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   الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدةالبرامج 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

 :2011 كانون األول/ وديسمبرأيلول/سبتمبر

 كز دولي ال تساندهاإلقليمية لمر/تمت الموافقة على المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية )1(

، من 2011ل تشرين األو/ أكتوبر23الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

  :EB 2011/LOT/G.6 في الوثيقة ل تبني القرار التالي الواردخال

لبرنامج تعزيز وصول أصحاب الحيازات  أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي :قرر"

دوالر أمريكي ثمانمائة ألف  ال تتجاوز ةً، منحرخصةالصغيرة إلى أسواق المنتجات المستدامة الم

ثالث من أجل برنامج مدته  معهد الترخيص األخالقي والبيئيإلى ) كيدوالر أمري 800 000(

 المقدمة إلى حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقسنوات 

  ".المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

ال تساندها اإلقليمية لمراكز دولية /تمت الموافقة على المنح التالية بموجب نافذة المنح العالمية )2(

، من خالل 2011تشرين الثاني / نوفمبر27الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2011/LOT/G.7تبني القرارات التالية الواردة في الوثيقة 

 األسرية الزراعة حول العامة السياسات حوارل أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي :قرر

مليون وثمانمائة ألف  ال تتجاوز ةً، منحالالتينية ألمريكا الجنوبي المخروط في يالغذائ واألمن

من أجل  البشري القتصاد لالالتينية أمريكا مركزإلى ) دوالر أمريكي 1 800 000(دوالر أمريكي 

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

  .إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةالمقدمة 

 ألبانيا في المتجددة الطاقة تكنولوجياتلأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

دوالر  1 200 000(دوالر أمريكي مليونا ومائتي ألف  ال تتجاوز ةً، منحوالهرسك والبوسنة

 تكون حكام لشروط وأاًوفقث سنوات ثالمدته برنامج من أجل أوكسفام إيطاليا إلى ) أمريكي

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

برنامج إعادة اإلنعاش وتأقلم أصحاب لأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

مليونا وثالثمائة ألف جاوز  ال تتةً، منح الصغيرة مع الجفاف في جيبوتي والصومالتالحيازا

من أجل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى ) دوالر أمريكي 1 300 000(دوالر أمريكي 
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 حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفق شهرا 18مدته برنامج 

  .المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

 منظمات قدرات تعزيز برنامجلالصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي أن يقدم  :قرر أيضا

 ال تتجاوز ةً، منحالمؤسسية والتنمية المعرفة إدارة خالل منالشرقية  أفريقيا في المزارعين

 في المزارعين اتحادإلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(دوالر أمريكي مليونا وخمسمائة ألف 

 على نحو ةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات دته م برنامجمن أجل  الشرقية أفريقيا

  . المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامأساسي للشروط واأل

 مجال في  المعرفة إدارة شراكة برنامجلأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

دوالر أمريكي مليونا وخمسمائة ألف   ال تتجاوزةً، منحالثالثة المرحلة – الريفي التمويل

 برنامجمن أجل  الزراعيالريفي و لالئتمان يةفريقاأل الرابطةإلى ) دوالر أمريكي 1 500 000(

 المقدمة حكام على نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكام لشروط وأاًوفقثالث سنوات مدته 

  .إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

لبرنامج شبكة المعرفة اإلقليمية فيدأفريكا أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي  :قرر أيضا

دوالر  1 800 000(دوالر أمريكي مليونا وثمانمائة ألف  ال تتجاوز ةً، منح المرحلة الثانية-

من شبكة المعرفة التابعة لمعهد السكان واالبتكار وإحداث التغيير في المنظمات إلى ) أمريكي

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

  ". المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقةحكامواأل

القطرية لمنظمة التنمية الهولندية من أجل تمت الموافقة على المنحة التالية بموجب نافذة المنح  )3(

من ، 2011 تشرين الثاني/نوفمبر 27، بتاريخ  أوغندامنبر القطاع الفرعي للبذور الزيتية في

 :EB 2011/LOT/G.8خالل تبني القرار التالي الوارد في الوثيقة 
لمنبر القطاع الفرعي للبذور الزيتية في  تمويل جزئي بغية تقديم أن يقدم الصندوق، :قرر"

 دوالر 1 140 000(يكي دوالر أمر مليوناً ومائة وأربعين ألف  قيمتها ال تتجاوزةًمنحأوغندا، 

خمس سنوات على أن تخضع ألية مدته برنامج من أجل إلى منظمة التنمية الهولندية  )أمريكي

المقدمة إلى المجلس التنفيذي واألحكام  على نحو أساسي للشروط ةًتكون مطابقوأحكام شروط 

 ".في هذه الوثيقة
ترح تقديمهما إلى مملكة ليسوتو تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض ومنحة مقتمت الموافقة على  )4(

 تشرين الثاني/نوفمبر 27، بتاريخ من أجل مشروع التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة

 :EB 2011/LOT/P.5من خالل تبني القرارات التالية الواردة في الوثيقة ، 2011
 ثالثةادل قيمته  تعقرضاً بشروط تيسيرية للغاية مملكة ليسوتوأن يقدم الصندوق إلى : قـرر"

)  وحدة حقوق سحب خاصة3 150 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ماليين ومائة وخمسين ألف

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامشروط ل وفقا

مسين  ماليين ومائة وخثالثةمنحة تعادل قيمتها  مملكة ليسوتوأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية )  وحدة حقوق سحب خاصة3 150 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ألف

 ."شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة
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من خالل تبني القرار ، 2011 كانون األول/ديسمبر 8تمت الموافقة على المنح التالية ، بتاريخ  )5(

 :EB 2011/LOT/P.6في الوثيقة  التالي الوارد
 أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الكونغو قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ستة: قـرر"

على )  وحدة حقوق سحب خاصة6 200 000( وحدة حقوق سحب خاصة  ماليين ومائتي ألف

ام الواردة أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحك

 ".في هذه الوثيقة
تمت الموافقة على تقرير رئيس الصندوق بشأن القرض التكميلي المقترح تقديمه لجمهورية  )6(

 التوسيع -السلفادور من أجل مشروع التنمية الريفية والتحديث في األقاليم الوسطى وشبه الوسطى

 الوارد في الوثيقة ، من خالل تبني القرار التالي2011كانون األول / ديسمبر8بتاريخ 

EB 2011/LOT/P.7:  

حساب األمانة اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي من خالل أن يقدم : قـرر"

بشروط قرضاً جمهورية السلفادور إلى الصندوق بصفته وصياً على حساب األمانة اإلسباني 

، وأن ) يورو11 150  000 ( يورو حد عشر مليونا ومائة وخمسين ألفأتعادل قيمته عادية 

في واألحكام الواردة  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكاميخضع ألية شروط 

  ."هذه الوثيقة
 


