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  توصية بالموافقة

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

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

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

 في الدورة الحالية  مقدماسلطة االلتزام بالموارداستخدام إضافي للموافقة على على اطلب هنالك . 1مقدمابالموارد 

رئيس مدعو لتفويض وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي . مليون دوالر أمريكي 223.8بمقدار للمجلس 

في الواحدة بعد المائة المجلس في دورته   عليهاوافقيالصندوق بأن يعقد اتفاقيات القروض والمنح التي 

وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق  2010كانون األول /ديسمبر

 .من هذه الوثيقةالثاني 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

، تحديثا لتقديرات EB 2010/101/R.18 جلس التنفيذي وكما ورد في الوثيقةمأعدت اإلدارة، لعلم ال -1

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

.  مليون دوالر أمريكي249.2 قدره تكون هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدماس

/  ديسمبر31كانون الثاني إلى / يناير1ل لصافي التدفقات من ويوفر المرفق الثالث المزيد من التحلي

ومع األخذ بعين االعتبار صافي .  مليون دوالر أمريكي575.6، والتي تقدر حاليا ب 2010كانون األول 

 مليون دوالر 874.7 عشر شهرا، والتزامات القروض والمنح البالغة ياالثنالتدفقات العائدة خالل فترة 

 مليون دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليها 75.3 االلتزام بالموارد مقدما بقيمة ، وسلطة2أمريكي

، فإنه يطلب استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد 2010نيسان /بالفعل في دورة المجلس في أبريل

 .)المرفق الثالث(في هذه الدورة للمجلس التنفيذي أمريكي  مليون دوالر 223.8مقدما بمبلغ 

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

، 2010 تشرين الثاني/ نوفمبر 30وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 408.9

يوفر  ذلك، باإلضافة إلى. مليون وحدة حقوق سحب خاصة 268.0تبلغ قيمة هذه القروض والمنح حوالي 

 تفاصيل عن المشروعات الموافق عليها أو التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء الثانيالمرفق 

 مليون 32.5 ويبلغ إجمالي المشروعات الموافق عليها حتى تاريخه بموجب هذا اإلجراء حوالي .المدة

 عليها من خالل إجراء انقضاء المدة دوالر أمريكي، في حين تبلغ المشروعات والمنح المقترحة للموافقة

 .2011 مليون دوالر أمريكي لعام 29.0بحوالي 

 ةالتوصي

وبعد  المجلس التنفيذيفإن ، 2010كانون األول /ديسمبر 31بتاريخ التقديرية بناء على حالة الموارد  -3

لتدفقات العائدة ن تقديرات صافي اأنشاء الصندوق ومالحظة إمن اتفاقية ) ب(2البند ، 7المادة النظر في 

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار  1
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 مليون دوالر أمريكي، وأن 575.6تبلغ  2010كانون األول /ديسمبر 31حتى  اشهر عشر ياثنلفترة 

 وبعد األخذ بعين االعتبار أن سلطة ،2مليون دوالر أمريكي 874.3القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 

 مليون دوالر أمريكي، يشير 3.75 تبلغ لسنة الحاليةخالل ا عليها أساساً مقدما الموافقااللتزام بالموارد 

 مليون دوالر 223.8بمبلغ سلطة االلتزام بالموارد مقدماً للموافقة على استخدام إضافي لإلى الحاجة 

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

، 2010كانون األول /ديسمبر في الحاليةس التنفيذي في دورته القروض والمنح التي يوافق عليها المجل

 من هذه الثانيفي المرفق مبين كما هو  ،وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

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

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

 . تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماالتي

                                                      
  :مليون دوالر أمريكي التالي 874.7يشمل مبلغ الـ  2

 مليون دوالر أمريكي؛ 404.3ض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها القرو -
 مليون دوالر أمريكي؛ 408.9القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وقدرها  -
ون دوالر أمريكي لبرنامج عمل عام ملي 32.5المشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -

2010. 
آانون الثاني /مليون دوالر أمريكي يتعلق بالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها في الفترة بين الدورتين من يناير 29.0مبلغ  -

  . آجزء من برنامج عمل السنة القادمة2011نيسان /وحتى أبريل
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   الواحدة بعد المائةالتنفيذي لمجلسا دورةعلى  للموافقةالمعروضة  والمنح القروض

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

دوالر ال

 أ مريكياأل

حقوق السحب 

 أ الخاصة

      القروض
 000 600 5 040 545 8 مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو بوتان

 000 700 5 630 697 8  برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد

 000 500 11 850 547 17 برنامج القدرة التنافسية للمناطق الريفية السلفادور

 000 550 7 545 520 11  تنمية إدارة األسواق والمراعيمشروع جليامنغو

 000 740 14 766 491 22 ةبرنامج تنمية سلسلة القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تاز المغرب

 000 850 13 715 133 21 مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية  موزامبيق

 000 550 2 045 891 3 الريفية لساحل الكاريبيبرنامج التنمية  نيكاراغوا

 000 150 4 485 332 6)بمبادرة من البنك الدولي (برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية النيجر

 000 350 26  465 207 40 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب باكستان

 000 400 12 160 921 18  ية الريفية واألعمال الزراعيةمشروع تنمية الخدمات المال مولدوفاجمهورية 

 000 050 7 595 757 10 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية سيراليون

 000 450 17 955 626 26 مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية سوريةالجمهورية العربية ال

 000 400 59 460 638 90 برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي  المتحدةتنزانياجمهورية 

 000 500 31 850 065 48 مشروع دعم تام نونغ فييت نام

 000 790 219 561 377 335 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
 000 400 5 860 239 8 برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد

 000 550 2 045 891 3 برنامج التنمية الريفية لساحل الكاريبي نيكاراغوا

 000 150 4  485 332 6  برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية النيجر

 000 050 7 595 757 10 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية سيراليون

 000 550 2 045 891 3  في جزر سليمانبرنامج التنمية الريفية جزر سليمان

في والية في قطاع الزراعة البعلية التقليدية مشروع دعم صغار المنتجين  السودان

 رسنا

13 542 363 8 875 000 

 000 650 8 035 199 13  دعم التنمية الزراعية مشروع توغو

 000 800 5 220 850 8 االستثمار في مصايد األسماكمشروع  اليمن

 000 025 45 647 703 68   المجموع

    المنح
 000 328 495 500ةبرنامج تنمية سلسلة القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تاز المغرب

 000 320 288 488 مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية مولدوفاجمهورية 

 000 375 212 572 مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية سوريةبية الالجمهورية العر

 000 200 180 305 مشروع دعم تام نونغ فييت نام

التحالف من أجل ثورة خضراء 

مركز دولي ال تسانده ( في أفريقيا

الجماعة االستشارية للبحوث 

 ب)الزراعية الدولية

حديات التي تعترض زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة الت

 المشروعات

 1 000 000 655 352 

 702 310 1 000 000 2برنامج وصول المشاريع التعاونية الريفية  :البرنامج المناصر لألسواق  رابطة المصدرين في غواتيماال
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 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

دوالر ال

 أ مريكياأل

حقوق السحب 

 أ الخاصة

مركز دولي ال تسانده الجماعة (

االستشارية لببحوث الزراعية 

 ب)الدولية

 كا الوسطىالصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم إلى األسواق في أمري

 054 189 3 175 866 4  المجموع

 053 004 268 384 947 408 المجموع الكلي

بناء على قيمة الدوالر األمريكي في حالة  1.52590، وهو 2010تشرين الثاني /نوفمبر 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي

  .وما يتصل بذلك من منحالقروض 

   .بموجب إجراء انقضاء المدةمشروعات قدمت سابقا للموافقة ب 
  .مشروع محل تفاوضج 
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 المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

الدوالر 

 أاألمريكي
حقوق السحب 

  أالخاصة

 المناطق فيالمركز الدولي للبحوث الزراعية 
مركز دولي تسانده الجماعة (الجافة 

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 :المستدامة الجبلية الزراعة ألغراض للمياه المحسنة اإلدارة
 والمغرب ولبنان، األردن،

1 000 000 643 352 

المركز الدولي لفيزيولوجيا وإيكولوجيا 
مركز دولي ال تسانده الجماعة  (الحشرات

 )تشارية للبحوث الزراعية الدوليةاالس

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

 الشرقية

1 200 000 772 022 

مركز دولي (المعهد الدولي لبحوث األرز 
تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

 األراضي في الفقر على والتغلب العيش سبل تحسين برنامج
 آسيا شرق جنوب في للجفاف المعرضة المنخفضة

1 200 000 772 022 

معهد التعليم في مجال المياه التابع لليونسكو 
مركز دولي ال تسانده الجماعة االستشارية (

 )للبحوث الزراعية الدولية

 022 772 000 200 1 الفقر وطأة من تخفيفوال الريفي النمو ألغراض الفيضي الري

مركز (المركز العالمي للحراجة الزراعية 
دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

 المناخ تغير مع التأقلم :العيش وسبل المنتزهات أشجار برنامج
 أفريقيا غرب في الساحل منطقة في

1 500 000 965 027 

مركز (للحراجة الزراعية المركز العالمي 
دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

 المستوى على المؤسسات وبناء الريفي التحول تمكين برنامج
 الدخول وزيادة لألراضي المستدامة اإلدارة ألغراض القاعدي
 الغذائي واألمن

1 500 000 965 027 

 000 600 2 340 967 3 )قرض(مشروع خدمات المساندة الزراعية  بوتسوانا
 000 025 1 048 564 1 )منحة(مشروع خدمات المساندة الزراعية  بوتسوانا
 000 930 1 987 944 2 )قرض(برنامج الوصول إلى األسواق وتنمية المشاريع الريفية  غرينادا

مركز ( المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
نده الجماعة االستشارية للبحوث دولي تسا

 )الزراعية الدولية

تعزيز صمود المجتمعات الريفية الفقيرة في وجه انعدام األمن 
الغذائي، والفقر، وتغير المناخ من خالل الصون الزراعي 

 للتنوع البيولوجي الزراعي المحلي

 980 000 642 244 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
مركز دولي تسانده الجماعة ( الجافة

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

تحسين األمن الغذائي والقدرة على التأقلم مع تغير المناخ بين 
مربي الماشية باستخدام النظام القائم على الشعير البعلي في 

 العراق واألردن

1 500 000  983 026 

مركز دولي تسانده ( المركز الدولي للبطاطس
جماعة االستشارية للبحوث الزراعية ال

 )الدولية

برنامج بحث وتطوير المحاصيل الجذرية والدرنية من أجل 
 األمن الغذائي في إقليم آسيا والمحيط الهادي

1 450 000 950 259 

مركز دولي (  المياهالمعهد الدولي إلدارة
تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

لومات واالتصاالت الذكية لتزويد أصحاب الحيازات تقانات المع
الصغيرة في أفريقيا بالمعلومات وإسداء المشورة إليهم بشأن 

 الطقس والمياه

1 800 000 1 179 632 

مركز دولي ال تسانده ( AgriCordشبكة 
الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

البرامج القطرية بناء قدرات منظمات المزارعين المشتركة في 
 للصندوق

1 550 000 1 015 794 

اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا والمحيط 
مركز دولي ال تسانده الجماعة ( الهادي

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

استقطاب الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام 
صول  توسيع فرص و– والخاص ألغراض التنمية الريفية

 فقراء الريف إلى خدمات الطاقة في آسيا والمحيط الهادي

1 350 000 884 724 

معهد السكان، واالبتكار وإحداث التغيير في 
مركز دولي ال ( أفريقيا الشرقية –المنظمات 

تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
 )الدولية

ا شبكة تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقي
 الشرقية والجنوبية إلى األسواق

1 500 000 983 026 

مركز دولي ال ( معهد الدراسات البيروفية
تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 الريفيات في أمريكا الالتينية في القرن الحادي الشابات 
 والعشرين

750 000 491 513 
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 المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

الدوالر 

 أاألمريكي
حقوق السحب 

  أالخاصة

 )الدولية
ة البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمي

مركز دولي ال تسانده الجماعة ( الزراعية
 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

وسيلة إلدارة المعرفة وبناء القدرات من أجل  :مسارات التعلم
 التنمية الريفية في أفريقيا الشرقية والجنوبية

1 500 000 983 026 

مركز دولي ال تسانده ( مركز سونغاي
الزراعية الجماعة االستشارية للبحوث 

  )الدولية
 

 شباب الريف وتنمية األعمال الزراعية في أفريقيا الغربية 
 والوسطى

1 800 000 1 179 632 

 لجامعة فريجي VU-Windesheimرابطة 
مركز دولي ال تسانده الجماعة االستشارية (

 )للبحوث الزراعية الدولية

 528 799 000 220 1 حلدعم عملية التجدد الطبيعي التي يديرها المزارعون في السا 

مركز دولي ال ( المؤسسة الريفية ألفريقيا الغربية
تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

 351 655 000 000 1  دعم تحسين أداء الصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى 

 227 192 21 375 476 32   المجموع 

  

  

برنامج عمل ( 2011نيسان / أبريل-كانون الثاني /إجراء انقضاء المدة في الفترة من ينايرمشروعات معروضة للموافقة بموجب 

2011( 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 

 أاألمريكي
حقوق السحب 

 أالخاصة

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

 الوسطى والغربية الغربية لسافاناا مناطق

9 130 000 5 983 354 

 912 703 1 000 600 2 المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج جزر القمر

 890 824 7 000 940 11 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج ليسوتو

 414 520 1 000 320 2  المرحلة األولى– ما وراء الساحل مناطقبرنامج تنمية  غيانا

 053 966 1 000 000 3 مشروع تنمية المناطق الريفية والداخلية سورينام

 624 998 18 000 990 28  المجموع 

 850 190 40 375 466 61  المجموع الكلي

 بناء على قيمة الدوالر األمريكي في حالة 1.52590وهو ، 2010 تشرين الثاني/ نوفمبر 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي

 .القروض وما يتصل بذلك من منح
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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 
 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 - ية السنةبالموارد مقدماً في بدا

االستخدام الصافي لسلطة االلتزام 
 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 
 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 بالموارد مقدماً في نهاية السنة

 
789.0 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 الفعلي 
كانون الثاني /يناير
تشرين / أكتوبرإلى 

 2010 األول

 التقديري
 تشرين الثاني/ نوفمبر
كانون /ديسمبرإلى 

 2010األول 

 التقديري
كانون الثاني إلى /يناير

كانون األول /ديسمبر
2010 

 0 0 0 ي بداية الفترةالموارد المتاحة ف -1
    تحليل التدفقات

 330.0 23.5 306.5  مساهمات األعضاء
 260.0 36.1 223.9 التدفقات العائدة للقروض
 84.4 0 84.4 القروض والمنح الملغاة

 83.3 (9.4) 92.7 االستثمار صافي عائد
 21.8 0 21.8 صافي تقلبات أسعار الصرف

 (15.2) 0 (15.2) يون هايتيتحويالت الصندوق من أجل تخفيف د
 (30.0) 0 (30.0)  بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرةالتحويالت من 

 (15.0) (15.0) 0 الخدمة انتهاء بعد الطبي التأمين خطة من التحويالت
 (143.7) (48.7) (95.0) نفقات تشغيلية

 575.6 (13.5) 589.1  فترةاإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل ال -2
سلطة االلتزام بالموارد مقدماً التي وافق عليها المجلس  -3

 التنفيذي خالل العام
  75.3 

 (845.7)   أالتزامات القروض والمنح -4
مشروعات معروضة للموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة في   -5

 ب2011
  (29.0) 

 سيوافق عليها المجلس سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي  -6
 الواحدة بعد المائة التنفيذي في الدورة

  223.8 

 0    المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما -7
الرصيد غير المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما   -8

=)1+2+3+4+5+6+7( 
   0 

فترة (= د مقدماً المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموار -9
 )سابقة

  789.0 

(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -10
 ب)3+6+7+8+9

  1 088.1 

 :تشمل التزامات القروض والمنح  أ
 مليون دوالر أمريكي؛ 404.3القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها  -
 مليون دوالر أمريكي؛ 408.9ورة الحالية للمجلس التنفيذي وقدرها على الدللموافقة القروض والمنح المعروضة  -
 .2010 في إطار برنامج عمل عام مليون دوالر أمريكي 32.5عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها الموافق المشروعات  -

 المدة في الفترة بين انقضاءيها بموجب إجراء  مليون دوالر أمريكي يتعلق بالمشروعات التي ستتم الموافقة عل29.0يشمل هذا الرصيد مبلغ    ب
ويبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما .  كجزء من برنامج عمل السنة القادمة2011نيسان /كانون الثاني وحتى أبريل/الدورتين من يناير

 والتقدير الحالي .كي، حسب تعريف التجديد الثامن للموارد مليار دوالر أمري2.1مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي 
  .سنة من التدفقات العائدة للقروض 3.8للرصيد المرحل يعادل 

 


