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 موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفيذي

 البرامج/راحات المشروعاتاقت

البرامج التالية التي تتفق مع إطار / على اقتراحات المشروعات بعد المائةالثانية المجلس التنفيذي في دورته وافق -1

 .القدرة على تحمل الديون

   أفريقيا الغربية والوسطى-ألف 

  إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج  :سيراليون

   ).Rev.1EB 2011/102/R/15 الوثيقة(

 بموجب البرنامج سيراليونإلى جمهورية دوالر أمريكي مليون  50نحة قيمتها  م تقديمعلىوافق المجلس التنفيذي  -2

. التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالطابع  العالمي للزراعة واألمن الغذائي لصالح برنامج إضفاء

البرنامج المقدم وعلى عملية تصميمه التي قام عن رضاهم الكامل عن وقد عبر ممثلو الدول األعضاء في المجلس 

وتم توفير بعض اإليضاحات عن أهمية هذا التمويل وعن مساءلة الصندوق . بها الصندوق واتسمت بتشاركية عالية

 .نه الكيان المشرفبحكم كو

  آسيا والمحيط الهادي- باء

  الشمالية ومالوكو مالوكومنطقتي  في الصغيرة الحيازات أصحاب عيش سبلالنهوض ب مشروع :إندونيسيا

  ) .Rev.1EB 2011/102/R/19الوثيقة (

ومنحة ، متوسطةبشروط مليون وحدة حقوق سحب خاصة  30.3قرض قيمته تقديم فيذي على وافق المجلس التن -3

 عيش سبلالنهوض ب مشروعمن أجل تمويل جمهورية إندونيسيا إلى وحدة حقوق سحب خاصة مليون  0.67قيمتها 

 سعى ممثلو ،حةولدى موافقته على القرض والمن. الشمالية ومالوكو مالوكومنطقتي  في الصغيرة الحيازات أصحاب

عمليات التقييم ) 2(مساهمة الحكومة؛ ) 1: (البرازيل والهند والواليات المتحدة إلى الحصول على إيضاحات حول

مكون إدارة الموارد ) 5(انخراط القطاع الخاص في المشروع؛ ) 4(الشراكة مع الحكومات المحلية؛ ) 3(التقني؛ 

وقد تم توفير االستجابات بما نال .  مساهمة المجتمع المحلي في التوريد)6(الطبيعية وتمويل مرفق البيئة العالمية؛ 

وأوصى ممثل الهند بأنه وخالل تنفيذ المشروع يتوجب على الصندوق أن يسعى إلى المزيد من . رضا المجلس

 .حوار السياسات حول قضية التمويل الريفي

امج تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظة برن: مذكرة رئيس الصندوق: جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

   تمويل تكميلي–أتابيو 

  ) .Rev.1EB 2011/102/R/20الوثيقة (

الو ية لجمهوروحدة حقوق سحب خاصة  مليون 1.55 ماقيمتهمنحة بتكميلي تمويل وافق المجلس التنفيذي على  -4

هذا وعند موافقته على . لمعيشة الريفية في محافظة أتابيوبرنامج تحسين سبل امن أجل تمويل الديمقراطية الشعبية 
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 حول قضايا الحصول شركائهالبقاء منخرطا مع  حث الصندوق على) 1: ( قام المجلس التنفيذي بما يلي،التمويل

 الصندوق إلى إيالء اهتمام خاص للتشاور مع المجتمع دعا) 2(على األراضي وامتيازات استغالل األراضي؛ 

على عدد أقل من بالتركيز أوصى الصندوق ) 3(المحلي في عمليات التخطيط السنوية والتنفيذ الفعلي للمشروع؛ 

شجع الصندوق على متابعة شراكته مع الوكالة األلمانية للتعاون ) 4(سالسل القيمة وإعطاء األولوية للواعدة منها؛ 

 .العاملة في البالداإلنمائية منظمات الدولي ومع المنظمة الهولندية للتنمية وغيرها من ال

  مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق: منغوليا

  ) .Rev.1EB 2011/102/R/21الوثيقة (

تمويل من أجل إلى منغوليا مليون وحدة حقوق سحب خاصة  7.25 قيمته قرضى تقديم وافق المجلس التنفيذي عل -5

 الواليات المتحدة إلى أوجه ة ممثلت أشار، على المشروعاوعند موافقته .مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق

نفذها مؤسسة ت والتي التشابه بين أنشطة المشروع والمشروعات التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

Mercy Corps .عالوة ،وتم إيضاح أن الصندوق قد ضمن التواؤم بين هذه األنشطة خالل عملية تصميم المشروع 

 .على المشروعات األخرى التي يمولها البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في قطاع الثروة الحيوانية

  السبيال-غوادار في العيش سبل دعم مشروع :باكستان

  ) .Rev.1EB 2011/102/R/22الوثيقة (

إلى جمهورية باكستان مليون وحدة حقوق سحب خاصة  18.55قيمته تقديم قرض وافق المجلس التنفيذي على  -6

 ممثلة ت أبلغ،وعند موافقته على هذا القرض. السبيال- مشروع دعم سبل العيش في غوادارمن أجل اإلسالمية 

بأنها تلقت استجابة مكتوبة شاملة ومرضية من الصندوق حول التساؤالت التي تقدمت بها مكتوبة المجلس الدانمرك 

الخطر ) 2(منظمات المجتمعية؛ استدامة تدخالت المشروع وتسليم مرفق الخدمات المالية المجتمعية إلى ال) 1: (عن

ديون المحلية والخارجية الالعواقب المحتملة لعبء ) 3(؛ النظيرةالمساهمة الحكومية إمكانية عدم تحقق المتأتي من 

الحالي في باكستان الصندوق من القيام األمني احتمال أن يمنع الوضع ) 4(الحالية لباكستان على سداد القرض؛ 

رحب ممثل الهند باالقتراح وسأل عن مدى إمكانية تأثير الوضع األمني في باكستان  و.بوظائف رصد المشروع

 ولكونها كذلك فقد تم تسليط ، وتم إيضاح أن الوضع األمني هو مسألة تتعدى سيطرة المشروع،على تنفيذ المشروع

ستان ما  بلوشوعلى الرغم من أن بعض أجزاء ، عالوة على ذلك.عليها كخطر محتمل يواجهه المشروعالضوء 

 ا إال أن المنطقة الساحلية على وجه العموم والمقاطعتين اللتين يستهدفهم،بصورة موضوعيةزالت غير آمنة 

 ومع أن ذلك ، وقد تم القيام ببعثات التصميم والتقدير بدون أية مشاكل.المشروع على وجه الخصوص آمنتين نسبيا

 إال أنه ال يتوقع مواجهة أية مشاكل رئيسية خالل ،المستقبل دون تغيير في  على حالهال يضمن أن يبقى الوضع

 .تنفيذ المشروع

  والمراعي الحيوانية الثروة تنمية مشروع :طاجيكستان

  ) .23EB 2011/102/Rالوثيقة (

من أجل إلى طاجيكستان مليون وحدة حقوق سحب خاصة  9.3 اقيمتهمنحة تقديم  وافق المجلس التنفيذي على -7

للحصول على إيضاحات بشأن لواليات المتحدة ة اممثلوقد سعت  .مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراعي

لتسيير ومحاربة الفساد ل وتم إيضاح أنه سيتم إعداد إطار ،اإلجراءات المتخذة لرصد وتخفيف المخاطر االئتمانية
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د استهالل المشروع مع التركيز على إشراك المستفيدين والمجتمعات المحلية في ضمان الشفافية والتسيير الجيد عن

 .لتنفيذ المشروع

  أمريكا الالتينية والكاريبي - جيم

  مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية: الجمهورية الدومينيكية

  ).24EB 2011/102/Rالوثيقة (

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض بموجب تقديم قرض تكميلي وافق المجلس التنفيذي على  -8

مية االقتصادية الريفية في التنمشروع من أجل الدومينيكية الجمهورية إلى يورو مليون  11.43قيمته األمن الغذائي و

 وال ينطوي التمويل التكميلي على أية تعديالت على المشروع التي تمت الموافقة عليه .األقاليم الوسطى والشرقية

: بما يليالمشروع كيفية قيام وقد سعى الممثلون للحصول على بعض اإليضاحات حول . 2010نيسان /في أبريل

دعم برنامج ) 3(ضمان حماية البيئة؛ ) 2(قاعدي مع جميع أصحاب المصلحة؛ ضمان التنسيق على المستوى ال) 1(

 .الممثلينيرضي وقد تم توفير االستجابات بما . التأمين الوطني لصالح المستفيدين من المشروع

   وأوروباا الشرق األدنى وشمال أفريقي-دال

   المتكاملةالريفية  التنمية مشروع: نأذربيجا

  ).Rev.1EB 2011/102/R/26الوثيقة (

من أجل إلى جمهورية أذربيجان مليون وحدة حقوق سحب خاصة  12.25وافق المجلس التنفيذي على قرض قيمته  -9

ندا إلى أن هنالك نوع من  أشار ممثل هول،وعند موافقته على القرض. المتكاملةالريفية  التنمية مشروعتمويل 

 واالفتقار إلى المواءمة بين تدخالت ،الشعور باالفتقار إلى التنسيق بين الكيانات الحكومية المختلفة في أذربيجان

هذا البعد بعين االعتبار وتوقع اإلجراءات الضرورية للتخفيف قد أخذ المشروع عما إذا كان  وسأل ،الجهات المانحة

 كذلك فقد تم تسليط الضوء على تمويل . وتم توفير االستجابات بما يرضي المجلس.ذات الصلةمن المخاطر 

 . وتم الترحيب بهذا التمويل كمعلم هام نحو إرساء شراكة أوثق مع البنك،مشترك كبير من البنك اإلسالمي للتنمية


