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  الموافقةتوصية ب

والثالثين من مساهمات الدول األعضاء للعام الثانية المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في احتياجات السحب 

  : وإلى اعتماد القرار التالي2011

 من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمادة 4من المادة ) ج(5يقر المجلس التنفيذي، وفقاً للبند "

أيار /في مايوللموارد  في المائة من مساهمات التجديد الثامن 35 المالية للصندوق، سحب اللوائحمن الخامسة 

، لتغطية مصروفات القروض فراديةاألعضاء اإل، أو حسبما تنص عليه االتفاقيات المبرمة مع الدول 2011

، والتي ال يشملها 2011وتغطي أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام . 2011والمنح لعام 

ويفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بالعمل . السحب من هذه المساهمات، من األصول السائلة للصندوق

  ."وفقا لهذا القرار

 2011احتياجات السحب الثانية والثالثين من مساهمات الدول األعضاء للعام 

 يستند إلى تقديرات الصرف 2011 لعام ب من مساهمات الدول األعضاءحستقترح هذه الوثيقة مستوى لل -1

  .2011على القروض والمنح لعام 

من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على األحكام التي تطبق  4من المادة ) ج(5ينص البند  -2

وكان المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الحادية . بالنسبة لطلبات السحب من مساهمات األعضاء

  الدول في المائة من مساهمات100، سياسة تقضي بسحب )2000كانون األول /في ديسمبر(ين والسبع

لدول األعضاء باتخاذ ترتيبات منفصلة لوضع لوتسمح هذه السياسة . األعضاء لتغطية احتياجات الصرف

وقامت سياسة السحب على أساس . جداول زمنية لطلبات السحب النقدي خاصة بكل دولة عضو

 بأن هذه الترتيبات الفردية لن تؤثر سلبا على االحتياجات التشغيلية للصندوق وأنها ستظل االفتراض

سارية حتى تغييرها في إطار تجديد ما للموارد، عند االقتضاء، أو حتى نفاد الموارد التي يمكن طلب 

  . سحبها

لقروض والمنح لعام  في المائة من تقديرات الصرف على ا100الضروري لتلبية ) السيولة(يقدر السحب  -3

سيتم هذا وكما هي الممارسة المتبعة، فإن طلب السيولة .  مليون دوالر أمريكي566.9 بما يعادل 2011

 وتحصيل وثائق المساهمة وعائد ،اإليفاء به من خالل استخدام أصول الصندوق السائلة الموجودة

 الدفعة األولى المستحقة فقط 2011ويعكس طلب السحب الحالي لعام . االستثمار والتدفقات من القروض

وبناء على مستوى . للمساهمات غير المؤهلة بموجب تقرير التجديد الثامن للموارد) في المائة 35أي (

 يتراوح اًمبلغالثانية ، تمثل الدفعة 2011كانون الثاني /وثائق المساهمات التي تم استالمها حتى نهاية يناير

 وسيتم تلبية الفرق من خالل استخدام الموارد األخرى المذكورة .مليون دوالر أمريكي 268.8بحدود 

  .أعاله

وترد قائمة بالدول األعضاء التي لم تدفع بعد مخصصاتها في التجديدات السابقة في القوائم المالية  -4

 تسديد لضمانوسيبذل الصندوق قصارى جهده . )EB 2011/102/R.42( 2010الموحدة للصندوق لعام 

بيد أنه وفقا إلجراء احتساب المبالغ التي . أو المدفوعات النقدية، حسب مقتضى الحال/السندات اإلذنية و
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في (تسحب من مساهمات األعضاء، والتي أقرها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والخمسين 

 قيمة طلبات السحب التي ، لن تطرأ أي زيادة على المبالغ المطلوب سحبها لتغطية)1995أيلول /سبتمبر

  .ال يتوقع دفعها

ويبين الملحق األول معلومات عن السحوبات اإلجمالية المعتمدة للتجديدين السابع والثامن للموارد،  -5

لي اويتضمن كذلك تقديراً للمصروفات المقبلة وطلبات السحب المتوقعة على أساس مستوى التعهدات الح

  .من للموارداللتجديد الث

 
 

 السحوبات المقبلةتقديرات 
 )2011آانون الثاني / يناير31بماليين الدوالرات األمريكية في (

 2010 

 الفعلي

2011  

 المتوقع

2012 

 المتوقع

    السحوبات خالل العام

 35% 35% 30%  لموارد الصندوقالتجديد الثامن  

    النسبة المئوية التراكمية للمسحوبات حتى نهاية العام

 100% 65% 30% ثامن لموارد الصندوقالتجديد ال  

     :على أساس

 584.0 541.0 504.0  المصروفات المتوقعة أ–ألف 

   529.9  المصروفات الفعلية–باء 

   (25.9)  الفرق-جيم 

  566.9  497.0 ب )جيم للسنة  السابقة-ألف(من احتياجات الصرف % 100 –دال 

    األعضاءالقيمة الحالية لمساهمات الدول 

    التجديد الثامن  

 -------- 200.0 1 200.0 1  المستوى المستهدف-  

 -------- 007.5 1 993.5 كانون الثاني/ يناير31 التعهدات المستلمة في - 

 -------- 768.1 517.1 كانون الثاني/ يناير31 وثائق المساهمات المستلمة في -  

 -------- ج268.8 155.1 المبلغ المطلوب للسحب-  

 وتأخذ السحوبات المتوقعة بعين الحسبان .2010 ولكانون األ/ديسمبر 31تستند هذه التقديرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاريخ  أ

  . المبلغ الفعلي2010وتعكس أرقام السحب لعام . النمط االعتيادي للسحب لحافظة القروض
  .ماليين دوالر أمريكي 7قدره  و2009يتضمن هذا المبلغ الفائض من عام  ب
 .2011كانون الثاني / يناير31تستند التقديرات إلى وثائق المساهمات المستلمة بتاريخ  ج


