
 
 

  الواحدة بعد المائةدورة  ال- المجلس التنفيذي 
  2010كانون األول /ديسمبر 16-14روما، 

 
 للعلم 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح

  التي ناقشها المجلس التنفيذي

 
 
 
 

 

Document: EB 2010/101/INF.12
Date: 15 December 2010 

Distribution: Public 

Original: English 

A 



EB 2010/101/INF.12 

1 

 

 فيذيموجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التن

 البرامج/اقتراحات المشروعات

 تتفق التيالبرامج التالية / على اقتراحات المشروعاتالواحدة بعد المائة المجلس التنفيذي في دورته وافق -1

  .مع إطار القدرة على تحمل الديون

   أفريقيا الغربية والوسطى-ألف 

  برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا  :تشاد

   ).Rev.1EB 2010/101/R/19 الوثيقة(

وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة  مليون 5.70باإلجماع على تقديم قرض قيمته وافق المجلس التنفيذي  -2

ية  مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية تشاد من أجل تمويل برنامج دعم التنم5.40قيمتها 

 البرنامج وأعربوا عن اعترافهم بأهميته بشأن أي تساؤالت سولم يطرح أعضاء المجل. الريفية في غويرا

 .تشادفي تحقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية في 

  برنامج الطوارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفية :النيجر

  )EB 2010/101/R.20/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة 4.15جماع على تقديم قرض قيمته وافق المجلس التنفيذي باإل -3

برنامج الطوارئ لألمن  مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية النيجر من أجل 4.15قيمتها 

المنطقة الجغرافية التي سيجري التدخل ) 1: (وطلب المجلس إيضاحات بشأن. الغذائي والتنمية الريفية

الشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم ) 3(؛ للطوارئلبرنامج باعتباره برنامجاً تحديد ا) 2(فيها؛ 

اختيار اللجنة التوجيهية للبرنامج التشغيلي الحادي عشر ) 4(المتحدة ووكاالت األمم المتحدة األخرى؛ 

مت ردود نالت وقد. لالستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية“ تحسين األمن الغذائي بتطوير أساليب الري”

 . المجلسءرضا

  مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية: مذكرة رئيس الصندوق :سيراليون

  )EB 2010/101/R.20/Rev.1 الوثيقة(

 على تقديم قرض تكميلي إلى جمهورية سيراليون بشروط تيسيرية للغاية عوافق المجلس التنفيذي باإلجما -4

 مليون وحدة حقوق 7.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة تكميلية قيمتها 7.05بمبلغ يعادل 

 مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية الذي التوسع فيسحب خاصة من أجل 

وطلب ). EB 2003/80/R.26/Rev.1 (2003كانون األول /وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر

 بشأن كيفية تحسين تنسيق تدخالت المانحين في الميدان وكيفية تعزيز التعاون بين المجلس إيضاحاً

 . المجلسءوقدمت ردود نالت رضا. الصندوق والوكالة األلمانية للتعاون التقني
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   دعم التنمية الزراعيةمشروع :توغو

  )EB 2010/101/R.22/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب 8.65 منحة من الصندوق بمبلغ وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم -5

 مليون دوالر أمريكي من األموال 20خاصة ضمن إطار القدرة على تحمل الديون، ومنحة قيمتها 

 تمويل والمساعدة على التوغويةلبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي إلى الجمهورية لالمتممة 

نت ممثلة الواليات المتحدة لدى المجلس على الجهود المبذولة لتعبئة وأث. التنمية الزراعيةدعم مشروع 

ذلك التمويل الكبير من البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي والجهات األخرى المشاركة في التمويل 

). مصرف التنمية لغرب أفريقيا ومصرف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لالستثمار والتنمية(

 .قامه من شراكات مع هذا المشروعأثنى ممثلو البرازيل ونيجيريا والسويد على الصندوق لما كما أ

 الجنوبية أفريقيا الشرقية -باء 

  مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية  :موزامبيق

  )EB 2010/101/R.23/Rev.1 الوثيقة(

ن وحدة حقوق سحب خاصة إلى  مليو13.85وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم قرض قيمته  -6

وأبدى العديد من أعضاء . جمهورية موزامبيق من أجل تمويل مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية

المجلس تعليقات إيجابية تتعلق بتركيز المشروع على القطاع الفرعي لمصايد األسماك الحرفية التي رغم 

لغذائي فإنها تمثل في كثير من األحيان أحد المجاالت أهميتها الحاسمة في الحد من الفقر وتحقيق األمن ا

وأعلن ممثل بلجيكا أن الصندوق البلجيكي لألمن . التي تغفل عنها المساعدة اإلنمائية والسياسيات الوطنية

 التنفيذي إيضاحات بشأن عدة بنود، سوطلب المجل. الغذائي لن ينظر في تقديم تمويل مشترك للمشروع

لموارد السمكية في القطاع الحرفي، وقدرة أسطول الصيد الحرفي المحلي على من بينها استدامة ا

، وترتيبات الشراكة بين المؤسسات داخل وزارة مصايد األسماك، وخطة تمويل البحريةاستهداف الموارد 

وقدمت ردود نالت . المشروع على ضوء إلغاء التمويل المشترك من الصندوق البلجيكي لألمن الغذائي

 .وسوف تقدم إيضاحات أخرى حول بعض المسائل على أساس ثنائي.  المجلسءرضا

  برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي :جمهورية تنزانيا المتحدة

  )EB 2010/101/R.24/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة 59.4متحدة قيمته وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم قرض إلى جمهورية تنزانيا ال -7

حقوق سحب خاصة من أجل المشاركة في تمويل برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة 

 وأثنى المجلس التنفيذي على إدارة الصندوق وموظفيه لما قاموا به من تصميم نموذجي .والتمويل الريفي

 ولكنه يبشِّر بالخير وسيكمل البرامج ، إلى حد مالهذا البرنامج االستثماري المحفوف بتحديات صعبة

. والمشروعات األخرى التي يدعمها الصندوق والشركاء اإلنمائيون اآلخرون للحد من الفقر الريفي

وأوصى المجلس التنفيذي الحكومة والجهات المشاركة في التمويل ببذل جهود متضافرة في أثناء تنفيذ 

مع البرنامج القطري، مع إيالء االهتمام الواجب لترسيخ إطار التسيير، البرنامج إلقامة وتعزيز صالت 
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 ضمانات مالئمة للتقليل إلى وضعوتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد بين أصحاب المصلحة، وكفالة 

 .أدنى حد من األثر البيئي لالستثمارات المزمعة

  آسيا والمحيط الهادي-جيم 

  ق وتكثيف النمو مشروع الوصول إلى األسوا :بوتان

  )EB 2010/101/R.25/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة 5.6وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم قرض قيمته  -8

 مليون دوالر أمريكي إلى مملكة بوتان من أجل تمويل مشروع الوصول إلى األسواق وتكثيف 2قيمتها 

 كبير للمساعدة مكون المزمعة في إطار المشروع، وإدراج اتتكارورحب المجلس بمختلف االب. النمو

وطلب . التقنية، والتركيز على الزراعة التجارية المرتبطة بتصدير سلع مختارة إلى الهند وبنغالديش

األساس المنطقي إلنشاء ) أ: (أعضاء المجلس الممثلين للسويد وسويسرا والدانمرك والهند إيضاحات بشأن

) ج(التكاليف المتكررة؛ إزاء النهج المتبع ) ب(المشروع داخل وزارة الزراعة والغابات؛ وحدة لتنسيق 

دور إنشاء الطرق الزراعية في ) د(األسباب وراء ارتفاع مستوى المساهمات المتوقعة من المستفيدين؛ 

يق استراتيجية كفالة تحق) هـ(تحقيق هدف تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق؛ 

قرار إنشاء ) 1: (وقدمت إيضاحات بينت أن.  في ظل الظروف التضاريسية الصعبةأهداف التصدير

بناء على التجربة السلبية للصندوق عندما اتُخذ وحدة تنسيق المشروع داخل وزارة الزراعة والغابات 

لحكومي أنشئت وحدة مخصصة لتنسيق المشروع في شرقي بوتان ولم تكن تشكل جزءاً من الجهاز ا

التكاليف ) 2(النظامي، وكذلك بسبب الحاجة إلى تعميم أنشطة التنسيق في النُظم القائمة داخل البلد؛ 

من مرتبات موظفي وحدة تنسيق المشروع وميزانية تتألف أساساً المتكررة التي تتحملها الحكومة بالكامل 

ارتفاع مستوى ) 3(نارية؛ تشغيل وحدة تنسيق المشروع وتشغيل وصيانة المركبات والدراجات ال

محاولة من المشروع الستخدام  المساهمات النقدية أو العينية هو المساهمات المتوقعة من المستفيدين سواء

آليات لتقاسم التكاليف من أجل الحد من اعتماد المزارعين على مدخالت الحكومة واألموال االستثمارية، 

روعات السابقة الممولة من الصندوق في شرقي بوتان معظم المش) 4(وتشجيع اعتمادهم على الذات؛ 

وتقتصر أنشطة إنشاء الطرق .  للتنمية الريفيةاً مسبقاً أساسياً شرطالتي تعد الطرق الزراعية دعمت إنشاء

ستخدم الميزانية في طرق الريفية االستراتيجية، وسوف تُفي إطار المشروع الجديد على عدد صغير من ال

قدرة المزارعين التجاريين الناشئين على االستفادة من األسواق الوطنية وأسواق التصدير معظمها لتعزيز 

لن يدعم المشروع سوى السلع التي أثبتت قدرتها على دخول ) 5(من خالل توفير المدخالت والتدريب؛ 

لتجار أو  بين المنتجين واأمام إقامة صالت العقبات المادية سيأخذ في الحسباناألسواق، ولذلك فإنه 

وسيجري بناء على ذلك تشجيع دعم إنتاج الخضروات في غير مواسمها لتصديرها إلى النهد . األسواق

ومع ذلك فقد لوحظ . ار، التي تقع على الحدود مع الهندرجة األولى في منطقة سامدروب يونغكوذلك بالد

يمكن بالمثل و. كن زراعتهاأن تجار الهند يسافرون بالفعل إلى شرقي بوتان لشراء الحمضيات من أما

، وهي أطول مدة يمكن  بالنظر إلى طول عمرها التخزينيبذور البطاطا بسهولة لمدة يوميننقل 

 .أن تقطعها من أبعد المناطق الشرقية إلى الحدود مع الهندللشاحنات 
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  مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب  :باكستان

  )EB 2010/101/R.27/Rev.1 الوثيقة(

لجمهورية باكستان  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 26.35افق المجلس التنفيذي على قرض قيمته و -9

وقّدم ممثلو الدانمرك وفرنسا . من أجل تمويل مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاباإلسالمية 

مجلس ال وأثار. بما تلقوه من ردوداقتناعهم  فيها واتعليقات خطية أبدوسويسرا قبل انعقاد دورة المجلس 

أهمية كفالة التنسيق الكافي وتالفي االزدواجية ) 1: (في معرض موافقته على المشروعالمسائل التالية 

الحاجة إلى ) 2(مع المشروعات األخرى الممولة من الجهات المانحة، والحاجة إلى آليات مالئمة؛ 

) 3(نية وعدم استقرار األوضاع األمنية؛ تخفيف تدابير التصدي للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والمديو

جدوى تخصيص مساحات صغيرة من األراضي للنساء الفقيرات في إطار المكون الفرعي لتحويل 

 .األصول

   في جزر سليمانبرنامج التنمية الريفية :جزر سليمان

  )EB 2010/101/R.28/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى حكومة جزر 2.55وافق المجلس التنفيذي على تقديم منحة قيمتها  -10

 . في جزر سليمانتمويل برنامج التنمية الريفية من أجل نسليما

مشروع دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في محافظات جيا الي، ونينـه ثـوان،              : فييت نام 

  وتوين كوانغ

  )EB 2010/101/R.29/Rev.1 الوثيقة(

 0.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة قيمتها 31.5ى قرض قيمته وافق المجلس التنفيذي عل -11

مشروع دعم الزراعة والمزارعين  االشتراكية من أجل مليون وحدة سحب خاصة لجمهورية فييت نام

وأعرب عضو المجلس التنفيذي .  ، وتوين كوانغجيا لي، ونينه ثوانوالمناطق الريفية في محافظات 

 رغبته في معرفة كيفية ارتباط الخيارات عنالموافقة على القرض والمنحة  معرضالممثل لسويسرا في 

الموجهة إلى السوق بالنهج التشاركي؛ وكيفية معالجة حوار السياسات؛ واإلجراءات الجاري اتخاذها 

بينت أن الخطوة األولى في وقدمت إيضاحات . لكفالة التنسيق مع الوكاالت والبرامج الرئيسية األخرى

ي إجراء تحليل لسالسل القيمة ووضع خطط عمل؛ وتعميق الوعي باألسواق هتسلسل أنشطة المشروع 

ونشر المعلومات عن األسواق على نطاق واسع لكفالة قدرة المجتمعات المحلية على تنويع خياراتها 

وفيما يتعلق بحوار السياسات، ستستخدم المنحة .  التي ستعقب ذلكخالل عملية التخطيط التشاركي

من  الدروس المستفادة لتعميم دوالر أمريكي لوزارة الزراعة والتنمية الريفية 300 000المقدمة بمبلغ 

وفيما يتعلق بالتنسيق، أعرب الصندوق عن تقديره للتعليقات التي .  المستوى الوطنيإلى المحافظات

لمشروع سينشئ أفرقة عمل في مجاالت من قبيل تعزيز األعمال التجارية أبدتها سويسرا وأوضح أن ا

في وعالوة على ذلك، سيكون من المهم . الزراعية وإصالح بيئة العمل والتخطيط الموجه نحو األسواق

وأعرب عضو المجلس . أثناء التنفيذ كفالة نجاح تلك اآلليات التنسيقية ووضع حوافز للعمل المشترك

ت التي ستنشأ عن وجود ثالث وكاالت منفذة مختلفة وأكد أهمية مانيا عن قلقه من التعقيداالممثل ألل

المشروع موزع على ثالث أن وقُدمت إيضاحات بينت . “باالقتصاد األخضر”المسائل المرتبطة 
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حكومة ولوحظ أن ال.  ستقوم بدور الوكاالت المنفذةالمحافظات وأن الكيانات المعنية في تلك محافظات

وتم . الفييتنامية طلبت بقوة من الشركاء اإلنمائيين المعنيين بأن يتصدى المشروع لمسائل تغير المناخ

 تلك توفرهاالتنويه باألداء المتميز للمشروعات التي تدعمها ألمانيا في فييت نام والدروس القيمة التي 

المجلس وأعرب عضو . في المشروعوسوف يكفل الصندوق تعميم تلك الدروس .  للصندوقاتالمشروع

وذُكر . التنفيذي الممثل للبرازيل عن قلقه إزاء الحاجة إلى الملكية الحكومية من أجل كفالة نجاح المشروع

أعرب عضو المجلس التنفيذي و. أن حكومة فييت نام تنظر هي األخرى إلى ذلك باعتباره مسألة حيوية

وأعرب المجلس عن تقديره العميق . من الفريق القطري  لنيجيريا عن دعمه للجهود المبذولةالممثل

 .  على المشروعاتللتعرفللزيارة التي قام بها عضو المجلس إلى الميدان 

  أمريكا الالتينية والكاريبي -دال 

  كاريري وسيريدومشروع التنمية المستدامة في  :البرازيل

  )EB 2010/101/R.60 الوثيقة(

باعتبارها من أفقر المناطق باريبا على أهمية تركيز المشروع على والية شدد أعضاء المجلس التنفيذي  -12

وتم التأكيد أيضاً بأن مشروع التنمية . الريفية في البرازيل وترتفع فيها مستويات انعدام األمن الغذائي

 لتغير  للتعامل مع األثر السلبييمثل طريقة واقعيةالمستدامة في كاريري وسيريدو، بفضل مكونه البيئي، 

  من جديد المجلسصدق ضوء تلك االعتبارات، وعلى. المناخ على الفقر الريفي في المنطقة شبه القاحلة

في دورته التي وحدة حقوق سحب خاصة  مليون 16.10 قيمته قرضاً اعتمد لهعلى هذا المشروع الذي 

 . 2009كانون األول /ُعقدت في ديسمبر

   ة للمناطق الريفيةبرنامج القدرة التنافسي :السلفادور

  )EB 2010/101/R.30/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لجمهورية السلفادور من أجل 11.15وافق المجلس على قرض قيمته  -13

 . برنامج القدرة التنافسية للمناطق الريفية

  شيتيكبرنامج التنمية الريفية المستدامة في ال :غواتيماال

  )EB 2010/101/R.61/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب 10.85 على التوصية بتمويل قرض قيمته من جديد المجلس التنفيذي وافق -14

 فيحقوق سحب خاصة لجمهورية غواتيماال من أجل المساعدة وحدة  مليون 0.33خاصة ومنحة قيمتها 

 تعاون وثيق مع وأوصى أعضاء المجلس بإقامة. تمويل برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي

وأبلغ أعضاء المجلس أن . برنامج البلديات الذي تنفذه الوكالة األلمانية للتعاون التقني في منطقة البرنامج

الصندوق يعمل في تعاون وثيق مع جميع المانحين في المنطقة وأن البرنامج يتطلب تعاوناً وثيقاً مع 

 . الحكومة المحلية
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 تمديـد  -في المنطقة الـشمالية  برنامج التنمية الريفية المستدامة :مذكرة رئيس الصندوق :غواتيماال

   للتوقيع على اتفاقية القرضالفترة المحددة

 )EB 2010/101/R.62 الوثيقة(

برنامج تفاقية القرض المقدم من أجل  اللتوقيع على الفترة المحددةوافق المجلس التنفيذي على تمديد  -15

 . 2011كانون األول /ديسمبر 17  حتىلمدة سنة واحدةقليم الشمالي التنمية الريفية المستدامة في اإل

برنامج تنمية النظم اإلنتاجية الزراعية والسمكية والحراجية في أراضي السكان األصليين  :نيكاراغوا

  في ران وراس

  )EB 2010/101/R.31/Rev.1 الوثيقة(

حقوق سحب خاصة ومنحة قيمتها  مليون وحدة 2.55وافق المجلس التنفيذي على تقديم قرض قيمته  -16

وقدم الممثلون تعليقات إيجابية على .  مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية غواتيماال2.55

السكان المشروع وسلطوا الضوء على نهج االستهداف الذي يركز على مجتمعات السكان األصليين و

الحاجة إلى دعم الحكومات اإلقليمية من خالل وشدد المجلس التنفيذي على . المنحدرين من أصول أفريقية

تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، وبخاصة في ظل ازدياد عدد المشروعات التي يعززها 

كما طُرحت مسائل الوصول إلى األسواق المحلية ومشاركة النساء وسوق الكربون . المانحون في اإلقليم

 .لمناطق الغابات

  اوشمال أفريقي الشرق األدنى -هاء 

  برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازة :المغرب

  )EB 2010/101/R.32/Rev.1 الوثيقة( 

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة قيمتها 14.74وافق المجلس التنفيذي على تقديم قرض قيمته  -17

ج تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق برنام وحدة حقوق سحب خاصة من أجل تمويل 328 000

 للبرنامج القوي الذي وضعته للتصميموأثنى المجلس على الشُعبة .  في المغربالجبلية من محافظة تازة

 المطروحة منورداً على التساؤالت . مة مع االستراتيجيات الوطنيةئووثيقة التصميم المحكمة المتوا

وتم . النساء سيشتركون في سالسل القيمة األربع التي يدعمها البرنامجالمجلس، تم التأكيد بأن الشباب و

التشديد على أن تصميم البرنامج سيكفل المساواة بين النساء والرجال في تكوين وحدة إدارة البرنامج وأنه 

 لبيئية صونوتشمل التدابير ا. سيجري تدريب مقدمي الخدمات على االستهداف والمساواة بين الجنسين

 أحكام بيئية في عقود األشغال وإدراجربة والمياه، وحماية البنية األساسية من التحات والفيضانات، الت

أخيراً، سينسق و. المدنية، واألخذ بالممارسات المراعية للبيئة في إدارة مخلفات التجهيز الزراعي

م الوكالة األمريكية الصندوق أنشطته مع أنشطة جميع الشركاء العاملين في منطقة البرنامج، بمن فيه

 . للتنمية الدولية



EB 2010/101/INF.12 

7 

   واألعمال الزراعية  الريفيةمشروع تنمية الخدمات المالية :جمهورية مولدوفا

  )EB 2010/101/R.33 الوثيقة(

 مليون 0.32 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة قيمتها 12.4وافق المجلس على تقديم قرض قيمته  -18

من أجل مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال وفا لجمهورية مولدوحدة حقوق سحب خاصة 

وأثنى األعضاء على المشروع التصاله الوثيق بالمانحين العاملين في البلد، ال سيما الوكالة . الزراعية

وأعرب أعضاء المجلس عن . األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تحدي األلفية ووكاالت التعاون األلمانية

الكاملة على المشروع وأكدوا أن تصميم المشروع مالئم بدرجة كبيرة وأنه قادر بذلك على موافقتهم 

معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الزراعة في مولدوفا واالستفادة في نفس الوقت من التآزرات التي 

 . ستولدها الجهود اإلنمائية التي يبذلها المانحون اآلخرون داخل البلد

  ع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنارمشرو :السودان

  )EB 2010/101/R.34/Rev.1 الوثيقة(

 مليون 8.875وافق المجلس التنفيذي على تقديم منحة ضمن إطار القدرة على تحمل الديون بما قيمته  -19

ار المنتجين في قطاع وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية السودان من أجل تمويل مشروع دعم صغ

ووفقاً لتشريعات الواليات المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية . الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار

الدولية مساعدات تعود بالفائدة على حكومة السودان، أعربت الواليات المتحدة عن معارضتها للمشروع 

 . من خالل التصويت برفضه

  ِمنحة تكميلية  -ردفان كبرنامج التنمية الريفية في جنوب : الصندوقمذكرة رئيس  :السودان

  )EB 2010/101/R.35 الوثيقة(

 مليون دوالر أمريكي في إطار المساهمة 2.1وافق المجلس التنفيذي على تقديم منحة تكميلية قيمتها  -20

 للتمويل "براعة"سيع مؤسسة المتممة المقدمة من السويد للتجديد الثامن لموارد الصندوق من أجل دعم تو

ووفقاً لتشريعات الواليات المتحدة ضد تقديم . كردفاناألصغر في إطار برنامج التنمية الريفية في جنوب 

، أعربت الواليات المتحدة عن المؤسسات المالية الدولية مساعدات تعود بالفائدة على حكومة السودان

 . برفضهامعارضتها للمنحة التكميلية من خالل التصويت

  مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية :الجمهورية العربية السورية

  )EB 2010/101/R.36/Rev.1 الوثيقة(

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بشروط متوسطة 17.40وافق المجلس التنفيذي على تقديم قرض قيمته  -21

الذي قام فريق الاء ذلك على وأثنى المجلس في أثن.  وحدة حقوق سحب خاصة425 000ومنحة قيمتها 

وأشارت ممثلة الواليات المتحدة إلى أنه وفقاً لتشريعات الواليات . هذا المشروع الفائق الجودةبتصميم 

المتحدة ضد تقديم المؤسسات المالية الدولية مساعدات تعود بالفائدة على حكومة الجمهورية العربية 

ورداً على بعض . وع من خالل التصويت برفضهالسورية، فقد أعربت عن معارضة بالدها للمشر

يسهم ) 1: ( المجلس التنفيذي، قدمت الردود التالية التي نالت رضاء المجلسأثارهاالتساؤالت التي 

المكون الثاني للمشروع، وهو تحسين المراعي وتنمية موارد األعالف، بدور مباشر في تحقيق الهدف 
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تعزيز اإلدارة طرية المستند إلى النتائج المتمثل في االستراتيجية القاالستراتيجي األول لبرنامج الفرص 

اإلنجازات الناجحة لمشروع تنمية البادية ) 2(؛ )التربة والمياه والمراعي(طبيعية المستدامة للموارد ال

أعداد رؤوس الحيوانات وعدم تخفيضها إال المدعوم من الصندوق سمح للرعاة المستفيدين بالحفاظ على 

ي هي وزارة الر) 3(المشروع؛  في المائة خارج منطقة 80 مقارنة بما نسبته  في المائة25سبة بن

 في المشروع اآلخر للتنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية المدعوم من الصندوق يالشريك الرئيس

يل الصغري أنشطة التمو) 4( في المائة من تكاليف وأنشطة المشروع؛ 60حيث تمثل إدارة المياه 

 .سيجري تنسيقها في أثناء تنفيذ المشروع

  مشروع االستثمار في مصايد األسماك :اليمن

  )EB 2010/101/R.37/Rev.1 الوثيقة(

من  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 5.8المقترحة بمبلغ المنحة وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على  -22

إيضاحات بشأن تقسيم المسؤوليات بين الجهات وقدمت . أجل مشروع االستثمار في مصايد األسماك

 . المشاركة في التمويل وتدابير التخفيف من المخاطر المرتبطة بإدارة الموارد

  اقتراحات الِمنح

  :وافق المجلس التنفيذي على اقتراحات المنح التالية -23

تـساندها الجماعـة    اإلقليمية إلى مراكـز دوليـة ال        /ِمنح مقترح تقديمها بموجب نافذة الِمنح العالمية      

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

  )EB 2010/101/R.63 الوثيقة(

زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات : التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا  )1(

  المشروعات 

  . دوالر أمريكي مليون1.0وافق أعضاء المجلس على منحة قيمتها    

برنامج وصول المشاريع التعاونية : البرنامج المناصر لألسواق:  غواتيماالرابطة المصدرين في  )2(

  .إلى األسواق في أمريكا الوسطىالريفية الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم 

  .دوالر أمريكي مليون 2.0وافق أعضاء المجلس باإلجماع على منحة قيمتها    

 


