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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدماءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد بناء على إجرا

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

 الموارد من خالل سلطة االلتزام  يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من،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 265.8بمقدار 

 2011أيلول /سبتمبرفي بعد المائة الثالثة المجلس في دورته  وافق عليهايلمنح التي يعقد اتفاقيات القروض وا

 . عليها بموجب إجراء انقضاء المدةوتلك التي ستتم الموافقة

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

ات ، تحديثا لتقديرEB 2011/102/R.14رد في الوثيقة هو وا وكما ،أعدت إدارة، لعلم المجلس التنفيذي -1

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

. مليون دوالر أمريكي 344.6ستكون هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما قدره 

آب /أغسطس 31ن الثاني إلى كانو/ يناير1ويوفر المرفق الثالث المزيد من التحليل لصافي التدفقات من 

ومع األخذ بعين االعتبار صافي التدفقات . مليون دوالر أمريكي 263.7  ب، والتي تقدر حاليا2011

مليون دوالر  570.2، والتزامات القروض والمنح البالغة أشهرثمانية ال خالل فترة  المذكورة أعالهالعائدة

 التي تمت الموافقة عليها بالفعل في دورة المجلس في ومبالغ سلطة االلتزام بالموارد مقدما، 2أمريكي

فإنه يطلب استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد   مليون دوالر أمريكي،40.7 والبالغة 2011أيار /مايو

 .)المرفق الثالث(مليون دوالر أمريكي في هذه الدورة للمجلس التنفيذي  265.8مقدما بمبلغ 

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

، تبلغ قيمة 2011آب /أغسطس 31وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 328.2

يوفر المرفق باإلضافة إلى ذلك، . مليون وحدة حقوق سحب خاصة 204.1هذه القروض والمنح حوالي 

بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بين الدورتين من المشروعات الموافق عليها الثاني تفاصيل عن 

التي ستتم قائمة إشارية بالمشروعات  كما يوفر المرفق الثاني. 2011أيلول /أيار وحتى سبتمبر/مايو

أيلول وحتى / في الفترة بين الدورتين من سبتمبرالموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

 . 2011كانون األول /ديسمبر

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

وبعد النظر في  المجلس التنفيذيفإن ، 2011آب /أغسطس 1الموارد بتاريخ تقديرات بناء على حالة  -3

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

ليون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح م 263.7تبلغ  2011آب /أغسطس 31حتى أشهر ثمانية ال

مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة  ،2مليون دوالر أمريكي 570.2الملتزم بها تبلغ 

  مليون دوالر أمريكي خالل السنة الحالية،40.7عليها بالفعل بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما بلغت 

مليون  265.8 بمقدارسلطة االلتزام بالموارد مقدماً  على استخدام إضافي لللموافقةالحاجة يحيط علما ب

أن يعقد اتفاقيات بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق ويفوض  .في الدورة الحالية للمجلسدوالر أمريكي 

، 2011أيلول /سبتمبر في الحاليةبشأن القروض والمنح التي يوافق عليها المجلس التنفيذي في دورته 

 من نيامبدئيا في المرفق الثمبين كما هو  ، التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدةوتلك

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس الصندوق أن يرفع إلى المجلس  .هذه الوثيقة

 االلتزامات، والقروض والمنح التنفيذي تقريراً في دورته القادمة ودوراته التالية عن الموارد المتاحة لعقد

 .التي تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

  

 

                                                      
  : مليون دوالر أمريكي ما يلي 570.2يشمل مبلغ الـ  2

 مليون دوالر أمريكي؛ 200.4القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها  -
 والر أمريكي؛مليون د  328.2القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وقدرها  -
آانون /أيلول وحتى ديسمبر/المشروعات التي سيوافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بين الدورتين من سبتمبر -

  .مليون دوالر أمريكي 41.6  والبالغة2011األول 
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  المائةالثالثة بعد في دورته  للموافقة عليها من المجلس التنفيذيالمعروضة على القروض والمنح 

  

 أدوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

سحب الحقوق 
  أخاصةال

 القروض

 000 950 4 119 960 7  التنمية الريفية الشاملة برنامج  األرجنتين

 000 450 34 212 399 55 مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار بنغالديش

 000 750 10 127 287 17  لدعم األراضي الريفية ”Buen Vivir“برنامج بوين فيفير إكوادور

 000 300 31 682 333 50  المرحلة الثانية-ة المالية الريفية برنامج الوساط إثيوبيا

 000 700 19 665 679 31 برنامج المشاريع الريفية غانا

 000 600 5 387 005 9  المرحلة الثانية– أفتوت وكاراكورو  جنوب مشروع الحد من الفقر في موريتانيا

 000 600 11 016 654 18 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا

 000 200 20 717 483 32 برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية السنغال

 000 450 15 220 845 24 برنامج النهوض بإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة زامبيا 

 000 000 154 145 648 247 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 000 300 31 682 333 50 ي المرحلة الثان–برنامج الوساطة المالية الريفية   بياإثيو

 000 600 5 387 005 9  المرحلة الثانية–أفتوت وكاراكورو  جنوب مشروع الحد من الفقر في موريتانيا

 000 600 11 016 654 18 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا

 000 500 48 085 993 77  المجموع

    المنح

 000 630 106 013 1 مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار بنغالديش

 775 932 000 500 1 برنامج تنمية محاصيل الطاقة الحيوية البديلةالمركز العالمي للحراجة الزراعية

 775 562 1 106 513 2  المجموع

 775 062 204 336 154 328 المجموع العام

لقروض وما يتصل لبناء على قيمة الدوالر األمريكي  1.608105، وهو 2011 آب/أغسطس 31وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكيأ 

 .بذلك من منح
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 2011أيلول /ر سبتمب–أيار /إجراء انقضاء المدة في الفترة من مايوبموجب المشروعات التي سيوافق عليها 

     أيلول/ سبتمبر–أيار / مايوالفترة

 دوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
حقوق السحب 

أالخاصة
 

 المنطقة في المستدامة الريفية والتنمية التنافسية القدرة - الشمالية اآلفاق مشروع هندوراس

  الشمالية

8 844 577 5 500 000 

 000 600 1 967 572 2  تمويل تكميلي– الزراعة قطاع لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة مشروع رواندا

تعزيز تقاسم العرفة حول االبتكار واستخدام منهجية طرق التعلم في آسيا والمحيط   الريفية التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 الهادي

1 000 000 621 850 

 عيش سبل ألغراض الماشية تغذية في األعالف إلى المستندة المحسنة النظم االستوائية للزراعة الدولي المركز

-الشعبية الديمقراطية الو جمهورية-كمبوديا مثلث في الصغيرة الحيازات أصحاب

 اإلنمائي نام فييت

1 500 000 932 775 

 وإنشاء نسينالج بين العدل تحقيق أجل من المجتمع بقيادة القيمة سالسل تنمية نوفيب أوكسفام مؤسسة

 الفقراء لصالح الثروة

1 400 000 870 590 

الترويج للمبادارت الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا الالتينية  الريفية التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 والكاريبي

2 000 000 1 243 700 

الوصية على حساب أمانة التنوع  الوطنية اللجنة

 يولوجيالب

االنبعاثات الناجمة برنامج تعزيز اإلدارة المجتمعية المساندة الستراتيجية الحد من 

 عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في أمريكا الوسطى

1 200 000 746 220 

أفريقيا الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالنزاعات في الشرق األوسط وشمال  الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد

 عن طريق التنمية الريفية

1 000 000 621 850 

 220 746 000 200 1 الريفي التمويل في وفعاليته األداء رصد تحسين الصغري التمويل بشأن المعلومات تبادل مؤسسة

تعزيز سبل العيش القائمة على إنتاج األلبان في الهند وجمهورية تنزانيا المتحدة من  الحيوانية الثروة لبحوثالدولي  المعهد

  خالل النهج القائمة على االبتكار في األعالف وتنمية سالسل القيمة

1 000 000 621 850 

 850 621 000 000 1 إطالق االلتزام باإلدارة الرشيدة المناصرة للفقراء لألراضي االئتالف الدولي المعني باألراضي

 برنامج في الواردة والغذاء بالمياه الخاصة االعتماد وعمليات ابتكارات نشر المياه إلدارة الدولي المعهد

 أنشطة حافظة في لدمجها تجريبية مشاريع وتنفيذ واألغذية، المياه مجال في التحدي

 الصندوق

1 000 000 621 850 

 388 466 000 750 الجنوبية أفريقيا في البيئة على المحافظة الزراعة وتطبيق ماداعت فهم والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز

 143 215 15 544 467 24  المجموع

   

   )2011( عليها بموجب إجراء انقضاء المدة قمقترح إشاري للمشروعات التي سيواف

 كانون األول / ديسمبر–أيلول /الفترة من سبتمبر
  

 810 616 1  000 600 2 المستدامة البشرية للتنمية لوطنيا البرنامج القمر جزر

 500 218 6 000 000 10 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج ليسوتو

 348 100 6 000 810 9 القيمة سالسل دعم برنامج الكونغو

 220 746 000 200 1 الشرقية أفريقيا في المزارعين تحادا في المؤسسية والتنمية المعرفة إدارة تعزيز  الشرقية أفريقيا في المزارعين اتحاد

 775 932 000 500 1 )الثالثة مرحلةال (الريفي بالتمويل المعرفة إدارة شراكة والزراعي الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة
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 775 932 000 500 1  )ثانيةالمرحلة ال(شبكة المعرفة اإلقليمية فيدأفريكا  والزراعي الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة

معهد السكان، واالبتكار وإحداث التغيير في 

 المنظمات

 1 800 000 1 119 330 

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

 )شيلي باراغواي، وغواي،أور البرازيل، األرجنتين، (الالتينية أمريكا من الجنوبي

1 800 000 1 119 330 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة ألغراض التنمية الزراعية في الشرق األدنى وشمال  الحقا يحدد

  وأوروباأفريقيا

1 200 000 746 220 

رية العربية الجمهو (الريفي الفقر من الحد في المزارعين منظمات انخراط تعزيز )كندا (الزراعيين المنتجين اتحاد

 )تونس المغرب، السودان، األردن، سورية،ال

1 300 000 808 405 

 775 932 000 500 1 تعزيز األمن الغذائي في القرن األفريقي من خالل استثمارات الشتات في الزراعة  اللجنة األوروبية للتعليم والزراعة

 تقنيات وتوزيع تطوير :األرز بحوث خالل من العيش سبل على أكبر أثر إحداث األرز لبحوث الدولي المعهد

 األرز أخصائيي قدرات وبناء التكيفية البحوث خالل من فعالة جديدة إنتاج

 والمزارعين اإلرشاد وموظفي

750 000 466 387 

تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواق المنتجات المستدامة   معهد الترخيص األخالقي والبيئي 

  المرخصة

800 000 497 480 

 في برلين ومعهد Humboltجامعة 

Socioambientalمركز بالبرازيل و 

 العالمي التضامن

 البرازيل (متغيرة مناخات ظل في للموارد للفقراء المناصرة الرشيدة اإلدارة

 )والهند

800 000 497 480 

 850 621 000 000 1 الريفي التمويل إلى الوصول فرص توسيع أفريقيا في خضراء ثورة أجل من التحالف

 850 621 000 000 1 )إقليمية (األرز مؤسسة لبذور اإلنتاجية الطاقة توسيع لألرز األفريقي المركز

) الدولية للتنمية األوبك صندوق مع (الريفية الطاقة لدعم التجريبي الصندوق الحقا يحدد

 )إقليمية(

1 500 000 932 775 

 775 932 000 500 1 الزراعيين التجار شبكات خارجيةال بالشؤون المعنيين المواطنين شبكة

 086 844 25 000 560 41  المجموع

 التي لم يتفاوض بشأنها حتى لقروضلبناء على قيمة الدوالر األمريكي  1.608105، وهو 2011آب /أغسطس 31 وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في/أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
 صل بذلك من منح وما يتاآلن
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  تحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ماليين الدوالرات األمريكيةب

 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
 

 ين الدوالرات األمريكيةبمالي 

آب /أغسطس ىالثاني إل نكانو/يناير التقديري 
2011 

 0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

  تحليل التدفقات

 124.8 مساهمات األعضاء

 193.1 التدفقات العائدة للقروض

 23.2 القروض والمنح الملغاة

 73.8 االستثمار صافي عائد

 (37.5) رفصافي تقلبات أسعار الص

 (113.7) نفقات تشغيلية

 263.7  اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2

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

 (570.2) أ التزامات القروض والمنح -4

الثالثة  يوافق عليها المجلس التنفيذي في الدورةسلطة االلتزام بالموارد مقدما التي س  -5

  بعد المائة
265.8 

 0  المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما -6

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

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

 242.6 1  ب)8+7+6+5+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -9

  :التزامات القروض والمنح ما يليشمل ت أ
  مليون دوالر أمريكي؛ 200.4القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بما يعادل   -
 مليون دوالر أمريكي؛ 328.2 التنفيذي للموافقة عليها بما يعادل القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس -
بما يعادل  2011كانون األول /أيلول وحتى ديسمبر/في الفترة بين الدورتين من سبتمبرالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها   -

  .مليون دوالر أمريكي 41.6
مليار  2.3 – 2.1التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي يبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار   ب

من التدفقات العائدة  سنة 4.5 إلى 4.2 والتقدير الحالي للرصيد المرحل يعادل .دوالر أمريكي، حسب تعريف التجديد الثامن للموارد

  .للقروض

 


