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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 من جدول األعمال املؤقت 16البند 

 الرئاسي للجهاز السادسةالدورة 

 2015أكتوبر/تشرين األّول  9 -5، روما، إيطاليا

 2015-2014التقرير املالي عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 موجز

 

للدورة  13/2013 رقم من القرار( 19)و( 18) الفقرتنيمبوجب  الرئاسي هذا التقرير املالي إىل اجلهاز مت تقديم -1

عن التقدم احملرز يف اإليرادات واملصروفات، وكذلك أي  "تقريرًا أمني املعاهدة الدولية أن يقدم إىلطلب ُيحيث  اخلامسة

قبل ستة أسابيع على  ،مفصاًل ماليًا أن يرفع تقريرًا"" و2015 - 2014يف الفرتة املالية جترى على امليزانية  تعديالت

  ."الرئاسي دورة من دورات اجلهاز األقل من انعقاد كل

 

البيانات املالية املتاحة يف  ناء علىب تعاهدة الدولية يف جمملها وقد أعدتتناول الوثيقة احلالية الوضع املالي للم -2

أهمية تطرأ خالل  عن أية مسائل مالية ذات السادسة تهدوريف اجلهاز الرئاسي  إبالغوسيتم  .2015 مايو/أّيار 31

 .2015وسبتمرب/أيلول  حزيران/يونيو بني الفرتة املمتدة

 

من  3-3على النحو املنصوص عليه يف املادة  ،بوجه خاص على امليزانية اإلدارية األساسية تركز الوثيقةو -3

احلسابات املدعومة من املاحنني )مثل احلسابات اخلاصة ب املتعلقةمعلومات لل ًاموجز أيضًا ها توردولكن الالئحة املالية

)لصرف األموال الناجتة عن صندوق تقاسم املنافع لألغراض املتفق عليها وحساب دعم مشاركة البلدان النامية(، وكذلك 

 من املعاهدة(. (د) 2-13 املادة

 

 IT/GB-6/15/Inf. 7جداول إضافية حتتوي على معلومات مالية مفّصلة يف املرافق بوثيقة املعلومات  دوتر -4

 . 1املرافقبتسمية يف هذه الوثيقة  واملشار إليها عمومًا

                                                 
 6http://www.planttreaty.org/content/gbفر على العنوان التالي: امتو  1

http://www.planttreaty.org/content/gb6
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 امليزانية اإلدارية األساسية -اًلأو

 

 2015-2014 للفرتة األساسية هيكل امليزانية اإلدارية -ألف

 

 يتم متويل امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية بواسطة: -1
 

 ؛)أ( 1-5 ادةمبوجب امل ،يف الفاولعمل وامليزانية ل العادي ربنامجالاملبلغ املخصص للمعاهدة يف  -أ

 "املساهمات"( لألطراف املتعاقدة؛  تسميةوعية )املشار إليها فيما يلي باملساهمات الط -ب

واملنظمات غري  املنظمات احلكومية الدوليةو متعاقدة ول اليت ليست أطرافًااملساهمات الطوعية من الد -ج

 ؛احلكومية وغريها من الكيانات

 واإليرادات املتنوعة. السابقة  الفرتة املاليةلة من األموال املرّح -د

 

الفرتة ل من البند )ج( أعاله يف حني أن الرصيد املرّح حتتمساهمات  ةأي يتم دفعاحلالية مل  الفرتة املاليةيف  -2

عن األموال  فضاًل خمصصةمتنوعة  من أموااًلوهو يتض أمريكيًا دوالرًا 2 115 296قد بلغ  2013-2012 املالية

 كالتالي: ،االحتياطية للمعاهدة

 

 2013ديسمرب/كانون األّول  31: األموال املخصصة واالحتياطية يف 1اجلدول 
 
 بالدوالر األمريكي  

   :2013 ديسمرب/كانون األول 31يف احتياطية  حساباتاملبالغ احملتفظ بها ك

 255 573 االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد

 202 118 احتياطي رأس املال العامل

  مبالغ أخرى

 111 347 : 2015-2014 لفرتة املاليةل املساهمات الواردة مقدمًا

 :عليهااصة لألغراض املتفق اخلسداد األموال املقرتضة من احلسابات ل املخصصةاملبالغ 
 

975 824 

 1 394 013 اجملموع الفرعي لألموال املخصصة

  جنباًًً:ضعت املبالغ التالية إىل جانب ما ورد أعاله، ُو

 197 882 9/2011مع القرار  حتويالت إضافية إىل احتياطي رأس املال العامل لتمكني التمويل الكامل متاشياًًً

لتمكني التمويل الكامل متاشياًًً مع  االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيدحتويالت إضافية إىل 

 5/2009القرار 
707 27 

 1 619 602 الفرتة املاليةاملوضوعة جانبًا من رصيد نهاية  جمموع األموال
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الفرتة إىل  هاليلرتح األموال املتاحة فعاًل تبلغ ،يف احلسبان املبالغ املذكورة أعاله أخذوبعد  ى ذلك،بناء عل -3

 .أمريكيًا دوالرًا 495 694، 2015 - 2014 املالية

 

للجهاز  اخلامسة ما اعتمدتها الدورةحبسب  2014/2015 لفرتة املاليةامليزانية اإلدارية األساسية ل وتوّخت -4

 تألف من:ي ولربنامج العمل، وه أمريكيًا والرًاد 6 943 284 مبلغ ، توفري13/2013لقرار مبوجب ا الرئاسي
 

  ؛دوالر أمريكي من املنظمة 2 000 000مبلغ 

  من األطراف املتعاقدة أمريكيًا دوالرًا 4 943 284مبلغ. 

 

على  دوالر أمريكي 400 000لغ بمبمستوى احتياطي رأس املال العامل  باحلفاظ على 13/2013القرار  ويفيد -5

 الصادر عن الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي.  9/2011النحو املعتمد سابقًا يف القرار 

 

 .IT/GB-6/15/Inf.7بالوثيقة  2 املرفقيف  املعتمدة ابصيغته ،2015-2014 الفرتة ميزانيةترد و -6

 

 ملعاهدة الدوليةيف امساهمة منظمة األغذية والزراعة  -اءب

 

للجهاز  اخلامسةامليزانية اإلدارية األساسية اليت متت املوافقة عليها يف الدورة  مستوىإىل الزيادة يف  ونظرًا -7

 قد تراجعت من ،اإلدارية األساسيةكنسبة مئوية من امليزانية  أن مساهمة املنظمة، فإن هذا يعين ،الرئاسي

وترتكز النسبة املئوية  يف املائة. 80.28إىل مستواها احلالي البالغ  2011-2010يف املائة خالل الفرتة املالية  36.24

 عليها وال تأخذ يف احلسبان معّدل املساهمات الطوعية اليت مت تقدميها بالفعل. وباعتبار املتفقهذه على مستوى امليزانية 

يف املائة يف املاضي القريب، يبقى أثر مساهمة الفاو حبوالي  80أن معّدل دفع املساهمات يف نهاية سنة مالية بلغ حوالي 

 يف املائة. 33.60

 

 ساهمات من األطرا  املتعاقدةامل -يمج

 

اختذت كما  ،2014يف أوائل عام مجيع األطراف املتعاقدة  منملساهمات ا تلتمس مفصلة اتدعو تصدر -8

 .2015يف أوائل عام أخرى للمتابعة حمددة إجراءات رمسية 

 

( قد ساهموا يف يف بداية الفرتة 131من األطراف املتعاقدة )من أصل طرفًا  49، كان 2015أّيار /مايو 31يف و -9

)مبا يف ذلك املبالغ املستحقة  أمريكيًا دوالرًا 3 181 372.94 بأموال بلغ جمموعهاامليزانية اإلدارية األساسية 

 الحتياطي رأس املال العامل واالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد(.
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 2015مايو/أّيار  31إىل  2014كانون الثاني يناير/  1: املساهمات يف امليزانية اإلدارية األساسية من 2اجلدول 

 

 مساهمات من األطرا  املتعاقدة
 املالية احلالية حتى الفرتة

 2015أّيار /مايو 31

 حتى 2013-2012املالية  الفرتة

  2013ديسمرب/كانون األول  31

 )للمقارنة(

 3 620 759.87 2 900 820.96 امليزانية اإلدارية األساسية 

 66 313.00 131 543.74 املفوضية األوروبية

العاملي للتنوع  من الصندوق االستئماني اآلتيةاألموال 

املشرتكة التمويل ملسؤول االتصاالت  للوظيفةاحملصولي 

 ، مرجع(13/2013)القرار 

 ال ينطبق 58 842.00

 56 635.83 76 045.89 2احتياطي رأس املال العامل

 12 308.50 14 120.35 االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد

 3 756 017.20 3 181 372.94 موعاجمل

 

ات املتوقعة من األطراف يف املائة من املساهم 62.5املساهمات يف امليزانية اإلدارية األساسية حوالي  شّكلت -10

واألطراف  الفاويف املائة من جمموع امليزانية اإلدارية األساسية )مبا يف ذلك مساهمات  44.5 ًاأو ما يعادل تقريب ةاملتعاقد

  .الفرتة املاليةاستمرار دعم املفوضية األوروبية خالل  ومن املشجع أن نالحظ املتعاقدة(.

 

. حتى اآلن األطراف املتعاقدة هاقائمة باملساهمات اليت قدمت، IT/GB-6/15/Inf.7بالوثيقة  3 املرفقيعرض  -11

إلدارية األساسية اليت ساهمت يف امليزانية ا املتعاقدة لألطراف ليمحبسب األقا تفصياًل من الوثيقة ذاتها 4 املرفقويعرض 

 احلالية. ملاليةفرتة االيف 

 

 إىل اجلهاز 2015وسبتمرب/أيلول  2015 حزيران/يونيوم تفاصيل املساهمات الواردة للفرتة بني قدَّسوف ُت -12

 .السادسةخالل دورته  الرئاسي

 

بشكل نسيب على الرغم من اخنفاض مستواه مقارنة بالفرتة املالية  إجيابيًا اآلنم حتى كان االجتاه العاو -13

 طرأتاليت  نواقصال تتكررالسابقة. ومن املتوقع أن يتم التعويض عن النقص احلالي يف خالل األشهر القليلة املقبلة وأال 

التمويل الكامل  حتقيقمن . وعلى الرغم من ذلك، ال تتمكن املعاهدة يف هذه الفرتة املالية السابقة الفرتة املاليةيف 

 املالية يف الفرتة إليراداتقد بلغت اإذ )يف املائة  85و 80ترتاوح بني  فالنسبة األكثر واقعية للميزانية اإلدارية األساسية.

 .(األساسية املقررة.ن امليزانية اإلدارية يف املائة م 84حوالي  2012-2013

 

                                                 
 يف ذلك املبالغ الواردة من البلدان اليت أصبحت من األطراف املتعاقدة منذ الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي.  مبا  2
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، مبا يف ذلك االحتاد الفرتة املاليةيف بداية  131طرفًا متعاقدًا فقط )من أصل  49وجيب التذكري بأن  -14

، 2013 – 2012 الفرتة املالية. ويف نهاية 2015مايو/أّيار  31يف املائة قد قّدموا مساهمات حتى  37.4األوروبي(، أو 

 يف املائة من األعضاء يف ذلك الوقت.  38.6طرفًا متعاقدًا أي  49مت احلصول على مساهمات من 

 

 2009-2008ة من املبالغ املستحقة للحسابات اخلاصة املرحّل -دال

 

من احلسابات  قد بلغ جمموع املبالغ املقرتضةف ،سابقة دوراتخالل  الرئاسي لجهازل مت إبالغهما حبسب  -15

 . يف فرتة مستقبلية تهتصفي جيبكالتزام وتبقى  2009-2008 دوالرًا أمريكيًا يف الفرتة 824 975اخلاصة 

 

يبدو ممكنًا يف  بّينت أن دفع املبالغ املقرتضةاملاضية  الفرتة املاليةللمعاهدة يف البالغة احلذر اإلدارة املالية و -16

 2013 -2012. وكان من الضروري االنتظار حتى االقفال الرمسي حلسابات الفرتة 2013نهاية ديسمرب/كانون األّول 

 أن غري أنه ميكن التأكيد اليوم علىساسية، ضع املالي للميزانية اإلدارية األإىل إقرار الو ،حبسب الرتتيب ،لاقبل االنتق

 . ةكاملرة قد ُأجنز بصومن احلسابات اخلاصة ألغراض متفق عليها  دفع املبالغ املقرتضة

 

لتنفيذ أنشطة مت أصاًل االتفاق عليها مع اجلهات  أصبحت متاحةإىل احلسابات اخلاصة املدفوعة املبالغ  وهذه -17

 موارد متاحة جديدة غري خمصصة. ي من اخلطأ اعتبارها املاحنة. وبالتال

 

 واإليرادات املتوقعة صروااتامل -اءه

 

 ةضافياإل وااليرادات(، امللتزم بها صروفات)أو امل املتوقعة صروفاتامل سقاطات بشأنإ جلدول التاليا رضيع -18

 املقبلة. الفرتة املالية رتحيل املتوقع إىلالمع  الفرتة املالية لميزانية اإلدارية األساسية حتى نهايةل ةاملتوقع

 

 .مليون دوالر أمريكي 1.5حوالي  2015 مايو/أّيارالرصيد املتاح يف امليزانية اإلدارية األساسية يف  وقد بلغ -19

 السادسةة تكلفة الدور أي، الفرتة املالية مصروفاتأكرب  ه ال يزال يتعني استيعابيف االعتبار أن األخذجيب لكن و

املصروفات وااللتزامات الروتينية املتوقعة حتى نهاية )أخرى  عناصر ه ما يزال يتوجب احتسابوأن ،للجهاز الرئاسي

 أساسي(.العام بشكل 
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 2015ديسمرب/كانون األّول  31ملصرواات اإلضااية من امليزانية اإلدارية األساسية حتى ا: تقدير 3اجلدول 

 
 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي الوصف:

  2015أّيار /مايو 30رصيد امليزانية اإلدارية األساسية يف 

 )وفقا للبيان املالي(
 -381 510 1 

  - 3احلسابات االحتياطية

 1 510 381-  الرصيد املتاح املعدل

    2015ديسمرب/كانون األول  31املتوقعة حتى  املصروفات ناقص:

  املائة من العملية احملّسنة السرتداد  يف 8 سبةنتكاليف املوارد البشرية )مبا يف ذلك

 تكاليف خدمة املشروعات(يف املائة من  6و التكاليف
105 645  

  خدمة  كتكاليفيف املائة  6)مبا يف ذلك نسبة  للجهاز الرئاسي السادسةتكلفة الدورة

 املشروع(
000 689  

 210 000 اإلنفاق الشهري املتكرر للمعاهدة  

 33 724  اجملموع الفرعي

  1 150 000- 2015ديسمرب/كانون األول  31حتى املتوقعة اإلضافية  زائد: اإليرادات

 1 116 276-  2017-2016 املالية لفرتةلالرصيد املتوقع ترحيله 

 

 يما يرد البيان املالي املوحد)ف IT/GB-6/15/Inf.7بالوثيقة  )أ( 5 املرفقيف  املصروفات وضعيرد  -20

املفصلة مقارنة  روفاتن املصتبّي وهيية إضافية معلومات مالفيه أيضًا وترد  .()ب( 5 املرفقيونيو/حزيران يف  30 يف

 حبسب املخصصات. بامليزانية اإلدارية األساسية املعتمدة أساسًا

 

 احتياطي رأس املال العامل -واو

 

ُيحتفظ يف نطاق الصندوق العام باحتياطي رأس مال عامل على ما يلي:"من الالئحة املالية  4-6 ادةتنص امل -21

  "...اآلراءمبستوى حيدده من وقت آلخر اجلهاز الرئاسي بتوافق 

 

مبوجب القرار  حاليًا دوالر أمريكي 400 000إىل  350 000وقد متت زيادة مستوى رأس املال العامل من  -22

 . 2013-2012 الفرتة املاليةعلى أن يتم متويله يف  للجهاز الرئاسيلدورة الرابعة الصادر عن ا 9/2011

 

 .متعاقدًا طرفًا 15من  أمريكيًا دوالرًا 76 045 89احلالية، وردت أموال بلغ جمموعها  الفرتة املاليةخالل و -23

من املبالغ املستحقة الحتياطي رأس  يف املائة 69.5 يأ أمريكيًا دوالرًا 278 164 مبلغ ورد ،2015أّيار /مايو 31 ويف

 .متعاقدًا طرفًا 84على  مستحقًا 121 836بقيمة  املال العامل، ما ترك رصيدًا

                                                 
خمتلطاة   االحتيااطي التشاغيلي للطارف الثالاث املساتفيد     توخيًا للوضوح والرقابة املالية، مل تعد األموال املخصصة الحتياطي رأس املاال العامال  و    3

على التوالي( ضامن حسااب األماناة     02و 01، يتم االحتفاظ بهذه األموال يف حسابات "صغرية" )2014ية اإلدارية األساسية. ومنذ باألموال يف امليزان

MTF/INT/017/MUL. 
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 االحتياطي التشغيلي للطر  الثالث املستفيد -زاي

 

أمني املعاهدة الدولية  ُينشأالثالثة أن  الصادر عن دورته 5/2009، مبوجب القرار الرئاسي طلب اجلهاز -24

ويف هذا الصدد اقرتحت  املساهمات الطوعية.من خالل  متويلهإىل  اودع ،لي للطرف الثالث املستفيدياالحتياطي التشغ

مستوى  الرئاسي على اجلهاز 2009اللجنة املخصصة للطرف الثالث املستفيد يف اجتماعها الثاني املنعقد يف مارس/آذار 

 .4دوالرا أمريكيا 283 280لالحتياطي التشغيلي يعادل  أوليًا

 

املائة من املبالغ املستحقة  يف 95.2 يأ دوالر أمريكي 269 694ورد مبلغ  2015 أّيار/مايوية يف نهاو -25

من  أمريكيا دوالرا 13 586بقيمة  فتبقى رصيد ،متعاقدًا طرفًا 72 قبل لالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد من

 دفع.للستحقة األموال امل

 

 احلسابات اخلاصة املدعومة من املاحنني -ثانيا
 

 احلساب اخلاص لألغراض املتفق عليها -ألف

 

 .أمريكيًا دوالرًا 478 378 ،2013-2012ل من الفرتة املالية ني املرّحاملتعدد املاحن سابرصيد هذا احلبلغ  -26

 بالوثيقة 6 املرفقزيد من املساهمات على النحو املبني يف امل ورد ،2015-2014 الفرتة املاليةوخالل 

IT/GB-6/15/Inf. 7. 

 

 .IT/GB-6/15/Inf. 7بالوثيقة  )أ( 7 املرفقيف  2015 أّيار/مايو 31 حتىرد البيان املالي للحساب اخلاص يو -27

 

 دعم مشاركة البلدان الناميةلحساب  -باء

 

اإليراد وقد متثل  .أمريكيًا دوالرًا 389 539 ،2013-2012 الفرتة املاليةل يف بداية بلغ الرصيد األولي املرّح -28

 .ًاأمريكي ًادوالر 135 988 قدره مبلغيف  اآلنالوارد إىل احلساب يف الفرتة املالية احلالية حتى 

 

 بلوغ الرصيدومع  .IT/GB-6/15/Inf. 7بالوثيقة  )ب( 7 املرفقة عن هذا احلساب يف ترد بيانات مالية موجزو -29

الدورة السادسة ت احتياجا احلساب هذا من املتوقع أن يليب ،أمريكيًا دوالرًا 392 084أّيار قيمة /مايويف نهاية 

 احلالية للجهاز الرئاسي.

 

                                                 
4  http://www.planttreaty.org/meetings/tpbc2_en.htm doc. IT/TPBC-1/08/2 refers  
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، ومن املخّيب لآلمال أن يأتي إمجالي الدعم هلذا الصندوق من أربعة أن ينضب احلساب يكادومع ذلك،  -30

للجهاز  السادسةالنظر إىل األعباء املالية الناجتة عن عقد الدورة وب .أطراف متعاقدة فحسب خالل السنوات املاضية

  .التربعات للحساب إىل تقديم على وجه السرعة املتعاقدةاألطراف تدعى اسي، ئالر

 

 صندوق تقاسم املنااع -ثالثا

 

أنشطة صندوق تقاسم  -"عمليات صندوق تقاسم املنافع"تقرير عن  - IT/GB-6/15/Inf. 7 تتناول الوثيقة -31

 . املنافع بالتفصيل

 

 /كانون الثانييناير 1خالل الفرتة من  صندوققدمت مساهمات إىل ال اليتاألطراف املتعاقدة  تفاصيل عن وترد -32

 الوضع املالي وجز عنم رديف حني ي ، IT/GB-6/15/Inf.7من الوثيقة 6 املرفقيف  2015 أّيار/مايو 31 حتى 2014

 .)ج) 7 املرفقيف  2015 أّيار/مايو 31 حتىصندوق تقاسم املنافع ل

 

 االستنتاجات   -رابعا

 

لمعاهدة، وبالتالي من لاألساسية  استقرار الوظائف ضمانهو امليزانية اإلدارية األساسية  من وجود اهلدف -33

  عملياتها األساسية وتنفيذ برنامج العمل. عرقلة إىل لتنبؤ بهل قابلالونتظم املنقص التمويل  ال يؤديالضروري أ

 

اإلجيابية، ال تزال هناك بعض املشاكل املالية احملتملة اليت ميكن أن يكون هلا  ألمورا بعضعلى الرغم من و -34

تها على مستوى العمليات املعاهدة وعضوي يف أصحاب املصلحة على التزامعلى برنامج عمل املعاهدة، و ًاسلبي ًاأثر

 والسياسات.

 

 وسيكون لذلك تأثري ،املقبلة الفرتة املاليةاخلاصة خالل  ساباتأن يتم استنفاد احلب احتمال ملموس جدًاهناك  -35

وليس من املتوقع أن يتواصل الدعم االستثنائي من  ربنامج العمل العام للمعاهدة.ل التشغيلي سليب للغاية على املستوى

 .لدوليةجدًا من املاحنني منذ تأسيس املعاهدة نظرًا إىل استمرار األزمة املالية ا عدد حمدودخارج امليزانية الذي قدمه 

 

 املزيد من األنشطة اليت وعبستت وأصبحت مليزانية اإلدارية األساسيةويف فرتتي السنتني املاضيتني، مت تعزيز ا -36

 من األطراف دون زيادة العبء املالي على كل طرف تعترب بطبيعتها من وظائف التنفيذ األساسية. وحتقق ذلك من

على الرغم من هذا، جيب عدم التقليل من أهمية تأمني متويل جديد و .يف املعاهدةاملتعاقدة نظرًا إىل ازدياد عدد األعضاء 

 .ممكنًا برنامج العمل إنفاذ جلعل كاف للحسابات اخلاصة

 



9 IT/GB-6/15/24 

 

ص لى بذل كل جهد ممكن لتقديم مساهمات طوعية إىل احلساب اخلاع األطراف املتعاقدة ووفقا لذلك، مت حّث -37

 .يف املستقبل القريب ب اخلاص ملشاركة البلدان الناميةحلسافضال عن ا لألغراض املتفق عليها

 

لميزانية اإلدارية األساسية، ال بد من اإلشارة إىل أن عدد األطراف ل ًاعموم املستقر الوضع املالي وعلى الرغم من -38

 فقط منطرفًا  49 إذ اقتصر على للغاية ازال حمدوديامليزانية اإلدارية األساسية ال  إىل مساهمة أي اليت قدمت املتعاقدة

تعدد األطراف املللتأكيد على الطابع  ًاضروري ًايف هذا الصدد أمر اتالتحسين تًًعترب إذن، .طرفًا متعاقدًا 131 أصل

يف امليزانية اإلدارية  ،2012، الذي بدأ عام االحتاد األوروبيدعم  يف هذا السياق، من املشجع أن نالحظو للمعاهدة.

م مساهماتها يف الوقت يعلى تقد بشدةمجيع األطراف املتعاقدة  وحنث. احلالية الفرتة املالية واستمر حتىاألساسية 

 .تناسبم مبستوىاملناسب، و

 

 .فعاًل بلوغهن ي ميكذدرجة من عدم اليقني بشأن مستوى امليزانية ال تنطوي الطبيعة الطوعية للمساهمة علىو -39

األطراف املتعاقدة جيعل من الصعب  قبل ملساهمات الطوعية منا بالنسبة إىلاهمات استخدام اجلدول اإلشاري للمس إن

 كبارفيها مساهمة أحد  ختتلفاحلاالت اليت  الناشئ عنو عتمدةامليزانية اإلدارية األساسية امل إمجاليالنقص يف  حتديد

من اجلهاز الرئاسي  إرشاداتحلصول على اإىل من املهم السعي  صبحذا يوهل .بدرجة كبرية عن املبلغ املتوقع املساهمني

 عناملعتمدة اليت تنشأ  األساسية امليزانية اإلداريةيف  احملتمل نقصلا مواصلةنزعة النظامية حنو لا معاجلةبشأن 

  طوعي للمساهمات. شارياستخدام جدول إ

 


