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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدماستخدام سلطة االلتزام بالموارد بناء على إجراءات ا

رة وفي كل دو .مقدماعقد االلتزامات، بما فيها إدارة سلطة االلتزام بالموارد منتظمة عن وضع الموارد المتاحة ل

ارد من خالل سلطة االلتزام  يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من المو،من دورات المجلس

 في الدورة الحالية  مقدماسلطة االلتزام بالموارداستخدام إضافي للموافقة على على اطلب هنالك  .1مقدمابالموارد 

رئيس الصندوق بأن مدعو لتفويض وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي  .مليون دوالر أمريكي 40.7بمقدار 

وتلك  2011أيار /مايوفي بعد المائة الثانية المجلس في دورته  وافق عليهايلتي يعقد اتفاقيات القروض والمنح ا

 . من هذه الوثيقةالثانيالتي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

، تحديثا لتقديرات EB 2011/102/R.14يقة رد في الوثهو وا وكما ،أعدت إدارة، لعلم المجلس التنفيذي -1

وقدرت الوثيقة سابقة الذكر أنه . الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي للصندوق

. مليون دوالر أمريكي 126.5ستكون هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما قدره 

نيسان /أبريل 30كانون الثاني إلى / يناير1حليل لصافي التدفقات من ويوفر المرفق الثالث المزيد من الت

ومع األخذ بعين االعتبار صافي التدفقات العائدة . مليون دوالر أمريكي 152.8، والتي تقدر حاليا 2011

، فإنه يطلب 2مليون دوالر أمريكي 193.5، والتزامات القروض والمنح البالغة أربعة أشهرخالل فترة 

مليون دوالر أمريكي في هذه الدورة للمجلس  40.7 إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما بمبلغ استخدام

 .)المرفق الثالث(التنفيذي 

 تفاصيل عن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالية للمجلس بما يعادل مجموعه األولويوفر المرفق  -2

، تبلغ قيمة 2011نيسان /أبريل 30مطبق في وبناء على سعر الصرف ال .مليون دوالر أمريكي 129.5

يوفر المرفق باإلضافة إلى ذلك، . مليون وحدة حقوق سحب خاصة 79.9هذه القروض والمنح حوالي 

. الثاني تفاصيل عن المشروعات الموافق عليها أو التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

مليون دوالر  19.3حتى تاريخه بموجب هذا اإلجراء حوالي ويبلغ إجمالي المشروعات الموافق عليها 

أمريكي، في حين تبلغ المشروعات والمنح المقترحة للموافقة عليها من خالل إجراء انقضاء المدة بحوالي 

 .2011مليون دوالر أمريكي لعام  37.8

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار  1
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 ةالتوصي

وبعد النظر في  س التنفيذيالمجلفإن ، 2011كانون األول /ديسمبر 31بناء على حالة الموارد بتاريخ  -3

ن تقديرات صافي التدفقات العائدة لفترة أنشاء الصندوق ومالحظة إمن اتفاقية ) ب(2البند ، 7المادة 

مليون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الملتزم  152.8تبلغ  2011نيسان /أبريل 30حتى أربعة أشهر 

سلطة االلتزام للموافقة على استخدام إضافي لالحاجة بيحيط علما  ،2مليون دوالر أمريكي 193.5بها تبلغ 

المجلس التنفيذي ويفوض  .في الدورة الحالية للمجلسمليون دوالر أمريكي  40.7 بمقداربالموارد مقدماً 

أن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي يوافق عليها المجلس التنفيذي في دورته برئيس الصندوق 

مبين كما هو  ،، وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة2011ر أيا/مايو في الحالية

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس  .في المرفق الخامس من هذه الوثيقة

 الصندوق أن يرفع إلى المجلس التنفيذي تقريراً في دورته القادمة ودوراته التالية عن الموارد المتاحة

 .لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

  

 

                                                      
  : مليون دوالر أمريكي ما يلي193.5يشمل مبلغ الـ  2

 مليون دوالر أمريكي؛ 6.9مقدارها القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل و -
 مليون دوالر أمريكي؛ 129.5القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وقدرها  -
 .مليون دوالر أمريكي 19.3المشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -
أيار وحتى /كي يتعلق بالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها في الفترة بين الدورتين من مايو مليون دوالر أمري37.8مبلغ  -

   .2011أيلول /سبتمبر
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  المعروضة للموافقة عليها في الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي القروض والمنح 

 دوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
حقوق السحب 

 أالخاصة

 وضالقر

 000 250 12 643 868 19 مشروع التنمية الريفية المتكاملة أذربيجان

مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقتي  إندونيسيا

 مالوكو ومالوكو الشمالية

49 144 479 30 300 000 

 000 250 7 993 758 11 مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق منغوليا

 000 550 18 802 086 30  السبيال-وع دعم سبل العيش في غوادار مشر باكستان

 000 350 68 917 858 110 المجموع

  الديونلمنح إطار القدرة على تحم

جمهورية الو الديمقراطية  

 الشعبية
 000 550 1 991 513 2 برنامج تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظة أتابيو

 000 300 9 949 083 15 وة الحيوانية والمراعيبرنامج تنمية الثر طاجيكستان

 000 850 10 940 597 17  المجموع

  المنح
   

مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقتي  إندونيسيا

 مالوكو ومالوكو الشمالية

1 086 693 670 000 

 000 670 693 086 1  المجموع

 000 870 79 550 543 129  الكلي المجموع

لقروض وما يتصل لبناء على قيمة الدوالر األمريكي  1.62193، وهو 2011نيسان /أبريل 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكيأ 

 .بذلك من منح
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 2011نيسان عام / أبريل–كانون الثاني /المعروضة للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة للفترة يناير المشروعات

 أدوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
حقوق السحب 

 أالخاصة

مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على نطاق  جمهورية أفريقيا الوسطى

 ضيق في مناطق السافانا

11 191 317 6 900 000 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 ؤسسة الدولية للتنميةوالم

برنامج إعداد نظم مالية شاملة لتحسين الحصول على الخدمات المالية في 

 المناطق الريفية

1 500 000 924 824 

التابعة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية " القيادة في الميدان"مبادرة  منظمة األغذية والزراعة

 النباتية لألغذية والزراعة

1 500 000 924 824 

، ومنظمة .MADRE Incمنظمة 

رعاة مانيوتو للتنمية المستدامة 

  Tebtebba ومؤسسة

  مرفق مساعدة السكان األصليين
1 450 000 893 997 

  أعداد دراسة جدوى عن استخالص المغذيات والمياه والطاقة اآلمنة    المياه إلدارة الدولي المعهد
650 000 400 757 

عة لألمم منظمة األغذية والزرا

 المتحدة

نهج السياسات من أجل الفقراء للتصدي للمخاطر وقابلية التأثر على 

 المستوى القطري

1 500 000 924 824 

 Kassel  جامعة

 WATERCOPEو

دعم قدرات البحوث الوطنية وإعداد السياسات لمعالجة انحسار موارد 

ن العابرة  دزونغاريا–المياه وتكثيف استخدام األراضي في منطقة آلتاي 

 للحدود في منغوليا والصين

1 485 000 915 576 

 802 884 11 317 276 19  المجموع

 بناء على قيمة الدوالر األمريكي للقروض التي لم يتم التفاوض 1.62193، وهو 2011نيسان / أبريل30وحدة حقوق السحب المطبق في /سعر صرف الدوالر األمريكي باستخدام أ 

 .ه وما يتصل بذلك من منحبشأنها حتى تاريخ
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 2011أيلول عام / سبتمر–أيار /المعروضة للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة للفترة مايو المشروعات

 دوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
حقوق السحب 

 أالخاصة

 846 315 4 000 000 7 برنامج دعم المبادرات المنتجة في المناطق الريفية هايتي

 268 096 2 000 400 3 )المرحلة الثانية(مشروع المشاريع الريفية الصغيرة والصغرى  رواندا

 028 603 1 000 600 2 البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة جزر القمر

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية 

 في المخروط الجنوبي
 549 616 000 000 1 ة حول االبتكار واستخدام منهجية طرق التعلم تعزيز تقاسم المعرف

تحسين سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في المرتفعات في إقليم التنمية  المركز الدولي للزراعة االستوائية

 الكمبودية الالوسية الفييتنامية من خالل تحسين األعالف المستندة إلى النظم العلفية

1 500 000 924 824 

824 924 000 500 1 ن في أفريقيا الشرقيةيتعزيز إدارة المعرفة والتنمية المؤسسية في رابطة المزارع اتحاد المزارعين في أفريقيا الشرقية 

824 924 000 500 1 )مرحلة جديدة(شراكة إدارة المعرفة بالتمويل الريفي  الرابطة األفريقية لالئتمان الريفي والزراعي 

824 924 000 500 1 شبكة المعرفة اإلقليمية األفريقية للصندوق   األفريقية لالئتمان الريفي والزراعيالرابطة

824 924 000 500 1 التنمية المجتمعية لسالسل القيمة ألغراض العدالة بين الجنسين مؤسسة أوكسفام

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية 

 في المخروط الجنوبي

ترويج للمبادرات الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا الالتينية ال

 والكاريبي

 

2 000 000 1 233 099 

حوار السياسات العامة حول الزراعة األسرية واألمن الغذائي في المخروط   مركز أمريكا الالتينية لالقتصاد البشري

 الجنوبي من أمريكا الالتينية

1 500 000 924 824

الجنة الوطنية لمعرفة واستخدام التنوع 

 )المكسيك(البيولوجي 

تغير المناخ واالنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات والفقر الريفي 

 في أمريكا الوسطى

1 500 000 924 824

المرآز الدولي للبحوث الزراعية في 
الدولي لبحوث  والمعهد المناطق الجافة،

غذية، ولجنة األمم المتحدة سياسات األ
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

والمعهد الدولي لبحوث ، والمعهد الدولي للسالم

 السالم في أوسلو

كيف يمكن للتنمية الريفية أن تقلل من الضعف في المجتمعات الريفية المعرضة 

 للنزاعات

1 000 000 616 549 

 514 801 000 300 1 زيز انخراط منظمات المزارعين في الحد من الفقر الريفي تع  في كنداناتحاد المنتجين الزراعيي

 859 739 000 200 1 تحسين رصد األداء في التمويل الريفي تبادل المعلومات بشأن التمويل الريفي

 في برلين ومعهد Humboltجامعة 

Socioambiental بالبرازيل ومركز 

  التضامن العالمي

 240 493 000 800   مناصرة للفقراء للموارد في ظل مناخات متغيرةاإلدارة الرشيدة ال

 549 616 000 000 1 تحسين سبل العيش المستندة إلى منتجات األلبان  المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية 

 824 924 000 500 1 تنمية محاصيل الطاقة الحيوية البديلة يحدد الحقاً

تحسين سالمة وجودة األغذية في سالسل إمدادات األسواق المحلية في أفريقيا  لحشراتالمركز الدولي لفيزيولوجيا ا

 الوسطى والشرقية والجنوبية

1 000 000 616 549 

المعهد الدولي إلدارة المياه، برنامج التحديات 

 المتعلقة بالمياه واألغذية
 549 616 000 000 1 ألغذيةنشر ابتكارات وعمليات اعتماد برنامج التحديات المتعلقة بالمياه وا
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 412 462 000 750 توسيع الطاقة اإلنتاجية لبذور مؤسسة األرز المركز األفريقي لألرز

 412 462 000 750 فهم تبني وتطبيق زراعة الصون المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح

 549 616 000 000 1 لريفيتوسيع الوصول إلى التمويل ا التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا

 564 305 23 000 800 37  المجموع

 366 190 35 317 076 57  المجموع الكلي
حتى  بناء على قيمة الدوالر األمريكي للقروض التي لم يتم التفاوض بشأنها 1.62193، وهو 2011نيسان / أبريل30وحدة حقوق السحب المطبق في /سعر صرف الدوالر األمريكي باستخدام أ 

 .تاريخه وما يتصل بذلك من منح
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  تحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ماليين الدوالرات األمريكية

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 789.0 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 - بالموارد مقدماً في بداية السنة

االستخدام الصافي لسلطة االلتزام 

 147.1 46.7 157.0 132.0 157.3 159.2 (194.3) 53.3 124.1 153.7 )مغطى(بالموارد مقدماً 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 936.1 789.0 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 بالموارد مقدماً في نهاية السنة

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

الثاني  كانون/التقديري يناير   
 2011 نيسان/أبريل إلى

 0   الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحليل التدفقات

 85.5   مساهمات األعضاء

 99.7   التدفقات العائدة للقروض

 12.8   القروض والمنح الملغاة

 24.6   راالستثما صافي عائد

 (19.5)   صافي تقلبات أسعار الصرف

 (50.3)   نفقات تشغيلية

 152.8    اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2

 0   سلطة االلتزام بالموارد مقدماً التي وافق عليها المجلس التنفيذي خالل العام -3

 (193.5)   بالتزامات القروض والمنح -4

 عليها المجلس التنفيذي في وافقسلطة االلتزام بالموارد مقدما التي   -5

 أالثانية بعد المائة الدورة

  40.7 

 0    المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما -6

 0    )6+5+4+3+2+1(=الرصيد غير المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما   -7

 936.1   )فترة سابقة(= لمرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً المبلغ ا -8

 976.8   ج )8+7+6+5+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -9

  )2011أيار /مايو(دورة المجلس التنفيذي الثانية بعد المائة : الدورة الثانية بعد المائة  أ
  :التزامات تتضمن القروض والمنح  ب

 مليون دوالر أمريكي؛ 6.9وض والمنح الموافق عليها بما مجموعه القر -
 مليون دوالر أمريكي؛ 129.5القروض والمنح المعروضة على الدورة للموافقة عليها بما مجموعه  -
 .مليون دوالر أمريكي 19.3المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة بما مجموعه  -
أيلول /أيار وحتى سبتمبر/علق بالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها في الفترة بين الدورتين من مايو مليون دوالر أمريكي تت37.8 -

2011.  

ويصل الرصيد .  دوالر أمريكي حسب تعريف التجديد الثامن للمواردمليار 2.1 بالموارد مقدما من التدفقات العائدة من القروض إلى حوالي تيصل سقف سلطة االلتزاما ج

 .سنة من التدفقات العائدة من القروض 3.3 المقدر المرحلي إلى ما يعادل الحالي

 


