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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدماااللتزام بالموارد بناء على إجراءات استخدام سلطة 

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

سلطة االلتزام  يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من الموارد من خالل ،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 253.6بمقدار 

كانون األول /ديسمبرفي بعد المائة  الرابعةالمجلس في دورته  ليهاوافق عييعقد اتفاقيات القروض والمنح التي 

وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق الخامس من هذه  2011

 .الوثيقة

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

، في حين يعرض المرفق الثاني قائمة بالمبالغ  بياناً بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات المرفق األوليضم -1

المستبعدة على وجه التحديد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي للصندوق 

 .2011أيلول /سبتمبر 30بتاريخ 

 أيضاويوفر  .2011 خاللالتي وافق عليها المجلس التنفيذي المنح ويبين المرفق الثالث تفاصيل القروض  -2

 .2011نقضاء المدة في عام االتي تمت الموافقة عليها بموجب إجراء تفاصيل عن القروض والمنح 

المقدمة إلى الدورة الحالية للمجلس بما يعادل  عن القروض والمنح تفاصيالالرابع ويوفر المرفق  -3

، 2011أيلول /سبتمبر 30وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 547.7مجموعه 

 الرابعويوفر المرفق  .مليون وحدة حقوق سحب خاصة 351.7تبلغ قيمة هذه القروض والمنح حوالي 

 والتي تبلغ قميتهالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة  لإشاريا امقترح أيضا

 .مليون دوالر أمريكي 33.3

وحتى  2001 تخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العامااللتزامات المعقودة باسالخامس ويبين المرفق  -4

كانون األول /ديسمبر 31كانون الثاني إلى /يناير 1لصافي التدفقات منكما يتضمن تحليال  .2010العام 

الملتزم بها تبلغ القروض والمنح وحيث أن  .مليون دوالر أمريكي 467.4 حدودالتي تقدر حاليا ب 2011

مع األخذ بعين االعتبار الموارد التي تمت الموافقة عليها بالفعل هذه و، 2ر أمريكيمليون دوال 1 027.5

هنالك طلب على مليون دوالر أمريكي،  306.5 تبلغ  والتيالسنة بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 أمريكي في مليون دوالر 253.6 بالموارد مقدماً بما قيمته مالموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزا

 .وسوف تعدل هذه األرقام في ضميمة لهذه الوثيقة توزع أثناء الدورة .الدورة الحالية للمجلس

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار  1
  :مليون دوالر أمريكي ما يلي 1 027.5 يشمل مبلغ الـ 2

  مليون دوالر أمريكي؛ 446.5القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بما يعادل   -
 مليون دوالر أمريكي؛ 547.7القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بما يعادل   -
  .مليون دوالر أمريكي 33.3 الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة بما يعادل ستتمالمشروعات التي   -
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 قصىسلطة االلتزام بالموارد مقدما وحدها األ

 المجلس التنفيذي بمسؤولية تحديد نسبة يضطلعمن اتفاقية إنشاء الصندوق، ) ب(2، البند 7بموجب المادة  -5

وقد أجاز مجلس  .من السنواتمالية م االلتزام بها لتمويل العمليات في أي سنة موارد الصندوق التي يت

 استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً من خالل 1997شباط /المحافظين في دورته العشرين في فبراير

ت  إجراءا،المرفق باء، 1 تعديل -32–د/154ويحدد القرار  .تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق لهذا الغرض

ويستند الحد األقصى الستخدام  .استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجديد الثامن للموارد

وإذا ما دعت  . سنواتسبع إلى حجم التدفقات العائدة على مدى الثامنهذه السلطة في فترة التجديد 

رة من دورات المجلس التنفيذي، الضرورة، فإن سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي يتم طلبها في كل دو

وفي  .سوف تمثل الفائض من االلتزام بالقروض والمنح الذي يزيد عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

نهاية كل عام، وبعد األخذ بعين االعتبار صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والمقادير اإلضافية 

وسوف  .ماً خالل العام، سيتم تعديل هذه السلطة وفقاً لذلكالمستخدمة من سلطة االلتزام بالموارد مقد

يكون أي استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في أي سنة من السنين هو ببساطة المبلغ 

اإلجمالي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما الذي حظي بموافقة المجلس التنفيذي خالل دوراته الثالث في 

 .العام المذكور

 ةوصيالت

، 7المادة وبعد النظر في  المجلس التنفيذيفإن ، 2011أيلول /سبتمبر 30بناء على حالة الموارد بتاريخ  -6

 عشر ياثنن تقديرات صافي التدفقات العائدة لفترة أنشاء الصندوق ومالحظة إمن اتفاقية ) ب(2البند 

ي، وأن القروض والمنح مليون دوالر أمريك 467.4تبلغ  2011كانون األول /ديسمبر 31حتى  اشهر

مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة عليها  ،2دوالر أمريكي 1 027.5الملتزم بها تبلغ 

يحيط علما  مليون دوالر أمريكي، 306.5بالفعل هذه السنة بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما تبلغ 

مليون دوالر أمريكي  253.6 بمقدارلتزام بالموارد مقدماً سلطة االللموافقة على استخدام إضافي لالحاجة ب

أن يعقد اتفاقيات بشأن القروض بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق ويفوض  .في الدورة الحالية للمجلس

، 2011كانون األول /ديسمبر في بعد المائةالرابعة الدورة وافق عليها المجلس التنفيذي في سيوالمنح التي 

 وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي .م الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدةوتلك التي ستت

يرجو من رئيس الصندوق أن يرفع إلى المجلس التنفيذي تقريراً في دورته القادمة ودوراته التالية عن 

 سلطة االلتزام  تمت الموافقة عليها، واستخدامالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي

 .بالموارد مقدما
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  2011أيلول /سبتمبر 30بيان بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاريخ 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

   الحراألصول المتاحة بعمالت قابلة للتحويل

900 520 2  نقدية واستثمارات 

627 308 أالسندات اإلذنية من الدول األعضاء 

2 749 933 22201 4  أخرىمطلوبة مبالغ  
  

  :مخصوما منها

(761 224) المبالغ المستحقة والخصوم 

(000 95)  العاماالحتياطي

(150 478 2) قروض نافذة لم تصرف بعد 

(031 117) االتفاقيات الخاصة بها ولم تنفذ بعدموافق عليها وتم توقيع قروض  

(000 81)  نح التي لم تصرف بعدالم

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على  

 تحمل الديون التي لم تصرف بعد

 )48 9154((3 125 096)

  لم تدفع بعدالتي ذنية السحب من السندات اإل 
  أ)انظر المرفق الثاني( 

)861 80(

  

 )969 591( الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

 

  :مخصوما منها

(832 379)  ض لم توقع اتفاقياتها بعدقرو 

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على  

  بعدتوقعتحمل الديون التي لم 

 (42 286)

)552 30(  منح معتمدة ولم تنفذ بعد 

  

 سلطة االلتزام بالموارد مقدما ترحيلصافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل 

 2011وصافي تدفقات 

)044 639 1(

دوالر أمريكي؛ ويشمل ذلك  80 861 000 أمريكي وهي القيمة اإلجمالية للمبالغ المسحوبة وغير المسددة وقيمتها دوالر 308 627 000 بقيمة إذنية سندات أ

 .دوالر أمريكي 20 000 000 مساهمات تكميلية بقيمة

 
  موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة

 

135 936  2011كانون الثاني / يناير1الموارد مقدما المرحلة في سلطة االلتزام ب

 

 

 

964 337 )الخامسالمرفق ( 2011أيلول /سبتمبر 30صافي التدفقات بتاريخ 

)46 8446(  2011أيلول /سبتمبر 30التزامات القروض والمنح بتاريخ 

زام بالموارد مقدما سلطة االلت/(سلطة االلتزام بالموارد مقدما المستخدمة
 )المغطاة

4108 50

 

 

639 044 1 2011أيلول /سبتمبر 30سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 
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  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي للصندوق في   منمبالغ مستبعدة خصيصا

 2011 أيلول /سبتمبر 30
  )ألمريكيةبآالف الدوالرات ا(

 البرنامج العادي للصندوق

 السحب من مساهمات الموارد األولية 
 سندات إذنية لم تدفع بعد 
 358 29  جمهورية إيران اإلسالمية  

 13 717  العراق  

   43 075 

   السحب من مساهمات التجديد األول للموارد 

  سندات إذنية لم تدفع بعد 

  31 099  العراق  

  31 099 

 السحب من مساهمات التجديد الثالث للموارد 
 سندات إذنية لم تدفع بعد 
  600 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  

  087 6  الجماهيرية العربية الليبية  

   6 687 
   

    

 80 861  مجموع المبالغ المستبعدة خصيصا
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  الثانية بعد المائةالتي أقرها المجلس التنفيذي في دورته القروض والمنح 

البرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد   

حقوق السحب 
 الخاصة

 القروض

 000 250 12  مشروع التنمية الريفية المتكاملة أذربيجان

 شرقي مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في إندونيسيا

 إندونيسيا

 30 300 000 

 000 250 7  مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق منغوليا

 000 550 18   السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار  باكستان

    

 000 350 68  المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
جمهورية الو الديمقراطية  

 الشعبية
 000 550 1  بيوبرنامج تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظة أتا

 000 300 9   تنمية الثروة الحيوانية والمراعيمشروع طاجيكستان

 000 850 10   المجموع

    المنح

شرقي مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في  إندونيسيا

 إندونيسيا

 670 000 

 000 670   المجموع

 000 870 79   المجموع العام

 
 

  المائةالثالثة بعد في دورته  المجلس التنفيذي لتي أقرهااالقروض والمنح 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

سحب الحقوق  
  أخاصةال

 القروض

 000 950 4  مشروع التنمية الريفية الشاملة   األرجنتين

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

 000 750 10   لدعم األراضي الريفية ”Buen Vivir“بوين فيفيربرنامج  إكوادور

 000 300 31   المرحلة الثانية-برنامج الوساطة المالية الريفية  إثيوبيا

 000 700 19  برنامج المشاريع الريفية غانا

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

 000 600 11  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات اندارو

 000 200 20  برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية السنغال

 000 450 15  برنامج النهوض بإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة زامبيا 

 000 000 154  المجموع

 ونمنح إطار القدرة على تحمل الدي
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  إثيوبيا

 

 000 300 31   المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية 

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

 000 600 11  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا

 000 500 48   المجموع

    المنح

 000 630  مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار نغالديشب

 775 932  برنامج تنمية محاصيل الوقود الحيوي البديلة للحراجة الزراعيةالعالميالمركز 

 775 562 1   المجموع

 775 062 204  العامالمجموع 

 
 

 2011أيلول /سبتمبر – الثاني كانون/يناير للفترة المدة ءانقضا إجراء بموجب ليهاالقروض والمنح التي تمت الموافقة ع
 

  2011أيار / مايو–كانون الثاني /يناير

 البرنامج/المشروع اسم المتلقي/البلد

حقوق السحب 
 الخاصة

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

  السافانا مناطق في

6 900 000 

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 للتنمية الدولية والمؤسسة
 في المالية الخدمات على الحصول لتحسين شاملة مالية نظم إعداد برنامج

 الريفية المناطق

 924 824 

 الوراثية مواردال بشأن الدولية للمعاهدة التابعة" الميدان في القيادة "مبادرة المتحدة  لألمم والزراعة األغذية منظمة

 والزراعة لألغذية النباتية

924 824 

 منظمةالو ،.MADRE Inc منظمة
 ومؤسسة مايونو غيوتو رعاةل اإلنمائية

Tebtebba 

 997 893  األصلية الشعوب مساعدة مرفق

 757 400  اآلمنة والطاقة والمياه المغذيات استخالص عن جدوى دراسة إعداد المياه إلدارة الدولي المعهد

 المستوى على التأثر وقابلية للمخاطر للتصدي الفقراء أجل من السياسات نُهج المتحدة  لألمم والزراعة األغذية منظمة

 القطري

924 824 

 المياه موارد انحسار لمعالجة السياسات وإعداد الوطنية البحوث قدرات دعم WATERCOPEو Kassel  جامعة

 في للحدود العابرة دزونغاريان-ايألت منطقة في األراضي استخدام وتكثيف

 والصين منغوليا

915 576 

   2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو

 

 في المستدامة الريفية والتنمية التنافسية القدرة - الشمالية اآلفاق مشروعهندوراس

  الشمالية المنطقة

5 500 000 
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 000 600 1  تمويل تكميلي– الزراعة قطاع لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة مشروعرواندا

 التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 الريفية

تعزيز تقاسم المعرفة حول االبتكار واستخدام منهجية طرق التعلم في آسيا 

 والمحيط الهادي

621 850 

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

 الديمقراطية الو جمهورية-كمبوديا مثلث في الصغيرة الحيازات أصحاب

 اإلنمائي نام فييت-الشعبية

932 775 

 وإنشاء الجنسين بين العدل تحقيق أجل من المجتمع بقيادة القيمة سالسل تنميةنوفيب أوكسفام مؤسسة

 الفقراء لصالح الثروة

870 590 

 التنمية لىع للتدريب اإلقليمي البرنامج

 الريفية

الترويج للمبادارت الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا 

 الالتينية والكاريبي

1 243 700 

 للتمويل، الوصي الوطنية المؤسسة

 البيولوجي التنوع على حساب أمانة

ة برنامج تعزيز اإلدارة المجتمعية دعما الستراتيجية الحد من االنبعاثات الناجم

 عن إزالة الغابات وتدهورها في أمريكا الوسطى

746 220 

 السياسات لبحوث الدولي المعهد

الغذائية

الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالنزاعات في الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا عن طريق التنمية الريفية

621 850 

 التمويل بشأن المعلومات تبادل مؤسسة

الصغري

 220 746 الريفي التمويل في وفعاليته األداء رصد تحسين

 في الهند وجمهورية تنزانيا المتحدة األلبان إنتاج على القائمة العيش سبل تعزيز الحيوانية الثروة لبحوث الوطني المعهد

 من خالل النهج القائمة على االبتكار في األعالف وتنمية سالسل القيمة

621 850 

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

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

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

 الصندوق أنشطة

621 850 

 387 466 الجنوبية أفريقيا في البيئة على المحافظة الزراعة وتطبيق اعتماد فهموالقمح الذرة لتحسين الدولي المركز

 944 099 27   المجموع
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 التنفيذي للمجلس المائة بعد الرابعة الدورة في عليها للموافقة المعروضة والمنح القروض

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

 القروض
 900 16   أصحاب الحيازات الصغيرةلصالح  تنشيط محاصيل األشجار  دعممشروع ليبريا

000 
10 850 646 

 511 253 14 000 200 22  مارادي منطقة مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في النيجر

 651 187 21 000 000 33 ين اإلنتاجية الزراعيةبرنامج التدريب الحرفي وتحس  مدغشقر

 165 221 3 000 017 5  قرض تكميلي–مشروع لدعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي  مدغشقر

 843 670 14 000 850 22 برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام مالوي

 562 802 000 250 1 ه فيهيار وراتاناكيريمشروع تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظات كراتييه وبريا  كمبوديا

 352 176 30 000 000 47 مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غانكسي الصين

 287 729 57 000 914 89 مشروع دعم سبل العيش المتكاملة  الهند

 772 272 14 000 230 22 إيرانامادو مشروع تنمية شبكات الري في  سري النكا

مج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية في المرتفعات واألراضي برنا  بوليفيا

 المنخفضة واألودية بين جبال األنديز

18 000 000 11 556 901 

 801 272 10 000 000 16 مشروع األعمال الريفية لصغار المنتجين  البرازيل

 501 261 19 000 000 30 والفرصالثقة : برنامج بناء قدرات المبادرات الفردية الريفية كولومبيا

 583 627 3 000 650 5  سالسل القيمة والوصول إلى األسواق  إدماج المنتجين على نطاق صغير في مشروع نيكاراغوا

 187 454 9 000 725 14 برنامج تنافسية األعمال في المناطق الجبلية  ألبانيا

 877 166 8 000 720 12 مشروع تنمية األعمال الريفية  سنة والهرسكوالب

 503 943 44 000 000 70 تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق  مصر

 279 096 4 000 380 6 مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية في والية الحوز المغرب

 421 544 278 000 836 433 المجموع

 الديون تحمل على القدرة إطار منح

 126 446 00014 500 22  دعم التنمية الزراعية والتسويقمشروع  يفواركوت د

 562 802 000 250 1 مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظات كراتييه وبرياه فيهيار وراتاناكيري  كمبوديا

 655 842 5 000 100 9 ا، مكون غينيا العليالبرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية غينيا

 843 670 14 000 850 22 برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام مالوي

جمهورية الو الديمقراطية  

  الشعبية
 في سوم سون برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى المجتمع المحلي

 سون جاي

13 960 000 8 924 496 

 727 171 3 000 940 4 مشروع تخزين الذرة ليشتي-تيمور

 375 815 4 000 500 7  في المناطق الريفيةاإلنتاجية المبادرات مساندةبرنامج   هايتي

 583 627 3 000 650 5  سالسل القيمة والوصول إلى األسواق  إدماج المنتجين على نطاق صغير في مشروع نيكاراغوا

 444 465 6 000 070 10 مشروع تنمية البذور  السودان

 393 823 5 000 070 9 برنامج فرص العمل الريفية -االستثمار في اليمن   ليمنا

   204 590 68 000 830 106   المجموع

    المنح
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 100 284 1 000 000 2 برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية  مدغشقر

 071 398 000 620  والفرصالثقة: برنامج بناء قدرات المبادرات الردية الريفية كولومبيا

 025 321 000 500 برنامج تنافسية األعمال في المناطق الجبلية  ألبانيا

 799 500 000 780 مشروع تنمية األعمال الريفية  البوسنة والهرسك

 050 642 000 000 1 تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق  مصر

 887 89 000 140 زراعية في المناطق الجبلية في والية الحوزمشروع تنمية سالسل القيمة ال المغرب

اللجنة األوروبية للتعليم 

 والزراعة
 الشتات في  مجموعاتتعزيز األمن الغذائي في القرن األفريقي من خالل استثمارات

 الزراعة

1 500 000 963 075 

Mali Biocarburant 
(MBSA) 

ان إمدادات الطاقة المحلية في أفريقيا بناء دخول المزارعين وشبكات أمانهم مع ضم

 الغربية 

500 000 321 025 

 032 520 4 000 040 7  المجموع

 657 654 351 000 706 547 المجموع العام

 لم التي القروض حالة في األمريكي رالدوال قيمة على بناء 1.55751 وهو  ،2011أيلول /سبتمبر 30 في المطبق الخاصة السحب حقوق وحدة/األمريكي الدوالر صرف سعر باستخدام  أ

 .منح من بذلك يتصل وما اآلن حتى بشأنها يتفاوض

 

كانون األول /ديسمبر –أيلول /سبتمبر للفترة المدة انقضاء إجراء بموجب عليها للموافقة المعروضة القروض والمنح
2011 

 

    األول آانون/ديسمبر – أيلول/سبتمبر
 331 669 1  000 600 2 المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج جزر القمر

 000 300 6 313 812 9 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج ليسوتو

 305 295 6 000 805 9  الزراعيةالقيمة سالسل تنمية برنامج الكونغو

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

1 500 000 963 075 

 075 963 000 500 1 الثالثة المرحلة - الريفي التمويل في مجال المعرفة إدارة شراكة والزراعي الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة
شبكة المعرفة التابعة لمعهد السكان واالبتكار 

 المنظماتوإحداث التغيير في 
 691 155 1 000 800 1 األولى المرحلة-كافيدأفري اإلقليمية المعرفة شبكة

 المخروط في الغذائي واألمن األسرية الزراعة حول العامة السياسات حوار البشري لالقتصاد الالتينية أمريكا مركز
 )شيلي باراغواي، أوروغواي، البرازيل، األرجنتين، (الالتينية مريكاأل الجنوبي

1 800 000 1 155 691 

 461 770 000 200 1   الطاقة المتجددة في ألبانيا والبوسنة والهرسكتتكنولوجيا أوكسفام إيطاليا
 الحيازات الصغيرة مع الجفاف في  أصحاببرنامج إعادة اإلنعاش وتأقلم ة لألمم المتحدوالزراعة األغذية منظمة

 جيبوتي والصومال

1 300 000 834 666 

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

800 000 513 640 

 من أجل منبر القطاع منظمة التنمية الهولندية
 الفرعي للبذور الزيتية في أوغندا

 937 731 000 140 1 منبر القطاع الفرعي للبذور الزيتية في أوغندا

 872 352 21 313 257 33  المجموع
بناء على قيمة الدوالر األمريكي للقروض التي لم يتفاوض 1.55751، وهو 2011 أيلول/سبتمبر 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
 .بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منح
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  د مقدماتحليل استخدام سلطة االلتزام بالموار

 األمريكية الدوالرات بماليين

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 االلتزام سلطة من المرحل المبلغ

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

 االلتزام لسلطة الصافي االستخدام

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

 االلتزام سلطة من المرحل المبلغ

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

  

 األمريكية الدوالرات بماليين 

الفعلي  
الثاني   كانون/يناير
أيلول  /سبتمبر إلى

2011 

التقديري 
تشرين األول /أكتوبر
كانون /ديسمبر إلى

 2011 األول

التقديري 
الثاني   كانون/يناير
كانون /ديسمبر إلى

 2011األول 

 0 0  0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1
    تحليل التدفقات

 230.0 91.5 138.5 مساهمات األعضاء
 280.0 65.1 214.9 التدفقات العائدة للقروض
 60.0 36.2 23.8 القروض والمنح الملغاة

 73.6 (5.0) 78.6 االستثمار صافي عائد
 (12.4) 0 (12.4) صافي تقلبات أسعار الصرف

 (163.8) (58.3) (105.5) نفقات تشغيلية
 467.4 129.5 337.9  اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2
 306.5   تزام بالموارد مقدماً التي وافق عليها المجلس التنفيذي خالل العامسلطة االل -3

 (027.5 1)   أ التزامات القروض والمنح -4

سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سيوافق عليها المجلس التنفيذي في   -5

  بعد المائةالرابعة  الدورة
  253.6 

 0   طاة من التدفقات خالل الفترة المغسلطة االلتزام بالموارد مقدما -6

الرصيد غير المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما   -7

=)1+2+3+4+5+6( 
   0 

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

  ب)8+7+6+5+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -9
  1 496.2 

  : مليون دوالر أمريكي ما يلي1 027.5يشمل مبلغ الـ  أ
   مليون دوالر أمريكي؛446.5القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بما يعادل   -
  مليون دوالر أمريكي؛ 547.7القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بما يعادل  -
  .مليون دوالر أمريكي 33.3 الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة بما يعادل تمستالمشروعات التي   -

مليار دوالر أمريكي، حسب تعريف التجديد الثامن  2.3ويبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي   ب
 . من التدفقات العائدة للقروضسنة 4.5الي للرصيد المرحل يعادل  والتقدير الح.للموارد

  


