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 توصية بالموافقة
، موارد الصندوق بعمميات تجديد النفقات الخاصةوضع ميزانية بالتوصية الخاصة  مدعو إلى إقرارالمجمس التنفيذي 

لى النظر في مشروع القرار الممحق بيذه وبإعادة برمجة ميزانية النفقات الخاصة ب التجديد التاسع لموارد الصندوق؛ وا 
لى تقديم التوصية ومشروع القرار إلى مجمس المحافظين في دورتو السابعة والثالثين في فبراير/شباط  الوثيقة؛ وا 

 .، لمنظر فييما والموافقة عمييما2014
 

 

 رد الصندوقموا بعمميات تجديد النفقات الخاصةوضع ميزانية 

ات التجديد التاسع لموارد استخدام ميزانية النفقات الخاصة ألغراض مشاور   -أوال
   الصندوق

الصندوق مٌزانٌة  محافظً، خصص مجلس 2011خالل الدورة الرابعة والثالثٌن المنعقدة فً فبراٌر/شباط  -1

ويتمثل  1اسع لموارد الصندوق.ألغراض مشاورات التجديد التملٌون دوالر أمرٌكً  2للنفقات الخاصة قدرها 
، في استعراض كفاية موارد الصندوق لتغطية 34-د/160اليدف من مشاورات التجديد التاسع، وفقًا لمقرار 

ورفع تقرير يتضمن نتائج المداوالت والتوصيات إلى مجمس  التزامات التجديد التاسع لموارد الصندوق
، تم تخصيص ميزانية النفقات الخاصة البالغة 1يبين الجدول وكما المحافظين في دورتو الخامسة والثالثين. 

نتيجة تعيين رئيس جديد وعقد دورة خارجية استنادًا إلى توقع تكبد تكاليف إضافية  مميون دوالر أمريكي 2
 .لممشاورات

 1الجدول 

 الميزانية التقديرية لمشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق 

 )بالدوالر األمريكي(

يزانية التقديرية  لمشاورات التجديد التاسع لموارد الم 
 0.722 الصندوق @

 000 508 الخدمات المرتبطة بالمغات

 000 190 تكاليف الموظفين

 000 310 التكاليف اإلدارية

 000 250 الرئيس الخارجي

 000 562 الدورة الخارجية

 000 200 الطوارئ

 000 000 2 المجموع 

 

و وفقًا لقرار مجمس . ويـُـذكر أندوالرًا أمريكياً  848,833الفعمية لمشاورات التجديد التاسع  وقد بمغت التكاليف -2
 ات، سيقدم استعراض منتصف المدة لمتجديد التاسع في اجتماع مبكر من اجتماع35-د/166المحافظين 

دوالر  100,000منتصف المدة بمبمغ التجديد العاشر لموارد الصندوق. وتقدر تكمفة استعراض  مشاورات
                                                   

1
  GC 34/Resolution 161/XXXIV. 
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بمغ المخصص الستعراض منتصف المدة، ستترك أمريكي. وعمى ىذا فإن التكاليف الفعمية ، مضافًا إلييا الم
الذي يتضمن تفاصيل نفقات  2وكما يبين الجدول دوالرًا أمريكيًا.  1,051,167رصيدًا غير مستخدم قدره 

، نشأ الرصيد غير المستخدم من الميزانية لصندوقميزانية النفقات الخاصة بمشاورات التجديد التاسع لموارد ا
وقد توصمت الييئة إلى ىذا  2المخصصة عن قرار ىيئة مشاورات التجديد التاسع عدم عقد دورة خارجية.

 ءة.القرار عمى ضوء ىدف الحد من التكاليف التنظيمية وأوجو نقص الكفا

 2الجدول 

 وارد الصندوق الميزانية التقديرية لمشاورات التجديد التاسع لم

 )بالدوالر األمريكي( 

الميزانية التقديرية لمشاورات التجديد التاسع لموارد  
 0.722الصندوق @

 730 316 الخدمات المرتبطة بالمغات

 597 88 تكاليف الموظفين

 110 112 التكاليف اإلدارية

 تكاليف الخبراء االستشاريين )بما في ذلك رئيس هيئة المشاورات الخارجي(

 استعراض منتصف  مدة التجديد التاسع لموارد الصندوق 

331 396 

100 000* 

 833 948 المجموع 

 .المبمغ المخصص*

 النفقات الخاصة غير المستخدمة ميزانيةإعادة تخصيص   -ثانيا

 المتعلقة بالتجديد التاسع  النفقات الخاصة غير المستخدمة ميزانيةاإلجراء الناظم لمسألة إعادة تخصيص 

الصندوق في مجمس المحافظين، بما في نظرًا ألن اتفاقية إنشاء الصندوق كانت قد وضعت جميع سمطات  -3
فإن من الواضح أن أية ميزانية معتمدة ال يمكن أن تستخدم إال "لمغرض  3ذلك سمطة الموافقة عمى الميزانية،

وعمى  4ف ذلك فيما بعد.إال إذا قرر مجمس المحافظين خالحصرًا،  "جرى التصويت عمى مخصصاتوالذي 
نفقات خاصة غير مستخدمة يجب أن تخضع ، فإن إعادة تخصيص أية 35-د/169ىذا، وكما يبين القرار 

 .5لموافقة مجمس المحافظين

ٌُـقترح أن  -4 دوالرًا  1,051,167، والبالغ ٌُستخدم رصٌد مٌزانٌة النفقات الخاصة لمشاورات التجدٌد التاسعو
وعمى ل التجديد العاشر لموارد الصندوق وعمميات التجديد األخرى في المستقبل. أمريكيًا، في أغراض تموي

ذا وافق مجمس المحافظين عمى إعادة برمجة ميزانية  مشاورات التجدٌد بالنفقات الخاصة ىذا األساس، وا 

 من الضروري وضع مٌزانٌة نفقات خاصة منفصلة لمشاورات التجدٌد العاشر. ٌعودالتاسع، فإنه لن 

 

                                                   

2
  REPL.IX/1/INF.2. 

3
 (.10)6()ب( و2)6البنىد  ،انظر اتفاقيت إنشاء الصنذوق  

4
 .السادستانظر اللىائخ الماليت، الالئحت   

5
 ، مقترح إعادة تحذيذ غرض رصيذ النفقاث الخاصت ببرنامج اإلنهاء الطىعي المبكر للخذمت.قذم إلى مجلس المحافظين، للمىافقت  
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 موارد الصندوق بعمميات تجديد النفقات الخاصةوضع ميزانية   -لثاثا

 الثانيةفي الالئحة المحددة الفرعية الثالثة الميزانية  فئاتمن نظرًا ألن النفقات الخاصة ال تدخل تحت أي  -5
ميزانيات النفقات الخاصة غير المستخدمة المخصصة لمكونات محددة من عمميات  مالية، فإنمن الموائح ال
دون الحصول مكونات تمك اللأو إعادة تخصيصيا إلى مكونات أخرى  6لترحيمياليست مؤىمة  تجديد الموارد
يقر المجمس وعماًل عمى زيادة فعالية تنفيذ عمميات التجديد، يوصى بأن  مجمس المحافظين أواًل.عمى موافقة 

لتقديميا إلى "( الموارد بعمميات تجديدالخاصة نفقات ال)"ميزانية التنفيذي ميزانية نفقات خاصة متجددة دوريًا 
. وعمى خالف ، من االتفاقية10 البند، 6، والمادة 3 البند، 4بموجب المادة  مجمس المحافظين لمموافقة عمييا

النفقات الخاصة التي كانت تعتمد في الماضي ألغراض مكونات محددة في عمميات التجديد، فإن ىدف 
سيشمالن األعمال التحضيرية والمشاورات ومدتيا الموارد  عمميات تجديدبالخاصة نفقات الميزانية 

 .واستعراضات منتصف المدة لجميع عمميات التجديد في المستقبل

، فإن ميزانية النفقات من ىذه الوثيقة 5وفي حال الموافقة عمى نيج إعادة تخصيص الميزانية الوارد في الفقرة  -6
لميزانية  لتشكل تموياًل أولياً تجديد التاسع، ستعاد برمجتيا، جميعيا، الخاصة غير المستخدمة لمشاورات ال

بأن يفوض مجمس  . وضمانًا لكفاية ىذه الميزانية، يوصى أيضاً الموارد بعمميات تجديدالخاصة نفقات ال
عند و والموافقة دوريًا عمى مخصصات تكميمية. إضافة لذلك، المحافظين المجمس التنفيذي سمطة االستعراض 

من الموائح المالية  الالئحة السادسة، وعمى ضوء الموارد بعمميات تجديدميزانية النفقات الخاصة لموافقة عمى ا
لالستعراض ، عند الحاجة، تقديرات لمميزانية التكميمية إلى المجمس التنفيذي لمصندوق، سيقدم رئيس الصندوق

 والموافقة.

عمى تقارير إلى المجمس التنفيذي الستقدم  الموارد، يات تجديدبعمموفيما يتعمق برصد ميزانية النفقات الخاصة  -7
. كما سيبمغ عن ىذه نتيجة لالضطالع بعمميات تجديد موارد الصندوقالمتكبدة  النفقاتعن أساس سنوي 

 ، وىي تخضع لممراجعة الخارجية لمحسابات.السنويةالمالية الصندوق في إطار قوائم النفقات 

 التوصية  -رابعا

برمجة ميزانية النفقات الخاصة  وبإعادةميزانية نفقات خاصة لعمميات تجديد موارد الصندوق،  بوضعيوصى  8
اإلجراءان إلى خفض أوجو عدم الكفاءة التشغيمية من خالل تمكين لمشاورات التجديد التاسع. وسيؤدي 

ىذين اإلجراءين  اعتماد فإنعالوة عمى ذلك،  7كفاية الموارد بصورة أكثر فعالية.ضمان  الصندوق من
وعمى ىذا  ألغراض مشاورات التجديد العاشر.سيمغي الحاجة إلى تخصيص ميزانية نفقات خاصة منفصمة 

 بعمميات تجديد النفقات الخاصةوضع ميزانية بالتوصية الخاصة  فإن المجمس التنفيذي مدعو إلى إقرار
لى النظر في النفقات الخاصة بالتجدي ، وبإعادة برمجة ميزانيةموارد الصندوق د التاسع لموارد الصندوق؛ وا 

لى تقديم التوصية ومشروع القرار إلى مجمس المحافظين في دورتو  مشروع القرار الممحق بيذه الوثيقة؛ وا 
 .، لمنظر فييما والموافقة عمييما2014في فبراير/شباط  السابعة والثالثين

                                                   

6
 .2السادست، الفقرة انظر اللىائخ الماليت، الالئحت   

7
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. ،3، البنذ 4انظر المادة   
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 ديد موارد الصندوقخاصة بعمميات تجالنفقات المشروع قرار عن وضع ميزانية 

 37-دالقرار___/

 خاصة بعمميات تجديد موارد الصندوقالنفقات الميزانية 

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

ادسة من الموائح من اتفاقية إنشاء الصندوق والالئحة الس 10البند  ،6، والمادة 3، البند 4المادة  إذ يأخذ في اعتباره
 ،وقالمالية لمصند

نفقات خاصة  وضع مٌزانٌة إلى أن المجلس التنفٌذي، فً دورته التاسعة بعد المائة، أقر الحاجة إلى وإذ يشير
 لعمميات تجديد موارد الصندوق، متجددة دورياً 

 يقرر ما يلي:

، 4بغية االضطالع باألنشطة الالزمة الستعراض كفاية الموارد المتاحة لمصندوق، وفق مقتضيات المادة  -1
بوضع ميزانية النفقات الخاصة بعمميات تجديد موارد القرار يؤذن بموجب ىذا ، من االتفاقية، 3ند الب

وضع ميزانية النفقات الخاصة بعمميات تجديد موارد من " 5، عمى النحو المحدد في الفقرة الصندوق
 ."الصندوق

 ، بمجموعيا،تاسع لموارد الصندوقتعاد برمجة ميزانية النفقات الخاصة غير المستخدمة لمشاورات التجديد ال -2
 ميزانية النفقات الخاصة بعمميات تجديد موارد الصندوقلتصبح ، 34-د/161والتي أذن بيا بموجب القرار 

لمتجديد  وتستخدم لتمويل استعراض منتصف المدة لمتجديد التاسع لموارد الصندوق، واألعمال التحضيرية
 5و  4و  2موارد في المستقبل، عمى النحو المحدد في الفقرات العاشر لموارد الصندوق وعمميات تجديد ال

 .وضع ميزانية النفقات الخاصة بعمميات تجديد موارد الصندوق"من "

المخصصات في المستقبل لميزانية النفقات الخاصة يؤذن بموجب ىذا القرار لممجمس التنفيذي باستعراض  -3
لضمان كفاية تمويل جميع األنشطة المستقبمية المتعمقة  بعمميات تجديد موارد الصندوق، وبالموافقة عمييا،

 بتجديد موارد الصندوق.


