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  موافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدةالبرامج ال والمشروعاتوالمنح 

تبنى المجلس التنفيذي قرارا يعدل  ،2009كانون األول /في دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في ديسمبر -1

في  ليغدو نافذ المفعول ، وهو إجراء انقضاء المدة،فيه نظامه الداخلي من خالل إدخال إجراء جديد

، وكان مفهوما أنه وفي كل دورة من دورات )EB 2009/98/R.15/Rev.1( 2010كانون الثاني /يناير 1

الئحة بجميع تتضمن  الصندوق مذكرة إعالمية ة سوف تعرض إدار،المجلس التنفيذي

 .البرامج التي تمت الموافقة عليها من خالل إجراء انقضاء المدة في الفترة السابقة/المشروعات

م المجلس التنفيذي أنه وبين دورتي المجلس في  تود إدارة الصندوق إعال،وتبعا لما ورد أعاله -2

 :2011أيار /ومايو 2010 كانون األول/ديسمبر

بشأن منحة تكميلية مقترح تقديمها إلى جمهورية  مذكرة رئيس الصندوقالموافقة على  تتم )1(

، تنزانيا المتحدة من أجل برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي

 في الوثيقة  التالي الواردمن خالل تبني القرار ،2011شباط /فبراير 27تاريخ ب

EB 2011/LOT/P.1:  

 مليون 1 ا تعادل قيمتهجمهورية تنزانيا المتحدة منحة تكميليةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 أخرى تكون وأحكامخضع ألية شروط تعلى أن ، )دوالر أمريكي 1 000 000(دوالر أمريكي 

  ".في هذه الوثيقةواألحكام الواردة قة على نحو أساسي للشروط مطاب

جمهورية  بشأن قرض ومنحة مقترح تقديمهما إلى تمت الموافقة على تقرير رئيس الصندوق )2(

 نطاق على الحيواني واإلنتاج الغذائية المحاصيل إنتاج إنعاشأفريقيا الوسطى من أجل مشروع 

من خالل تبني القرارين التاليين ، 2011نيسان /ريل أب30خ بتاري، السافانا مناطق في ضيق

 : ، مع ضميمتها واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهاEB 2011/LOT/P.2الواردين في الوثيقة 

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل : قـرر"

وحدة حقوق  3 450  000( خاصة سحبة حقوق  وحدثالثة ماليين وأربعمائة وخمسين ألفقيمته 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي ) سحب خاصة

  .للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

ثالثة ماليين جمهورية أفريقيا الوسطى منحة تعادل قيمتها إلى أن يقدم الصندوق  وقرر كذلك

) وحدة حقوق سحب خاصة 3 450  000( حقوق سحب خاصة وحدة وأربعمائة وخمسين ألف

أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام على 

 ".الواردة في هذه الوثيقة

اإلقليمية لمراكز دولية تساندها /تمت الموافقة على المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية )3(

من خالل تبني القرار  ،2011أيار /مايو 4للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ الجماعة االستشارية 

 :EB 2010/LOT/G.1التالي الوارد في الوثيقة 
استخالص المغذيات جزئي إلعداد دراسة جدوى عن  أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل :قرر"

دوالر  650 000(ر أمريكي دوالستمائة وخمسين ألف  منحةً ال تتجاوز ،والمياه والطاقة اآلمنة

على أن سنتين ونصف السنة من أجل برنامج مدته المعهد الدولي إلدارة المياه إلى ) أمريكي
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تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى  أخرى شروط وأحكامتخضع ألية 

 ".المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة
اإلقليمية لمراكز دولية ال تساندها /وجب نافذة المنح العالميةتمت الموافقة على المنح التالية بم )4(

من خالل تبني  ،2011أيار /مايو 4الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2010/LOT/G.2القرارات التالية الواردة في الوثيقة 
 مالية شاملة لتحسين لبرنامج إعداد نظم، بغية تقديم تمويل جزئي الصندوق أن يقدم :قرر"

مليوناً وخمسمائة ألف  ال تتجاوز ةً ، منحالحصول على الخدمات المالية في المناطق الريفية

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة إلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(دوالر أمريكي 

 على نحو ةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته  الدولية للتنمية

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامأساسي للشروط واأل

 ةً، منحمرفق مساعدة السكان األصليينلأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

 577 710 (ة أمريكياتدوالر وسبعين ألف وسبعمائة وعشرة وسبعةخمسمائة ال تتجاوز 

؛ ومنحة ال تتجاوز أربعمائة وخمسة آالف وستمائة .MADRE Incإلى ) ةأمريكي اتدوالر

المتكاملة؛ منظمة رعاة مانيوتو للتنمية إلى ) دوالراً أمريكياً 405 670(وسبعين دوالراً أمريكياً 

 466 620(ومنحة ال تتجاوز أربعمائة وستة وستين ألف وستمائة وعشرين دوالراً أمريكياً 

 حكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته  Tebtebbaمؤسسة إلى ) ياًدوالراً أمريك

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكام على نحو أساسي للشروط واألةًتكون مطابق

 Kasselجامعة لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

وث الوطنية وإعداد السياسات لمعالجة انحسار موارد المياه دعم قدرات البح: WATERCOPEو

،  العابرة للحدود في منغوليا والصيندزونغاريان -آلتاي  وتكثيف استخدام األراضي في منطقة

دوالر  1 485 000(دوالر أمريكي مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف  ال تتجاوز ةًمنح

 تكون حكام لشروط وأاًوفقأربع سنوات نامج مدته من أجل بر Kasselجامعة إلى ) أمريكي

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكام على نحو أساسي للشروط واألةًمطابق

التابعة " القيادة في الميدان"مبادرة لأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

مليوناً  ال تتجاوز ةً، منحاتية لألغذية والزراعة الوراثية النبالمواردللمعاهدة الدولية بشأن 

منظمة األغذية والزراعة لألمم إلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(دوالر أمريكي وخمسمائة ألف 

 على نحو أساسي ةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته  المتحدة

  .ذي في هذه الوثيقة المقدمة إلى المجلس التنفيحكامللشروط واأل

نُهج السياسات من أجل الفقراء للتصدي لأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

دوالر مليوناً وخمسمائة ألف  ال تتجاوز ةً، منحللمخاطر وقابلية التأثر على المستوى القطري

من أجل   المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألممإلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(أمريكي 

 حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقأربع سنوات برنامج مدته 

  .المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

تغيير الجهة المتلقية للمنحة التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والتسعين في  :قرر أيضا

، بغية تمويل برنامج تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة 2008ل كانون األو/ديسمبر
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التحالف  (AGRINATURA-EEIG، من االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين إلى األسواقفي 

 )." التجمع األوروبي للمصالح االقتصادية–األوروبي بشأن المعارف الزراعية من أجل التنمية 


