
 

 

 
وبرنامج العمل والميزانية  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة  -C 2017/3الوثيقة 

 2019-2018للفترة 
 
 2017يونيو/حزيران  -4مذكرة المعلومات رقم 

 
الصندوق الخاص موارد لتجديد  2017-2016ترحيل الرصيد غير المنفق العتمادات ميزانية الفترة لاقتراح 

 لمرة واحدة ألنشطة التمويل اإلنمائي
 

لتجديد  2017-2016 الفرتةأي رصيد غري منفق من اعتمادات استخدام بللمدير العام  يأذنقرتاًحا اهذه املذكرة  تتضمن
 .واحدةموارد الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي ملرة 

 
 معلومات أساسية -أوال

 
لميزانية لاعتمادات  ت علىيصــــــــــوّ و التالية على برنامج العمل لفرتة الســــــــــنتني  هدورة من دوراتيوافق املؤمتر يف كل  -1

 . ةربنامج وامليزانيالاألخرى املتعلقة بسائل املبشأن إىل املدير العام ات وسلط اتاملؤمتر أيضا توجيهقدم لتنفيذه. وي
 
أي أرصـــدة غري منفقة من اعتمادات رحيل ت على 1يف عدد من املناســـبات الســـابقة ويف هذا الصـــدد، وافق املؤمتر -2

رتحيل بذن املؤمتر أ، 2009-2008منذ فرتة الســـنتني فعلى وجه اخلصـــوص، و امليزانية لتحقيق جمموعة من األغراض احملددة. 
 اليت بلغت:و  رة واحدة يف فرتة السنتني الالحقة،ملحمددة خدمات الرصيد غري املنفق من االعتمادات املخصصة الست

 
مرفق موارد لتجديد  2011-2010 إىل فرتة الســــــــــــنتني 2009-2008 فرتة الســــــــــــنتني مندوالر أمريكي مليون  2.5 •

 ؛اإلنفاق الرأمسايل
لتنفيذ خطة العمل  2013-2012إىل فرتة الســــــــــــنتني  2011-2010 فرتة الســــــــــــنتني مندوالر أمريكي مليون  8.7 •

 تنفيذا كامال؛ نظمةاملتجديد لالفورية 
 غرض التغيري التحويل؛ل 2015-2014 فرتة السنتني إىل 2013-2012فرتة السنتني  مندوالر أمريكي مليون  9.4 •
 .عزيز التغيري التحويللت 2017-2016إىل فرتة السنتني  2015-2014من فرتة السنتني أمريكي ر دوالمليون  5.6 •

 
عند النظر ته احدود ســــــــلط مســــــــألة ينظر فيها فقط املؤمتر ويفنفقة املاإلذن برتحيل األرصــــــــدة غري قد كان قرار و  -3
 .التابعة له لجانالاجمللس أو من قبل مناقشة إجراء أي مستوى امليزانية، دون  يف
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لدورة األربعني للمؤمتر ا ،)2017 نيســان/أبريل 28-24( دورته الســادســة واخلمســني بعد املائة، يف اجمللسوأوصــى  -4
 املدير العام. ماقرتحهلذين اامليزانية المستوى رنامج العمل و ب) باملوافقة على 2017متوز يوليو/(
 
 التــام ماز تلاملتمثــل يف اال لواجبــهمنــه  اكــا در إ ،ملــدير العــامفــإن انيســــــــــــــــان، أبريــل/يف املنعقــدة منــذ دورة اجمللس و  -5
 10نفق (أقل من غري مصــــــــــــــغري رصــــــــــــــيد هناك اآلن أن يكون يتوقع ، برنامج العمللتنفيذ ويف إنفاقها اعتمادات امليزانية ب

 ةزايدتطلبات ماملنظمة شـــهد فرتة الســـنتني املقبلة، ســـتوخالل . 2017-2016دوالر أمريكي) يف �اية فرتة الســـنتني ماليني 
بعض  أن شـارات تبّني إ. وباإلضـافة إىل ذلك، هناك ثابتةامسية  قدمها يف سـياق ميزانيةتاليت واملسـاعدة الفنيتني لى اخلربة ع

. 2017-2018فرتة الســـــــنتني موعدها خالل  ويفالكامل اشـــــــرتاكاته املقررة بتســـــــديد حمتملة يف  اواجه قيودياألعضـــــــاء قد 
 2017-2016ني فرتة الســــنتســــتخدم أي رصــــيد غري منفق من اعتمادات ميزانية أن يُ بيقرتح املدير العام هذا املنطلق،  منو 

 ح أدناه.كما هو موضّ   ،رة واحدةمل الصندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائيموارد لتجديد 
 

 الصندوق الخاص ألنشطة التمويل اإلنمائيتجديد موارد  -ثانياً 
 
ألنشــــــــطة  صــــــــندوق خاصبإنشــــــــاء ، إىل قيام املدير العام 2016أيار مايو/يف  ،اجمللسأشــــــــار دت جلنة املالية و أيّ  -6

ع مشـــاركة بشـــكل فاعل من الالئحة املالية لتمكني املنظمة من امل 7-6مبوجب املادة  (الصـــندوق اخلاص)  اإلمنائيالتمويل 
ملتزايدة من االصناديق العاملية واملؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك مصارف التنمية اإلقليمية، لتلبية احتياجات األعضاء 

 .2فنيةاملساعدة ال
 
تنص والية املنظمة على تقدمي املســـــاعدة الفنية إىل أعضـــــائها. وتقدم املســـــاعدة الفنية من خالل برنامج العمل و  -7

ة االشرتاكات املقررة ومن خالل عدة برامج خاصة وحسابات واتفاقات سبق أن تأسست على مر السنوات املمول بواسط
 تلبية لالحتياجات والظروف املتغرية لألعضاء والشركاء، واليت متول من االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية. 

 
صياغة االستثمارات. عنية باملبعثات إىل الساعدة الفنية الربنامج التعاوين للبنك الدويل امل يقدمعلى سبيل املثال، ف -8
يف حني أن .وخربهتا الفنية للبلدان األعضــاء عند الطلب، مســتعيناً مبوارده اخلاصــةنظمة رنامج التعاون التقين دراية امليتيح بو 

حلاالت  . وأطلق الصـــــندوق اخلاصالشـــــعبية القاعدةاملشـــــاريع العملية على مســـــتوى ميّول حســـــاب األمانة اخلاص بتليفود 
 ليسمح للمنظمة بأن تطلق العمليات اخلاصة حباالت الطوارئ بدون تأخري.  2004الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل يف عام 

 
والبيئة اليت تعمل فيها املنظمة آخذة يف التطور، ال ســــــــــــــيما فيما خيص توفري التمويل اإلمنائي. تقوم املســــــــــــــاعدة  -9

مسية التقليدية املمولة بواسطة املنح، بتمويل قسم كبري من أنشطة املساعدة الفنية للفاو. إال أن حتقيق خطة عام اإلمنائية الر 
ســـــــــــوف يتطلب زيادة كبرية يف االســـــــــــتثمارات. هناك املزيد واملزيد من التمويل اإلمنائي الذي يقدم، مبا يف ذلك يف  2030

ســـــــــتثمارية ذات األغراض اخلاصـــــــــة (مثل مرفق البيئة العاملية والصـــــــــندوق قطاع األغذية والزراعة، من خالل الصـــــــــناديق اال
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 األخضـــــــر للمناخ) ومصـــــــارف التنمية اإلقليمية. وتدعو هذه املؤســـــــســـــــات الفاو إىل تقدمي املســـــــاعدة الفنية إىل أعضـــــــائها
 . إذ حيصلون على هذا النوع من التمويل اإلمنائي ويطبقونه، علماً أنه قابل إىل االزدياد مستقبالً 

 
 نظراً إىل التوســــــــــع يف حجم الصــــــــــناديق العاملية وتزايد املصــــــــــارف اإلمنائية اإلقليمية، ســــــــــّلم املدير العام باحلاجة -10

 إىل الوصـــــول الســـــهل إىل املوارد من أجل توفري التمويل املســـــبق وزيادة املســـــاعدة الفنية للتمويل اإلمنائي. فمن شـــــأن ذلك
أن ميّكن املنظمة من العمل بصورة فاعلة مع الصناديق العاملية ومصارف التنمية اإلقليمية لتلبية االحتياجات الفنية املتزايدة 

 لألعضاء. 
 

 : اثنني مكونني، وهو ينطوي على 2016يف منتصف عام الصندوق اخلاص لذلك، مت إنشاء و  -11
 

 املســــــــــــــــــــاعـــــــدة الفنيـــــــة،غراض ويـــــــل املســــــــــــــبق ألمكون رأس املـــــــال العـــــــامـــــــل من أجـــــــل توفري التم (أ)
بشرط االسرتداد الكامل، مع الصناديق العاملية ومصارف التنمية اإلقليمية واهليئات األخرى اليت تستوجب 

 متويًال مسبقاً للمصروفات؛ 
يف شراكات برجمة االستثمارات مع الصناديق العاملية  املنظمةمكون صندوق متجدد لدعم توسيع مشاركة  (ب)

 املؤسسات املالية الدولية وال سيما مصارف التنمية اإلقليمية. و 
 

 مســــــــــتهدف متويل أويل ســــــــــتوىيتمتع الصــــــــــندوق اخلاص مبجمللس، أشــــــــــار إليه اجلنة املالية و  هدتأيّ على حنو ما و  -12
  :مصادرأربعة من الية مموارد احلصول على له دوالر أمريكي وميكن ماليني  10 قدره

 
 املباشرة من اجلهات املاحنة املهتمة؛الطوعية املسامهات  (أ)

ــــــــــــــــــ (ب) /حتويل أرصـــــدة األموال يف املشـــــاريع املنجزة لغري حاالت الطوارئ، على النحو الذي جتيزه االحتفاظ بـ
 اجلهات املاحنة؛

 ؛/حتويل عائدات الفوائد على أرصدة أموال املشاريع، على النحو الذي جتيزه اجلهات املاحنةاالحتفاظ بـ  (ج)
  على أن يوافق املؤمتر على ذلك. ،ملرة واحدةامليزانية لرصيد غري املنفق من اعتمادات احتويل  (د)

 
ك، عالوة على ذلو من اجلهات املاحنة. مباشـــــــــرة طوعية مســـــــــامهات  ةأيالصـــــــــندوق اخلاص تلق ي، مل اليوم وحىت -13
رادات إيإن ، و الصــــــــــندوق اخلاص إىل حاالت الطوارئأموال املشــــــــــاريع املنجزة لغري أرصــــــــــدة ة بنقل ماحنتأذن أية جهة  مل

  .البيئة االقتصادية احلاليةيف ظل  ةيادأرصدة صناديق املشاريع هي غري مالفوائد القصرية األجل يف 
 

 الســــتثماراتا وبرجمةفنية متويل مســــبق للمســــاعدة العلى احلصــــول على وهناك طلب كبري من البلدان األعضــــاء  -14
وعلى  ســنتني املقبلة،فرتة الخالل التنمية اإلقليمية. ولتلبية هذا الطلب مصــارف الصــندوق األخضــر للمناخ و ما يتعلق ب يف

ن اعتمــادات ماملؤمتر بنقــل أي رصــــــــــــــيــد غري منفق يــأذن قرتح اآلن أن جمللس، يُ أشـــــــــــــــار إليــه او  جلنــة املــاليــةحنو مــا أيــّدتــه 
 رة واحدة.ملموارد الصندوق اخلاص تجديد ل 2017-2016 السنتني فرتة
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 رة واحدة: مل التايلالتفويض  دورته  تقريريربز يفاملؤمتر أن من طلب ولذلك، يُ  -15
 

الالئحة املالية، اســــتخدام أي رصــــيد غري منفق من اعتمادات من  2-4املادة  يأذن للمدير العام، على الرغم من
 رة واحدة.مل اإلمنائيالصندوق اخلاص ألنشطة التمويل موارد تجديد ل 2017-2016الفرتة 


