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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة،

 اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 جلنة املالية

 الدورة احلادية والستون بعد املائة

 2016مايو/أيار  20 - 16روما، 

 التمويل اإلمنائياقرتاح بإنشاء صندوق خاص ألنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Boyd Haightالسيد 

 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 5324 5705 3906+اهلاتف: 
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 موجز
 

  التمويل اإلمنائيتقرتح هذه الوثيقة إقامة صندوق خاص جديد على أن يسّمى بالصندوق اخلاص ألنشطة. 

  وسيتم إنشاء الصندوق املقرتح مبوجب املادةA-F        من الالئحة املاليةة. وللمةدير العةام بالتةالي أن إيةز إنشةاء

 ت عليهةا كمةا يةراه األعضةاء مناسةبا ،     احلساب االستئماني الالزم. وتتاح هةذه الوثيقةة للعلةم وإبةداء املالحظةا     

  وذلك بغرض إبقاء جلنة املالية على إطالع كامل على املسائل املالية اهلامة.

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

    وتسةلي  الضةوء   التمويةل اإلمنةائي  إن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علما  باقرتاح إنشاء صندوق خةاص ألنشةطة 

 حمددة، حبسب ما تراه مناسبا . على أية قضايا 

 

 مشروع املشورة
 

  التموينل اإلمننائي  بقيام املدير العام باستشارتها بشأن إنشاء صنندوق خناص ألنشنطة     املالية جلنةرحبت ،

 وأعربت عن دعمها هلذا املقرتح.

 مينول  منن خنارمل املييانينة،     7-6الصندوق اخلاص، املنشأ مبوجب الالئحة املالينة   أن أشارت اللجنة إىل ،

تفت بأن الصندوق اخلاص ميكن أن يساعد املنممنة علنل التعامنل بشنكل تفاعنل مند الصننادية العاملينة         واعرت

 ومصارف التنمية اإلقليمية من أجل تلبية االحتياجات املتيايدة لألعضاء من املساعدات الفنية. 

      لن  سينشنأ مبسنتوم مسنتهدف يب    التموينل اإلمننائي  أحيطت اللجنة علمًا بنأن الصنندوق اخلناص ألنشنطة 

   ماليني دوالر أمريكي. 10
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p-  ُيقرتح إنشاء صندوق خاص جديد مبوجب املادةA-F     الصةندوق اخلةاص    عةر  بتسةمية  ُيمةن الالئحةة املاليةة

 وطريقة تشغيله على النحو التالي. هالغرض منوالصندوق اخلاص املقرتح  سياق . ويكونالتمويل اإلمنائيألنشطة 

 

 السيناق

 

i- .وتقةدم املسةاعدة الفنيةة مةن خةالا برنةامل العمةل         تنص والية املنظمة على تقديم املساعدة الفنية إىل أعضائها

املموا بواسطة االشرتاكات املقررة ومن خالا عدة برامل خاصة وحسابات واتفاقات سبق أن تأسست على مةر السةنوات   

 اليت متوا من االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية. تلبية لالحتياجات والظرو  املتغرية لألعضاء والشركاء، و

 

ليوفر املساعدة الفنية لبعثةات صةياغة    p9A4على سبيل املثاا، تأسس الربنامل التعاوني للبنك الدولي يف عام  -3

دان لكي إعل دراية الفاو وخربتها الفنيةة متةاحتل للبلة    p9FAيف عام  برنامل التعاون التقيناالستثمارات. وقد تأسس 

مةن أجةل متويةل     p99Fاألعضاء عند الطلب، مستعينا  مبوارده اخلاصة. وتأسس حساب األمانة اخلاص بتليفود يف عام 

 irr4املشاريع العملية على مستوى القاعدة. وأطلق الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشةطة إعةادة التأهيةل يف عةام     

  الطوارئ بدون تأخري.ليسمح للمنظمة بأن تطلق العمليات اخلاصة حباالت 

 

هد  حمدد ومصدر متويل وتدابري لإلبالغ. وهي دليةل   اخلاصة ولكل من تلك الربامل واحلسابات واالتفاقيات -4

إىل تةوفري   ةالرامية  عضةويتها فضال  عن بعد نظر  ،على التطبيق املرن واحلذر يف آن معا  للوائح املنظمة على يد املدير العام

 املتغرية.  الوسائل لتكييف املنظمة مع الظرو 

 

املسةاعدة  تقةوم   .اإلمنةائي ص تةوفري التمويةل   خيال سيما فيما  ،والبيئة اليت تعمل املنظمة فيها آخذة يف التطور -5

إال أن حتقيق خطةة   بواسطة املنح، بتمويل قسم كبري من أنشطة املساعدة الفنية للفاو.املمولة  ةتقليديال اإلمنائية الرمسية

الذي يقدم، مبةا يف ذلةك    التمويل اإلمنائياالستثمارات. هناك املزيد واملزيد من  سو  يتطلب زيادة كبرية يف ir3rعام 

يف قطاع األغذية والزراعة، من خالا الصناديق االستثمارية ذات األغراض اخلاصة )مثل مرفق البيئة العامليةة والصةندوق   

 املسةةاعدة الفنيةةة إىل أعضةةائها تةةدعو هةةذه املتسسةةات الفةةاو إىل تقةةديمواألخضةةر للمنةةامص ومصةةار  التنميةةة اإلقليميةةة. 

 ، علما  أنه قابل إىل االزدياد مستقبال . ويطبقونه التمويل اإلمنائيعلى هذا النوع من  حيصلونإذ 

 

A-    إن اتفاقيةةات املشةةاريع الةةيت تةةنص علةةى قيةةام الفةةاو بتقةةديم املسةةاعدة الفنيةةة مةةن خةةالا صةةناديق التمويةةل 

غالبا  مةا تفةرض اشةرتاطات خاصةة، وال سةيما احلاجةة إىل حتمةل        ذات األغراض اخلاصة ومصار  التنمية اإلقليمية، 

يف هذه احلاالت، فإن اتفاقيات املشاريع اليت يتم تأسيسها كحسةابات اسةتئمانية تطلةب     املصروفات قبل تلقي التمويل.

املاليةة للفةاو حتظةر     اللوائح والقواعداسرتداد مصروفات الفاو وفقا  جلدوا مبين على أساس ال الربح وال اخلسارة. إال أن 

 التمويل املسبق للمصروفات، وهكذا ال توجد أي حسابات أو برامل حالية لدى الفاو تفي بهذا الغرض. 
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F-  زد على أن تقييم عامirp3 1لدور الفاو يف االستثمار من أجل األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية 

خدمات دعم االسةتثمارات، مبةا فيهةا املسةاعدة الفنيةة، إىل البلةدان األعضةاء         قد أقر بدور الفاو احلاسم من حيث توفري

 الةذي أصةدرته   2وأوصى حبشد مساهمات طوعية إضافية للسماح بتوسيع هذا العمل. وأشةارت األمانةة يف تقريةر املتابعةة    

ستثماري، حبسب مةا يوصةي   ص زيادة تقديم الدعم االخيفيما  إىل أن إتاحة املوارد ال تزاا من التحديات irp5يف عام 

 به التقييم .

 

 م املةدير العةام باحلاجةة   نظرا  إىل التوسع يف حجم الصناديق العاملية وتزايةد املصةار  اإلمنائيةة اإلقليميةة، سةل       -8

 فمةن شةأن ذلةك    .لتمويةل اإلمنةائي  إىل الوصوا السهل إىل املوارد من أجل توفري التمويل املسبق وزيادة املساعدة الفنيةة ل 

املنظمة من العمل بصورة فاعلة مع الصناديق العامليةة ومصةار  التنميةة اإلقليميةة لتلبيةة االحتياجةات الفنيةة         أن ميك ن

  .ءألعضالاملتزايدة 

 

 الغرض من الصندوق اخلاص املقرتح

 

   سيتألف الصندوق اخلاص املقرتح من مكونل: -9
 

 ات املسةةاعدة الفنيةةة،املسةةبق لغايةةمكةةون رأس املةةاا العامةةل مةةن أجةةل متكةةل املنظمةةة مةةن تةةوفري التمويةةل    )أص

داد الكامل، من خالا اتفاقيات مشاريع تعقد مع الصةناديق العامليةة ومصةار  التنميةة اإلقليميةة      بشرط االسرت

 واهليئات األخرى اليت تستوجب متويال  مسبقا  للمصروفات؛  

اديق العامليةة  صندوق متجةدد لةدعم توسةيع مشةاركة الفةاو يف شةراكات برتةة االسةتثمارات مةع الصةن          مكون  )بص

   واملتسسات املالية الدولية وال سيما مصار  التنمية اإلقليمية.

 

 اخلاص املقرتح دوقالصنتشغيل 

 

pr-   سةةيبلا املسةةتوى املسةةتهد  للصةةندوق اخلةةاصpr بةةل املكةةونل بالتسةةاويم قّسةةماليةةل دوالر أمريكةةي ُت 

 ودائةرة  الةتقين ملةدير العةام وإدارة التعةاون    )أي رأس املاا العامل والصندوق املتجددص على أن يكون حتت سلطة مساعد ا

 .إدارة الربامل

 

pp-   :وسيتلقى الصندوق اخلاص التمويل من املصادر التالية 
 

 املساهمات املباشرة من اجلهات املاحنة املهتمة؛ )أص

                                                             
 .PC 113/2الوثيقة   1
 .PC 117/3الوثيقة   2
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احتجاز/حتويل أرصدة األمواا يف املشاريع املنجزة لغري حاالت الطوارئ، على النحةو الةذي زيةزه اجلهةات      صب)

 املاحنة؛

 حتجاز/حتويل عائدات الفوائد على أرصدة أمواا املشاريع، على النحو الذي زيزه اجلهات املاحنة؛ا صج)

irp4-irp5حتويل ملرة واحدة للرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة  صد)
3   

 

 الصةاخل

 

pi-  سيتم إنشاء الصندوق املقرتح مبوجب املادةA-F        إنشةاء   مةن الالئحةة املاليةة. وللمةدير العةام بالتةالي أن إيةز

احلساب االستئماني الالزم. وتتاح هذه الوثيقة للعلم وإبداء املالحظات عليها كما يةراه األعضةاء مناسةبا ، وذلةك بغةرض      

 إبقاء جلنة املالية على إطالع كامل على املسائل املالية اهلامة.

 

 

                                                             
 يف عةدد  وافةق املةتمتر علةى ترحيةل األرصةدة غةري املنفقةة نموعةة مةن الغايةات احملةددة           موافقة املةتمتر.   احملدد احلل التمويلييستوجب هذا   3

 .irp5و irp3و irppو irr9و irrpو p999و p99Fو p99pو p98Fو p983و p98pو p9F9وقد جرى ذلك يف األعوام . من املناسبات السابقة


