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مشروع قرار بشأن التجدید التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة،
2الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (االتفاقیة) وبخاصة المادة إلى األحكام ذات الصلة في اتفاقیة إنشاء إذ یشیر

(زیادة 4من المادة 4(المساهمات اإلضافیة)، والبند 4من المادة 3(هدف الصندوق ووظائفه)، والبند 
(المساهمات 4من المادة 6(الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء)، والبند 4من المادة 5المساهمات)، والبند 

لة بالقرار ) 1977(2-د/77وكذلك قرار مجلس المحافظین ،(عملیات الصندوق)7الخاصة) والمادة  بصیغته المعّد
) (تفویض السلطات للمجلس التنفیذي)؛1995(18-/د86

ذ یشیر كذلك ٕ الخاص بإنشاء هیئة مشاورات خاصة بالتجدید )2011(34-/د160إلى قرار مجلس المحافظین رقم وا
من 3-4ارد الصندوق، حیث قرر مجلس المحافظین في دورته الرابعة والثالثین، بما یتفق مع المادة التاسع لمو 

اتفاقیة إنشاء الصندوق، إنشاء هیئة مشاورات خاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق، وتفویضها بمهمة استعراض 
بالغ مجلس المحافظین، وعلى وجه الخصوص فیما  ٕ یتعلق بالطلب الذي ینص على أن كفایة موارد الصندوق وا

ترفع هیئة المشاورات تقریرًا عن نتائج مداوالتها وما تتخذه من توصیات في هذا الشأن إلى مجلس المحافظین في 
دورته الخامسة والثالثین، وفي دوراته الالحقة إذا اقتضى األمر، بغیة اعتماد ما هو مناسب من قرارات.

ذ یشیر كذلك ٕ استعراض مدى كفایة موارد الصندوق، ومع األخذ بعین الحسبان الحاجة الملحة إلى أنه وألغراضوا
للتخفیف من انعدام األمن الغذائي من خالل زیادة تدفق الموارد الخارجیة ألغراض إنتاج األغذیة وبخاصة بشروط 

الموارد اإلضافیة تیسیریة، ومع األخذ بعین االعتبار المهمة الخاصة للصندوق، وقدرته التشغیلیة على تحویل 
بصورة فعالة إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

ذ یشیر كذلك ٕ إلى أنه وعند تحدید المستوى الذي یتوجب عنده تجدید موارد الصندوق من خالل المساهمات وا
اإلضافیة للدول األعضاء، ومع األخذ بعین الحسبان إعالن الدول األعضاء عن نیتها توفیر مساهمات إضافیة 

لصندوق، وبذل رئیس الصندوق لكل جهد ممكن لتحري إمكانیة زیادة التمویل المتاح من مصادر بدیلة لموارد ا
وعرض أیة مقترحات قد تنجم عن ذلك على المجلس التنفیذي للموافقة علیها.

ذ  ٕ استنتاجات وتوصیات تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد وضع في اعتباره ووافق على وا
لعملیات الصندوق واستصواب ذلك؛ الصندوق (__________) بشأن الحاجة إلى موارد إضافیة

من االتفاقیة 4لمادةمن ا3بالبند وعمًال منه

یقرر ما یلي:
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مستوى التجدید والدعوة لمساهمات إضافیة-أوًال 
ن للموارد الناجمة عن العملیات تقدر موارد الصندوق في نهایة فترة التجدید الثامالموارد المتاحة. (أ)

ینایر/كانون الثاني 1أو غیرها من الموارد المتأتیة للصندوق خالل فترة الثالث السنوات بدءًا من 
(فترة التجدید) بـ........ دوالر أمریكي. 2013

والمساهمات الخاصة من الهدف الموضوع للمساهمات اإلضافیةالهدف الموضوع للمساهمات.(ب)
هو .... ... دوالر أمریكي.ول غیر األعضاءالد

مراعاة الستنتاجات وتوصیات تقریر هیئة المشاورات الخاصة الدعوة إلى تقدیم مساهمات إضافیة.)ج(
بالتجدید التاسع لموارد الصندوق (_____) بشأن الحاجة إلى موارد إضافیة لعملیات الصندوق 

على ذلك إلى تقدیم مساهمات إضافیة لموارد واستصواب ذلك، فإن األعضاء مدعوون بناًء 
دة أدناه. الصندوق وفقًا للشروط المحّد

تقدیم مساهمات إضافیة لموارد الصندوق نوایاهمبإعالن األعضاء عن صندوقُیقر الالتعّهدات.)د(
د في الملحق عل تقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد بالسادسى النحو المحّد
أن یعلنوا عنها، حتى اآلنلصندوق. ویرجى من األعضاء الذین لم یعلنوا رسمیًا عن مساهماتهما

ل  آخر یوم من فترة الستة أشهر التالیة العتماد هذا القرار. في موعد أقصاهذلكأن یكونویفضّ
ت تقریر هیئة المشاورابالسادسالملحق المعدل رئیس الصندوق إلى كل أعضاء الصندوق ویرسل 

یومًا من التاریخ المذكور 15ال یتجاوزفي موعد (____)الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق
أعاله.

)، یجب ب. مع اإلبقاء على المستوى المستهدف كما تم تحدیده في المقطع الفرعي أوال (الفجوة الهیكلیة(هـ)
لمستوى المستهدف. وفي حال تجاوزت الفجوة %) من ا15أال تتجاوز الفجوة الهیكلیة خمسة عشرة بالمائة (

بالمائة في نهایة فترة الستة أشهر من إنشاء أصوات جدیدة، كما هو محدد في المقطع 15الهیكلیة نسبة 
) بالفرعي عاشرا (أ) من هذا القرار، فسیتم تعدیل المستوى المستهدف المحدد في المقطع الفرعي أوال (

%) من 85بالمائة (85ات المستلمة حتى ذلك التاریخ ما ال یقل عن بحیث یمثل إجمالي مبلغ التعهد
المستوى المستهدف. وفي حال كان مثل هذا التعدیل ضروریًا، فسیخطر رئیس الصندوق السادة المحافظین 

) تبعًا ببالمبلغ المستهدف الجدید على الفور، والذي تقرر من بعده ضرورة تعدیل المقطع الفرعي أوال(
لذلك.

الفعالیة والكفاءة قیاس النتائج و –نیا ثا
بتقریر هیئة الثانيخالل فترة التجدید التاسع، یشكل إطار قیاس النتائج الوارد في الملحق(أ)

النهج المنتظم لإلدارة والرصد (___)المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق
نتائج المرجوة.والقیاس لضمان إتاحة أكبر فرصة ممكنة لتحقیق ال
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دة في الملحق الصندوق التدابیر واإلجیعتمد المجلس التنفیذي ورئیس (ب) تقریر باألولراءات المحّد
رفع مستوى قدرة لموارد الصندوق (____) من أجل هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع 

اءة.بفعالیة وكفالجاریة وتنفیذ برنامج العملالصندوق على إدارة العملیات

المساهمات-ثالثا 
:فترة تجدید الموارد، یقبل الصندوق من األعضاء ما یليلخالالمساهمات اإلضافیة.(أ)

یحصل األعضاء عند تقدیمهم مساهماتهم األساسیة في التجدید . المساهمات األساسیة)1(
6المادة من(باء) ‘ 2’(أ) 3التاسع للموارد على أصوات تتناسب مع مساهماتهم وفقًا للبند

االتفاقیة.من

مع مساهماتهم عند لى أصوات تتناسب ال یحصل األعضاء عالمساهمات التكمیلیة.)2(
تقدیمهم مساهمات تكمیلیة. 

المساهمات الخاصة(ب)
.أعضاءغیردولمنخاصةبمواردالصندوقمواردزیادةالتجدیدفترةخاللیجوز(1)

فيمشاركتھموالسماح ب،الدولتلك معالصلة،ذاتاالتفاقیاتعلىدقیصاأنالتنفیذيللمجلسیجوز(2)
.االقتضاءعنداجتماعاتھ

إلىالمساھمانضمامبعدإضافیةمساھماتإلىالقرارھذاتبنيبعددولةأیةمنالخاصةالمساھمات) ُتحول 3(
.التجدیدفترةخاللالصندوق

در أخرى غیر الدول، یجوز للمجلس التنفیذي أن یستعرض ویوافق ) فیما یتعلق بالمساهمات الخاصة من مصا4(
على االتفاقات ذات الصلة مع المساهمین. ویجوز للمجلس التنفیذي أیضا، بناء على استعراضه لآلثار المحتملة، 
أن ینظر في اتخاذ تدابیر للتمكین من مشاركة هؤالء المساهمین في اجتماعاته حسب ظروف كل حالة على حدة، 

.ریطة أال ینجم عن تلك التدابیر أي تبعات على تسییر الصندوقش

الشروط المنظِّمة للمساهمات.(ج) 

من االتفاقیة، تقدَّم المساهمات السالفة الذكر خالیة من أي قید على 4(أ) من المادة 5وفقًا للبند ) 1(
من االتفاقیة.9من المادة 4استخدامها، وال ترّد إلى األعضاء المساهمین بها إّال وفقًا للبند 

ذا لم یكن اقُترح ذلكإذا ومتىمجلس محافظي الصندوق في استخدام المساهمات التكمیلیةیبت ) 2( ٕ . وا
مجلس المحافظین في حالة انعقاد، ُیسمح للمجلس التنفیذي باتخاذ تلك القرارات.

ي استخدام المساهمات التكمیلیة ) أعاله ودون المساس بسلطة البت ف2تطبیقا للبند الفرعي (ج) () 3(
برنامج الصندوق ألغراض أخرى خالل فترة تجدید الموارد، یقبل الصندوق مساهمات تكمیلیة لدعم 

زراعة الحیازات الصغیرة.لصالحیف بشأن التك

األعضاء تحسب مساهماتمن االتفاقیة، 5(أ) من المادة 2وفقًا للبند المساهمات.احتساب)د(
مستخدمة في تقویم حقوق السحب من العمالت الالسحب الخاصة، أو بعملة بوحدات حقوق

العضو قد ولم یكنالحرالخاصة، أو بعملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة قابلة للتحویل
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معدل 2010دیسمبر/كانون األول 31حتى 2009ینایر/كانون الثاني 1في الفترة الممتدة من شهد
م یزید على  الصندوق.على النحو الذي یقرره في المائة في المتوسط سنویًا 10تضّخ

دة.)هـ( بعد من سداد مساهماتهم السابقة وایحثّ الصندوق أعضاءه الذین لم ینتهالمساهمات غیر المسّد
في موارد الصندوق واألعضاء الذین لم یودعوا بعد وثائق مساهماتهم أو الذین لم یسددوا مساهماتهم 

الثامن للموارد أن یتخذوا ما یلزم من ترتیبات. ویعتمد المجلس التنفیذي، بناًء على في التجدید 
دة. مقترحات من رئیس الصندوق، تدابیر بهدف تسویة المساهمات غیر المسّد

في أي وقت من األوقات یجوز ألي دولة عضو أن تزید من قیمة أي من مساهماتها.)و(

والتعّهدات المقدمة بموجب هذا تقّیم االلتزامات )، بمقطع أوال (ألغراض الأسعار صرف العمالت.)ز(
القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في نهایة الشهر في صندوق النقد الدولي خالل 

إلى الدوالر فترة األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بین العملتین الالزم تحویلهما
)، والتقریب إلى النقطة العشریة الرابعة 2011سبتمبر/أیلول 30-سانأبریل/نی1(األمریكي

ةوثائق المساهم-رابعا 
م مساهمة بموجب بند عام.(أ) ع العضو الذي یقّد هذا القرار وثیقة مساهمة لدى الصندوق، ویفضّل یوِد

ر، یلتزم فیها رسمیًا آخر یوم من فترة الستة أشهر التالیة العتماد القرافي موعد أقصاهذلكأن یكون
د فیها قیمة مساهمته بالعملة  بتقدیم مساهمات إضافیة إلى الصندوق وفقًا ألحكام هذا القرار ویحّد

المنطبقة.

ل وثیقة المساهمة التزامًا غیر مشروط على العضو المعني بأن المساهمة غیر المشروطة.(ب) تشّك
ي المساهمة المستحقة بالطریقة وبالشروط التي ینص علیها القرار أو على أي نحو آخر یقرره یؤّد

مساهمة الفرعي (ج) أدناه، وتسمى هذه المساهمة "البندالمجلس التنفیذي وفیما عدا ما ینص علیه 
".غیر مشروطة

على سبیل االستثناء وفي حالة عدم تمّكن عضو ما من عقد التزام ،یجوزالمساهمة المشروطة.(ج)
بسبب اإلجراءات التشریعیة المتبعة لدیه، أن یقبل الصندوق من هذا بتقدیم مساهمة غیر مشروطة

ن اشتراطًا صریحًا بأن یرتهن بسداد كل أقساط مساهماته المستحقة،  العضو وثیقة مساهمة تتضّم
ن وثیقة  فیما عدا القسط األول منها، لتدبیر االعتمادات الالزمة في المیزانیة. بید أنه یتعّین أن تتضّم

) تدبیر تلك 1هذه تعّهدًا من جانب العضو ببذل قصارى جهده من أجل ما یلي: (المساهمة 
د في التواریخ المشار إلیها  ) إشعار 2، (سابعاً في البند االعتمادات الالزمة لكامل المبلغ المحّد

الصندوق في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على االعتماد الالزم لكل قسط. وألغراض هذا القرار، 
ما دام قد تم الحصول تعتبر غیر مشروطة ولكنها" مساهمة مشروطةمساهمة بهذا الشكل "تعتبر ال

االعتمادات.على 

یقبل مساهمات مرهونة جزئیًا أو كلیًا باالنتهاء من التدابیر یجوز للصندوق أن المساهمات الطارئة.(د)
ثانیًا من هذا القرار.البندواإلجراءات المشار إلیها في 
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في حالة تأخر عضو بدون موجب في إیداع وثیقة المساهمة أو في تسدید التعدیل التناسبي.(هـ)
المدفوعات، أو لجوئه إلى إجراء تخفیض كبیر في مساهماته، یجوز ألي عضو آخر لم یتنازل عن 
حقه في االستفادة من خیار التعدیل التناسبي في وثیقة مساهمته، أن یختار، بعد التشاور مع 

یجري بصورة مؤقتة تعدیالت تناسبیة في جدول مدفوعاته أو في قیمة نالتنفیذي، أالمجلس
مساهمته بغض النظر عن أي أحكام مناقضة لذلك في هذا القرار. وعلى العضو عند لجوئه إلى 
هذا الخیار أن یكون رائده الوحید فیما یتخذه من إجراءات، صون أهداف تجدید الموارد وتجّنب أي 

بین التوافق النسبي لمجموع مساهمات األعضاء حتى یحین الوقت الذي یقوم فیه تفاوت كبیر
العضو الذي تسبب في اللجوء إلى ذلك الخیار باتخاذ ما یلزم لمعالجة الحالة من جانبه أو لحین 

قیام العضو الذي لجأ إلى هذا الخیار بالعدول عن قراره الذي اتخذه بموجب هذا البند.

فعول المنفاذ -خامسا 
ع فیه لدى نفاذ مفعول تجدید الموارد. (أ) یدخل تجدید الموارد حّیز النفاذ اعتبارًا من التاریخ الذي توَد

المقدمة بدون وثیقة مساهمة متصلة بالمساهمات اإلضافیة الصندوق وثائق المساهمة أو المدفوعات 
صندوق بمبلغ تعادل قیمته الكلیة ما ال المشار إلیها في البند ثالثًا من هذا القرار أو عندما یتسلمها ال

بندرئیس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة (هـ) من الالتي یعلنها في المائة من التعهدات 50یقل عن 
أوًال.

تصبح وثائق المساهمة المودعة في تاریخ نفاذ مفعول تجدید .على حدةنفاذ مفعول كل وثیقة (ب)
تاریخ نفاذ مفعول تجدید الموارد، وتصبح وثائق المساهمة التي الموارد أو قبله، نافذة المفعول في

كل منها.إیداعتودع بعد ذلك التاریخ نافذة المفعول في تاریخ 

یدخل توزیع أصوات التجدید التاسع للموارد، حسب ما تنص مفعول أصوات تجدید الموارد.نفاذ (ج)
بعد ستة أشهر من اعتماد هذا القرار. ویعلن نفاذ حیز الًا أدناه، تاسعبندعلیه األحكام الواردة في ال

رئیس الصندوق توزیع عضویة التجدید التاسع للموارد وأصوات المساهمات على كل أعضاء 
یومًا من التاریخ المحدد أعاله.15أقصاهالصندوق في موعد 

لموارد الصندوق متاحة تعَتبر جمیع المساهمات اإلضافیة المقدمة لعقد االلتزامات.المتاحة الموارد (د)
من االتفاقیة والسیاسات األخرى ذات 7(ب) من المادة 2بموجب البند التزامات للعملیات لعقد 

الصلة المعمول بها في الصندوق اعتبارًا من تاریخ دخول تجدید الموارد حّیز النفاذ.

َلف المقدمة على ذمة المساهمات- سادسا  الُس
امسًا أعاله، یجوز للصندوق أن یستخدم في عملیاته كل المساهمات خالبندبصرف النظر عن أحكام 

المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاریخ دخول تجدید الموارد حّیز النفاذ وفقًا لمقتضیات 
كتابة. یطلب أحد األعضاء خالف ذلكاالتفاقیة وغیر ذلك من سیاسات الصندوق ذات الصلة ما لم 

ل أي التزام لف المقدمة على ذمة المساهمات، لجمیع ویعاَم بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الُس
.قبل دخول تجدید الموارد حیز النفاذاألغراض، كجزء من برنامج عملیات الصندوق
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دفع المساهمات-سابعا 
المساهمات غیر المشروطة(أ)

أو على دفعة واحدةشروطة مساهماته غیر المبسدادیقوم كل عضو مساهم األقساط.سداد)1(
د أقساط كل مساهمة غیر ثالثةأو قسطین ّد أقساط على األكثر، حسب اختیاره. وُتَس

، حسب اختیار العضو المعني، متزایدة تدریجیاً أو بمبالغ متساویةمشروطة على أقساط 
لثاني في المائة من المساهمة، وال تقل قیمة القسط ا30على أّال تقل قیمة القسط األول عن 

في المائة منها، وأن یغطي القسط الثالث، إن وُجد، المبلغ المتبقي.35عن 

تاریخ السداد)2(

السداد دفعة واحدة
في الیوم الثالثین من دخول وثیقة مساهمة العضو المعني واجبة السداد تكون الدفعة الواحدة

حّیز النفاذ.

أقساطعلىالسداد 
لي:وفقًا للجدول التاتسدد األقساط

یستحق سداد القسط األول في الیوم الثالثین من نفاذ مفعول وثیقة المساهمة الخاصة 
بالعضو. ویستحق سداد أي أقساط أخرى بعد مرور سنة من تاریخ نفاذ مفعول تجدید 
د المبلغ المتبقي، إن وُجد، في موعد أقصاه آخر یوم من فترة السنوات  الموارد، على أن یسّد

عتماد هذا القرار.الثالث التالیة ال

د في دفعیجوز ألي عضو .السداد المبكر)3( )2الفرعي (أ) (البندمساهمته قبل الموعد المحّد
أعاله.

یجوز لرئیس الصندوق، بناًء على طلب العضو، أن یوافق على تغییر الترتیبات البدیلة. )4(
على أّال یؤّثر ذلك مواعید السداد المحددة أو النسب المئویة أو عدد أقساط المساهمة،

التغییر سلبًا على االحتیاجات التشغیلیة للصندوق.

یومًا من دخول وثیقة مساهمة 90تسدد المساهمات المشروطة في غضون المساهمات المشروطة.(ب)
مع وبما یتفق، حیثما أمكن،المساهمة النسبیة غیر مشروطةبمجرد أن تصبحالعضو حّیز النفاذ 

ع وثیقة 2الفرعي (أ) (البندسنویة المحددة في مواعید السداد ال ) أعاله. وُیبلغ العضو الذي یوِد
30مساهمة مشروطة الصندوق بحالة األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة في موعد أقصاه 

) أعاله.2الفرعي (أ) (البندیومًا من تاریخ السداد السنوي المحدد في 

عملة السداد(ج)

المساهمات المقدمة بموجب هذا القرار بوحدات حقوق السحب الخاصة أو تسدد جمیع )1(
بالعمالت القابلة للتحویل الحر أو بعملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة مقبولة.
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من االتفاقیة، تحدد قیمة المدفوعات على أساس سعر 5(ب) من المادة 2للبند وفقًا )2(
م ألغراض التحویل  في دفاتر حسابات الصندوق وقت السداد.الصرف المستخَد

من االتفاقیة، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة 4من المادة (ج)5وفقًا للبند وسیلة السداد.(د)
نقدًا، أو تسدد، حسب اختیار العضو، بإیداع سندات إذنیة أو غیر ذلك من األوراق المالیة الملزمة 

ر قابلة للتداول وال یمكن الرجوع فیها وال تدر فائدة للعضو المشابهة التي یصدرها العضو وتكون غی
وفقًا للشروط المنصوص علیها في البند الطلبعنداالسمیةقیمتهالصّ یحأنللصندوقویمكن 

ونها نقدًا من بعین القبول ویجوز أن ینظر األعضاءالفرعي (هـ) أدناه.  في زیادة األجزاء التي یؤّد
قدر اإلمكان.مساهماتهم

لزِمة المشابهة.(هـ) وفقًا لألحكام المنصوص علیها في تحصیل السندات اإلذنیة أو األوراق المالیة الُم
ئح المالیة للصندوق، یقوم الصندوق من اللوا5من االتفاقیة، والمادة 4من المادة )1((ج)5البند 

لزِمة المماثلة الخا صة بالعضو وفقًا لسیاسة السحب بتحصیل السندات اإلذنیة أو األوراق المالیة الُم
رئیس بین التي وافق علیها المجلس التنفیذي في دورته الحادیة والسبعین أو وفقًا لما یتفق علیه 

.والعضو المساهمالصندوق 

. یبین كل عضو للصندوق عند إیداع وثیقة مساهمته جدوله الزمني المقترح ووسیلته السدادطرائق (و)
الفرعیة (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) أعاله.البنوداس الترتیبات المحددة في المقترحة للسداد على أس

ممارسة سلطة االلتزام بالموارد مقدَّمًا -ثامنا 
باستخدام سلطة االلتزام مقدمًا باألموال المتحصل اإلذنعند و 2013ینایر/كانون الثاني 1بدءًا من 

سیقوم من االتفاقیة،7(ب) من المادة 2ب البند علیها من العملیات وفقًا للسلطة المخولة له بموج
المجلس التنفیذي بتقدیر وتحدید قدرة الصندوق على االلتزام من خالل المطابقة بین االلتزامات 

التدفقات النقدیة المتوقعةبالموارد الحالیة و الناجمة عن االلتزامات (التدفقات النقدیة الخارجة)المالیة
. بما یتماشى مع منهجیة التدفقات النقدیة المستدامةوستجري هذه المطابقة 

توزیع األصوات الجدیدة لتجدید الموارد-تاسعا 
التجدید التاسع للموارد). ویحسب أصوات . تنشأ أصوات جدیدة لتجدید الموارد (أصوات تجدید الموارد(أ)

لمساهمات األساسیة مجموع قیمة أصوات التجدید التاسع للموارد بتقسیم مجموع قیمة تعهدات ا
واحد ملیون وخمسمائة المستلمة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاریخ اعتماد هذا القرار، على 

دوالر أمریكي). 005801دوالر أمریكي (ألفوثمانین

6من المادة ‘ 3’و‘ 2’(أ) 3وفقًا للبند على هذا النحووتوزع أصوات التجدید التاسع للموارد المنشأة (ب)

االتفاقیة على النحو التالي: من 

من 6(ألف) من المادة ‘ 2’) ولف(أ‘ 1’(أ) 3وفقًا للبند أصوات العضویة.)1(
توزَّع أصوات العضویة بالتساوي على جمیع األعضاء.االتفاقیة، 
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من االتفاقیة، توزَّع 6) من المادة باء‘ (2’(أ) 3وفقًا للبند أصوات المساهمة.)2(
على كل األعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة المدفوعة من كل أصوات المساهمة

عضو في إطار التجدید التاسع للموارد كحصة في القیمة الكلیة للمساهمات األساسیة 
ثالثًا أعاله.البندالمدفوعة على النحو المنصوص علیه في 

یستمر تخصیص وتوزیع األصوات األصلیة وأصوات التجدید الرابع، والتجدید)3(
الخامس، والتجدید السادس، والتجدید السابع، والتجدید الثامن، بغض النظر عن 

دخول هذا القرار حیز النفاذ. 

سیتم إبالغ جمیع الدول األعضاء بعدد وتخصیص األصوات المنشأة بما یتفق مع . اإلبالغ عن األصوات(ج)
رته الخامسة والثالثین.

التمویل المشترك والعملیات المتنوعة-عاشرا
ع المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق خالل فترة تجدید الموارد على اتخاذ التدابیر الالزمة یشجَّ 

لتعزیز الدور التحفیزي للصندوق في زیادة نسبة التمویل الوطني والدولي الموجه نحو تحسین رفاه 
ن الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكمیل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء السكان الریفیی

الخدمات المالیة والتنقیة، بما في ذلك إدارة الموارد والقیام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، 
بما یتفق مع هدف ووظائف الصندوق. ولن تظهر العملیات التي ینطوي علیها أداء تلك الخدمات 

المالیة في حسابات الصندوق.

رفع التقاریر إلى مجلس المحافظین-عشرحادي
یعرض رئیس الصندوق على مجلس المحافظین في دورته السادسة والثالثین والدورات التالیة لها 
تقاریر عن وضع االلتزامات، والمدفوعات، واألموال المقترضة، واألمور األخرى ذات الصلة بتجدید 

عرض التقاریر على مجلس المحافظین مشفوعة بتعلیقات المجلس التنفیذي علیها، إن الموارد. وت
وجدت، وتوصیاته بشأنها.

المراجعة من المجلس التنفیذي-عشر ثاني 
یستعرض المجلس التنفیذي دوریًا وضع المساهمات في إطار تجدید الموارد، ویتخذ اإلجراءات التي (أ)

.ذ أحكام هذا القرارقد یقتضي األمر اتخاذها لتنفی

في توقف عملیات ،إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجدید الموارد، أو أنذر بالتسبب(ب)
یجوز أهداف تجدید الموارد بشكل جوهري، الصندوق اإلقراضیة أو الحیلولة بصورة أخرى عن بلوغ

إلى عقد اجتماع لهیئة لرئیس مجلس المحافظین أن یدعو، بناًء على طلب المجلس التنفیذي،
) لدراسة الحالة والنظر في ُسبل تحقیق األوضاع الالزمة 2011(34- /د160المشاورات وفقًا للقرار 

الستمرار عملیات الصندوق اإلقراضیة أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهریة.
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استعراض منتصف المدة- عشر ثالث 
ثانیاً البندواإلجراءات المشار إلیها في للتدابیراستعراض إجراء في منتصف مدة تجدید الموارد یتم 

على اجتماع مبكر لهیئة االستنتاجات التي ینتهي إلیها االستعراضمن هذا التقریر وتعرض 
المشاورات الخاصة بالتجدید العاشر لموارد الصندوق.


