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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدما االلتزام 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 249.2بمقدار 

كانون األول /ديسمبرفي الواحدة بعد المائة المجلس في دورته  عليهاوافق ييعقد اتفاقيات القروض والمنح التي 

وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق الخامس من هذه  2010

 .الوثيقة

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

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

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

 .2010أيلول /سبتمبر 30بتاريخ 

التاسعة ه يالتي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورتالمنح ويبين المرفق الثالث تفاصيل القروض  -2

 .المائةالتسعين وو

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

، تبلغ قيمة 2010أيلول /سبتمبر 30وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 438.5

 . مليون وحدة حقوق سحب خاصة 282.1هذه القروض والمنح حوالي 

يوفر المرفق الخامس تفاصيل عن المشروعات الموافق عليها أو التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء  -4

 7.6انقضاء المدة ويبلغ إجمالي المشروعات الموافق عليها حتى تاريخه بموجب هذا اإلجراء حوالي 

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

 .2011 مليون دوالر أمريكي لعام 29 و2010 مليون دوالر أمريكي لعام 28.1المدة بحوالي 

وحتى  2001  االلتزامات المعقودة باستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العامالسادسويبين المرفق  -5

كانون األول /ديسمبر 31ون الثاني إلى كان/يناير 1لصافي التدفقات منكما يتضمن تحليال . 2009العام 

وحيث أن القروض والمنح المقدمة للموافقة . مليون دوالر أمريكي 582.3 حدودالتي تقدر حاليا ب 2010

مليون دوالر أمريكي، في حين تبلغ قيمة القروض  438.5عليها في الدورة الحالية للمجلس هي بحدود 

دوالر أمريكي مليون  64.7بموجب إجراء انقضاء المدة قة عليها والتي ستتم الموافوالمنح الموافق عليها 

 ومع ،مليون دوالر أمريكي 403.6، والقروض والمنح الموافق عليها بالفعل ما يعادل )المرفق الخامس(

 مليون 75.3: والتي تعادل 2األخذ بعين االعتبار سلطة االلتزام بالموارد مقدماً الموافق عليها هذا العام

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154لطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار إجراءات استخدام س 1
2 EB 2010/99/R.13/Add.1.  
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 بالموارد مقدماً بما قيمته م هنالك طلب على الموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزا،مريكيدوالر أ

ومن الجدير بالمالحظة أن جزءا من سلطة .  مليون دوالر أمريكي في الدورة الحالية للمجلس249.2

لق بالمشروعات يتع)  دوالر أمريكي مليون29(الدورة االلتزام بالموارد مقدماً مما هو مطلوب في هذه 

 كجزء 2011نيسان /كانون الثاني وحتى أبريل/الدورتين من ينايربين التي ستتم الموافقة عليها في الفترة 

 .وسوف تعدل هذه األرقام في ضميمة لهذه الوثيقة توزع أثناء الدورة. من برنامج عمل السنة القادمة

 قصىسلطة االلتزام بالموارد مقدما وحدها األ

 المجلس التنفيذي بمسؤولية تحديد نسبة يضطلعمن اتفاقية إنشاء الصندوق، ) ب(2، البند 7دة بموجب الما -6

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

 مقدماً من خالل  استخدام سلطة االلتزام بالموارد1997شباط /المحافظين في دورته العشرين في فبراير

 إجراءات 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 العائدة على مدى  إلى حجم التدفقاتالثامنهذه السلطة في فترة التجديد 

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

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

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

وسوف  .المستخدمة من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً خالل العام، سيتم تعديل هذه السلطة وفقاً لذلك

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

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

 .العام المذكور

 ةالتوصي

وبعد  المجلس التنفيذيفإن ، 2010كانون األول /ديسمبر 31بتاريخ التقديرية بناء على حالة الموارد  -7

ن تقديرات صافي التدفقات العائدة أ ومالحظة نشاء الصندوقإمن اتفاقية ) ب(2البند ، 7المادة النظر في 

 مليون دوالر أمريكي، وأن 3.582تبلغ  2010كانون األول /ديسمبر 31حتى  اشهر عشر ياثنلفترة 

 وبعد األخذ بعين االعتبار أن سلطة ،3مليون دوالر أمريكي 906.8القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 

 مليون دوالر أمريكي، يشير 3.75لسنة الحالية تبلغ خالل ا أساساً  عليهامقدما الموافقااللتزام بالموارد 

 .سلطة االلتزام بالموارد مقدماً في الدورة الحالية للمجلسللموافقة على استخدام إضافي لإلى عدم الحاجة 

                                                      
  :مليون دوالر أمريكي التالي 906.8يشمل مبلغ الـ  3

 مليون دوالر أمريكي؛ 403.6القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها  -
 مليون دوالر أمريكي؛ 438.5ورة الحالية للمجلس التنفيذي وقدرها القروض والمنح المعروضة على الد -
مليون دوالر أمريكي في إطار برنامج عمل  7.6المشروعات التي تحت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -

 ؛2010 عام
دوالر أمريكي في إطار برنامج عمل مليون  28.1المشروعات التي تحت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -

 ؛2010عام 
في إطار برنامج عمل  مليون دوالر أمريكي 29.0المشروعات التي تحت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها  -

  .2011عام 
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أن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي يوافق عليها بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق ويفوض 

، وتلك التي ستتم الموافقة عليها 2010كانون األول /ديسمبر في الحالية التنفيذي في دورته المجلس

وباإلضافة إلى ذلك، فإن  .في المرفق الخامس من هذه الوثيقةمبين كما هو  ،بموجب إجراء انقضاء المدة

ورته القادمة المجلس التنفيذي يرجو من رئيس الصندوق أن يرفع إلى المجلس التنفيذي تقريراً في د

 تمت الموافقة عليها، ودوراته التالية عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي

 .واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما
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  2010أيلول /سبتمبر 30بيان بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاريخ 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

     الحرمالت قابلة للتحويلاألصول المتاحة بع

  442 792 2  نقدية واستثمارات 

  784 441  أالسندات اإلذنية من الدول األعضاء 

 3 333 649 423 99  أخرىمبالغ مطلوبة  
    

    :مخصوما منها

 (866 357)  المبالغ المستحقة والخصوم 

 0 لمبلغ المرحل من اعتماد تمويل تجهيز البرامجا

 (000 95)   العاماطياالحتي

  (355 316 2) قروض نافذة لم تصرف بعد 

  (231 75) قروض معتمدة وقعت االتفاقيات الخاصة بها ولم تنفذ بعد 

 (849 830 2) (263 439)  منح لم تصرف بعد 

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

 )861 80( 

    

  )30 927(  المتاحة لعقد االلتزاماتالموارد 

   

    :مخصوما منها

 (805 462)   قروض لم توقع اتفاقياتها بعد 

 )100 011(   منح معتمدة ولم تنفذ بعد 

    

 سلطة االلتزام بالموارد مقدما ترحيلصافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل 
 2010وصافي تدفقات 

 )743 593( 

دوالر أمريكي؛ ويشمل ذلك  80 861  000دوالر أمريكي وهي القيمة اإلجمالية للمبالغ المسحوبة وغير المسددة وقيمتها  441 784 000إذنية بقيمة  سندات أ
 دوالر 360 924 000ذنية المدرجة كموارد متاحة لعقد االلتزامات فهي أما القيمة الصافية للسندات اإل .دوالر أمريكي 30 000  000مساهمات تكميلية بقيمة 

 .أمريكي

 
  موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة

   

 098 789   2010كانون الثاني / يناير1سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

   

   

   

  978 598 )سداسالمرفق ال( 2010أيلول /سبتمبر 30صافي التدفقات بتاريخ 

  (623 403) 2010 أيلول/سبتمبر 30التزامات القروض والمنح بتاريخ 

سلطة االلتزام بالموارد مقدما /سلطة االلتزام بالموارد مقدما المستخدمة
 المغطاة

 (195 355) 

   

   

 743 593  2010أيلول /سبتمبر 30سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 
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 2010أيلول /سبتمبر 30 العادي للصندوق في الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج
 مبالغ مستبعدة خصيصا

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

     البرنامج العادي للصندوق

    السحب من مساهمات الموارد األولية 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   358 29  جمهورية إيران اإلسالمية  

   717 13  العراق  

   43 075  

    حب من مساهمات التجديد األول للمواردالس 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   099 31  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  
    

     

  861 80  مجموع المبالغ المستبعدة خصيصا
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  القروض والمنح التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعين

المتلقي/البلد البرنامج/اسم المشروع    

حقوق السحب 
 الخاصة

 القروض

 000 860 30   بعةمشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها، المرحلة الرا بنغالديش

 – مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق بنغالديش

 قرض تكميلي

 

6 525 000 

 000 650 12   سالسل القيمة السلعيةتنمية مشروع دعم   الكاميرون

  000 250 9   رقيةمشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والش  الجمهورية الدومينيكية

 000 950 5    قرض تكميلي–برنامج التمويل الريفي والزراعي  غانا

 000 900 10   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي  غواتيماال

 000 220 9   مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة بابوا غينيا الجديدة

 000 500 33   المرحلة الثانية-ة مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتي أوغندا

لألقليات العرقية في محافظة داك المستدام مشروع التمكين االقتصادي  فييت نام

 نونغ

 12 800 000 

 000 655 131 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
 

 000 900 25   برنامج تنمية سالسل القيمة  بوروندي

 000 250 8   األسماكمشروع تنمية مصايد   إريتريا

 000 500 8   مشروع الفرص االقتصادية اليمن

 000 650 42   المجموع

    المنح

المركز الدولي للبحوث الزراعية 

 في المناطق الجافة
اإلدارة  - برنامج تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية في المناطق الجافة

 المستدامة للمحاصيل والثروة الحيوانية

 657 601 

 000 330   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي  غواتيماال

 لألقليات العرقية في محافظة داك  المستداممشروع التمكين االقتصادي  فييت نام

  نونغ

 330 000 

مركز أمريكا الالتينية للتنمية 

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

 064 517 2   المجموع

 064 822 176   المجموع العام
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  المجلس التنفيذي في دورته المائةأقرها القروض والمنح التي 

  البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

وحدة حقوق 
  سحب خاصة

 القروض

 000 900 8   برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 650 6   الريفية المستدامة في اإلقليم الجنوبيبرنامج التنمية هندوراس

 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا
 19 300 000 

 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي
 21 000 000 

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

 000 300 9  التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعيةمشروع  أوغندا

 000 770 73  المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
 000 000 2  برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي  جيبوتي

   في سالسل القيمة الزراعيةالبرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة غينيا
5 800 000 

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة   تومي وبرينسيبينسا

 ومصايد األسماك الحرفية 

 1 990 000 

 000 790 9   المجموع

 المنح
   

 000 330   برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 395  يات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقن كينيا

 000 200   مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 000 925   المجموع

 000 485 84  المجموع الكلي

 أدوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

وحدة حقوق 
  سحب خاصة

 القروض

 000 900 8 156 447 13  يةبرنامج خلق األصول الريف أرمينيا

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

 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية 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 التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعيةمشروع  أوغندا

 000 770 73 301 460 111  المجموع
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 منح إطار القدرة على تحمل الديون
 000 000 2 835 021 3 برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي  تيجيبو

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

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة   تومي وبرينسيبينسا

 د األسماك الحرفية ومصاي

3 006 724 1 990 000 

 000 790 9 874 791 14  المجموع

    المنح

 000 330 602 498  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 395 812 596 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا

 000 200 183 302  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 000 925 597 397 1  المجموع

 000 485 84 772 649 127 المجموع الكلي

 أدوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

وحدة حقوق 
  سحب خاصة

 القروض

 000 900 8 156 447 13  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 650 6 594 047 10  في اإلقليم الجنوبيبرنامج التنمية الريفية المستدامة هندوراس

 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا
29 160 686 19 300 000 

 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي
31 729 244 21 000 000 

 000 620 8 099 024 13 ليبرنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المح نيجيريا

 000 300 9 522 051 14 التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعيةمشروع  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

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

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة   تومي وبرينسيبينسا

 ومصايد األسماك الحرفية 

3 006 724 1 990 000 

 000 790 9 874 791 14  المجموع

    المنح

 000 330 602 498  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 000 395 812 596 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا

 000 200 183 302  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 000 925 597 397 1  المجموع

 000 485 84 772 649 127 المجموع الكلي
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   الواحدة بعد المائةالتنفيذي لمجلسا دورةعلى  للموافقةالمعروضة  والمنح القروض

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

دوالر ال

 مريكياأل

حقوق السحب 

 الخاصة

      القروض

 055 462 5 000 490 8 مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف النمو بوتان

 159 597 5 000 700 8  برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد

 977 936 10 000 000 17 برنامج القدرة التنافسية للمناطق الريفية السلفادور

 676 385 7 000 480 11  برنامج تنمية إدارة األسواق والمراعي منغوليا

 087 797 14 000 000 23ةة من محافظة تازبرنامج تنمية سلسلة القيمة الزراعية في المناطق الجبلي المغرب

 719 574 13 000 100 21 مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية  موزامبيق

 406 573 2 000 000 4 برنامج التنمية الريفية من أجل إقليم الساحل الكاريبي نيكاراغوا

ن البنك بمبادرة م (برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية النيجر

 )الدولي

6 500 000 4 181 785 

 133 760 18  000 160 29 السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار  باكستان

 735 862 25  000 200 40 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب باكستان

 686 416 12 000 300 19 مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية مولدوفاجمهورية 

 163 903 6 000 730 10 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية سيراليون

 169 692 17 000 500 27 مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية سوريةالجمهورية العربية ال

 996 544 58 000 000 91 إضافة القيمة والتمويل الريفيبرنامج دعم البنى األساسية التسويقية و  المتحدةتنزانياجمهورية 

 050 106 31 000 350 48 مشروع دعم تام نونغ فييت نام

 796 794 235 000 510 366 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 159 597 5 000 700 8 برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد

 406 573 2 000 000 4 الريفية من أجل إقليم الساحل الكاريبيبرنامج التنمية  نيكاراغوا

 785 181 4  000 500 6  برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية النيجر

 163 903 6 000 730 10 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية سيراليون

 406 573 2 000 000 4  في جزر سليمانبرنامج التنمية الريفية جزر سليمان

 981 710 8 000 540 13 رمشروع دعم صغار المنتجين البعليين التقليديين في والية سنا السودان

 247 685 8 000 500 13  دعم التنمية الزراعية مشروع توغو

 500 854 5 000 100 9 االستثمار في مصايد األسماكمشروع  اليمن

 647 079 45 000 070 70  المجموع

    المنح

 676 321 000 500برنامج تنمية سلسلة القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازا المغرب

 676 321 000 500 مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية مولدوفاجمهورية 

 577 379 000 590 لثروة الحيوانيةمشروع التنمية المتكاملة ل سوريةالجمهورية العربية ال

 005 193 000 300 مشروع دعم تام نونغ فييت نام

 934 215 1 000 890 1  المجموع

 377 090 282 000 470 438 المجموع الكلي
لى قيمة الدوالر األمريكي في حالة القروض  بناء ع1.55436، وهو 2010أيلول /سبتمبر 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي

 .التي لم يتفاوض بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منح
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 المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

الدوالر 

 األمريكي
حقوق السحب 

  أالخاصة

طق في المناالمركز 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

 ) للبحوث الزراعية الدوليةاالستشارية

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 والتخفيف الريفي النمو ألغراض بالغمر 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 (ة الزراعية المركز العالمي للحراج

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 

 472 889 4 000 600 7   المجموع
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 )2010برنامج عمل ( 2010للموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة في معروضة  مشروعات

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 

 األمريكي
حقوق السحب 

 أالخاصة

 875 624 2 000 080 4 )قرض(مشروع خدمات المساندة الزراعية  بوتسوانا

 796 035 1 000 610 1 )منحة(مشروع خدمات المساندة الزراعية  بوتسوانا

 055 930 1 000 000 3 )قرض(برنامج الوصول إلى األسواق وتنمية المشاريع الريفية  غرينادا

 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

مركز دولي تسانده الجماعة (

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

لغذائي، تعزيز صمود المجتمعات الريفية الفقيرة في وجه انعدام األمن ا

والفقر، وتغير المناخ من خالل الصون الزراعي للتنوع البيولوجي 

 الزراعي المحلي

 1 000 000 643 352 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 

 المناطق الجافة

تحسين األمن الغذائي والقدرة على التأقلم مع تغير المناخ بين مربي 

 ير البعلي في العراق واألردنالماشية باستخدام النظام القائم على الشع

1 500 000  965 027 

مركز ( المركز الدولي للبطاطس

دولي تسانده الجماعة االستشارية 

 )للبحوث الزراعية الدولية

برنامج بحث وتطوير المحاصيل الجذرية والدرنية من أجل األمن الغذائي 

 في إقليم آسيا والمحيط الهادي

1 450 000 932 860 

مركز (  المياهلي إلدارةالمعهد الدو

دولي تسانده الجماعة االستشارية 

 )للبحوث الزراعية الدولية

تقانات المعلومات واالتصاالت الذكية لتزويد أصحاب الحيازات الصغيرة 

 في أفريقيا بالمعلومات وإسداء المشورة إليهم بشأن الطقس والمياه

1 800 000 1 158 033 

مركز دولي ال ( AgriCordشبكة 

سانده الجماعة االستشارية للبحوث ت

 )الزراعية الدولية

 195 997 000 550 1 بناء قدرات منظمات المزارعين المشتركة في البرامج القطرية للصندوق

التحالف من أجل ثورة خضراء في 

مركز دولي ال تسانده ( أفريقيا

الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

 352 643 000 000 1  فريقي لمواجهة التحديات التي تعترض المشروعاتزيادة أثر الصندوق األ

اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا 

مركز دولي ال ( الهاديوالمحيط 

تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

استقطاب الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام والخاص 

 توسيع فرص وصول فقراء الريف إلى خدمات – ريفيةألغراض التنمية ال

 الطاقة في آسيا والمحيط الهادي

1 350 000 868 525 

 رابطة المصدرين في غواتيماال

مركز دولي ال تسانده الجماعة (

 )االستشارية لببحوث الزراعية الدولية

برنامج وصول المشاريع التعاونية الريفية  :البرنامج المناصر لألسواق 

 غرى والصغيرة ومتوسطة الحجم إلى األسواق في أمريكا الوسطىالص

2 000 000 1 286 703 

معهد السكان، واالبتكار وإحداث 

 أفريقيا الشرقية –التغيير في المنظمات 

مركز دولي ال تسانده الجماعة (

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

قيا الشرقية شبكة تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة في أفري

 والجنوبية إلى األسواق

1 500 000 965 027 
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 )2010برنامج عمل ( 2010للموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة في معروضة  مشروعات

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 

 األمريكي
حقوق السحب 

 أالخاصة

مركز ( معهد الدراسات البيروفية

دولي ال تسانده الجماعة االستشارية 

 )للبحوث الزراعية الدولية

 514 482 000 750  الريفيات في أمريكا الالتينية في القرن الحادي والعشرينالشابات 

البرنامج اإلقليمي للتدريب على 

مركز دولي ال ( مية الزراعيةالتن

تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

وسيلة إلدارة المعرفة وبناء القدرات من أجل التنمية  :مسارات التعلم

 الريفية في أفريقيا الشرقية والجنوبية

1 500 000 965 027 

مركز دولي ال تسانده ( مركز سونغاي

ث الزراعية الجماعة االستشارية للبحو

 )الدولية

 033 158 1 000 800 1  شباب الريف وتنمية األعمال الزراعية في أفريقيا الغربية والوسطى

لجامعة  VU-Windesheimرابطة 

مركز دولي ال تسانده ( فريجي

الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

 )الدولية

 889 784 000 220 1 احلدعم عملية التجدد الطبيعي التي يديرها المزارعون في الس 

مركز ( المؤسسة الريفية ألفريقيا الغربية

دولي ال تسانده الجماعة االستشارية 

 )للبحوث الزراعية الدولية

 352 643 000 000 1  دعم تحسين أداء الصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى 

 614 084 18 000 110 28 المجموع 
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برنامج عمل ( 2011نيسان / أبريل-كانون الثاني / إجراء انقضاء المدة في الفترة من ينايرمشروعات معروضة للموافقة بموجب

2011( 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 

 األمريكي
حقوق السحب 

 أالخاصة

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

 والوسطى والغربية الغربية لسافاناا مناطق

9 130 000 5 873 800 

 714 672 1 000 600 2 المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج جزر القمر

 618 681 7 000 940 11 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج ليسوتو

 576 492 1 000 320 2  المرحلة األولى– ما وراء الساحل مناطقبرنامج تنمية  غيانا

 055 930 1 000 000 3 مشروع تنمية المناطق الريفية والداخلية سورينام

 763 650 18 000 990 28  المجموع 

 849 624 41 000 700 64  المجموع الكلي

 بناء على قيمة الدوالر األمريكي في حالة القروض التي 1.55436، وهو 2010أيلول /سبتمبر 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي

 .لم يتفاوض بشأنها حتى اآلن 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 - بالموارد مقدماً في بداية السنة

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 ةبالموارد مقدماً في نهاية السن

 

789.0 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 الفعلي

كانون الثاني /يناير

أيلول /سبتمبرإلى 
2010 

 التقديري
تشرين األول /أكتوبر

كانون /ديسمبرإلى 

 2010األول 

 التقديري
كانون الثاني إلى /يناير

كانون األول /ديسمبر
2010 

 0 0 0 موارد المتاحة في بداية الفترةال -1

    تحليل التدفقات

 338.0 39.7 298.3 مساهمات األعضاء

 249.0 44.1 204.9 التدفقات العائدة للقروض

 84.4 0 84.4 القروض والمنح الملغاة

 86.1 0 86.1 االستثمار صافي عائد

 28.7 0 28.7 صافي تقلبات أسعار الصرف

 (15.2)  (15.2) أجل تخفيف ديون هايتي منتحويالت الصندوق 

 (30.0) (30.0)   بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون مبادرةالتحويالت من 

 (15.0) (15.0)  الخدمة انتهاء بعد الطبي التأمين خطة من التحويالت

 (143.7) (55.5) (88.2) نفقات تشغيلية

 582.3 (16.7) 599.0   خالل الفترةاإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة -2

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

 العام

  75.3 

 (877.8)   أالتزامات القروض والمنح -4

 (29.0)   2011مشروعات معروضة للموافقة بموجب إجراء انقضاء المدة في   -5

ما التي سيوافق عليها المجلس التنفيذي في سلطة االلتزام بالموارد مقد  -6

 الواحدة بعد المائة الدورة
  249.2 

 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 

 789.0   )فترة سابقة(= بالموارد مقدماً المبلغ المرحل من سلطة االلتزام  -9

 113.5 1   ب)9+8+7+6+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -10
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 :تشمل التزامات القروض والمنح  أ
  مليون دوالر أمريكي؛403.6القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل ومقدارها  -
  مليون دوالر أمريكي؛438.5على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي وقدرها للموافقة القروض والمنح المعروضة  -
 .2010 في إطار برنامج عمل عام  مليون دوالر أمريكي7.6عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها الموافق المشروعات  -
 .2010الر أمريكي في إطار برنامج عمل عام  مليون دو28.1الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة وقدرها ستتم المشروعات التي  -

 المدة في الفترة بين انقضاء مليون دوالر أمريكي يتعلق بالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء 29.0يشمل 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 . مليار دوالر أمريكي، حسب تعريف التجديد الثامن للموارد2.1مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي 
  . سنة من التدفقات العائدة للقروض4.2للرصيد المرحل يعادل 

 


