروطة  -21

يومًا من دخول وثيقة مساهمة  90تسدد المساهمات المشروطة ف: غضون 
العضو حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، 

. وي بلغ )ب( من هذا القرار20الفقرة اعيد السداد المحددة ف: حيثما أمتن، مع مو 
العضو الذي يوِدع وثيقة مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

يومًا من تاريخ السداد السنوي  30موعد أقصاه المستحقة على المساهمة ف: 
 ( أعاله.2المحدد ف: البند الفرع: )أ( )

 

يومًا من تاريخ السداد السنوي  30المستحقة على المساهمة ف: موعد أقصاه 
 .)ب( من هذا القرار20الفقرة المحدد ف: 

 ( عملة السدادج) 

تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقًا للبند الفرع:  (1) 
 ( من هذا القرار.3ثانيًا)د()

من االتفاقية، تحدد قيمة عملة المدفوعات مقابل  5)ب( من المادة 2وفقاً للبند  (2) 

حقوق السحب الخاصة على أساس سعر الصرف المستخَدم ألغراض التحويل في 

 ق وقت السداد.دفاتر حسابات الصندو
 

 عملة السداد -22

 من هذا القرار. 9للفقرة تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقًا )أ(  

من االتفاقية، تحدد قيمة عملة المدفوعات  5)ب( من المادة 2وفقًا للبند  )ب( 
مقابل حقوق السحب الخاصة على أساس سعر الصرف المستخد م ألغراض 

 دفاتر حسابات الصندوق وقت السداد.التحويل ف: 

 

من االتفاقية، تسدد مدفوعات  4)ج( من المادة  5وفقًا للبند  وسيلة السداد.)د(  
المساهمات المستحقة نقدًا، أو تسدد، حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية 
أو غير ذلك من األوراق المالية الملزمة المشابهة الت: يصدرها العضو وتتون 

ر قابلة للتداول وال يمتن الرجوع فيها وال تدر فائدة للعضو، ويمتن غي
وفقًا للشروط المنصوص عليها   الطلب عند االسمية قيمتها يحّصل أن للصندوق

ف: البند الفرع: )هـ( أدناه. ويجوز أن ينظر األعضاء بعين القبول ف: زيادة 
 ان.األجزاء الت: يؤّدونها نقدًا من مساهماتهم قدر اإلمت

 
 

 

من االتفاقية، تسدد مدفوعات  4)ج( من المادة 5وفقًا للبند  وسيلة السداد. -23
، أو أو ف: شتل عنصر منحة ف: قرض شريك ميسرالمساهمات المستحقة نقدًا، 

حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك من األوراق المالية 
غير قابلة للتداول وال يمتن الرجوع الملزمة المشابهة الت: يصدرها العضو وتتون 

ن للصندوق أن يحّصل قيمتها االسمية عند فيها وال تدر فائدة للعضو، ويمت
. ويجوز أن من هذا القرار 24الفقرة وفقًا للشروط المنصوص عليها ف:  الطلب 

األساسية، ومساهمات مساهماتهم تسديد ف: ينظر األعضاء بعين القبول 
ر القدرة على تحمل الديون، والمساهمات التتميلية غير التعويض عن تطبيق إطا

 .قدر اإلمتان نقداً  المقيدة

افية يمتن أن العتراف بأن المساهمات اإلضا هو المضاف صنال الغرض من
  .قروض الشرتاء الميسرةمنحة ف: تقدم ف: شتل عنصر 

. وفقًا لألحتام تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة)هـ(  
من  5من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 1)ج()5المنصوص عليها ف: البند 

اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق بتحصيل السندات اإلذنية أو األوراق 
المالية الم لِزمة المماثلة الخاصة بالعضو وفقًا لسياسة السحب الت: وافق عليها 

ته الحادية والسبعين، أو وفقًا لما يتفق عليه بين رئيس المجلس التنفيذي ف: دور 
 الصندوق والعضو المساهم.

 

. وفقًا تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة -24
من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 1)ج()5لألحتام المنصوص عليها ف: البند 

الصندوق بتحصيل السندات اإلذنية أو  من اللوائح المالية للصندوق، يقوم 5
ة الخاصة بالعضو وفقًا لسياسة السحب الت: شابهاألوراق المالية الم لِزمة الم

تفق عليه بين ، أو وفقًا لما ي  ف: دورته _____عليها المجلس التنفيذي  وافقسي
 رئيس الصندوق والعضو المساهم.
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

يداع وثيقة مساهمته جدوله يبين تل عضو للصندوق عند إ طرائق السداد. )و(
الزمن: المقترح ووسيلته المقترحة للسداد على أساس الترتيبات المحددة ف: البنود 

 الفرعية )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د( أعاله.
 

يبين تل عضو للصندوق عند إيداع وثيقة مساهمته جدوله  طرائق السداد. -25
الفقرات لترتيبات المحددة ف: الزمن: المقترح ووسيلته المقترحة للسداد على أساس ا

 .من هذا القرار 23إلى  20من 

 

 توزيع أصوات تجديد الموارد  -سابعا 

 

ستنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق بتل  ( إنشاء أصوات تجديد الموارد.)أ 
ى ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة عل ،من المساهمات األساسية

شر اع)أصوات التجديد ال: إطار التجديد العاشر للموارد المقدمة فتحمل الديون 
للموارد بتقسيم مجموع شر االعللموارد(. ويحسب مجموع قيمة أصوات التجديد 

قيمة تعهدات المساهمات األساسية ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة 
ا على تحمل الديون المستلمة ف: موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذ

 دوالر أمريت:. 1 580 000القرار، على 

ستنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق  إنشاء أصوات تجديد الموارد. -26
مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة المساهمات األساسية، و بتل من 

ف: إطار يقدم  وعنصر المنحة ف: أي قرض شريك ميسر، على تحمل الديون
ويحسب  ر للموارد(.شعحادي )أصوات التجديد ال لمواردل الحادي عشرالتجديد 

للموارد بتقسيم مجموع قيمة تعهدات  عشرحادي المجموع قيمة أصوات التجديد 
مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل و  ،المساهمات األساسية

: فف: تل حالة المستلمة وعنصر المنحة ف: أي قرض شريك ميسر  ،الديون
 1 580 000 مبلغ صاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، علىموعد أق

 .دوالر أمريت:
 

قروض ف:  ةمنحالالعتراف بأن عنصر ا هو المضاف صنال الغرض من
  تصويت.حقوق إنشاء يؤدي إلى  الشرتاء الميسرة

شر للموارد المنشأة عا. وتوزع أصوات التجديد التوزيع أصوات تجديد الموارد)ب(  
من االتفاقية على النحو  6( من المادة 3( و)2)أ()3هذا النحو وفقًا للبند على 
 التال::

من  6()ألف( من المادة 2( و)1)أ()3. وفقًا للبند أصوات العضوية( 1) 
 االتفاقية، توزَّع أصوات العضوية بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع  6ة ()باء( من الماد2)أ()3. وفقًا للبند أصوات المساهمة( 2) 
أصوات المساهمة على تل األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة األساسية 
ومساهمة التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون المدفوعة من تل 
عضو تحصة ف: القيمة التلية للمساهمات األساسية ومساهمات التعويض عن 

للموارد  الحادي عشرتوزع أصوات التجديد  .توزيع أصوات تجديد الموارد -27
من االتفاقية على  6( من المادة 3( و)2)أ()3المنشأة على هذا النحو وفقًا للبند 

 ::النحو التال

من االتفاقية، توزَّع  6()ألف( من المادة 2أ())3. وفقًا للبند أصوات العضوية)أ(  
 أصوات العضوية بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع  6()باء( من المادة 2)أ()3وفقًا للبند . أصوات المساهمة)ب(  
 ،تمثله المساهمة األساسيةاألعضاء بنسبة ما  جميعأصوات المساهمة على 

وعنصر المنحة ، طار القدرة على تحمل الديونمساهمة التعويض عن تطبيق إو 
أو مؤسستها الت:  ف: أي قروض شرتاء ميسرة المدفوعة من قبل الدولة العضو

 

 

 

 

 

 

 

 

قروض ف:  ةمنحالالعتراف بأن عنصر ا هو المضاف صنال الغرض من
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

لمدفوعة على النحو المنصوص عليه ف: تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون ا
 البند ثانيًا من هذا القرار.

 

مساهمات و  ،تحصة ف: القيمة التلية للمساهمات األساسيةتدعمها الدولة 
، وعنصر المنحة ف: أي التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

على النحو المنصوص  ،ةدفوعالم تقدمها الدول األعضاءقروض شرتاء ميسرة 
  من هذا القرار.( المساهمات)عليه ف: البند ثانيًا 

 

 

 تصويت.حقوق إنشاء يؤدي إلى  الشرتاء الميسرة

التجديد الرابع، ( يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية وأصوات 3) 
والتجديد الخامس، والتجديد السادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن، والتجديد 

 التاسع بغض النظر عن دخول هذا القرار حيز النفاذ.

يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية وأصوات التجديد الرابع،  )ج( 
التجديد الثامن، والتجديد والتجديد الخامس، والتجديد السادس، والتجديد السابع، و 

 بغض النظر عن دخول هذا القرار حيز النفاذ.التجديد العاشر و  ،التاسع

 

 

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

ويعلن رئيس الصندوق توزيع عضوية التجديد العاشر للموارد اعتماد هذا القرار. 
 15وأصوات المساهمات لتل الدول األعضاء ف: الصندوق ف: موعد أقصاه 

يومًا من التاريخ المحدد، ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات ف: دورته 
 التاسعة والثالثين.

الحادي ع أصوات التجديد . يدخل توزينفاذ مفعول أصوات تجديد الموارد  -28
للموارد، حسب ما تنص عليه األحتام الواردة أدناه، حيز النفاذ بعد ستة  عشر

عضوية أصوات أشهر من اعتماد هذا القرار. ويعلن رئيس الصندوق توزيع 
وأصوات المساهمات لتل الدول األعضاء ف:  ،للموارد الحادي عشرالتجديد 

ن التاريخ المحدد، ويبلغ مجلس المحافظين يومًا م 15الصندوق ف: موعد أقصاه 
 الثانية واألربعين.بمثل هذه المعلومات ف: دورته 

 

 

 تعبئة موارد إضافية  - ناثام

 

 اض من قبل الصندوقر االقت)أ( 

في حين أن مساهمات التجديد تبقى، ويجب أن تبقى، . هدف االقتراض( 1)

عترف به أن قيام الصندوق المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق، إال أنه من الم

يمكن أن يوفر سبيال هاما لتعزيز خالل فترة تجديد الموارد باالقتراض السيادي 

موارد إضافية إلتاحتها بشروط تيسيرية ألغراض التنمية  تعبئة"هدفه المتمثل في 

من اتفاقية  2، كما هو محدد في المادة "الزراعية في الدول األعضاء النامية

 اض من قبل الصندوقر االقت -29

ف: حين أن مساهمات التجديد تبقى، ويجب أن تبقى، . االقتراض هدف (أ)
وق، إال أنه من المعترف به أن قيام الصندوق المصدر الرئيس: لتمويل الصند

خالل فترة  وباالقتراض من األسواقباالقتراض السيادي من الدول األعضاء 
تجديد الموارد يمتن أن يوفر سبيال هاما لتعزيز هدفه المتمثل ف: "تعبئة موارد 
إضافية إلتاحتها بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء 

 

 

 

 

ق خالل اسو بإمتانية االقتراض من األالعتراف ا هو المضاف صنال الغرض من
   .إذا ومتى تان ذلك مناسبا فترة تجديد الموارد،
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 .إنشاء الصندوق

السيادي اض ر ا عاما لالقتر . سيضع المجلس التنفيذي إطااضر إطار االقت( 2)
. خالل فترة تجديد الموارد ض الذي سيقوم به الصندوقار تدابير االقت: يغط

مفاوضات  :وضمن نطاق هذا اإلطار، سيتمتع رئيس الصندوق بسلطة الدخول ف
لمنح الوارد ف: تحقيق هدف برنامج القروض وامن أجل  مع جهات مقرضة مؤهلة

ض الناجمة ار ، وسيعرض مقترحات االقتالمقطع الفرع: أوال)ج( من هذا القرار
 عن هذه المفاوضات على المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

 .من اتفاقية إنشاء الصندوق 2نامية"، تما هو محدد ف: المادة ال

 من أجل إطار االقتراض السياديضع المجلس التنفيذي و . اضر إطار االقت )ب(
 االقتراض من الدول السيادية ومن المؤسسات الت: تدعمها الدول السيادية

(2015/114/R.17/Rev.1 EB و ) بتنقيحه حسب االقتضاء لضمان سيقوم
بما يتماشى مع هذا اإلطار، ستواصل إدارة الصندوق و ساق مع هذا القرار. االت

إبالغ المجلس التنفيذي بجميع المفاوضات الرسمية الت: يتم إجراؤها مع جهات 
والمعلومات  ،المتخذة ذات الصلةالعناية الواجبة م قرضة محتملة، بما ف: ذلك 

وض والمنح الوارد ف: الفقرة أجل تحقيق هدف برنامج القر  المالية المتحصلة، من
 .من هذا القرار 3

سيتم توفير قروض الشرتاء الميسرة وفقا لشروط . قروض الشركاء الميسرة )ج(
  .الذي وافق عليه المجلس التنفيذي قروض الشرتاء الميسرةإطار 

الرأسمالية، ستتم  قاسو االقتراض من األفيما يتعلق ب. االقتراض من األسواق )د(
مجلس التنفيذي ف: تل مرحلة من العملية خالل فترة تجديد الموارد. استشارة ال

أعقاب استعراض نتائج دراسة جدوى سيجريها الصندوق، سينظر المجلس وف: 
التنفيذي بصورة متوالية ف: نتائج تقييم داخل: للتصنيف، والذي سيشمل استعراضا 

يها وتاالت خارجيا مستقال، باإلضافة إلى نتيجة عملية تصنيف رسمية تجر 
ف: يقرر المجلس التنفيذي  يتخذسوف التصنيف. وعلى أساس ذلك االستعراض، 

 سيفوض الصندوق أم ال يمتن للصندوقفيما إذا تان  النهاية قرارا حول ما
الشروع ف: إصدار سنداته االفتتاحية. تما سينظر المجلس التنفيذي أيضا ف: ب

أو تعزيز اإلطار المال: سياسات جديدة أو منقحة حسب الضرورة لتتييف 
للصندوق، مع اإلحاالت المناسبة إلى مجلس المحافظين حيثما تطلب األمر 

 ذلك.

 
 
 
 

 
 

 

إلشارة إلى إطار االقتراض السيادي تما تمت هو ا المتغير صنال الغرض من
 .لمجلس التنفيذيامن قبل  موافقة عليه ويمتن تنقيحهال

 
 

 
 
 

قروض ب قبول الصندوق العتراف بإمتانيةا هو المضاف صنال الغرض من
وضعها المجلس التنفيذي ف: إطار الشروط الت:  الت: تستوف: ميسرةال رتاءشال

   .ميسرةال رتاءشالقروض 
 من األسواقاض القتر ا طريق توضيح خارطة هو المضاف صنال الغرض من

عن سلطة المجلس التنفيذي فيما يتعلق بالموافقة على أنشطة  والتعبير بوضوح
 . االقتراض من األسواق

لهيئة  ثانيةموجز رئيس هيئة المشاورات: الدورة التما تمت اإلشارة إليه ف: 
من غير ... " المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

لموارد  ق خالل فترة التجديد الحادي عشراسو قتراض من األالتحقيق ا المحتمل
االستمرار ف:  على الصندوق إدارةحثت األعضاء  . غير أن الدولالصندوق

وعلى  العمل التحضيري بالنظر إلى فترة التجديد الثان: عشر لتجديد الموارد."
 إشارة محددة إلى استبعادتصدر الرغم من طلب إحدى الدول األعضاء، لم 

نظرا إلى  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاالقتراض من األسواق خالل فترة 
 أن مثل ذلك التحديد لم يعتبر ضروريا.

على أدوار تل من المجلس التنفيذي ولجنة يما يتعلق بتعليق الدولة العضو ف
مراجعة الحسابات، تود إدارة الصندوق أن تذتر بأن تلك األدوار، وال سيما فيما 

لق باالقتراض من األسواق، سيتم تحديدها بشتل أتبر ف: السياسات الجديدة يتع
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

فيما يتعلق بالفقرات الفرعية )أ( إلى )د(، يتم . تحديد المسؤولية القانونية)ه( 
 المن االتفاقية ينص على أنه: " 3من المادة  3، بأن البند تجنبا للشكالتذتير، 
 ."قانونا عن تصرفات الصندوق أو التزاماتهال لعضو بسبب عضويته مسؤو يعتبر ا

  

 أو المنقحة الت: ستلزم لتحقيق أنشطة االقتراض من األسواق. 

أدرج هذا النص بناء على طلب دول أعضاء تتذتير بتحديد المسؤولية القانونية 
   ف: ظل الظروف الت: تم وصفها.للدول األعضاء 

 مشترك والعمليات المتنوعة)ب( التمويل ال 

ع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق، خالل فترة تجديد الموارد، على اتخاذ   يشجَّ
التدابير الالزمة لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: زيادة نسبة التمويل الوطن: 
والدول: الموجه نحو تحسين رفاه الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، 

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

 الخدمات المالية ف: حسابات الصندوق.

 

 يل المشترك والعمليات المتنوعةالتمو  -30

ع  المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل فترة تجديد الموارد على اتخاذ يشجَّ
التدابير الالزمة لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: زيادة نسبة التمويل الوطن: 
والدول: الموجه نحو تحسين رفاه الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، 

ميل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات المالية والتنقية، بما ولتت
ف: ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوص: المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق مع 

العمليات الت: تتضمن تأدية مثل هذه  مولتهدف ووظائف الصندوق. ولن 
   الصندوق. موارد منالخدمات المالية 

 

 

 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين - تاسعا

 

يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين ف: دورته التاسعة والثالثين  
والدورات التالية لها تقارير عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألمور األخرى 
ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على مجلس المحافظين مشفوعة 

 لس التنفيذي عليها، إن وجدت، وتوصياته بشأنها.بتعليقات المج

 الثانية واألربعينيعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين ف: دورته  -31 
والدورات التالية لها تقارير عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألمور األخرى 
ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على مجلس المحافظين مشفوعة 

 تعليقات المجلس التنفيذي عليها، إن وجدت، وتوصياته بشأنها.ب

 

 

 استعراض المجلس التنفيذي لوضع المساهمات -عاشرا 

 

 عرض المجلس التنفيذي دوريًا وضع المساهمات بموجب تجديد الموارد، يست -32)أ( يستعرض المجلس التنفيذي دوريًا وضع المساهمات بموجب تجديد الموارد،  
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 ويتخذ اإلجراءات الت: قد يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار.

 

 ويتخذ اإلجراءات الت: قد يقتض: األمر اتخاذها لتنفيذ أحتام هذا القرار.

)ب( إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الموارد، أو أنذر  
ورة أخرى دون بالتسبب، ف: توقف عمليات الصندوق اإلقراضية أو الحيلولة بص

بلوغ أهداف تجديد الموارد بشتل جوهري، يجوز لرئيس مجلس المحافظين أن 
يدعو، بناًء على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة المشاورات وفقًا 

( لدراسة الحالة والنظر ف: س بل تحقيق الظروف 2014) 37-/د180للقرار 
ضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة الالزمة الستمرار عمليات الصندوق اإلقرا

 جوهرية.

 

إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الموارد، أو أنذر   -33
بالتسبب، ف: توقف عمليات الصندوق اإلقراضية أو الحيلولة بصورة أخرى دون 
بلوغ أهداف تجديد الموارد بشتل جوهري، يجوز لرئيس مجلس المحافظين أن 

طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة المشاورات وفقًا  يدعو، بناًء على
لدراسة الحالة والنظر ف: س بل تحقيق الظروف  (2017) 40-/د195للقرار 

الالزمة الستمرار عمليات الصندوق اإلقراضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة 
 جوهرية.

 

 استعراض منتصف المدة -حادي عشر 

 

يد الموارد إجراء استعراض التدابير واإلجراءات المشار يتم ف: منتصف مدة تجد 
إليها ف: تقرير التجديد العاشر لموارد الصندوق، وتعرض االستنتاجات الت: 
ينته: إليها االستعراض على اجتماع مبتر لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 

 الحادي عشر لموارد الصندوق.

 

جراء استعراض التدابير واإلجراءات يتم ف: منتصف مدة تجديد الموارد إ -34 
عشر لموارد الصندوق، وتعرض حادي المشار إليها ف: تقرير التجديد ال

االستنتاجات الت: ينته: إليها االستعراض على اجتماع مبتر لهيئة المشاورات 
 لموارد الصندوق. : عشرلثاناالخاصة بالتجديد 

 

 

 قتعديالت على اتفاقية إنشاء الصندو -ثاني عشر 

ت دخل التعديالت التالية على اتفاقية إنشاء الصندوق )مع وضع خط تحت  -35  
 :النص المضاف( وتصبح سارية عند اعتماد هذا القرار

 :بحيث يصبح تالتال: 4من المادة  1البند يعدل 

    : موارد الصندوق1البند 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

  :تتألف موارد الصندوق من

  المساهمات األولية؛   ’1’

  ات اإلضافية؛المساهم   ’2’

  المساهمات الخاصة من الدول غير األعضاء ومن المصادر األخرى؛   ’3’

األموال الت: يحققها الصندوق أو الت: ينتظر أن يحققها من عملياته أو على  ’4’
من  7ف: ذلك االقتراض من األعضاء ومصادر أخرى وفقا للبند  نحو آخر، بما

     .4المادة 
 

 
 
 
 
 
 

موارد اإلضافية الت: يتم تعبئتها من خالل االقتراض ليست "مساهمات" بما أن ال
، فإن األموال المقترضة تندرج ف: إطار 4المادة من  '3' -' 1' 1بموجب البند 

". نحو آخرعلى الصندوق  يحققهابوصفها "أموال  4' من المادة 4' 1ند الب
 7 ندالببإضافة  4لمادة ا على  آخرتعديال دخلويوضح التعديل هذا الجانب وي

 إليها.
 :بحيث يصبح تالتال: 4من المادة  5البند يعدل  

 : الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء5البند 

( تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها، وال ترد إلى األعضاء  )أ
 .9من المادة  4المساهمين بها إال وفقا للبند 

  .ة للتحويل الحر)ب( تدفع المساهمات بعمالت قابل

)جـ( تقدم المساهمات للصندوق نقدا، على أنه يجوز تقديم أي جزء منها ال يحتاج 
إليه الصندوق فورا ف: عملياته ف: صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول وال 

لإلبطال وال تدر أي فائدة وتتون واجبة الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل 
 لصندوق جميع المساهمات )بصرف النظر عن شتلعمليات الصندوق، يسحب ا
  :تقديمها( على النحو التال:

السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على  ييجر   ’1’
  مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي؛

يسحب الجزء إذا تانت المساهمة تجمـع بين جـزء نقدي وآخـر غير نقدي،   ’2’
السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما سحب من الجزء ’ 1’النقدي وفقا للفقرة 
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 عشر لموارد الصندوق التجديد العاشر والحادي يرنة قرار جدول مقا
 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق قرار
 

 تعليقات قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

النقدي على النحو المذتور، يجوز للصندوق إيداع الباق: أو استثماره لتحقيق 
 دخل يساعده ف: مواجهة مصروفاته اإلدارية وغيرها من المصروفات؛

ي زيادات فيها، قبل السحب من أي تستعمل جميع المساهمات األولية، وأ  ’3’
مساهمة إضافية. وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات 

 .اإلضافية

( أعاله، يجوز أيضا تقديم مساهمات جـصرف النظر عن البند الفرع: )ب)د( 
قرض شريك ميسر؛ ولهذا الغرض، تعن:  ة ف:للصندوق ف: شتل عنصر منح

رضا تقدمه دولة عضو أو إحدى مؤسساتها الت: " قميسرعبارة "قرض شريك 
منحة لفائدة الصندوق على نحو يتسق مع إطار  عنصرتدعمها الدولة يتضمن 

وتشمل عبارة قروض الشرتاء الميسرة الذي وافق عليه المجلس التنفيذي؛ 
ة" أي مؤسسة أو مؤسسة تمويل إنمائ: مملوتة المدعومة من الدول ةالمؤسس"

 .ليها الدولة لدولة عضوللدولة أو تسيطر ع

 

 

 

 

 

 

 

 المساهمات للصندوق، يلزم تقديم يةاالتفاق من 4المادة  )ب( من 5بموجب البند 
ويعترف الدفع عند الطلب.  واجبة اتسندأو  ،سندات إذنيةف: صورة  أو ،انقد
قروض ف:  ةمنحالبعنصر  )أي إضافة الفقرة الفرعية )د(( المقترح ديلالتع
واألغراض، بما ف: ذلك  مقاصدال جميعل فيةإضا لشرتاء الميسرة تمساهماتا

  .صويتتالحقوق 
 

 :4من المادة  7البند يتم إدخال النص التال: باعتباره  

 : االقتراض وأنشطة السوق7البند 
 :يفوض الصندوق بما يل:

 )أ( اقتراض أموال من الدول األعضاء أو من مصادر أخرى؛
 إيداع األموال غير الالزمة ف: عملياته؛)ب( استثمار أو 

أو )ج( شراء وبيع األوراق المالية، ف: السوق الثانوية، الت: أصدرها الصندوق 
 أو استثمر فيها؛ ضمنها

ألغراض التحوط  ( الدخول ف: مشتقات مالية مباشرة أو متداولة ف: البورصةد)
 .فقط

 القتراض من الدوللوق ة الصندسلطف صراحة باعتر الالجديد ل بندتم إدخال ال
ف: أنشطة السوق. االنخراط و  ،دهايحدتاألعضاء فيه أو من مصادر أخرى و 

         مماثلة ف: مواثيق المؤسسات المالية الدولية األخرى.من بنود ستلهم النص وي  
 
 

 يد الحادي عشر لموارد الصندوقالمطلوبة في فترة التجد إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق مساهمات التعويض عن. الملحق __ 

 

 
 


