
 
 

  الثالثة بعد المائة الدورة - المجلس التنفيذي 
  2011أيلول /سبتمبر 15-14روما، 

 
 للعلم 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح

  التي ناقشها المجلس التنفيذي

 
 
 
 

 

Document: EB 2011/103/INF.9
Date: 26 September 2011 

Distribution: Public 

Original: English 

A 



EB 2011/103/INF.9 

1 

 

 فيذيموجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التن

 البرامج/اقتراحات المشروعات -أوال 

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

 .مع إطار القدرة على تحمل الديون

   أفريقيا الغربية والوسطى-ألف 

   برنامج المشاريع الريفية:غانا

  ).16EB 2011/103/R الوثيقة(

إلى ، مليون وحدة حقوق سحب خاصة 19.7قيمته  قرضتقديم على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -2

ومع التعبير عن تقدير أهمية البرنامج وفعالية . برنامج المشاريع الريفيةمن أجل تمويل غانا جمهورية 

االستهداف الخاص به، شدد المجلس التنفيذي على فرص إقامة الشراكات مع البرامج واألنشطة نهج 

الوكالة  ترأسهاألخرى الجاري تنفيذها في غانا، بما فيها ائتالف تنمية زراعة األرز في أفريقيا الذي 

 مجلس التدريب اليابانية للتعاون الدولي، وغيره من برامج تنمية سالسل القيمة ذات الصلة، فضال عن

. التقني والحرفي والتعليمي، وبرنامج تنمية المهارات والتكنولوجيا في غانا، وصندوق تنمية المهارات

الذي يركز وباإلضافة إلى ذلك، اعترف المجلس التنفيذي بالتكامل مع برنامج التمويل الريفي والزراعي 

صرف تمويل المنتجات والصادرات على تعزيز قدرات المؤسسات المالية الريفية، بما في ذلك م

. الذي يشكل منتدى لنهج متوائم للتمويل الريفي في غاناو ،الزراعية العضو في رابطة المصارف الريفية

  وقت سابق من إليه مدير برنامج قطري في المباشر وإنشاء مكتب قطري لغانا انتدباإلشرافومن شأن 

 .ه الشراكات بالكامل في أثناء التنفيذالصندوق في ضمان تطوير هذأن يساعدا  2011عام 

 الثانية المرحلة – وكاراكورو أفتوتجنوب  في الفقر من الحد مشروع :موريتانيا
 ).17EB 2011/103/Rالوثيقة (

مليون  5.6قيمته   الموريتانيةجمهورية اإلسالميةال  إلىقرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -3

ولم يطرح أعضاء . وحدة حقوق سحب خاصةمليون  5.6وِمنحة قيمتها ، وحدة حقوق سحب خاصة

 .المجلس التنفيذي أية تساؤالت

 الريفية الفردية والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج :السنغال
 ).18EB 2011/103/Rالوثيقة (

وأحيط . اعية والمبادرات الفردية الريفيةبرنامج دعم التنمية الزرعلى باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -4

، وأن المجتمعات المحلية تشارك ع في كازامانسالمجلس علماً بأن هذا البرنامج ال يشمل منطقة النزا

وفيما يتصل بضعف وزارة الزراعة، أبلغ الصندوق المجلس بأن . كة كاملة في تنفيذ البرنامجمشار
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لرصد ا الخاص باوتشغيل نظامهالتخطيط مجال  فيالبرنامج سيساهم في بناء قدرات وزارة الزراعة 

سات العاملة وسوف تدعى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، شأنها في ذلك شأن المنظمات والمؤس. والتقييم

 .في مجاالت أنشطة هذا البرنامج، لحضور حلقة العمل الخاصة بتنفيذ البرنامج

  والجنوبية الشرقية أفريقيا - باء

  الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج :إثيوبيا

  ).Add.1/Sup.1EB 2011/103/R/20الوثيقة (

 بشروط مليون وحدة حقوق سحب خاصة 31.3قيمته  قرضتقديم على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -5

من أجل تمويل إثيوبيا جمهورية إلى وحدة حقوق سحب خاصة مليون  31.3وِمنحة قيمتها ، تيسيرية للغاية

ممثل الواليات المتحدة األمريكية بذلك عن وأعرب  . المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية 

، وأشاد بالتصميم الرامي إلى معالجة مجال للتدخل في إثيوبيا من  على وجه التحديدمساندته للبرنامج

يرلندا عن مساندة البرنامج، ولكنه أشار إلى ضرورة آكما أعرب ممثل . األولويةذات مجاالت االحتياج 

الجهات المانحة األخرى في القطاع المالي في إثيوبيا، وبخاصة ضمان التآزر ضمان التآزر مع مبادرات 

والحظ ممثل . ألسرلصول األوكالة التحويل الزراعي، وبرنامج النمو الزراعي، وبرنامج بناء مع أعمال 

البرازيل تركيز البرنامج على بناء القدرات، ومناطق الرعي، وتمكين المرأة، فضالً عن الروابط مع 

وجرى شرح للصندوق قوبل باالرتياح مفاده أن هذا البرنامج متوائم تماماً مع . ة النمو والتحويلخط

أولويات الحكومة في خطة النمو والتحويل، وأن التصميم مستمد إلى حد كبير من خبراته المكتسبة من 

يفي، وأن عددا أكبر المرحلة األولى وكذلك من خبرات الشركاء اآلخرين في إثيوبيا في قطاع التمويل الر

 .من الشركاء سيشارك في هذا البرنامج كلما تقدم

 الدخول الريفية من خالل الصادرات مشروع تعزيز :رواندا
 ).Add.1/Sup.1EB 2011/103/R/22الوثيقة (

 بشروط مليون وحدة حقوق سحب خاصة 11.6قيمته  قرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -6

من أجل رواندا جمهورية إلى وحدة حقوق سحب خاصة مليون  11.6وِمنحة قيمتها تيسيرية للغاية، 

ووردت تعليقات خطية من ممثل اليابان وتم  .مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادراتتمويل 

) 1: (ولدى اعتماد التمويل، التمس ممثال المملكة المتحدة وفرنسا إيضاحات بشأن. الدورةالرد عليها قبل 

) 4(فعالية البحوث؛ ) 3(تدابير حماية المزارعين من تقلبات األسعار الدولية؛ ) 2(األثر البيئي للمشروع؛ 

دود قوبلت من وقُدمت ر. توافق آليات التمويل مع الميل إلى دعم ميزانية القطاع) 5(الدراسة األساسية؛ 

وجرى بصفة خاصة تفسير آليات المشروع التي تتيح لمزارعي الشاي المشاركة في . باالرتياح المجلس

ارتفاعات األسعار الدولية واالستفادة منها، وحماية مزارعي البن من تقلبات األسعار المفرطة، إلى جانب 

جرى وعالوة على ذلك، . لى النتائجإة الة بحوث مستجيبة لالحتياجات ومستندالروابط التعاقدية لكف

ج في الهياكل الحكومية العادية بدال من إنشاء وحدة جديدة لتنسيق أن تنفيذ المشروع سيدمإيضاح 

 .متسقة مع اآلليات والنظم الحكومية المتفق عليهاالمشروع، وأن ترتيبات تدفق األموال 
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 ةالصغير الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج :زامبيا
 ) .Add.1/Sup.1EB 2011/103/R/23الوثيقة (

إلى ، مليون وحدة حقوق سحب خاصة 15.45قيمته  قرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -7

وأبديت تعليقات .  الحيازات الصغيرةبرنامج النهوض بإنتاجية أصحابمن أجل تمويل زامبيا جمهورية 

مزيد إلى عبء الدين ن عدم إضافة البشأن معدل العائد االقتصادي للبرنامج، الذي من المقرر أن يؤم

وقُدمت إيضاحات بشأن الهيكل اإلداري الذي سيتبع اإلجراءات الحكومية والنظم . زامبياالذي تتحمله 

في الوقت المناسب بانتظام ووسيكون رصد تقدم التنفيذ . القطرية ويسعى إلى دعم التحول المؤسسي

الخدمات والمساعدة التقنية "وشُرحت فئة النفقات المعنونة . وبفعالية وظيفة رئيسية لمدراء البرنامج

 .وشجع ممثل اليابان التعاون على المستوى القطري في إنتاج األرز". والدراسات

  آسيا والمحيط الهادي- جيم

  هوار في األساسية والبنية العيش سبل تحسين مشروع :بنغالديش

  ) .24EB 2011/103/Rالوثيقة (

وِمنحة ، مليون وحدة حقوق سحب خاصة 34.45قيمته  قرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -8

 مشروعمن أجل تمويل الشعبية بنغالديش جمهورية إلى حقوق سحب خاصة وحدة  630 000قيمتها 

وأعربت البرازيل والدانمرك عن تقديرهما لردود . تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار

ونوهت . الصندوق الخطية على تعليقاتهما عن طريق مدير البرنامج القطري وقبل دورة المجلس التنفيذي

لموارد لوع، وأبرزت اعتزام الصندوق تطبيق العدالة في استخدام أصحاب المصلحة الهند بنهج المشر

وأظهر المشروع العديد من .  اإلسباني في هذا المشروع مثالياًحساب األمانةواعتُبر استخدام . الطبيعية

ن مع ، وجرت اإلشادة بالتعاومشروع اإلدارة المجتمعية للموارد في سونامغانججوانب التآزر مع سلفه 

ستكون )  في المائة75حوالي (استثمارات المشروع الرئيسية أن  كما أكدت الهند .مركز األسماك العالمي

على البنية األساسية وتنمية سبل الواسعة النطاق اآلثار اإليجابية  الصندوق وشرح. في البنية األساسية

اون الجيدة التي حددها الصندوق الدانمرك فرص التعوأبرزت . ة بعنايةيالبيئعولجت المسائل العيش و

 البنية األساسية ات في بنغالديش، وبخاصة في قطاعالدانمركبين المشروع والتدخالت الممولة من 

 في أثناء تصميم دارتولوحظ أن مناقشات مكثفة قد . الريفية، والوصول إلى األسواق، واإلرشاد

وأبرزت البرازيل قيامها . لقطرية المقبلالمشروع، وأنها ستستمر مع برنامج الفرص االستراتيجية ا

وأسهب . عد باالستناد إلى خطة حكوميةغالديش، وأشادت بكون المشروع قد ُأنبتها في مؤخرا بفتح سفار

، ) المقطعيةالطرق(الصندوق في عرض الدراسات البيئية العديدة التي ُأعدت قبل تصميم البنية األساسية 

عن طريق مركز األسماك (، والموارد الطبيعية، ومصايد األسماك )خالمياه الملوثة بالزرني(والمياه 

وفسر الصندوق أيضاً الزيادة الملحوظة في القدرات المحلية والدعم المقدم إلى إدارة الموارد ). العالمي

لدعم من تاريخ الصندوق الطويل في البلد تقريباً ية إدارة مجتمعية على مدى السنوات العشرين لمائا

واستفسرت كندا عن .  المشتركة لهيئات المياه عن طريق مشروعات مثل مشروع بحيرة أوكسبوإلدارةا

البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس من أجل أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومصايد األسماك، وأكدت 
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 نهج اتباعيضا سيكون من المهم أوباإلضافة إلى ذلك، . أنه ينبغي اإلشارة إلى خبرة وزارة التنمية الدولية

 بين الجنسين، تمايزالهتمام بالووافق الصندوق على مواصلة إيالء ا. تدريجي إلشراك المجتمعات المحلية

 بمساعدة المؤسسات المحلية والوطنية ةوشرح نهج الصندوق التدريجي إلشراك المجتمعات المحلي

الستراتيجية القطرية الحالي ويتضمن النهج المتبع تجاه المشروع وتجاه برنامج الفرص ا. المختصة

مصايد األسماك والقطاعات األخرى، قطاع والمقبل اهتماما خاصة باألنشطة المتصلة بالمرأة في 

وتدخلت بنغالديش معربةً عن امتنانها للتعاون . وسيستمر في جمع بيانات موزعة بحسب نوع الجنس

لعها إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الممتد والوثيق في هذا المشروع والمشروعات السابقة، وعن تط

 .الصندوق

  أمريكا الالتينية والكاريبي - دال

   برنامج التنمية الريفية الشاملة:األرجنتين

  ).25EB 2011/103/Rالوثيقة (

جمهورية إلى وحدة حقوق سحب خاصة مليون  4.95 قيمتهتقديم قرض وافق المجلس التنفيذي على  -9

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي  بتمويل مشترك مناألرجنتين 

وأثنى أعضاء المجلس التنفيذي  .برنامج التنمية الريفية الشاملةتمويل من أجل  مليون يورو 35.5بقيمة 

ووافق . االستراتيجية بالتنمية الريفية والحد من الفقر في األرجنتينعلى جودة هذا البرنامج وصلته 

 .المجلس على المشروع بارتياح تام

 Viva o) مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة: الصندوق رئيس مذكرة :البرازيل
Semi-Árido)  

  ).26EB 2011/103/Rالوثيقة (

مشروع ل الضمان ية التمويل واتفاقية لتوقيع اتفاقالفترة المحددةوافق المجلس التنفيذي على اقتراح تمديد  -10

 .2009أيلول /، الذي اعتمده المجلس التنفيذي في سبتمبرالتنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة

   لدعم األراضي الريفية (Buen Vivir) "ن فيفيربوي" برنامج :إكوادور

    ).27EB 2011/103/Rالوثيقة (

 مليون 17.30(وحدة حقوق سحب خاصة مليون  10.75قيمته تقديم قرض وافق المجلس التنفيذي على  -11

حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن من بتمويل مشترك ) دوالر أمريكي

واعتمد أعضاء المجلس . ولم تُطلب أي إيضاحات بشأن هذا البرنامج.  مليون يورو10.7بقيمة الغذائي 

 . لدعم األراضي الريفية بارتياح تام (Buen Vivir) "بوين فيفير"برنامج التنفيذي 
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 المنح اقتراحات -ثانيا 

 :التالي ةالمنح مقترح على لموافقةتمت ا -12

ستشارية اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة اال/مقدمة بموجب نافذة المنح العالميةالمنح ال

 ) EB 2011/103/R.40الوثيقة ( للبحوث الزراعية الدولية

  البديلة الحيوي الوقود محاصيل تنمية برنامج: الزراعية للحراجة العالمي المركز  )1(

، على جدول انقضاء المدةإجراء  العتمادها بموجب في بادئ األمروضعت هذه المنحة، التي قُدمت  -13

وبناء على المخاوف التي أثارها الممثلون بشأن . األعمال بناء على طلب جمهورية فنزويال البوليفارية

 المقترح يتعلق البحثأن  من صيل الغذائية وأسعارها، تأكد المجلسأثر هذا البحث على توافر المحا

مما يخفف الضغط الناشئ عن تحويل المحاصيل الغذائية إلى بمحاصيل الوقود الحيوي غير الغذائية، 

وذكّرت إدارة الصندوق المجلس أيضا بأن الصندوق يشارك في هذا البحث استجابةً لتشجيع . وقود حيوي

وأكدت . ألساسية للبحوث ومعداتهاالدول األعضاء على التركيز على البحوث والنشر، فضال عن البنية ا

 أن برنامج البحوث المقترح يتماشى مع الجهود التي يبذلها الصندوق لتشجيع النهج مجلساإلدارة لل

المستدامة بيئياً لتوفير الطاقة، مع تعزيز أنشطة العمالة وإدرار الدخل للمزارعين من أصحاب الحيازات 

 .الصغيرة

ال البوليفارية على التمويل الذي اقترحه الصندوق لبحوث الوقود ولم توافق ممثلة جمهورية فنزوي -14

ومن ثم، فقد طلبت . الحيوي، حيث ذكرت أنه ال ينبغي أن يشارك الصندوق في هذا النوع من البحوث

وطلب ممثل نيجيريا أن يسجل أن هذه المنحة ستساند مؤسسة  .تسجيل اعتراض بلدها في محضر الجلسة

 ).بحوث مواءمة حقلية(أعمالها يستفيد الفقراء من 


