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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي اءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ بناء على إجر

 وفي كل دورة .منتظمة عن وضع الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، بما فيها إدارة سلطة االلتزام بالموارد مقدما

ن الموارد من خالل سلطة االلتزام من دورات المجلس، يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات م

 هنالك طلب على الموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في الدورة الحالية .1بالموارد مقدما

 وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي مدعو لتفويض رئيس الصندوق بأن .مليون دوالر أمريكي 304.2بمقدار 

كانون األول /ديسمبربعد المائة في الرابعة المنح التي يوافق عليها المجلس في دورته يعقد اتفاقيات القروض و

 . عليها بموجب إجراء انقضاء المدةوتلك التي ستتم الموافقة 2011

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

ثا لتقديرات ، تحديEB 2011/104/R.12دارة، لعلم المجلس التنفيذي، وكما هو وارد في الوثيقة اإلأعدت  -1

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

. مليون دوالر أمريكي 253.6ستكون هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما قدره 

كانون /ديسمبر 31كانون الثاني إلى /ناير ي1ويوفر المرفق الثالث المزيد من التحليل لصافي التدفقات من 

ومع األخذ بعين االعتبار صافي . مليون دوالر أمريكي 473.2 بـ ، والتي تقدر حاليا2011األول 

، والتزامات القروض والمنح البالغة  عشر شهراًاالثني خالل فترة  المذكورة أعالهالتدفقات العائدة

بالفعل المجلس  عليها وافقة االلتزام بالموارد مقدما التي ومبالغ سلط، 2مليون دوالر أمريكي 1 083.9

فإنه يطلب استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما بمبلغ مليون دوالر أمريكي،  306.5والبالغة 

ويعود الفرق في مبلغ  .)المرفق الثالث(مليون دوالر أمريكي في هذه الدورة للمجلس التنفيذي  304.2

 بالموارد مقدما بشكل رئيسي إلى إدراج المشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب سلطة االلتزام

 . أدناه2، كما يتم شرحه في الفقرة 2012إجراء انقضاء المدة في 

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

، تبلغ 2011تشرين الثاني /نوفمبر 30وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 492.3

يوفر باإلضافة إلى ذلك، . مليون وحدة حقوق سحب خاصة 315.6قيمة هذه القروض والمنح حوالي 

مدة في الفترة بين بموجب إجراء انقضاء الالمرفق الثاني تفاصيل عن المشروعات الموافق عليها 

كما يوفر المرفق الثاني قائمة إشارية . 2011كانون األول /أيلول وحتى ديسمبر/بتمبرالدورتين من س

 في الفترة بين الدورتين من التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدةبالمشروعات 

 .2012من أجل برنامج القروض والمنح لعام  2012نيسان / وحتى أبريل2012 الثانيكانون /يناير

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

 وبعد النظر المجلس التنفيذيفإن ، 2011كانون األول /ديسمبر 31الموارد بتاريخ تقديرات  على حالة بناء -3

من اتفاقية إنشاء الصندوق ومالحظة أن تقديرات صافي التدفقات العائدة لفترة ) ب(2، البند 7في المادة 

ر أمريكي، وأن القروض مليون دوال 473.2تبلغ  2011كانون األول /ديسمبر 31حتى  عشر شهرا ثنياال

مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت و، 2مليون دوالر أمريكي 1 083.9والمنح الملتزم بها تبلغ 

مليون دوالر أمريكي خالل  306.5الموافقة عليها بالفعل بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما بلغت 

 استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً بمقداريحيط علما بالحاجة للموافقة على السنة الحالية، 

أن بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق  ويفوض .في الدورة الحالية للمجلسمليون دوالر أمريكي  304.2

 في الحاليةيعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي يوافق عليها المجلس التنفيذي في دورته 

كما هو مبين  ،ك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة، وتل2011كانون األول /ديسمبر

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس  . من هذه الوثيقةنيامبدئيا في المرفق الث

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

 .د االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدمالعق

  

                                                      
  :مليون دوالر أمريكي ما يلي 1 083.9يشمل مبلغ الـ  2

 مليون دوالر أمريكي؛ 534.4القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها  -
 مليون دوالر أمريكي؛ 492.3القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وقدرها  -
 وحتى 2012آانون الثاني /المشروعات التي سيوافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بين الدورتين من يناير -

  .2012مليون دوالر أمريكي من أجل برنامج القروض والمنح لعام  57.2 والبالغة 2012آانون األول /ديسمبر
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 التنفيذي للمجلس المائة بعد الرابعة الدورة في عليها للموافقة المعروضة والمنح القروض

حقوق السحب   أدوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع الجهة المتلقية/القطر
 أالخاصة

 لقروضا

 000 500 10 378 379 16مشروع دعم تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ليبريا

 000 300 14 152 307 22  مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في منطقة مارادي النيجر

 000 300 21 737 226 33 برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية  مدغشقر

 000 350 3 801 225 5  قرض تكميلي–مشروع لدعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي  مدغشقر

 000 650 14 132 853 22 برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام مالوي

مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظات كراتييه وبرياه فيهيار   كمبوديا

 وراتاناكيري

1 325 950 850 000 

 000 650 29 242 252 46 مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غانكسي الصين

 000 700 56 639 448 88  مشروع دعم سبل العيش المتكاملة الهند

 000 350 14 149 385 22 مشروع تنمية شبكات الري في إيرانامادو  سري النكا

 في المرتفعات برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية  بوليفيا

 واألراضي المنخفضة واألودية بين جبال األنديز

18 095 312 11 600 000 

مشروع إدماج المنتجين على نطاق صغير في  سالسل القيمة والوصول  نيكاراغوا

  إلى األسواق

6 005 772 3 850 000 

 156 154 8 000 720 12 مشروع تنمية األعمال الريفية  البوسنة والهرسك

 000 140 44 783 855 68 تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواقمشروع   مصر

 000 100 4 757 395 6مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية في والية الحوز المغرب

 000 200 3 810 991 4  المرحلة الثانية-مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في والية سليانة  تونس

برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب  تونس

 الشرقي

3 977 849 2 550 000 

 156 244 243 463 446 379 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 000 500 14 140 619 22 مشروع دعم التنمية الزراعية والتسويق كوت ديفوار

 تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظات كراتييه وبرياه فيهيار مشروع  كمبوديا

 وراتاناكيري

1 325 950 850 000 

البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية، مكون  غينيا

 غينيا العليا

8 969 659 5 750 000 

 000 650 14 132 853 22 برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام مالوي

جمهورية الو الديمقراطية  

  الشعبية
برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى المجتمع المحلي في 

 سوم سون سون جاي

13 805 475 8 850 000 

 000 200 3 810 991 4 ليشتي- في تيمورمشروع تخزين الذرة ليشتي-تيمور

 000 850 4 712 565 7 مناطق الريفيةبرنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في ال  هايتي

 000 500 3 793 459 5مشروع إدماج المنتجين على نطاق صغير في  سالسل القيمة والوصول  نيكاراغوا
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  إلى األسواق

 000 350 6 624 905 9 مشروع تنمية البذور  السودان

 000 720 5 861  922 8  برنامج فرص العمل الريفية-االستثمار في اليمن   اليمن

   000 220 68 156 419 106  المجموع

    المنح

 000 300 1 923 027 2 برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية  مدغشقر

 019 500 000 780 مشروع تنمية األعمال الريفية  البوسنة والهرسك

 000 630 763 982 تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواقمشروع   مصر

 000 90 395 140مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية في والية الحوز المغرب

برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب  تونس
 الشرقي

545 979 350 000 

اللجنة األوروبية للتعليم 

 والزراعة
 في القرن األفريقي من خالل استثمارات تعزيز األمن الغذائيبرنامج 

 مجموعات الشتات في الزراعة

1 500 000 961 575 

بورانت شرآة مالي بيوآار
 المحدودة للوقود الحيوي

بناء دخول المزارعين وشبكات أمانهم مع ضمان إمدادات الطاقة المحلية 

  في أفريقيا الغربية

500 000 320 525 

 119 152 4 060 477 6  المجموع

492 342  679 المجموع العام  315 616 275 

 .دوالر أمريكي لكل وحدة حقوق سحب خاصة 1.5599وهو  2011تشرين الثاني /نوفمبر 30 تم احتساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد في أ
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ن األول كانو/ ديسمبر–أيلول / عليها بموجب إجراء انقضاء المدة للفترة سبتمبرالموافقالقروض والمنح 
2011 

  

 أدوالر أمريكي  البرنامج/المشروع اسم المتلقي/البلد
حقوق السحب 

 أالخاصة

 000 680 1  700 620 2 المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج القمر جزر

 000 300 6 626 827 9 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية مشروع ليسوتو

 000 200 6 633 671 9 الزراعية قيمةال سالسل تنمية برنامج الكونغو

 إدارة خالل من الشرقية أفريقيا في المزارعين منظمات قدرات تعزيز الشرقية أفريقيا في المزارعين اتحاد
  المؤسسية والتنمية المعرفة

1 500 000 961 575 

 الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة
 والزراعي

 575 961 000 500 1 الثالثة المرحلة - الريفي لالتموي مجال في المعرفة إدارة شراكة

 السكان لمعهد التابعة المعرفة شبكة
 في التغيير وإحداث واالبتكار
 المنظمات

 890 153 1 000 800 1 األولى المرحلة-فيدأفريكا اإلقليمية المعرفة شبكة

 لالقتصاد الالتينية أمريكا مركز
 البشري

 المخروط في الغذائي واألمن األسرية الزراعة حول العامة السياسات حوار
  الالتينية ألمريكا الجنوبي

1 800 000 1 153 890 

 260 769 000 200 1  والهرسك والبوسنة ألبانيا في المتجددة الطاقة تكنولوجيات إيطاليا أوكسفام

 لألمم والزراعة األغذية منظمة
 المتحدة

 في الجفاف مع صغيرةال الحيازات أصحاب وتأقلم اإلنعاش إعادة برنامج
 والصومال جيبوتي

1 300 000 833 365 

 797 730 000 140 1 أوغندا في الزيتية للبذور الفرعي القطاع منبر  الهولندية التنمية منظمة

 352 744 20 959 359 32  المجموع

 .دوالر أمريكي لكل وحدة حقوق سحب خاصة 1.5599وهو  2011تشرين الثاني /نوفمبر 30تم احتساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد في  أ

 
 –آانون الثاني /قائمة إشارية للقروض والمنح التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة للفترة يناير

 2012 من أجل برنامج القروض والمنح لعام 2012نيسان /أبريل

  
حقوق السحب  دوالر أمريكي

أالخاصة  

الصغيرة الري شبكات تطوير مشروع هايتي  12 500 000 8 013 125 

التنمية الريفية المستدامة الموجهة نحو األسواق وسالسل القيمة  باراغواي

 المنتجة

10 000 000 6 410 500 

الساحل وراء ما مناطق تنمية مشروع غيانا  4 226 000 2 709 077 

والتكنولوجيا الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع جامايكا  7 502 000 4 809 157 

 150 744 14 000 000 23 منح لم تحدد بعد 

 009 686 36 000 228 57 اإلجمالي

.دوالر أمريكي لكل وحدة حقوق سحب خاصة 1.5599وهو  2011تشرين الثاني /نوفمبر 30تم احتساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد في  أ
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  دماتحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مق

 األمريكية الدوالرات بماليين
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 االلتزام سلطة من المرحل المبلغ

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

 االلتزام لسلطة الصافي االستخدام

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

 االلتزام سلطة من المرحل المبلغ

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

 

 األمريكية الدوالرات بماليين 
التقديري    

الثاني  كانون/يناير
كانون /ديسمبر إلى

 2011األول 

 0   الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحليل التدفقات

 230.0   مساهمات األعضاء

 280.0   التدفقات العائدة للقروض

 60.0   القروض والمنح الملغاة

 73.6   االستثمار صافي عائد

 (6.5)   صافي تقلبات أسعار الصرف

 (0.1)   تعديل المخصص

 (163.8)   فقات تشغيليةن

 473.2    اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2

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

 (083.9 1)   أ التزامات القروض والمنح -4

الرابعة  وافق عليها المجلس التنفيذي في الدورةسلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سي  - 5

 بعد المائة 
  304.2 

 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(= دماً المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مق -8

 546.8 1    ب)8+7+6+5+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -9
 :تتضمن التزامات القروض والمنح أ

 أمريكي؛ دوالر مليون 534.4 ومقدارها بالفعل عليها الموافقة تمت التي والمنح القروض -
 أمريكي؛ دوالر مليون 492.3 وقدرها التنفيذي للمجلس الحالية دورةال على للموافقة المعروضة والمنح القروض -

 مليون دوالر 57.2 بقيمة 2012كانون األول /كانون الثاني وحتى ديسمبر/ المشروعات رهن الموافقة من خالل إجراء انقضاء المدة بين الدورتين من يناير-
 .2012أمريكي لبرنامج القروض والمنح لعام 

 . مليار دوالر أمريكي حسب تعريف التجديد الثامن للموارد2.3االلتزامات بالموارد مقدما من التدفقات العائدة من القروض إلى حوالي يصل سقف سلطة   ب
 . سنة من التدفقات العائدة للقروض4.7والتقدير الحالي للرصيد المرحل يعادل 

  


