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لموافقةباتوصیة 
برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیفلالصك المنشئنفیذي مدعو للموافقة على مشروع القرار بشأن المجلس الت

والوارد في ملحق هذه الوثیقة.

الصك المنشئ لبرنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف 

؛دائرة العملیات المالیةین ورئیسكبیر الموظفین المالیبالتشاور معالمرفقة الوثیقة د مكتب المستشار العامأع
برنامج وهي تعنى بوضع صك ینشئ ودائرة إدارة البرامج.؛الخدمات المالیةالمراقب و شعبة ومدیروالمراقب المالي

أداة یمكن للصندوق من خاللها أن یجتذب بحیث یكون . والصك هذا مصمم المساعدة التقنیة المستردة التكالیف
قدمها الصندوق.ب على المساعدة التقنیة التي یالموارد وأن یفي بالطل

لى اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، من 3البند، 7الصك قانونًا إلى المادة ویستند إنشاء هذا  ٕ وا
یشجع المجلس منه على ما یلي: "عاشراالقسم الذي نص في مشروع القرار حول التجدید التاسع لموارد الصندوق

ذي ورئیس الصندوق خالل فترة تجدید الموارد على اتخاذ التدابیر الالزمة لتعزیز الدور التحفیزي للصندوق في التنفی
زیادة نسبة التمویل الوطني والدولي الموجه نحو تحسین رفاه السكان الریفیین الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكمیل 

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

"الخدمات المالیة في حساب الصندوق.
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برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیفالصك المنشئ ل

،المجلس التنفیذيإن

هو الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة (الصندوق)إلى أن الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةإذ یشیر
لتمویل مشروعات التنمیة الزراعیة وبرامجها في البلدان النامیة؛والمنشأة 

ذ یشیر أیضاً  ٕ موارد إضافیة تتاح للتنمیة تعبئةهواتفاقیة إنشاء الصندوق تنص على أن هدف الصندوق إلى أن وا
الزراعیة في الدول األعضاء النامیة؛

ذ یبقي في باله ٕ "باإلضافة تنص على أنه –عملیات متنوعة –اتفاقیة إنشاء الصندوق ، من 3البند، 7أن المادة وا
ضروریا، تحقیقا إلى العملیات المذكورة في مواضع أخرى من هذه االتفاقیة، یجوز للصندوق أن یمارس ما یكون 

؛لهدفه، من األنشطة الثانویة والصالحیات التي تستتبعها عملیاته"

ذ یأخذ في اعتباره ٕ حول التجدید التاسع لموارد الصندوق الذي نص في 35-/د166یضًا قرار مجلس المحافظین أوا
الموارد على اتخاذ یشجع المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق خالل فترة تجدیدمنه على ما یلي: "عاشراالقسم 

التدابیر الالزمة لتعزیز الدور التحفیزي للصندوق في زیادة نسبة التمویل الوطني والدولي الموجه نحو تحسین رفاه 
السكان الریفیین الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكمیل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات المالیة 

رة الموارد والقیام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، بما یتفق مع هدف ووظائف بما في ذلك إدا،والتقنیة
؛"الصندوق. ولن تظهر العملیات التي ینطوي علیها أداء تلك الخدمات المالیة في حساب الصندوق

فورًا.على أن یبدأ العمل به المساعدة التقنیة المستردة التكالیفهذا الصك المنشئ لبرنامج ویعتمدیقر

أحكام عامة–ولى األ المادة 

سیاساتیة و هي مشورة مهنیة تقنیة المساعدة التقنیة المستردة التكالیفالمساعدة التقنیة المقدمة بموجب برنامج 
یقدمها الصندوق على أساس استرداد التكالیف.

األهلیة–الثانیة المادة 

وفقًا للمعاییر وحدهاإلى الدول األعضاء النامیةالتكالیفالمساعدة التقنیة المستردةیقدم الصندوق -1البند 
المحددة في اتفاقیة إنشاء الصندوق.

بموجب هذا الصك، یتعین أن یكون الصندوق مقتنعًا المساعدة التقنیة المستردة التكالیفقبل الموافقة على -2البند 
لسیاسات إنتاجها الوطني من األغذیة بصورة مستدامة وفقاً العضو الطالبة للمساعدة تبذل الجهود لتعزیز ةبأن الدول

الصندوق.اإلقراض ومعاییره في

الدولة العضو الطالبة ال یوافق الصندوق على طلب للدخول في ترتیب بموجب هذا الصك إذا كان لدى -3البند 
التزام مالي متأخر تجاه الصندوق.
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السیاسات والخطط اإلنمائیة بصیاغة للدول األعضاء فیما یتعلقیقدم خبراء الصندوق المشورة والدعم -4البند 
في بناء قدرات المؤسسات العامة وشبه العامة، و وفي الدراسات المواضیعیة المحددة والعامة، وفي إجراءالمؤسسیة،

الصندوق والدرایةمهمةقع ضمنیأي نشاط آخر في اإلشراف على المشروعات وتنفیذها ورصدها وتقییمها، و 
المتوفرة لدیه.

إدارة برنامج المساعدة التقنیة المستردة التكالیف–الثالثةالمادة 

المساعدة یفوض المجلس التنفیذي سلطته إلى رئیس الصندوق للموافقة على المشروعات في إطار برنامج -1البند 
.التقنیة المستردة التكالیف

على أساس استرداد التكالیف، تقوم الدولة قدیم المساعدة عندما یكون رئیس الصندوق قد وافق على ت-2البند 
والشروط الواردة بالتفصیل في اتفاقیة تعقد بین حكامللصندوق وفقًا لألالعضو بتسدید تكالیف هذه المساعدة 

المعنیة.العضوالصندوق والدولة

نفس التقنیة المستردة التكالیفالمساعدة رهنًا بأحكام هذا الصك، یطبق الصندوق في إدارته لبرنامج -3البند 
القواعد المنطبقة على تشغیل موارد الصندوق وفقًا التفاقیة إنشاء الصندوق.

في المائة. وتشمل 50زیادة عامل إضافة بواقع تحتسب التكالیف على أساس االسترداد الكامل بعد -4البند 
، )ستحقاقات المتصلة بها، والسفر، وبدل المعیشةالمرتبات واالالتكالیف المباشرة وغیر المباشرة (تلكالتكالیف

المتصلة بتقدیم الخدمات.العامةوالتكالیف 

وتستخدم الموارد تم فتح حساب إداري الستالم التبرعات من الدول األعضاء والمصادر األخرى. سی-5البند 
دید قیمة الخدمات التي یقدمها أو ضمان تسالمستلمة، عمًال باالتفاقیة بین الصندوق والجهات المانحة، لتسدید 

.تیسیریة للغایةبموجب هذا الصك إلى الدول األعضاء التي تقترض بشروط الصندوق 

في إعداد التوقعات السنویة لمیزانیة البرنامج ورسومه، یطبق الصندوق نفس القواعد المنطبقة على تشغیل -6البند 
للوائح الصندوق المالیة.موارد الصندوق وفقًا 

األحكامتفسیر–ادة الرابعة الم

بین أیة دولة عضو والصندوق إلى المجلس وینشأ تطبیقها بیرفع أي نزاع یتعلق بتفسیر أحكام االتفاقیة أو .1البند 
أنبوجود مصلحة مادیة لها في هذا النزاع . ویحق ألیة دولة عضو تبلغ المجلس التنفیذي فیهالتخاذ قرارالتنفیذي 

قًا للوائح سیعتمدها المجلس التنفیذي.یكون لها تمثیل وف

دولة عضو أن تطلب ةأعاله، یجوز ألی1في نزاع ما بموجب البند اتخذ قرارًا إذا كان المجلس التنفیذي قد .2البند 
حالة المسألة إلى مجلس المحافظین، على أن یكون قرار هذا المجلس قاطعًا. وبانتظار قرار مجلس المحافظین، إ

ق، بحدود ما یعتبره ضروریًا، أن یتصرف على أساس قرار المجلس التنفیذي.یجوز للصندو 


