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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدماجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد بناء على إ

رة و في كل د.مقدماعقد االلتزامات، بما فيها إدارة سلطة االلتزام بالموارد منتظمة عن وضع الموارد المتاحة ل

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

في الدورة دما مقية مبالغ إضافية من سلطة االلتزام بالموارد للموافقة على أوال يوجد طلب . 1مقدمابالموارد 

وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي يفوض رئيس الصندوق بأن يعقد اتفاقيات بشأن القروض . الحالية للمجلس

 وتلك التي ستتم الموافقة عليها 2010أيلول / المجلس في دورته الحالية في سبتمبراوافق عليهيوالمنح التي 

 .من هذه الوثيقة الثالثبموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق 

 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

يثا لتقديرات ، تحدEB 2010/100/R.11أعدت اإلدارة، لعلم الكجلس التنفيذي وكما ورد في الوثيقة  -1

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

ويوفر المرفق الرابع المزيد من . تكون هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما

، والتي تقدر حاليا ب 2010آب /سطس أغ31كانون الثاني إلى / يناير1التحليل لصافي التدفقات من 

 ومع األخذ بعين االعتبار صافي التدفقات العائدة خالل فترة الثمانية أشهر، .مليون دوالر أمريكي 549.5

، وسلطة االلتزام بالموارد مقدما بقيمة 2 مليون دوالر أمريكي444.3والتزامات القروض والمنح البالغة 

، 2010نيسان / الموافقة عليها بالفعل في دورة المجلس في أبريل مليون دوالر أمريكي التي تمت75.3

المرفق (فإنه ال يطلب استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في هذه الدورة للمجلس التنفيذي 

 .)الرابع

التاسعة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته المنح وتفاصيل القروض يوفر المرفق األول  -2

 .عينوالتس

تفاصيل عن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالية للمجلس بما يعادل مجموعه الثاني ويوفر المرفق  -3

، تبلغ قيمة 2010آب /أغسطس 31وبناء على سعر الصرف المطبق في  . مليون دوالر أمريكي6.127

 يوفر المرفق ،باإلضافة إلى ذلك. مليون وحدة حقوق سحب خاصة 84.5هذه القروض والمنح حوالي 

 2010الملتزم بها والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة لعام المنح وتفاصيل عن القروض الثالث 

 .مليون دوالر أمريكي 40.6 تبلغ قيمتها والتي

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154 إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار  1
  :مليون دوالر أمريكي التالي 444.3يشمل مبلغ الـ  2

 مليون دوالر أمريكي؛ 276.1عليها بالفعل ومقدارها القروض والمنح التي تمت الموافقة  -
 مليون دوالر أمريكي؛ 127.6القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وقدرها  -
  .مليون دوالر أمريكي 40.6المشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -
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 ةالتوصي

من ) ب(2البند ، 7المادة وبعد النظر في ، 2010آب / أغسطس31استنادا إلى تقديرات وضع الموارد في  -4

 31حتى الثمانية أشهر ن تقديرات صافي التدفقات العائدة لفترة أنشاء الصندوق ومالحظة إاتفاقية 

 3.444 مليون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 5.549تبلغ  2010آب /أغسطس

بالفعل ها  عليمقدما الموافق وبعد األخذ بعين االعتبار أن سلطة االلتزام بالموارد ،مليون دوالر أمريكي

للموافقة على عدم الحاجة حيط المجلس التنفيذي علما ب مليون دوالر أمريكي، ي3.75للسنة الحالية تبلغ 

المجلس التنفيذي ويفوض  .سلطة االلتزام بالموارد مقدماً في الدورة الحالية للمجلساستخدام إضافي ل

فق عليها المجلس التنفيذي في دورته أن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي يوابرئيس الصندوق 

كما هو  ،، وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة2010 أيلول/سبتمبر في الحالية

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس  .من هذه الوثيقة لثالثافي المرفق مبين 

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

 . تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدمالعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي
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 القروض والمنح التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعين

البرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد   

حقوق السحب 
 الخاصة

 القروض
 000 860 30   مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها، المرحلة الرابعة بنغالديش

 000 525 6   مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق بنغالديش

 000 650 12   مشروع دعم سالسل القيمة السلعية  الكاميرون

  000 250 9   مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية  رية الدومينيكيةالجمهو

 000 950 5    قرض تكميلي–برنامج التمويل الريفي والزراعي  غانا

 000 900 10   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي  غواتيماال

 000 220 9   ات المنتجة في الزراعةمشروع الشراك  بابوا غينيا الجديدة

 000 500 33   المرحلة الثانية-مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية  أوغندا

مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في الكميونات الفقيرة من  فييت نام

 محافظة داك نونغ

 12 800 000 

 000 655 131  المجموع

   الديونمنح إطار القدرة على تحمل

 000 900 25   برنامج تنمية سالسل القيمة  بوروندي

   مشروع تنمية مصايد األسماك  إريتريا
8 250 000 

 000 500 8   مشروع الفرص االقتصادية  اليمن

 000 650 42   المجموع

    المنح

المركز الدولي للبحوث الزراعية 

 في المناطق الجافة
اإلدارة  - معات الريفية في المناطق الجافةبرنامج تحسين سبل عيش المجت

 المستدامة للمحاصيل والثروة الحيوانية

 657 601 

 000 330   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي  غواتيماال

مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في الكميونات الفقيرة من   فييت نام

  محافظة داك نونغ

 330 000 

مركز أمريكا الالتينية للتنمية 

  الريفية
 463 199 1    عمليات السياسات للتأثير على  الفقر–المعرفة من أجل التغيير 

 064 517 2   المجموع

 064 822 176   المجموع العام
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   المجلس التنفيذي في دورته المائةسيقرهاالقروض والمنح التي 

 امجالبرن/اسم المشروع المتلقي/البلد

 الدوالر
 أاألمريكي

وحدة حقوق 
  سحب خاصة

 القروض

 000 900 8 156 447 13  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 650 6 594 047 10 برنامج التنمية الريفية المستدامة في اإلقليم الجنوبي بهندوراس

 ةبرنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفي كينيا
29 160 686 19 300 000 

 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي
31 729 244 21 000 000 

 000 620 8 099 024 13 برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي نيجيريا

 000 300 9 522 051 14 برنامج التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعية أوغندا

 000 770 73 301 460 111  المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 000 000 2 835 021 3 برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي  جيبوتي

 000 800 5 315 763 8 البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية غينيا

 مي وبرينسيبي تونسا

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 000 990 1 724 006 3 ومصايد األسماك الحرفية 

 000 790 9 874 791 14  المجموع

    المنح

 000 330 602 498  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 395 812 596 مالية إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقنيات واالبتكارات ال كينيا

 000 200 183 302  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 000 925 597 397 1  المجموع

 000 485 84 772 649 127 المجموع الكلي

بناء على قيمة الدوالر األمريكي في  1.510916،  وهو 2010آب / أغسطس31وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ  باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
  .حالة القروض التي لم يتفاوض بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منح

.ب قروض قيد المفاوضات
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 المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة والمدرجة في التزامات قروض ومنح الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي
 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/دالبل
الدوالر 
 األمريكي

حقوق وحدة 
 سحب خاصة

 817 368 3 000 090 5 )قرض (مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا
 110 397 000 600 )منحة (مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا

 927 765 3 000 690 5  المجموع الفرعي
  

 لموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة والمدرجة في التزامات قروض ومنح الدورة المائة للمجلس التنفيذيالمشروعات التي ستتم ا
 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 
  األمريكي

حقوق وحدة 
  أسحب خاصة

 550 985 1 000 000 3 الوصول إلى األسواق وتنمية المشروعات الريفية غرينادا
تمكين التحول الريفي وبناء المؤسسات القاعدية ألغراض اإلدارة المستدامة  العالمي للحراجة الزراعيةالمركز 

 لألراضي وزيادة الدخل واألمن الغذائي
 1 000 000 661 850 

تنمية محاصيل الوقود الحيوي غير الغذائية ألغراض األمن الغذائي والبيئي  المركز العالمي للحراجة الزراعية
 الطاقةوأمن 

 1 000 000 661 850 

أشجار المتنزهات وسبل العيش، التأقلم مع تغير المناخ في منطقة الساحل  المركز العالمي للحراجة الزراعية
 غرب أفريقيا

1 500 000 992 775 

معهد التعليم في مجال المياه التابع 
لليونسكو والمعهد الدولي لهندسة البنى 

 ية والبيئيةاألساسية والهندسية الهيدرول

 220 794 000 200 1 الري بالغمر ألغراض النمو الريفي والتخفيف من وطأة الفقر

وإيكولوجيا المركز الدولي لفيزيولوجيا 
 الحشرات

رفع سوية تربية النحل وغيرها من خيارات سبل الرزق لتعزيز النظم 
 الزراعية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأفريقيا الشرقية

1 200 000 794 220 

برنامج تحسين سبل العيش  والتغلب على الفقر في األراضي المنخفضة  المعهد الدولي لبحوث األرز
 المعرضة للجفاف في جنوب شرق آسيا

1 200 000 794 220 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
 المناطق الجافة

ألردن، ولبنان، ا: اإلدارة المحسنة للمياه ألغراض الزراعة الجبلية المستدامة
 والمغرب

 1 000 000 661 850 

تعزيز صمود المجتمعات الريفية في وجه انعدام األمن الغذائي، والفقر وتغير  المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
 المناخ من خالل صون التنوع الحيوي الزراعي المحلي في المزارع

 1 000 000 661 850 

حل : التنوع الحيوي المحصولي من أجل الحد من أضرار اآلفات واألمراض جيالمنظمة الدولية للتنوع البيولو
 تنافسي في ظل محدودية رأس مال المزارعين الفقراء

 1 000 000 661 850 

تسريع اعتماد تكنولوجيا صون الموارد ألغراض تحسين األمن الغذائي وسبل  المعهد الدولي لبحوث األرز
 الهنديةالعيش الريفية في سهول الغانج 

1 500 000 992 775 

 850 661 000 000 1  الدمج بين جهود البحوث الدولية لتحقيق اآلثار المناصرة للفقراء المنتدى العالمي للبحوث الزراعية

WaterWatch ، المعهد الدولي
  إلدارة المياه،
Basford ،DLV Plant  

 220 794 000 200 1 أفريقياتكييف التقنيات الذكية لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في 

 480 529 000 800 خدمات دعم منظمات المزراعين المشاركة في البرامج القطرية للصندوق AgriCordشبكة 

الجماعة االستشارية  -يحدد الحقا 
 للبحوث الزراعية الدولية

 682 959 000 450 1 تحليل سالسل قيم الجذريات والدرنيات

 775 992 000 500 1 تعميم المبادرات السياساتية المناصرة للفقراء على المستوى القطري مم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لأل

اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا 
 والمحيط الهادي

استقطاب الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام والخاص ألغراض 
 التنمية الريفية

1 350 000 893 498 

 775 992 000 500 1 تكرار تجربة مراكز سونغاي في أفريقيا الغربية والوسطى Songhaiمركز 

 775 992 000 500 1 إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ في منطقة الساحلالمركز العالمي للحراجة جامعة يشيفا و
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 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 
  األمريكي

حقوق وحدة 
  أسحب خاصة

 الزراعية
 850 661 000 000 1  مرحلة الثانية ال–تعزيز القدرة على إدارة المشروعات  المؤسسة الريفية لغرب أفريقيا

  kilimo/ حساب أمانة
 المنظمة الهولندية للتنمية

شبكة تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق في أفريقيا 
 الشرقية والجنوبية

1 500 000 992 775 

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية 
 الريفية

 775 992 000 500 1 طرق التعلم

لصندوق األفريقي لمواجهة تحديات ا
 المشروعات

 850 661 000 000 1  زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة التحديات التي تعترض المشروعات

 775 992 000 500 1 بناء القدرات اإلقليمية  يحدد الحقا

 850 661 000 000 1  تعزيز انخراط منظمات المزارعين في الحد من الفقر الريفي يحدد الحقا

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
 المناطق الجافة

تحسين األمن الغذائي والحد من التعرض لتغير المناخ من خالل زيادة 
اإلنتاجية المستدامة لنظام اإلنتاج الحيواني المستند إلى الشعير في العراق 

 واألردن

1 500 000 992 775 

 850 661 000 000 1  الريفيمشروعات دعم التمويل الصغري  يحدد الحقا

 565 098 23 000 900 34 المجموع
 492 864 26 000 590 40  المجموع العام

 بناء على قيمة الدوالر 1.510916،  وهو 2010آب /أغسطس 31وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ  باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي

 .وض بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منحاألمريكي في حالة القروض التي لم يتفا
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 تحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ماليين الدوالرات األمريكية

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 بالموارد مقدماً في بداية السنة

- 153.7 277.8 331.1 136.8 296.0 453.3 585.3 742.3 

االستخدام الصافي لسلطة االلتزام 

 )مغطى(بالموارد مقدماً 

153.7 124.1 53.3 (194.3) 159.2 157.3 132.0 157.0 46.7 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 بالموارد مقدماً في نهاية السنة

153.7 277.8 331.1 136.8 296.0 453.3 585.3 742.3 789.0 

 
  الدوالرات األمريكيةماليين 
 

 الفعلي

كانون /يناير

الثاني إلى 

حزيران /يونيو
2010 

 التقديري
تموز إلى /يوليو

آب /أغسطس
2010 

 التقديري
كانون /يناير

الثاني إلى 

آب /أغسطس
2010 

 0 0 0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحليل التدفقات

 260.2 66.9 193.3 مساهمات األعضاء

 167.4 38.7 128.7 قات العائدة للقروضالتدف

 82.1 25.2 56.9 القروض والمنح الملغاة

 81.5 22.3 59.2 االستثمار صافي عائد

 53.5 (6.9) 60.4 صافي تقلبات أسعار الصرف

 (15.2) (15.2) 0 تحويالت الصندوق في أجل تخفيف ديون هايتي

 (80.0) (27.9) (52.1) نفقات التشغيل

 549.5 103.1 446.4   التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترةاإلجمالي -2

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

 (444.3)   أالتزامات القروض والمنح -4

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

 100 الدورة 

  0 

 (180.5)    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

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

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

 مليون دوالر أمريكي، والمشروعات التي سيوافق عليها بموجب 127.6تشمل التزامات القروض والمنح القروض والمنح المعروضة على دورة المجلس هذه للموافقة وقيمتها  أ
 . مليون دوالر أمريكي276.1والر أمريكي، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل وقدرها  مليون د40.6إجراء انقضاء المدة بقيمة إجمالية تبلغ 

 . مليار دوالر أمريكي بحسب تعريف التجديد الثامن للموارد2.1يبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما على أساس التدفقات العائدة على مدى سبع سنوات حوالي  ب
 . سنوات من التدفقات العائدة للقروض2.6 للرصيد المرحل فتعادل حوالي الحاليةتقديرات وأما ال

 


