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 إلى السادة أعضاء هيئة المشاوراتمذكرة 

عشر لموارد الصندوق  الثانيالتجديد ب الخاصمجلس المحافظين قرار المسودة األولى لمشروع نرفق بهذه الوثيقة 

عشر لموارد  الثانيهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  كي تنظر فيه عشر لموارد الصندوق( الثاني)قرار التجديد 

 الصندوق. 

لموارد  الحاديقرار التجديد ل العام محتوىالهيكل وال يتماشى مع القرار هذا مشروعأن  أعضاء الهيئةوسيالحظ 

عشر لموارد الثاني قرار التجديد  مشروعي فالكبيرة الملحوظة  ترد التغييرات ،ولتيسير الرجوع إليها. الصندوق

 :على النحو التاليالصندوق 

  التي صادق عليها المجلس التنفيذي في  مسبقابما يتفق مع آلية إطار القدرة على تحمل الديون الدينامية الممولة

الديون إطار القدرة على تحمل عن مساهمات التعويض  اعتباريتم بعد اآلن ن ل ؛(5)الفقرة  20191عام 

 تقدّمها الدول األعضاء بصورة منفصلة عن المساهمات األساسية؛ مساهمات

 أصحاب الحيازات الصغيرة +، وبرنامج تمويل  زراعة سيتم اعتبار المساهمات في برنامج التأقلم لصالح

الوكاالت وغيرها من  ،بما في ذلك الوكاالت اإلنمائية الثنائية ،القطاع الخاص التي تقدّمها الدول األعضاء

حقوق تصويت للدول األعضاء التي هذه المساهمات  وسوف تجتذب ،مساهمات إضافية للصندوقية، الحكوم

 (27، و26، و23، و6، و4، و2تقوم بتوفيرها )الفقرات 

  إلى إطار االقتراض السيادي وإطار اإلشارة تم إدراج اإلشارة إلى إطار االقتراض المتكامل عوضا عن

 بمجرد اعتمادهالمتكامل  االقتراضمن إطار  يتجزأرة، اللذين سيشكالن جزءا ال سّ قروض الشركاء المي

قتراضي اإلجمالي للصندوق، قتراض المتكامل ركائز النشاط اال(. وسوف يضع إطار اال29 )الفقرة

 )ب((. 29)الفقرة  2020وسيعرض على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه في دورة سبتمبر/أيلول 

كل دورة  مناقشاتعلى نتائج  انسيعتمدعشر لموارد الصندوق  الثانيمضمون وهيكل قرار التجديد أن  ،ومن الواضح

، سيتم إعداد مشروع منقح لقرار التجديد الدورة الثانيةفي مناقشات ال. وعند االنتهاء من هيئة المشاورات من دورات

سعيا  الهيئةعضاء أل ومن ثّم يتّم توفيرهورة، الد المدخالت المستلمة أثناءعشر لموارد الصندوق، يعكس  الثاني

عشر لموارد  الثاني، سيجري تنقيح مشروع قرار التجديد هذه التعليقات . وعند استالمعليه تعليقاتهمللحصول على 

يُعَرض قرار التجديد وسلهيئة المشاورات.  والرابعة الثالثة الدورتين أثناءللمناقشة  توزيعهمرة أخرى، والصندوق 

 الستعراضه والمصادقة عليه. 2021على مجلس المحافظين في فبراير/شباط  بصيغته النهائية الثاني عشر للموارد
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 44-دالقرار ___/

 عشر لموارد الصندوق الثانيالتجديد 

 إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

 2وبخاصة المادة  ،األحكام ذات الصلة في اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )االتفاقية( إذ يشير إلى

)المساهمات اإلضافية(،  4من المادة  3والبند  )موارد الصندوق(، 4من المادة  1والبند  )هدف الصندوق ووظائفه(،

مة لمساهمات األعضاء(، والبند  4من المادة  5)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4والبند  من  6)الشروط المنّظِّ

( 1977) 2-د/77)عمليات الصندوق(، وكذلك قرار مجلس المحافظين  7)المساهمات الخاصة(، والمادة  4المادة 

 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛1995) 18-د/86ه المعدّلة بالقرار بصيغت

 الثاني( الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 2020) 43-د/211إلى قرار مجلس المحافظين  وإذ يشير كذلك

 4من المادة  3د ، بما يتفق مع البنالثالثة واألربعينشر لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس المحافظين في دورته ع

من اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استعراض كفاية موارد الصندوق وإبالغ مجلس 

فيما يتعلق بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريراً عن  ،على وجه الخصوصإذ يشير المحافظين، و

، وفي دوراته واألربعين الرابعةهذا الشأن إلى مجلس المحافظين في دورته  نتائج مداوالتها وما تتخذه من توصيات في

 الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب من قرارات؛

وألغراض استعراض مدى كفاية موارد الصندوق، فقد تم األخذ بعين الحسبان الحاجة  ،إلى أنهيضع في اعتباره وإذ 

الصندوق في التطرق الستئصال الفقر الريفي، وتحقيق األمن  واليةالملحة لزيادة تدفق الموارد الخارجية لتنفيذ 

الخاصة  الواليةعتبار الغذائي، والزراعة المستدامة، وبخاصة الممنوحة بشروط تيسيرية، ومع األخذ بعين اال

 للصندوق، وقدرته التشغيلية على تحويل الموارد اإلضافية بصورة فعالة إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

عشر لموارد  الثانياستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  وإذ يضع في اعتباره ويوافق على

عشر لموارد الصندوق( بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات  ثانيال( )تقرير التجديد ___/GC 44الصندوق )

 الصندوق، والرغبة في ذلك؛

 ؛من اتفاقية إنشاء الصندوق 4من المادة  3بما يتفق مع البند وعمالً 

 يقرر ما يلي:
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 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية -أوال 

للموارد، باإلضافة إلى األموال  الحادير موارد الصندوق المتاحة في نهاية فترة التجديد . تقدَ الموارد المتاحة -1

الناجمة عن العمليات أو غيرها من الموارد المتأتية للصندوق، فيما عدا األموال المقترضة، خالل فترة الثالث 

 دوالر أمريكي.مليار )فترة التجديد(، بـ __  2022يناير/كانون الثاني  1السنوات بدءاً من 

مراعاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  .الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية -2

، فإن والرغبة في ذلكعشر لموارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق ثاني ال

من  3موارد الصندوق كما هو محدد في البند األعضاء مدعوون بناًء على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية ل

وتتألف المساهمات  من اتفاقية إنشاء الصندوق )المساهمات اإلضافية( وفقاً للشروط المحدّدة أدناه. 4المادة 

 اإلضافية من:

 المساهمات األساسية لدعم برنامج القروض والمنح؛ (أ)

 ؛+ الحيازات الصغيرةلدعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب المقدمة  المساهمات (ب)

 لدعم برنامج تمويل القطاع الخاص؛المقدمة  المساهمات (ج)

 عنصر المنحة في أي قرض من قروض الشركاء الميّسرة. (د)

 من هذا القرار. 4وسيتّم تعريف كل من هذه األمور بصورة أكبر في الفقرة 

المؤسسات التي احدى و قرضا توفّره دولة عضو أالميّسر"  يكالشر ضمصطلح "قر يعنيوفي هذا القرار، 

 االقتراضتدعمها دولة عضو يتضّمن عنصر منحة لصالح الصندوق، ويتّسق في جميع األحوال مع إطار 

المتكامل الذي صادق عليه المجلس التنفيذي للصندوق؛ وسيتضّمن مصطلح "مؤسسة تدعمها الدولة" أية 

مؤسسة تملكها الدولة أو تسيطر عليها الدولة أو أية مؤسسة لتمويل التنمية تتبع دولة عضو، باستثناء المؤسسات 

 متعددة األطراف.

هدف لتجديد الموارد األساسية وعنصر المنحة في أي تم وضع المستوى المست. المستوى المستهدف للتجديد -3

مليار دوالر أمريكي  [ ]قرض من قروض الشركاء الميّسرة خالل فترة التجديد الثاني عشر للموارد بما يعادل 

مليار دوالر أمريكي )في جميع األحوال، يتّم تقرير  [ ]بهدف دعم برنامج مستهدف للقروض والمنح يعادل 

 ل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(.المخصصات من خال

 المساهمات -ثانيا 

 ضافية من أي دولة عضواإلمساهمات اليقبل الصندوق س. خالل فترة تجديد الموارد، المساهمات اإلضافية -4

 التالي على النحو 

 ؛في موارد الصندوق المساهمة األساسية من مثل هذه الدولة العضو (أ)

أصحاب الحيازات زراعة تقدمها مثل هذه الدولة العضو لدعم برنامج التأقلم لصالح  اتمساهمأية  (ب)

 ؛+ الصغيرة

 ؛تقدمها مثل هذه الدولة العضو لدعم برنامج تمويل القطاع الخاص اتمساهمأية  (ج)

 في أي قرض من قروض الشركاء الميّسرة التي تقدّمها مثل هذه الدولة العضو.عنصر المنح  (د)

)أ( من هذا القرار، فقد  4. فيما يتعلّق بالفقرة تعويض عن إطار القدرة على تحمل الديونآلية المساهمات لل -5

أنشأ الصندوق آلية دينامية ممّولة بصورة مسبقة يتم بموجبها إسناد تمويل إطار القدرة على تحمل الديون على 

احد منفصل كما تنص عليه أساس االلتزامات السابقة. وسوف تُسهم الدول األعضاء بتجديد الموارد بتعهد و
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آلية خط األساس المستدام لتجديد الموارد، وذلك بغية ضمان التعويض الكامل عن جميع المشروعات التي 

تمت المصادقة عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون حتى نهاية التجديد الحادي عشر للموارد ولضمان 

 لصندوق بموجب هذا اإلطار.التمويل المسبق للمنح الجديدة التي سيقدمها ا

مة للمساهمات اإلضافية -6  الشروط المنظ ِّ

عنصر المنحة مع األساسية، و هامساهماتتتناسب مع ستحصل كل دولة عضو على أصوات مساهمة  (أ)

للمساهمات  في )ج( أدناه ما يردمن قروض الشركاء الميّسرة التي قد توفّرها، وشريطة  ألي قرض

ات الصغيرة + وبرنامج تمويل ازاب الحيبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحن التي تقدّمها لدعم كل م

 ؛من االتفاقية 6من المادة  3بما يتماشى مع البند القطاع الخاص، 

 من غير وضع قيود على استخدامها؛لمساهمات األساسية ا تقدم (ب)

األعضاء، بما في ذلك من الدول  اإلضافيةالمساهمات خالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق  (ج)

الوكاالت اإلنمائية الثنائية وغيرها من الوكاالت الحكومية التي يمكن تقديمها بهدف دعم كل من برنامج 

تتلقى ة + وبرنامج تمويل القطاع الخاص. وسوف أصحاب الحيازات الصغير زراعة التأقلم لصالح

إلضافية لدعم كل برنامج التأقلم لصالح العضو المعنية أصوات مساهمة متناسبة مع مساهماتها االدولة 

. ويُناشد الصندوق جميع الدول أصحاب الحيازات الصغيرة + وبرنامج تمويل القطاع الخاصزراعة 

برنامج التأقلم األعضاء لبذل كل الجهود الممكنة لتعظيم مساهماتها األساسية قبل المساهمة في كل من 

 ؛رنامج تمويل القطاع الخاصأصحاب الحيازات الصغيرة + وب زراعة لصالح

الدول األعضاء من االتفاقية، ال تردّ المساهمات اإلضافية إلى  4)أ( من المادة  5لبند ا بما يتفق مع (د)

 من االتفاقية.  9من المادة  4بها إالّ وفقاً للبند  مةالمساهِّ 

 المساهمات الخاصة -7

خالل فترة التجديد وبالنيابة عن الصندوق، قبول مساهمات غير مقيدة في  ،يجوز للمجلس التنفيذي (أ)

 در أخرى )المساهمات الخاصة(.موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من مصا

المساهمين بمساهمات خاصة من المشاركة  تدابير لتمكين اعتماديجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر في  (ب)

ير أي تبعات على ة على حدة، شريطة أال ينجم عن تلك التدابفي اجتماعاته حسب ظروف كل حال

 تسيير الصندوق.

. يُقر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق على النحو التعهدات -8

المحدّد في الملحق الحادي عشر بتقرير التجديد الثاني عشر للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم يعلنوا 

أقصاه آخر يوم من فترة رسمياً عن مساهماتهم حتى اآلن أن يعلنوا عنها، ويفّضل أن يكون ذلك في موعد 

الستة أشهر التالية العتماد هذا القرار. ويرسل رئيس الصندوق إلى كل أعضاء الصندوق الملحق الحادي عشر 

 يوماً من التاريخ المذكور أعاله. 15بتقرير التجديد الحادي عشر للموارد في موعد ال يتجاوز المعدَل 

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

 وحدات حقوق السحب الخاصة؛ (أ)

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

عملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة قابلة للتحويل الحر، ولم يكن العضو قد شهد في الفترة الممتدة  (ج)

في  10، معدل تضخم يتجاوز 2019ديسمبر/كانون األول  31حتى  2018يناير/كانون الثاني  1من 

 توسط، كما يحدده الصندوق.المائة سنويا في الم
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في هذا القرار، تقيّم االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا  4. ألغراض الفقرة أسعار صرف العمالت -10

لستة القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في نهاية الشهر في صندوق النقد الدولي خالل فترة ا

 30 -أبريل/نيسان 1السابقة على اعتماد هذا القرار، بين العمالت الالزم تحويلها إلى الدوالر األمريكي )أشهر 

 (، مع التقريب إلى النقطة العشرية الرابعة. 2020سبتمبر/أيلول 

يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم ينتهوا بعد من سداد مساهماتهم السابقة في موارد  .المساهمات غير المسد دة -11

 اتأو الذين لم يسددوا مساهماتهم في التجديدو/الصندوق، واألعضاء الذين لم يودعوا بعد وثائق مساهماتهم 

 للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات.  السابقة

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

 وثائق المساهمة -ثالثا 

تودع الدولة العضو التي تقدّم مساهمة بموجب هذا القرار )فيما عدا ما يتعلق بعنصر المنحة في  .بند عام -13

، ويفّضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه ]أو ما يعادلها[ لدى الصندوق ( وثيقة مساهمةالميّسر الشريكقرض 

ً بتقديم مساهمات إضافية إلى  آخر يوم من فترة ]الستة[ أشهر التالية العتماد هذا القرار، تلتزم فيها رسميا

أي  أو دولة عضو وستدخل أية .مة مساهمتها بالعملة المنطبقةالصندوق وفقاً ألحكام هذا القرار، وتحدّد فيها قي

قرض  اتفاقيةفي  بموجب هذا القرار، رةقرضا من قروض الشركاء الميسّ توفر الدولة تدعمها هذه  مؤسسة

ويفّضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه آخر يوم من فترة ]الستة[ أشهر التالية  ر مع الصندوق،شريك ميسّ 

وثيقة ، ولكن، وفي أي حال ينبغي ليس قبل أن تقوم الدول العضو ذات الصلة بإيداع القرارالعتماد هذا 

مساهمة، أو بتسديد دفعة بمبلغ يعادل مساهمتها األساسية المطلوبة، بموجب الشروط المنصوص عليها في 

 إطار االقتراض المتكامل الذي صادق المجلي التنفيذي.

من هذا القرار، تشّكل أي وثيقة مساهمة تودع  15فيما عدا ما تنص عليه الفقرة  .المساهمات غير المشروطة -14

التزاماً غير مشروط على العضو المعني بأن يؤدّي المساهمة المستحقة بالطريقة وبالشروط  13رة وفقا للفق

التي ينص عليها هذا القرار أو على أي نحو آخر يقرره المجلس التنفيذي. وألغراض هذا القرار، يشار إلى 

 مساهمة كـ "مساهمة غير مشروطة".هذه ال

يجوز، على سبيل االستثناء، وفي حالة عدم تمّكن عضو ما من عقد التزام بتقديم  .المساهمات المشروطة -15

مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراءات التشريعية المتبعة لديه، أن يقبل الصندوق من هذا العضو وثيقة 

ألول منها، مساهمة تتضّمن اشتراطاً صريحاً بأن يرتهن بسداد كل أقساط مساهماته المستحقة، فيما عدا القسط ا

. بيد أنه يتعيّن أن تتضّمن وثيقة المساهمة هذه تعّهداً من جانب العضو ببذل رهنا باعتمادات الميزانية الالحقة

 السداد ( تدبير تلك االعتمادات الالزمة لكامل المبلغ المحدّد في تواريخ1قصارى جهده من أجل ما يلي: )

( إشعار الصندوق في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على 2) )ب( من هذا القرار،20المشار إليها في الفقرة 

االعتماد الالزم لكل قسط. وألغراض هذا القرار، يشار إلى المساهمة بهذا الشكل كـ "مساهمة مشروطة"، 

 وق بها.ولكنها تغدو غير مشروطة عندما يتم الحصول على االعتمادات وإشعار الصند

 نفاذ المفعول -رابعا 

يدخل تجديد الموارد حيّز النفاذ اعتباراً من التاريخ الذي تودَع فيه لدى الصندوق  .د المواردنفاذ مفعول تجدي -16

وثائق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون وثائق مساهمات ذات صلة بالمساهمات اإلضافية من الدول 

 ً ا الصندوق بمبلغ تعادل )المساهمات( من هذا القرار، أو عندما يتسلمه األعضاء المشار إليها في البند ثانيا

من  4في المائة من التعهدات التي يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقاً للفقرة  50قيمته الكلية ما ال يقل عن 

 هذا القرار. 
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تصبح وثائق المساهمة المودعة والتي يقر الصندوق بأنها منفذة على نحو . نفاذ مفعول المساهمات اإلفرادية -17

عول تجديد الموارد أو قبله، نافذة المفعول في تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، وتصبح سليم في تاريخ نفاذ مف

الصندوق بأنها منفذة على نحو سليم بعد ذلك التاريخ نافذة المفعول في  وثائق المساهمة التي تودع و/أو يقرّ 

 تاريخ ذلك اإلقرار.

تعتَبر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة لموارد الصندوق متاحة لعقد  .الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -18

من االتفاقية والسياسات األخرى ذات الصلة المعمول بها  7)ب( من المادة  2التزامات للعمليات بموجب البند 

 ل تجديد الموارد حيّز النفاذ.اعتباراً من تاريخ دخو ،في الصندوق

 ذمة المساهماتالُسلَف المقدمة على  -خامسا 

ً من هذا القرار )الفعالية(، يجوز للصندوق أن يستخدم في عملياته كل  -19 بصرف النظر عن أحكام البند رابعا

وفقاً لما تنص  ،المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ دخول تجديد الموارد حيّز النفاذ

اء خالف ذلك كتابة. ذات الصلة، ما لم يطلب أحد األعضعليه االتفاقية، وغير ذلك من سياسات الصندوق 

وألجل جميع  ،الصندوق على أساس مثل سلف المساهمات هذهيبرمها أية التزامات تمويلية وستعامل 

  دخول تجديد الموارد حيّز النفاذ.تاريخ  باعتبارها جزءا من البرنامج التشغيلي للصندوق قبل ،األغراض

 تسديد المساهمات -سادسا 

 المساهمات غير المشروطة -20

 أقساط علىيقوم كل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة دفعة واحدة أو  .تسديد األقساط (أ)

تَُسدّد أقساط كل مساهمة غير مشروطة على أقساط يجوز أن ، حسب اختياره. وخالل فترة التجديد

، على أالّ تقل قيمة القسط األول عن المساهمةما لم تحدد في وثيقة متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجياً، 

في المائة منها، وأن يغطي القسط  35في المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثاني عن  30

 المتبقي. الثالث، إن ُوجد، المبلغ

  تواريخ السداد (ب)

الدولة  يستحق التسديد بدفعة في اليوم الستين بعد دخول وثيقة مساهمة. السداد دفعة واحدة (1)

  العضو المعنية حيز النفاذ.

يستحق القسط األول الدفعات على أقساط وفقاً للجدول التالي:  يتم تسديد. السداد على أقساط (2)

ى الثانية لتبني القرار؛ القسط الثاني في الذكر يستحقفي الذكرى األولى لتبني القرار؛ في حين 

إال أنه، وفي حال خر في وقت أقصاه الذكرى الثالثة لتبني القرار. آط على أن يستحق أي قس

أنه لم يطرأ تاريخ الدخول حيز النفاذ بحلول الذكرى األولى لتبني هذا القرار، فإن الدفعة األولى 

ويستحق  ؛تستحق في اليوم الستين بعد دخول وثيقة مساهمة الدولة العضو المعنية حيز النفاذ

القسط الثاني في الذكرى األولى لدخول تجديد الموارد حيز النفاذ على أن يستحق أي قسط آخر 

يوم من فترة تجديد الموارد، أيهما  آخر في الذكرى الثالثة لدخول التجديد حيز النفاذ أو في

 أقرب.

 )ب( أعاله.20د في الفقرة . يجوز ألي عضو تسديد مساهمته قبل الموعد المحدّ السداد المبكر (ج)

يجوز لرئيس الصندوق، بناًء على طلب العضو، أن يوافق على تغيير مواعيد السداد . الترتيبات البديلة (د)

االحتياجات  المحددة، أو النسب المئوية، أو عدد أقساط المساهمة، على أالّ يؤثّر ذلك التغيير سلباً على

 التشغيلية للصندوق.
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يوماً من دخول وثيقة مساهمة العضو  90ت المشروطة في غضون . تسدد المساهماالمساهمات المشروطة -21

بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، حيثما أمكن، مع مواعيد السداد  ،حيّز النفاذ

ع وثيقة مساهمة مشروطة الصندوق بحالة 20المحددة في الفقرة  )ب( من هذا القرار. ويُبلغ العضو الذي يودِّ

يوماً من تاريخ السداد السنوي المحدد في  30لمشروطة المستحقة على المساهمة في موعد أقصاه األقساط ا

 )ب( من هذا القرار.20الفقرة 

 عملة السداد -22

 ن هذا القرار.م 9تقدم المساهمات بالعمالت القابلة للتحويل الحر، وفقاً للفقرة  (أ)

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

 ر حسابات الصندوق وقت السداد.على أساس سعر الصرف المستخدَم ألغراض التحويل في دفات

من االتفاقية، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة نقداً، حسب  4)ج( من المادة 5وفقاً للبند  .وسيلة السداد -23

ير ذلك من األوراق المالية الملزمة المشابهة التي يصدرها العضو اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غ

 وتكون غير قابلة للتداول وال يمكن الرجوع فيها وال تدر فائدة للعضو، ويمكن

من هذا القرار.  24الطلب وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة  عند االسمية قيمتها يحّصل أن للصندوق

األساسية، ومساهماتهم لبرنامج التأقلم لصالح  القبول في تسديد مساهماتهم ويجوز أن ينظر األعضاء بعين

 نقداً قدر اإلمكان.ومساهماتهم لبرنامج تمويل القطاع الخاص ، +زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

مة المشابهة -24 ً لألحكام المنصوص عليها في البند  .تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملزِّ وفقا

من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق بتحصيل السندات  5من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 1)ج()5

مة المشابهة الخاصة بال كما  ،دولة العضو بما يتفق مع قرار تجديد الموارد هذااإلذنية أو األوراق المالية الُملزِّ

 . ةالعضو المساهمالدولة عليه بين رئيس الصندوق و أو وفقاً لما يتفق )أ(، 20هو منصوص عليه في الفقرة 

يبين كل عضو للصندوق عند إيداع وثيقة مساهمته جدوله الزمني المقترح ووسيلته المقترحة  .طرائق السداد -25

 من هذا القرار. 23إلى  20ات من للسداد على أساس الترتيبات المحددة في الفقر

 توزيع أصوات تجديد الموارد -سابعا 

ستنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق بكل من المساهمات األساسية،  إنشاء أصوات تجديد الموارد. -26

امج نوالمساهمات لدعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، والمساهمات لدعم بر

التجديد  وفرة بموجبة في أي قرض من قروض الشركاء الميسرة المتوعنصر المنح القطاع الخاص،تمويل 

 الثانيعشر للموارد(. ويحسب مجموع قيمة أصوات التجديد  الثانيعشر للموارد )أصوات التجديد  الثاني

لدعم برنامج التأقلم لصالح  والمساهمات عشر للموارد بتقسيم مجموع قيمة تعهدات المساهمات األساسية،

القطاع الخاص وعنصر المنحة في تمويل امج نزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، والمساهمات لدعم بر

دولة عضو المستلمة في كل حالة في موعد أقصاه  ةالتي تقدمها أيأي قرض من قروض الشركاء الميسرة، 

 دوالر أمريكي. 000 580 1على مبلغ  ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار،

عشر للموارد المنشأة على هذا النحو وفقاً للبند  الثانيتوزع أصوات التجديد توزيع أصوات تجديد الموارد.  -27

 من االتفاقية على النحو التالي:  6( من المادة 3( و)2)أ()3

ً للبند أصوات العضوية (أ) ع أصوات العضوية  6ألف( من المادة ( )2))أ(3. وفقا من االتفاقية، توزَّ

 بالتساوي على جميع األعضاء. 

ع أصوات المساهمة  6()باء( من المادة 2)أ()3. وفقاً للبند أصوات المساهمة (ب)  علىمن االتفاقية، توزَّ

دعم برنامج التأقلم لومساهمتها  ،بنسبة ما تمثّله المساهمة األساسية لهذه الدولة العضوجميع األعضاء 
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لدعم برنامج تمويل القطاع الخاص ومساهمتها  ،لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +

و ، أورة التي قد تقدّمه مثل هذه الدولة العضنصر المنحة في أي قرض من قروض الشركاء الميسّ وع

كحصة من القيمة الكلية للمساهمات األساسية والمساهمات تدعمها مثل هذه الدولة العضو سسة أية مؤ

تمويل  لدعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +، والمساهمات لدعم برنامج

في على النحو المنصوص عليه  ،رةالقطاع الخاص وعنصر المنحة في جميع قروض الشركاء الميسّ 

 المقطع الثاني )المساهمات( في هذا القرار.

يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية، وأصوات التجديد الرابع، والتجديد الخامس، والتجديد  (ج)

والتجديد الحادي عشر ، والتجديد التاسع، والتجديد العاشر السادس، والتجديد السابع، والتجديد الثامن

 ل هذا القرار حيز النفاذ.بغض النظر عن دخو

عشر للموارد، حسبما تنص عليه  الثانييدخل توزيع أصوات التجديد  نفاذ مفعول أصوات تجديد الموارد. -28

ويعلن رئيس الصندوق توزيع أصوات  ، حيز النفاذ بعد ستة أشهر من اعتماد هذا القرار.أعالهاألحكام الواردة 

عشر للموارد، وأصوات المساهمات لكل الدول األعضاء في الصندوق في موعد أقصاه  الثانيعضوية التجديد 

 واألربعين. الخامسةيوماً من التاريخ المحدد، ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات في دورته  15

 ضافيةاإلموارد التعبئة  -ثامنا 

 اقتراض الصندوق -29

مع االعتراف بأن المساهمات في تجديد الموارد كانت، وستبقى، المصدر األساسي . هدف االقتراض (أ)

ويدعم نية الصندوق في استقطاب جملة أكثر تنوعا من  المحافظين مجلسلتمويل الصندوق، يرحب 

 ،ول األعضاءوالمؤسسات التي تدعمها الد ،بما في ذلك القروض من الدول األعضاء –الموارد 

والمؤسسات فوق الوطنية والمستثمرين في مؤسسات القطاع  ،والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف

بموجب إطار االقتراض المتكامل خالل فترة تجديد الموارد هذه. ويمكن أيضا استقطاب  -الخاص

رئاسية المعنية مصادقة الهيئة التوفر موارد من خالل االقتراض من األسواق في مرحلة الحقة، مع 

 على ذلك.

، الذي يضع ركائز النشاط ضمتكاماًل لالقترا أنشأ المجلس التنفيذي إطاراً . إطار االقتراض المتكامل (ب)

اإلجمالي للصندوق، ويدخل على نحو مخصوص إمكانية االقتراض من المصارف ي قتراضاال

مؤسسات القطاع الخاص.  األطراف، والمؤسسات فوق الوطنية، والمستثمرين فيمتعددة اإلنمائية 

من إطار  أرة جزءا ال يتجزالسيادي وإطار قروض الشركاء الميسّ  االقتراضإطار  كل من ويشكل

وبما يتماشى مع هذا المفعول بالنسبة للنظراء المحددين.  ياالقتراض المتكامل هذا، وسيبقيان نافذ

مفاوضات الرسمية التي يتم إجراؤها اإلطار، ستواصل إدارة الصندوق إبالغ المجلس التنفيذي بجميع ال

مع جهات ُمقرضة محتملة، بما في ذلك العناية الواجبة المتخذة ذات الصلة، والمعلومات المالية 

 .المتحصلة

ولتجنب أية  ،فيما يتعلق بالفقرات الفرعية )أ( و)ب(، يتم استذكار أنه تحديد المسؤولية القانونية. (ج)

: "ال يُعتَبر العضو بسبب تنص على التالي اتفاقية إنشاء الصندوق ، من3البند من  3المادة شكوك فإن 

 عضويته مسؤوالً قانونياً عن تصّرفات الصندوق أو عن أي التزام عليه".

 التمويل المشترك والعمليات المتنوعة -30

ع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل فترة تجديد الموارد على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الدور  يشجَّ

التحفيزي للصندوق في زيادة نسبة التمويل الوطني والدولي الموجه نحو تحسين رفاه السكان الريفيين الفقراء 

ته على أداء الخدمات المالية والتنقية، بما في واعتمادهم على الذات، ولتكميل موارد الصندوق باستخدام قدر
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ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق مع هدف ووظائف الصندوق. 

 ولن تمول العمليات التي تتضمن تأدية مثل هذه الخدمات المالية من موارد الصندوق.

 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين -تاسعا 

واألربعين والدورات التالية لها تقارير  الخامسةيعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين في دورته  -31

عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألمور األخرى ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على 

 شأنها.مجلس المحافظين مشفوعة بتعليقات المجلس التنفيذي عليها، إن وجدت، وتوصياته ب

 استعراض المجلس التنفيذي  -عاشرا 

يستعرض المجلس التنفيذي دورياً وضع المساهمات في إطار تجديد الموارد، ويتخذ اإلجراءات التي قد يقتضي  -32

 األمر اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مليات الصندوق إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الموارد، أو أنذر بالتسبب، في توقف ع -33

اإلقراضية، أو الحيلولة بصورة أخرى دون بلوغ أهداف تجديد الموارد بشكل جوهري، يجوز لرئيس مجلس 

ً للقرار  المحافظين أن يدعو، بناًء على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة المشاورات وفقا

الالزمة الستمرار عمليات الصندوق  ( لدراسة الحالة والنظر في ُسبل تحقيق الظروف2020) 43-د/211

 اإلقراضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهرية.

 استعراض منتصف المدة -حادي عشر 

التدابير واإلجراءات المشار إليها في تقرير التجديد لتنفيذ يتم في منتصف مدة تجديد الموارد إجراء استعراض  -34

لتي ينتهي إليها االستعراض على اجتماع لهيئة عشر لموارد الصندوق، وتعرض االستنتاجات ا الثاني

 عشر لموارد الصندوق. الثالثالمشاورات الخاصة بالتجديد 

 


