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 معلومات أساسية -أوالا 
 
يوافق املؤمتر يف كل دورة من دوراته على برنامج العمل لفرتة السنننننننننننتو التالية ويصننننننننننوزت على اعتمادات للميزانية  -1

 لتنفيذه. ويقدم املؤمتر أيضا توجيهات وسلطات إىل املدير العام بشأن املسائل األخرى املتعلقة بالربنامج وامليزانية. 
 
 1العام. على برنامج العمل ومستوى امليزانية الذي اقرتحه املدير 2017ويف هذا الصدد، وافق املؤمتر يف يوليو/متوز  -2
 
من الالئحة املالية، اسننننننننننتخدام أي رقننننننننننيد غ  منفق من  2-4وأجاز املؤمتر للمدير العام، على الرغم من املادة  -3

ة دعماً لربامج املنظمة، مبا يف ذلك للصننننننننننندوط ا ا  ألنشننننننننننطة السننننننننننتخدامه مرة واحد 2017-2016اعتمادات الفرتة 
التموينننل ائينننائي، بننناالتفننناط مع االجتمننناع املشننننننننننننننرتل بو ىنا الربننننامج واملنننالينننة، وا ل  لننندى اجتمننناعنننا م املعقودة 

 م أي رقننيد مرحزل. وسننيتم إبالا األجهزة الرئاسننية مببلس واسننتخدا2017ديسننمرب/ كانون األو  -نوفمرب/تشننرين الثا   يف
 ، متاشيا مع اللوائح املعمو  هبا.2019-2018يف الفرتة 

 
وإن املدير العام، إدراكا منه لواجبه املتمثل يف االلتزام التام باعتمادات امليزانية ويف إنفاقها لتنفيذ برنامج العمل،  -4

. وإنز املبلس املقدر احلايل قد أبلس 2017-2016يتوقع اآلن أن يكون هنال رقننننيد قننننف  غ  منفق يف  اية فرتة السنننننتو 
 2إىل ىنة املالية خال  التحديث املنتظم بشأن أداء امليزانية.

 
وافق املؤمتر على ترحيل أي أرقنننننننندة غ  منفقة من اعتمادات امليزانية  موعة من الفايات ا ددة، ، يف املاضنننننننني -5

، أذن املؤمتر برتحيل الرقنننننيد غ  املنفق 2009-2008وعلى وجه ا صنننننو ، منذ فرتة السننننننتو  3عند عدد من احلاالت.
 من االعتمادات الستخدامات حمددة ملرة واحدة يف فرتة السنتو الالحقة، والا بلفت:

 
 2.5  لتجديد موارد  2011-2010إىل فرتة السننننننننتو  2009-2008مليون دوالر أمريكي من فرتة السننننننننتو

 مرفق ائنفاط الرأمسايل؛
 8.7  لتنفيذ خطة  2013-2012إىل فرتة السننننننننننننتو  2011-2010مليون دوالر أمريكي من فرتة السننننننننننننتو

 العمل الفورية لتجديد املنظمة تنفيذا كامال؛
 9.4  لفرض  2015-2014إىل فرتة السننننننننننننننتو  2013-2012مليون دوالر أمريكي من فرتة السننننننننننننننتو

 التحويل؛ التفي 
 5.6  لتعزيز  2017-2016إىل فرتة السنننننننننننننننتو  2015-2014مليون دوالر أمريكي من فرتة السنننننننننننننننتو

 التحويل. التفي 
 

                                        
 .CR 12/2017والوثيقة  C 2017/REPالوثيقة  يف 77ىل إ 73 من ؛ والفقراتC 2017/3الوثيقة   1
 .FC 169/7الوثيقة   2
 .2015و 2013و 2011و 2009و 2001و 1999و 1997و 1991و 1987و 1983و 1981و 1979حدث ذلك يف األعوام   3
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، يقدم املدير العام ملوافقة االجتماع املشنننرتل وا ل ، اقرتاحاً باسنننتخدام 2017وبناء على إذن من املؤمتر يف عام  -6
من أجل اسنننننننننتخدامها ملرة واحدة فقرب دعماً لربامج املنظمة من  2017-2016أي أرقننننننننندة غ  منفقة العتمادات الفرتة 

 جتديد موارد الصندوط ا ا  ألنشطة التمويل ائيائي.خال  
 

 المبررات -ثانياا 
 
هنال طلب متزايد من جانب األعضاء على ا ربة الفنية للمنظمة وعلى املساعدة الا توفرها من خال  براجمها،  -7

توفر املنظمة خرب ا و . 2030ال سنيما يف ضنوء املكانة املركزية الا تشنفلها األغذية والزراعة يف خطة التنمية املسنتدامة لعام 
برامج ومن خال  حسننابات أمانة و املقررة وامليزانية املمو  بواسننطة االشننرتاكات  الفنية ومسنناعد ا من خال  برنامج العمل

خاقنننة واتفاقيات أبرمت على مر السننننوات تلبية لالحتياجات والظروري املتف ة لوعضننناء والشنننركاء، واملمولة بواسنننطة كل 
 واملسامهات الطوعية. املقررة من االشرتاكات 

 
تقنندزم املنندير العننام بنناقرتاع، وافق عليننه املؤمتر، يقضنننننننننننننني بنن عننادة  2019-2018لفرتة يف برنننامج العمننل وامليزانيننة ل -8

مليون دوالر أمريكي ضمن ميزانية إمسية ثابتة لزيادة القدرات الفنية للمنظمة يف الربامج ذات األولوية  23.7ختصيص مبلس 
وظيفة فنية جديدة تشننننننننملها امليزانية يف جماالت الزراعة  58األعلى ولتحسننننننننو تنفيذ الربامج. وقد سل ذلك اسننننننننتحداث 

وحتليل الصننننننننننراعات/األمن الفذائي، ومصننننننننننايد األمسال، واألمن الفذائي، كروبات، واملناخ يالبيئية، ومقاومة مضننننننننننادات امل
الفقر  فضة وخالصننننننننننننننحننننيف جمننننا  داء األوالنظم الفننننذائيننننة واحلراجننننة واملوارد الوراثيننننة والثروة احليوانيننننة والتفننننذيننننة وتوحينننند 

 4وائحصاءات وائنتاج املستدام وائدارة الفنية.
 
حيافظ على مسننننننننتوى املوارد املخصننننننننصننننننننة لونشننننننننطة الفنية  2019-2018كما أن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -9

ة املعاهدات ز املؤسنننننننسنننننننية وااللتزامات املتعلقة بدعم هيئة الدسنننننننتور الفذائي واملشنننننننورة العلمية بشنننننننأن األمن الفذائي؛ وأجه
و باملتعلقة بوقاية النباتات واملبيدات واملوارد الوراثية النباتية؛ وىنة األمن الفذائي العاملي؛ واملبادرات الدولية واملبادرات ما 

 الوكاالت بشأن مصايد األمسال، واحلراجة والتفذية. 
 
 مة، وهي تقدم من خال  حسننننابات أمانةتيسننننر املسننننامهات الطوعية السننننخية لوعضنننناء تنفيذ برنامج عمل املنظ -10

من املتوقع ملسنننتوى املسنننامهات  2019-2018من أجل توف  املسننناعدة الفنية، واملسننناعدة يف حاالت الطوارا. ويف الفرتة 
 يف املائة.  50الطوعية أن يفوط االشرتاكات املقررة بنسبة 

 
كما وتقدم املنظمة املسننننننناعدة الفنية من خال  العديد من الربامج ا اقنننننننة واالتفاقات املمولة من االشنننننننرتاكات  -11

املقررة و/أو املسننننننننننامهات الطوعية. فعلى سننننننننننبيل املثا ، من خال  الربنامج التعاو  املشننننننننننرتل بو منظمة األغذية والزراعة 
التعاون  اعدة الفنية إىل البعثات املعنية بصياغة االستثمارات، كما أن برنامجوالبنك الدويل القدمي العهد، توفر املنظمة املس

 التقين جيعل دراية املنظمة وخرب ا الفنية متاحة إىل البلدان األعضاء بناء على الطلب. 
 

                                        
 .C 2017/REPالوثيقة  يف 77-73والفقرات  C 2017/3الوثيقة  يف 113إىل  108من و  63إىل  52 من الفقرات  4
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يل ائيائي. و ويف الوقت نفسننه، ف ن البيئة الا تعمل فيها املنظمة ذخذة يف التطور، ال سننيما يف ما خص توف  التم -12
وبينما متوز  املسننننناعدة ائيائية الرمسية التقليدية القائمة على املنح قسنننننماً كب اً من أنشنننننطة املسننننناعدة الفنية للمنظمة بواسنننننطة 

 زيادة كب ة يف االستثمار يف األغذية والزراعة.  2030حسابات األمانة، سيتطلب حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
 
ويف هذا الصننننننننننندد هنال املزيد من التمويل ائيائي الذي يقدم يف قطاع األغذية والزراعة، من خال  الصنننننننننننناديق  -13

االسنتثمارية ذات األغراض ا اقنة مثل مرفق البيئة العاملية والصنندوط األخضنر للمناخ ومصنارري التنمية ائقليمية. وتدعو 
من خال  براجمها حيث حيصنننل أعضننناىها على هذا النوع من التمويل  هذه املؤسنننسنننات املنظمة إىل تقدمي املسننناعدة الفنية

ائيائي ويسنننننننتخدمونه. وقد متوضنننننننعت املنظمة يف موقع ميكزنها من تقدمي املسننننننناعدة الفنية يف إعداد وتنفيذ الرزم التمويلية 
 للفايات ائيائية من قبل البلدان، من خال  براجمها االسرتاتيجية. 

 
ط األخضنننننننر للمناخ ومصنننننننارري التنمية ائقليمية، تسنننننننتوجب تلك احلسنننننننابات يف الكث  من ويف حا  الصنننننننندو  -14

 2016األحيان أن توفر املنظمة املسننننناعدة الفنية القابلة لالسنننننرتداد، بداًل من حسنننننابات األمانة مسنننننبقة التمويل. ويف عام 
وسننيعها لفاية لتمويل املسننبق للمسنناعدة الفنية وتاعرتري املدير العام باحلاجة إىل الوقننو  السننهل إىل املوارد من أجل توف  ا

التمويل ائيائي، فأنشننننأ باالتفاط مع ىنة املالية الصننننندوط ا ا  ألنشننننطة التمويل ائيائي. فمن شننننننننننننننننننننننأن ذلك متكو 
ألعضاء ااملنظمة من التعاطي بصورة استباقية مع احلسابات العاملية ومصارري التنمية ائقليمية من أجل الوفاء باحتياجات 

 املتزايدة من املساعدة الفنية. 
 
ولكن فيما تتم تلبية االحتياجات الربجمية األخرى من خال  املوارد املدرجة يف برنامج العمل وامليزانية واملسامهات  -15

احدة و الطوعية ذات الصلة حبسب ما ترد أعاله، ف ن الصندوط ا ا  ألنشطة التمويل ائيائي يتطلب جتديد موارده ملرة 
 .ثالثاً القسم لكي يستهل عمله حبسب ما ينص عليه 

 
 اإلنمائي التمويل ألنشطة الخاص الصندوق -ثالثاا 

 
 ام،الع املدير قبل من ائيائي التمويل ألنشننننننطة خا  قننننننندوط إنشنننننناء املالية ىنة دعمت ،2016 أيار/مايو يف -16

 املالتع من املنظمة متكو الصننننننننننننننندوط من واهلدري. بذلك علماً  ا ل  فأحاط املالية، الالئحة من 7-6 املادة مبوجب
 تلبية أجل من ،ائقليمية التنمية مصنننننننارري فيها مبا الدولية، املالية واملؤسنننننننسنننننننات العاملية احلسنننننننابات مع اسنننننننتباقية بصنننننننورة

   .5الفنية املساعدة من لوعضاء املتنامية االحتياجات

                                        
 CL 154/REPالوثيقة  ( يفج)16والفقرة  CL 154/4الوثيقة  يف 18و 17والفقرتان  FC 161/7الوثيقة   5
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 : نواث مكونو على ينطوي وهو( ا ا  الصندوط) ائيائي التمويل ألنشطة ا ا  الصندوط إنشاء متو  -17
 

 الكامل، داالسنننرتدا بشنننرط الفنية املسننناعدة ألغراض املسنننبق التمويل توف  أجل من العامل املا  رأس مكون (أ)
 متويالً  تسننننننننننننننتوجننب الا األخرى واهليئننات ائقليميننة التنميننة ومصنننننننننننننننارري العننامليننة الصننننننننننننننننناديق مع بننالتعنناون

  للمصروفات؛ سبقاً م
 مع نبالتعاو  االسننننننننتثمارات، لربجمة شننننننننراكات يف املنظمة اخنراط توسننننننننيع لدعم متجدد قننننننننندوط ومكون (ب)

 .ائقليمية التنمية مصارري سيما وال الدولية املالية واملؤسسات العاملية الصناديق
 
 على احلصو  له وميكن أمريكي، دوالر ماليو 10 قدره مستهدري أويل متويل مبستوى ا ا  الصندوط ويتمتع -18
 : مصادر أربعة من مالية موارد
 

 املهتمة؛ املاحنة اىهات من املباشرة الطوعية املسامهات (أ)
 جتيزه لذيا النحو على الطوارا، حاالت لف  املنجزة املشاريع يف األموا  أرقدةحتويل /بنننننننننننننننننن  واالحتفاظ (ب)

 املاحنة؛ اىهات
 املاحنة؛ ىهاتا جتيزه الذي النحو على املشاريع، أموا  أرقدة على الفوائد عائدات حتويل/بننن  واالحتفاظ (ج)
 .لكذ على املؤمتر يوافق أن على واحدة، ملرة امليزانية اعتمادات من املنفق غ  الرقيد وحتويل (د)

 
 لك،ذ على وعالوة. املاحنة اىهات من مباشنننننننننرة طوعية مسنننننننننامهات أية ا ا  الصنننننننننندوط يتلق مل اليوم، وحىت -19
 إيرادات أنز  كما  ا ا ، الصننننندوط إىل الطوارا حاالت لف  املنجزة املشنننناريع أموا  أرقنننندة بنقل ماحنة جهة أية تأذن مل

 .احلالية االقتصادية البيئة ظل يف مادية غ  املشاريع، قناديق أرقدة يف األجل القص ة الفوائد
 
 وبرجمة ةالفني للمسننننننننننننناعدة املسنننننننننننننبقة التمويالت على األعضننننننننننننناء البلدان من كب   طلب هنال األثناء، تلك ويف -20

 .ائقليمية التنمية ومصارري للمناخ األخضر بالصندوط يتعلق ما يف االستثمارات،
 

 للمناخ األخضر الصندوط
 
 تف ز  بوجه صننمودال على القادرة ائيائية املسننارات إىل انتقاهلا يف النامية البلدان للمناخ األخضننر الصننندوط يدعم -21

ر) النطاط واسننننننع متويل توف  وعرب. االنبعاثات والقليلة املناخ،  العام القطاعو يعمشننننننار  لصنننننناح( األحيان أغلب يف وميسننننننز
 املطلوبة ماراتاالسنننننتث لتسنننننخ  النامية، البلدان دعم يف حتفيزياً  دوراً  يؤدي أن للمناخ األخضنننننر لصنننننندوط ميكن وا ا ،
 .والتحويلي الدائم التفي  عجلة دفع أجل من وإطالقها

 



JM 2017.2/2 6 

 

 وتعزيز لوطنية،ا ا ددة باملسننننننننامهات املتعلقة التزاما ا حتقيق على األعضنننننننناء البلدان لدعم أكرب جهد من وكجزء -22
 البلدان املنظمة دعموت. للمناخ األخضننر الصننندوط مع التزاما ا بتوسننيع بسننرعة املنظمة تقوم املقبلة، السنننوات يف الطموع
 :طرط بعدة الصندوط هذا مع الشراكات لعقد األعضاء

 
. الصنننننننننننندوط بلق من معتمدة هيئة باعتبارها وحتويلية مبتكرة مشننننننننننناريع وتنفيذ إنشننننننننننناء املنظمة تقود كأن (أ)

 دوالر مليون 250 إىل تصنننننننننننننل بقيمة) املنح على قائمة احلجم متوسنننننننننننننطة مشننننننننننننناريع إدارة موكلة واملنظمة
 اريعمش عن عبارة وهي- للصندوط تابعة مشاريع قياغة بدعم املنظمة بدأت ،2017 عام ويف(. أمريكي
 من سنننننلسنننننلة املشننننناريع تلك تطوير وترأس. عضنننننواً  بلداً  28 يف - االسنننننتثمار إىل وموجهة وشننننناملة معقدة
 . املشاريع ب عداد املعنية املؤهلة الفرط

 املنظمة دعمت املثا ، سنننننبيل فعلى. معتمدة أخرى هيئات تقودها الا الصنننننندوط مشننننناريع املنظمة وتدعم (ب)
 تدعم أن منظمةلل الفنية ا ربة وبوسننع. االيائي املتحدة األمم برنامج بقيادة متعددة مشنناريع إعداد حالياً 
 املنظمة تويل لسياطا هذا ويف. ترأسها الا للمشاريع التحويلية والقدرات الفنية اىودة لتعزز األجهزة تلك
 جتريو "(. املباشنننننننننر الوقنننننننننو )" الوطنية ودون والوطنية ائقليمية املعتمدة األجهزة دعم إىل خاقنننننننننة أمهية
 هزةأج دعم خالله من ميكنها رمسي غ  مرفق إقامة أجل من الصنننندوط أمانة مع مناقشنننات حالياً  املنظمة
 . الزراعية القطاعات يف اىودة عالية مشاريع إعداد أجل من املباشر الوقو 

 لتحضنننن يةا األنشننننطة ودعم االسننننتعداد برنامج ضننننمن األعضنننناء البلدان لدعم الفنية خرب ا املنظمة وتتيح (ج)
 االرتقاء جلأ من البلدان للمناخ األخضر الصندوط متويل نافذة وتدعم. للمناخ األخضر للصندوط التابع

 املنظمة تعملو . للصنننننندوط قطرية ومشننننناريع برامج وتطوير البلدان ضنننننمن القدرة وبناء التكيف، بتخطيرب
 لتمويلا جهوزية" بناء إىل ترمي للصنننندوط جهوزية مشننناريع قنننياغة أجل من عضنننواً  بلداً  12 من أكثر مع

 . الزراعية القطاعات يف" املناخ بشؤون املتعلق
 
 املنظمة عمد تسننننريع بفية واحدة ملرة ا ا  الصننننندوط موارد جتديد إىل ملحة ضننننرورة مثة احلاالت، تلك كل  ويف -23

 املشننناريع إعدادو  قنننياغة أجل من التكاليف، اسنننرتداد أسننناس على االسنننتثمارات ولربجمة الفنية للمسننناعدة املسنننبق للتمويل
 .للمناخ األخضر بالصندوط ا اقة السليم الفين األساس ذات
 

 ائقليمية التنمية مصارري
 
 االستثمارات عزيزت قعيد على مشاهبة مبيزة ائقليمية التنمية مصارري مع التوسع، يف اآلخذ املنظمة، عمل يتسم -24
 لتف ز  تتصدى الا التدخالت عن فضالً  البيئة، ومحاية والتفذية، الفذائي واألمن الفقر وخفض االقتصادي النمو إىل الرامية
 على الدولية ةاملالي املؤسننننننسننننننات تقدمها الا تلك من أقننننننفر املصننننننارري تلك فرادى متنحها الا القروض أن وفيما. املناخ

 يف البلدان لدى لإلقراض األو  املصننندر يكون أن إىل مييل املصنننارري تلك من فالكث  الدويل، البنك مثل العاملي املسنننتوى
 أو لوسننننننطى،ا أمريكا يف االقتصننننننادي التكامل مصننننننرري أو األفريقي، التنمية مصننننننرري ف ن الصنننننندد هذا ويف. املعين ائقليم
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 الزراعة متويل لويشنننكز . أقاليمها يف عدة بلدان يف التسنننليف قنننعيد على األوىل املؤسنننسنننات هي اآلسنننيوي التنمية مصنننرري
 لوأق األفريقي التنمية مصنننننننرري متويل من املائة يف 20و الدويل البنك متويل من املائة يف 7 حصنننننننة الريفية والتنمية واألغذية
 .الوسطى أمريكا يف االقتصادي التكامل ملصرري املائة يف 5 من
 
 الدويل البنكو  املنظمة بو التعاون برنامج مثل الدولية املالية املؤسنننسنننات مع العهد قدمية شنننراكات املنظمة ولدى -25
 مرفق مع األخ ة الفرتة يف التعامل عن فضنننننننالً ( 1978 منذ) الزراعية للتنمية الدويل الصنننننننندوط مع والتعاون ،(1964 منذ)

 باألحرى، دوداً حم يزا  ال ائقليمية التنمية مصنننننارري مع املنظمة تعاون أن غ . للمناخ األخضنننننر والصنننننندوط العاملية البيئة
 عدة وضنننننننننعت ة،األخ   الفرتة ويف. للفاية ناشنننننننننرب تعاون معه للمنظمة الذي والتعم  لإلنشننننننننناء األورويب البنك باسنننننننننتثناء
 املسنننننننتدامة ائدارةو  والزراعة األغذية يف ملحوظ بشنننننننكل اسنننننننتثمارا ا تزيد لكي اسنننننننرتاتيجيات ائقليمية للتنمية مصنننننننارري
 من أضننننننننننعاري، 3 قدارم الزراعية تسننننننننننليفاته زيادة األفريقي التنمية مصننننننننننرري ينوي املثا ، سننننننننننبيل فعلى. الطبيعية للموارد
 كما  ،2017 من بدءاً  التالية، العشر للسنوات العام يف أمريكي دوالر مليار 2.4 إىل 2014 يف أمريكي دوالر ماليو 707
. 2017 من بدءاً  أمريكي دوالر مليار 2 إىل أمريكي دوالر مليار 1.45 من والزراعة األغذية لصننننناح تسنننننليفاته زيادة ينوي
 األغذية يف ثماراتاالسننننننننت لزيادة اسننننننننرتاتيجياً  ائقليمية التنمية مصننننننننارري مع املنظمة تعاون تعزيز يعترب السننننننننياط، هذا ويف

 .األعضاء البلدان لدى والزراعة
 
 براجمها إىل اسننننننننننننننتناداً  واسننننننننننننننع نطاط على التأث  أجل من األعضنننننننننننننناء البلدان لدعم املنظمة جهود من وكجزء -26

 :التالية اىبهات على التعاون عرب ائقليمية التنمية مصارري من تعاو ا تعزز سوري االسرتاتيجية،
 

 لسننننابقةا الدراسننننات واالسننننرتاتيجيات؛ السننننياسننننات تطوير: تتضننننمن جماالت يف العامة االسننننتثمارات دعم (أ)
. ملشننننننننناريعا تنفيذ دعم عن فضنننننننننالً  االسنننننننننتثمارية؛ والربامج املشننننننننناريع وتقييم وإعداد حتديد لالسنننننننننتثمار؛

 أجل من الكارييب التنمية مصننننننرري مع العامة االسننننننتثمارات لدعم التعاون زيادة ميكن املثا ، سننننننبيل على
 يف االقتصادي ملالتكا مصرري ومع الكارييب، منطقة بلدان يف والري املائية املوارد يف االستثمارات تطوير
 . املناخ تف  بوجه الصمود على القدرة تعزيز يف لالستثمار مقرتحات إعداد أجل من الوسطى، أمريكا

 بو واراحل وتيسننننننن  السنننننننياسنننننننات حتليل مثل العامة السنننننننلع على الرتكيز مع ا اقنننننننة االسنننننننتثمارات دعم (ب)
 سننننبيل فعلى .املعينة املواضننننيع حو  والدراسننننات التمكينية، البيئات واسننننتحداث وا ا ، العام القطاعو
 بيئة تعزيز أجل من األفريقي التنمية مصننننننرري مع بالتعاون ا اقننننننة االسننننننتثمارات دعم تطوير ميكن املثا 
 وا ا  العام القطاعو بو السنننننننننننياسنننننننننننات بشنننننننننننأن احلوار وتيسننننننننننن  للقيمة، سنننننننننننالسنننننننننننل ئقامة متكينية
 .القدرات وتنمية

 
 حد لىع وا اقة العامة االستثمارات دعم من املنظمة ميكزن أن واحدة ملرة ا ا  الصندوط موارد جتديد بوسع 27
   .أعاله املذكورة االتا  يف الفنية للمساعدة املسبق التمويل توف  عرب ائقليمية، التنمية مصارري مع بالتعاون سواء
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 خالقة
 
 توفره لذيا والربناجمي الفين الدعم عجلة يسننننننرزع أن ا ا  للصننننننندوط ميكن األمثلة، هذه عليه تد  ما حبسننننننب -28

 طلب ومثة. لتنميةا لتمويل االسنننننتثمارات وبرجمة الفنية املسننننناعدة لتقدمي املسنننننبق التمويل خال  من أعضنننننائها، إىل املنظمة
 جتديد وإن. وعيةط مسننننننامهات يسننننننتقطب ومل تلبيه، أن للمنظمة املقررة امليزانية تعجز املسنننننناعدة من النوع هذا على متزايد
 هو ما حبسنننب العمل من الصنننندوط سنننيمكزن أمريكي دوالر ماليو 10 البالس عليه املتفق املسنننتوى حىت واحدة ملرة املوارد

 اعتمادات من منفقة غ  أرقنننندة أي ختصننننيص العام املدير يقرتع ولذا. براجمه خال  من املنظمة ألعضنننناء دعماً  مطلوب،
  .ا ا  الصندوط موارد جتديد خال  من املنظمة لربامج دعماً  واحدة مرة الستخدامها 2017-2016 الفرتة
 

 المطلوبة التوجيهات -رابعاا 
 
 الفرتة عتماداتا من املنفقة غ  األرقندة اسنتخدام على باملوافقة ا ل  يوقني أن املشنرتل االجتماع من يطلب -29

 الثاً ث القسم يف موقوري هو ما حبسب ا ا  احلساب خال  من املنظمة برامج دعم أجل من واحدة ملرة 2016-2017
 .امليزانية أداء بشأن االعتيادية ائبالا عملية من كجزء  بذلك املالية ىنة إبالا مع أعاله،


