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  توصیة بالموافقة

، البند 7، فإن المجلس التنفیذي وبعد النظر في المادة 2011دیسمبر/كانون األول 31بناء على حالة الموارد بتاریخ 

31(ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق ومالحظة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة لفترة ثمانیة أشهر حتى 2

ملیون دوالر 676.5ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 295.7تبلغ 2012أغسطس/آب 

أمریكي، مع األخذ بعین االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة علیها بالفعل هذه السنة بموجب سلطة االلتزام 

ملیون دوالر أمریكي، یحیط علما بالحاجة للموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزام 194.3بالموارد مقدما تبلغ 

ن دوالر أمریكي في الدورة الحالیة للمجلس. ویفوض المجلس التنفیذي رئیس ملیو 186.5بالموارد مقدمًا بمقدار 

الصندوق بأن یعقد اتفاقیات بشأن القروض والمنح التي سیوافق علیها المجلس التنفیذي في الدورة السادسة بعد 

فة إلى ذلك، اإلضا، وتلك التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة. وب2012أیلول/سبتمبرالمائة في 

من رئیس الصندوق أن یرفع إلى المجلس التنفیذي تقریرًا في دورته القادمة ودوراته یطلبفإن المجلس التنفیذي

التالیة عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها، واستخدام سلطة االلتزام 

بالموارد مقدما.

  المتاحة لعقد االلتزاماتالموارد 

یضم المرفق األول بیانًا بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، في حین یعرض المرفق الثاني قائمة بالمبالغ - 1

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

  .2012یونیو/حزیران 30

. ویوفر 2012عام لثالث تفاصیل القروض والمنح التي وافق علیها المجلس التنفیذي خالل یبین المرفق ا- 2

  .2012عام خاللأیضا تفاصیل عن القروض والمنح التي تمت الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة

  381.1ه جموععن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالیة للمجلس بما مویوفر المرفق الرابع تفاصیل- 3

، تبلغ قیمة هذه 2012یونیو/حزیران 30ملیون دوالر أمریكي. وبناء على سعر الصرف المطبق في 

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة. ویوفر المرفق الرابع أیضا مقترحا إشاریا 250.3القروض والمنح 

ملیون دوالر 49.9ها یمتقراء انقضاء المدة والتي تبلغ للمشروعات التي ستتم الموافقة علیها بموجب إج

  أمریكي.

وحتى 2001ویبین المرفق الخامس االلتزامات المعقودة باستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العام - 4

، 2012أغسطس/آب 31ینایر/كانون الثاني إلى 1. كما یتضمن تحلیال لصافي التدفقات من 2011العام 

676.5ملیون دوالر أمریكي. وحیث أن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 295.7والتي تقدر حالیا بحدود 

، ومع األخذ بعین االعتبار الموارد التي تمت الموافقة علیها بالفعل هذه السنة بموجب 1ملیون دوالر أمریكي

                                                     

ملیون دوالر أمریكي ما یلي:676.5یشمل مبلغ الـ   1

  ملیون دوالر أمریكي؛245.5القروض والمنح التي تمت الموافقة علیها بما یعادل -

  ملیون دوالر أمریكي؛381.1القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیها وقدرها -

ض والمنح ملیون دوالر أمریكي ، من أجل برنامج القرو 49.9المشروعات التي سیوافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بین الدورات والبالغة -

  .2012لعام 
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لى ملیون دوالر أمریكي، هنالك طلب على الموافقة ع194.3سلطة االلتزام بالموارد مقدما والتي تبلغ 

ملیون دوالر أمریكي في الدورة الحالیة 186.5استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدمًا بما قیمته 

  للمجلس. وسوف تحدث هذه األرقام في ضمیمة لهذه الوثیقة توزع أثناء الدورة.

  سلطة االلتزام بالموارد مقدما وحّدها األقصى

اء الصندوق، یضطلع المجلس التنفیذي بمسؤولیة تحدید نسبة (ب) من اتفاقیة إنش2، البند 7بموجب المادة - 5

موارد الصندوق التي یتم االلتزام بها لتمویل العملیات في أي سنة مالیة. وقد أجاز مجلس المحافظین في 

استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا من خالل تعدیل اتفاقیة إنشاء 1997دورته العشرین في فبرایر/شباط 

، المرفق باء، إجراءات استخدام سلطة االلتزام 1تعدیل -32–/د154ق لهذا الغرض. ویحدد القرار الصندو 

بالموارد مقدما خالل فترة التجدید الثامن للموارد. ویستند الحد األقصى الستخدام هذه السلطة في فترة التجدید 

لضرورة، فإن سلطة االلتزام بالموارد الثامن إلى حجم التدفقات العائدة على مدى سبع سنوات. وٕاذا ما دعت ا

مقدما التي یتم طلبها في كل دورة من دورات المجلس التنفیذي، سوف تمثل الفائض من االلتزام بالقروض 

والمنح الذي یزید عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. وفي نهایة كل عام، وبعد األخذ بعین االعتبار صافي 

زامات والمقادیر اإلضافیة المستخدمة من سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا خالل العام، الموارد المتاحة لعقد االلت

سیتم تعدیل هذه السلطة وفقًا لذلك. وسوف یكون أي استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في أي 

بموافقة المجلس هو ببساطة المبلغ اإلجمالي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما الذي حظيالسنواتسنة من 

  التنفیذي خالل دوراته الثالث في العام المذكور.

  التوصیة

، فإن المجلس التنفیذي وبعد النظر في المادة 2011ولدیسمبر/كانون األ31بناء على حالة الموارد بتاریخ - 6

ومالحظة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة لفترة ثمانیة أشهر ،(ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق2، البند 7

ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 295.7تبلغ2012أغسطس/آب 31حتى 

مع األخذ بعین االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة علیها بالفعل هذه و ملیون دوالر أمریكي، 676.5

بالحاجة للموافقة ملیون دوالر أمریكي، یحیط علماً 194.3السنة بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما تبلغ 

ورة الحالیة ملیون دوالر أمریكي في الد186.5على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدمًا بمقدار 

وفوض المجلس التنفیذي رئیس الصندوق بأن یعقد اتفاقیات بشأن القروض والمنح التي سیوافق للمجلس.

، وتلك التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء 2012بعد المائة في سبتمبر/أیلول السادسةعلیها في الدورة 

في ارفع تقریر یمن رئیس الصندوق أن طلب یانقضاء المدة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفیذي 

دورته القادمة ودوراته التالیة عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها، 

واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما.
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2012یونیو/حزیران 30بیان بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاریخ 

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

األصول المتاحة بعمالت قابلة للتحویل الحر

2النقدیة واالستثمارات   357 873

417 241أالسندات اإلذنیة من الدول األعضاء  

1082 818729 129ات أخرىبوضمق  

ناقصًا:

)832 227(المستحقات والخصوم

95(االحتیاطي العام 000(

2(المبالغ غیر المصروفة من القروض النافذة   555 358(

)474 102(قروض معتمدة وقعت االتفاقیات الخاصة بها ولم تنفذ بعد  

)626 82(المنح غیر المصروفة   

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على تحمل 

الدیون التي لم تصرف بعد

)539 838()3 280 296(

86180(انظر المرفق الثاني) أالسحب من السندات اإلذنیة التي لم تدفع بعد

)881 954(الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

ناقصًا:

)543 334(قروض لم توقع اتفاقیاتها بعد

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على تحمل 

الدیون التي لم توقع اتفاقیاتها بعد

)68 593(

)470 24(منح معتمدة ولم تنفذ بعد

صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل ترحیل سلطة االلتزام بالموارد مقدما 

2012وصافي تدفقات 

)1 382 485(

دوالر أمریكي؛ ویشمل ذلك 80,861,000دوالر أمریكي وهي القیمة اإلجمالیة للمبالغ المسحوبة وغیر المسددة وقیمتها 241,417,000سندات إذنیة بقیمة أ 

دوالر أمریكي. 20,000,000مساهمات تكمیلیة بقیمة 

موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة 

20121ینایر/كانون الثاني 1سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في  396 391

390 259(المرفق الخامس)2012یونیو/حزیران 30صافي التدفقات بتاریخ 

)484 245(2012یونیو/حزیران 30التزامات القروض والمنح بتاریخ 

)90613(المستخدمة/(سلطة االلتزام بالموارد مقدما المغطاة)سلطة االلتزام بالموارد مقدما 

20121یونیو/حزیران 30سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في  382 485
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  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي للصندوق في منالتحدیدعلى وجه مبالغ مستبعدة 

2012یونیو/حزیران 30

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

البرنامج العادي للصندوق

السحب من مساهمات الموارد األولیة

سندات إذنیة لم تدفع بعد

29إیران اإلسالمیةجمهوریة  358

71713العراق

43 075

السحب من مساهمات التجدید األول للموارد

سندات إذنیة لم تدفع بعد

09931العراق

31 099

السحب من مساهمات التجدید الثالث للموارد

سندات إذنیة لم تدفع بعد

600الشعبیة الدیمقراطیةجمهوریة كوریا 

087 6لیبیا

6 687

861 80التحدیدعلى وجه مجموع المبالغ المستبعدة 
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  الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذيالقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها في 

حقوق السحب الخاصةاسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

القروض

47برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا 850 000

000 695برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون

21لمستجمعات تانا العلیامشروع إدارة الموارد الطبیعیة كینیا 250 000

21نتاجیة الزراعیةبرنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلمدغشقر 000 000

3مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكيمدغشقر 350 000

11مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا 300 000

975اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةبرنامج الحیازات نیبال 000

000 280 19بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرصمشروع كولومبیا

12ي إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهوامشروع التنمیة الریفیة فالمكسیك 050 000

6بستنةمشروع دعم زراعة الأوزبكستان 190 000

143المجموع 940 000

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

000 695برنامج التمویل الریفي والنھوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون

000 300 11مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا

000 975برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال

2الریفي في تونغامشروع االبتكار تونغا 600 000

15المجموع 570 000

الِمنح

000 330برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا

1نتاجیة الزراعیةبرنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلمدغشقر 280 000

000 400بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرصمشروع كولومبیا

1مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاھواالمكسیك 290 000

000 645مشروع دعم زراعة البستنةأوزبكستان

3المجموع 945 000

163المجموع العام 455 000
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2012أبریل/نیسان إلى یونیو/حزیران الفترةالقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة خالل

حقوق السحب الخاصةاسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

    القروض

 Paraguayمشروع إدماج الزراعة األسریة في سالسل القیمة (غوايابار 

Inclusivo(

6 500 000

طریق تعزیز االستفادة من تنوع تحسین إنتاجیة فقراء الریف وصمودهم عنالمنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي

أصناف المحاصیل في اإلدارة المتكاملة لإلنتاج ومكافحة اآلفات

656 750

ل محاصیالالمعهد الدولي لبحوث 

المناطق المداریة شبه القاحلةفي 

إلنتاج القائمة على المحاصیل من أجل زیادة ااإلدارة المستدامة ألنظمة

الزراعة البعلیة في آسیااإلنتاجیة الزراعیة في مناطق 

985 125

المعهد الدولي لبحوث السیاسات 

الغذائیة

التعزیز التقني وتعزیز القدرات ألنظمة دعم التحلیل االستراتیجي والمعرفة 

على المستوى القطري في بلدان أفریقیة مختارة

1 050 800

للمجتمعات الریفیة المنحدرة برنامج زیادة ظهور وتعزیز المبادرات الفردیة ACUAمؤسسة 

من أصول أفریقیة في أمریكا الالتینیة

1 149 312

برنامج توسیع نطاق اإلدارة الشعبیة للتنوع البیولوجي من أجل تحقیق مؤسسة أوكسفام نوفیب

األمن الغذائي

656 750

لوجیا المركز الدولي لفیزیو 

وٕایكولوجیا الحشرات

ذات الظهر الماسي فيللعثة برنامج توسیع نطاق المكافحة البیولوجیة 

لبلدان أفریقیة أخرىمن أفریقیا الشرقیةفصیلة الصلیبیات

656 750

تخفیف وطأة الفقر وحمایة التنوع البیولوجي عن طریق التجارة برنامج PhytoTrade Africaمنظمة 

الحیویة 

985 125

1التحویالت النقدیة المشروطة والتنمیة الریفیة في أمریكا الالتینیةبرنامجدیزجامعة األن 149 312

  المجموع
  13 789 924
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  بعد المائة للمجلس التنفیذيالقروض والمنح المعروضة للموافقة علیها في الدورة السادسة 

أحقوق السحب الخاصةأدوالر أمریكياسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

    القروض

2قرض تكمیلي-مشروع دعم تنمیة التمویل الصغري الریفي الكامیرون 950 0001 937 412

000 210 3574 410 6االجتماعیة الریفیةوبرنامج الترویج للفرص االقتصادیة الرأس األخضر

043 656887 350 1قرض ومنحة تكمیلیتان–برنامج التمویل الریفي الصغري مالي

000 170 5011 781 1على نطاق صغیرروانمو للريمشروع النیجر

17مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبوموزامبیق 540 00011 519 391

46في ھونانع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیةمشروالصین 000 00030 210 488

51مشروع التمكین القبلي وسبل العیش في جارخاندالھند 000 00033 494 237

24مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإندونیسیا 164 45615 870 000

000 850 05312 566 19)البذور للمزارعینتحسین برنامج (Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramنیبال

20مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة والبیئةالفلبین 000 00013 134 995

Paulo Freire(31مشروع التنمیة المنتجة وبناء القدرات (مشروع البرازیل 403 74720 624 403

201 312 87310 701 15الریفیة لصغار المنتجینمشروع األعمالالبرازیل

000 900 18512 642 19الغابات المطیرة عالیة االرتفاعومشروع تعزیز التنمیة المحلیة في مناطق المرتفعات بیرو

31مشروع إعادة إحیاء مستجمع نھر موراتتركیا 400 00020 621 942

910 288    المجموع 826189 742 112

إطار القدرة على تحمل منح 
  الدیون

  

جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة

000 350 87843 006 66برنامج دعم مراكز تورید األغذیة في كنشاسا

043 656887 350 1قرض ومنحة تكمیلیتان–برنامج التمویل الریفي الصغري مالي

000 850 05312 566 19(برنامج تحسین البذور للمزارعین)Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramنیبال

043 087 58657 923 86المجموع

الِمنح

000 336655 997على نطاق صغیرروانمو للريمشروع النیجر

480 000630 960مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبوموزامبیق

1في ھونانالزراعیة والریفیة مشروع تحسین البنى األساسیة الصین 000 000656 750

000 186 8631 805 1مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإندونیسیا

807 000321 490مشروع إعادة إحیاء مستجمع نھر موراتتركیا

037 450 1993 253 5المجموع

087 381  المجموع العام 611250 279 192

.1.52265وهو 2012یونیو/حزیران 30أ تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة في 
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2012المدة خالل عام انقضاءقائمة إشاریة بالقروض والمنح التي ستتم الموافقة علیها من خالل إجراء 

حقوق السحب أدوالر أمریكي
أالخاصة

مشروع تنمیة الري على نطاق صغیر والوصول إلى األسواق في إقلیم ھایتي
نیبیز وجوافیین

12 500 0008 209 372

000 650 3731 512 2تربیة األحیاء البحریةاتعو مشروع تنمیة مشر ملدیف

34منح تحدد فیما بعد 900 00022 920 566

49المجموع 912 37332 779 938

.1.52265وھو 2012یونیو/حزیران 30أ تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة في 
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االلتزام بالموارد مقدماتحلیل استخدام سلطة 

بمالیین الدوالرات األمریكیة

20012002200320042005200620072008200920102011

المبلغ المرحل من 

سلطة االلتزام بالموارد 

مقّدمًا في بدایة السنة

 -153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.389.0936.1

االستخدام الصافي 

لسلطة االلتزام بالموارد 

ماً  (مغطى)/مقّد

153.7124.153.3)194.3(159.2157.3132.0157.046.7147.1460.3

المبلغ المرحل من 

سلطة االلتزام بالموارد 

مقّدمًا في نهایة 

السنة

153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.3789.0936.11 396.4

  
الدوالرات األمریكیةبمالیین 

الفعلي 

الثاني ینایر/كانون

یونیو/حزیران إلى

2012

التقدیري یولیو/تموز 

أغسطس/آب إلى

2012

التقدیري 

الثاني ینایر/كانون

أغسطس/آب إلى

2012

الموارد المتاحة في بدایة الفترة  -1
00

تحلیل التدفقات

99.34.7104.0مساهمات األعضاء

136.753.3190.0العائدة للقروضالتدفقات 

40.45.045.4القروض والمنح الملغاة

31.38.239.5صافي عائد االستثمار

17.3017.3صافي تقلبات أسعار الصرف

100.5)34.9()65.6(نفقات تشغیلیة

اإلجمالي التقدیري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة   -2
259.436.3295.7

سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا التي وافق علیها المجلس التنفیذي خالل العام  -3
194.3

)676.5(جالتزامات القروض والمنح  -4

دورته السادسة بعد وافق علیها المجلس التنفیذي في سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سی  -5

أالمائة

186.5

سلطة االلتزام بالموارد مقدما المغطاة من التدفقات خالل الفترة   -6
0

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

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا (= فترة سابقة)  -8
1396.4

ب) 3+5+6+7+8قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة (=   -9
777.21

  .)2012الدورة السادسة بعد المائة للمجلس التنفیذي (سبتمبر/أیلول   أ

ثامن ملیار دوالر أمریكي، حسب تعریف التجدید ال2.4یبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي   

  سنوات من التدفقات العائدة للقروض.5.2الیة للرصید المرحل فتعادل حوالي حللموارد. وأما التقدیرات ال

  ملیون دوالر أمریكي ما یلي:676.5یشمل مبلغ الـ   ج

  ملیون دوالر أمریكي؛245.5القروض والمنح التي تمت الموافقة علیها بما یعادل 

  ؛ملیون دوالر أمریكي381.1القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیها وقدرها 

.2012ملیون دوالر أمریكي من أجل برنامج القروض والمنح لعام 49.9المشروعات التي سیوافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بین الدورات والبالغة 


