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  ج الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدةالبرام 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

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

 :2011أيلول /سبتمبروأيار /مايو

هندوراس مقترح تقديمه إلى جمهورية قرض بشأن تقرير رئيس الصندوق الموافقة على  تتم )1(

 القدرة التنافسية والتنمية الريفية المستدامة في المنطقة -اآلفاق الشمالية مشروع من أجل 

 في الوثيقة  التالي الواردمن خالل تبني القرار ،2011آب /أغسطس 29، بتاريخ ليةالشما

EB 2011/LOT/P.3وضميمتها واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها الخاصة بها :  

 قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية هندوراسأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

 وحدة حقوق سحب 5 500 000( حقوق سحب خاصة وحدة ماليين وخمسمائة ألفخمسة 

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

  ".واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

جمهورية مقترح تقديمه إلى تمويل تكميلي تمت الموافقة على تقرير رئيس الصندوق بشأن  )2(

 10خ بتاري، طة االستراتيجية لتحويل قطاع الزراعةمشروع مساندة الخمن أجل رواندا 

 ، مع EB 2011/LOT/P.4من خالل تبني القرار التالي الوارد في الوثيقة ، 2011أيلول /سبتمبر

 : الخاصة بها واتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهااضميمته

للغاية تعادل قيمته أن يقدم الصندوق إلى جمهورية رواندا قرضاً تكميلياً بشروط تيسيرية : قـرر"

ومنحة تكميلية ) وحدة حقوق سحب خاصة 800 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ثمانمائة ألف

)  وحدة حقوق سحب خاصة800 000(وحدة حقوق سحب خاصـة  ثمانمائة ألفتعادل قيمتها 

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

  . هذه الوثيقةالواردة في

تسانده ال اإلقليمية لمركز دولي /تمت الموافقة على المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية )3(

من خالل تبني  ،2011تموز /يوليو 27الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2010/LOT/G.3القرار التالي الوارد في الوثيقة 
 إطالق االلتزام باإلدارة الرشيدة لبرنامجوق، بغية تقديم تمويل جزئي  أن يقدم الصند:قرر"

) دوالر أمريكي 1 000 000(دوالر أمريكي مليون  ال تتجاوز ةً منحالمناصرة للفقراء لألراضي

 تكون حكام لشروط وأاًوفقسنة مدته  برنامجمن أجل االئتالف الدولي المعني باألراضي إلى 

 ". المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامللشروط واأل على نحو أساسي ةًمطابق
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اإلقليمية لمراكز دولية ال تساندها /تمت الموافقة على المنح التالية بموجب نافذة المنح العالمية )4(

من خالل تبني  ،2011آب /أغسطس 29الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2010/LOT/G.4ردة في الوثيقة القرارات التالية الوا
تعزيز اإلدارة المجتمعية دعماً للمبادرة لبرنامج  بغية تقديم تمويل جزئي ،أن يقدم الصندوق :قرر"

  الوسطىاستراتيجية ألمريكا -المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

دوالر  1 200 000(دوالر أمريكي ف  ألمائتيمليوناً وقيمتها  ال تتجاوز ةمنحعلى شكل 

 من أجل برنامج مدته التمويل الوطني، الوصي على حساب أمانة التنوع البيولوجيإلى ) أمريكي

 المقدمة حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأعلى أن تخضع ان،سنت

  .التنفيذي في هذه الوثيقةإلى المجلس 

تعزيز تقاسم المعرفة حول االبتكار لصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي أن يقدم ال :قرر أيضا

قيمتها مليون ال تتجاوز ة منحعلى شكل ، واستخدام منهجية طرق التعلم في آسيا والمحيط الهادي

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية إلى ) أمريكي دوالر 1 000 000(دوالر أمريكي 

 على نحو ةً تكون مطابقحكام لشروط وأأربع سنوات على أن تخضع من أجل برنامج مدته

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامأساسي للشروط واأل

الترويج للمبادرات الفردية لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

 ال تتجاوز ةمنح شكل على، ينية والكاريبيللشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا الالت

البرنامج اإلقليمي للتدريب إلى ) دوالر أمريكي 2 000 000(دوالر أمريكي  ألف يمليونقيمتها 

 تكون حكام لشروط وأعلى أن تخضعأربع سنوات  مدته من أجل برنامجعلى التنمية الريفية 

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

تحسين رصد األداء في التمويل لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

دوالر  1 200 000(دوالر أمريكي  ألف مائتيمليوناً وقيمتها  ال تتجاوز ةمنحعلى شكل ، الريفي

ثالث سنوات  من أجل برنامج مدته التمويل الريفيتبادل المعلومات بشأن مؤسسة إلى ) أمريكي

 المقدمة إلى حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأعلى أن تخضع

  .في هذه الوثيقةالمجلس التنفيذي 

تنمية سالسل القيمة بقيادة  لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي :قرر أيضا

ال على شكل منحة ، حقيق العدل بين الجنسين وإنشاء الثروة لصالح الفقراءالمجتمع من أجل ت

مؤسسة إلى ) دوالر أمريكي 1 400 000(دوالر أمريكي مليوناً وأربعمائة ألف قيمتها تتجاوز 

 ةً تكون مطابقحكام لشروط وأثالث سنوات على أن تخضعمن أجل برنامج مدته  أوكسفام نوفيب

 ." المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكاماألعلى نحو أساسي للشروط و
اإلقليمية لمراكز دولية تساندها /تمت الموافقة على المنح التالية بموجب نافذة المنح العالمية )5(

من خالل تبني  ،2011آب /أغسطس 29الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2010/LOT/G.5/Rev.1يقة القرارات التالية الواردة في الوث
النظم المحسنة المستندة إلى األعالف  جزئي لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل :قرر"

جمهورية -في تغذية الماشية ألغراض سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في مثلث كمبوديا

 ة وخمسمائاًمليون  قيمتهااوز ال تتجةمنح، على شكل فييت نام اإلنمائي- الشعبيةةالو الديمقراطي
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 من أجل  االستوائيةةالمركز الدولي للزراعإلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(دوالر أمريكي ألف 

شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أساسي أربع سنوات على أن تخضع ألية برنامج مدته 

  .للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

فهم اعتماد وتطبيق الزراعة جزئي لبرنامج  أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل : أيضاًقرر

دوالر سبعمائة وخمسين ألف  ال تتجاوز ةمنحعلى شكل  ،أفريقيا الجنوبيةالمحاِفظة على البيئة في 

 من أجل برنامج المركز الدولي لتحسين الذرة والقمحإلى ) دوالر أمريكي 750 000(أمريكي 

شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام سنتين على أن تخضع ألية ه مدت

  .المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

 للمخاطر التعرض من جزئي لبرنامج الحد أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل : أيضاًقرر

، على شكل الريفية التنمية طريق عن أفريقيا وشمال األوسط الشرق في بالنزاعات المرتبطة

 لبحوث الدولي المعهدإلى ) دوالر أمريكي 1 000 000(دوالر أمريكي مليون  ال تتجاوز ةمنح

شروط وأحكام سنتان ونصف السنة على أن تخضع ألية  من أجل برنامج مدته الغذائية السياسات

  .لس التنفيذي في هذه الوثيقةتكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المج

 على القائمة العيش سبل تعزيز جزئي لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل : أيضاًقرر

 في االبتكار على القائمة النُهج خالل من وجمهورية تنزانيا المتحدة الهند في األلبان إنتاج

 1 000 000(دوالر أمريكي يون مل ال تتجاوز ةمنحعلى شكل  ،القيمة سالسل وتنمية األعالف

ثالث سنوات  من أجل برنامج مدته الحيوانية الثروة لبحوث الدولي المعهدإلى ) دوالر أمريكي

شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى على أن تخضع ألية 

  .المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

 االعتماد وعمليات ابتكارات جزئي لبرنامج نشر بغية تقديم تمويل  أن يقدم الصندوق،: أيضاًقرر

 مشاريع وتنفيذ في مجال المياه واألغذية، التحدي برنامج في الواردة والغذاء بالمياه الخاصة

دوالر أمريكي مليون  ال تتجاوز ةمنحعلى شكل  ،الصندوق أنشطة حافظة في لدمجها تجريبية

سنتان على أن  من أجل برنامج مدته المياه إلدارة الدولي المعهدى إل) دوالر أمريكي 1 000 000(

شروط وأحكام تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس تخضع ألية 

  ".التنفيذي في هذه الوثيقة
 


