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 يذيموجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنف

 البرامج/اقتراحات المشروعات -أوال 

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

 .مع إطار القدرة على تحمل الديون

   الغربية والوسطىأفريقيا -ألف 

  والتسويق الزراعية التنمية دعم مشروع :ديفوار كوت

  ).13EB 2011/104/R الوثيقة(

  .والتسويق الزراعية التنمية دعم مشروع علىباإلجماع وافق المجلس التنفيذي 

  العليا غينيا مكون – الزراعية القيم سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج :غينيا

 )EB 2011/104/R.14/Add.1/Sup.1 الوثيقة(

مليون وحدة حقوق  5.75 اقيمته  إلى جمهورية غينيامنحةتقديم على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -2

 القيم سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج في مكون غينيا العلياإلى   موجهةسحب خاصة

 للبرنامج اعن تأييد بالدهفي المجلس التنفيذي األمريكية الواليات المتحدة ممثلة ت وقد أعرب. الزراعية

ولم .  الشكر إلى مدير البرنامج القطري على الرد الذي قدمه على التعليقات المرسلة قبل الدورةتووجه

 . يثر أعضاء المجلس التنفيذي أي أسئلة في هذا الشأن

 صغيرةال الحيازات أصحاب لصالح األشجار محاصيل تنشيط مشروع :ليبريا
 ).15EB 2011/104/Rالوثيقة (

مليون وحدة حقوق  10.5قيمته  جمهورية ليبريا إلى قرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -3

 أصحاب لصالح شجاراأل محاصيل تنشيط مشروع إلى  موجه بشروط تيسيرية للغايةسحب خاصة

 اعن تأييد بالدهفي المجلس التنفيذي الواليات المتحدة األمريكية ت ممثلة أعربوقد  .الصغيرة الحيازات

  HIFAB شركة يرلندا عن سبب اختيارتساءل ممثل آوقد .  عن الثناء على البرنامجتللبرنامج كما أعرب

على ذلك التساؤل باإلشارة إلى الصندوق رد  و.كي تكون الشريك القائم بإنشاء الطرق المعنية وصيانتها

تلك الشركة اختيرت لما لها من خبرة ولكونها تضطلع اآلن بالفعل بإنشاء شبكة طرق فرعية في نفس  أن

الوكالة السويدية للتنمية الدولية كما أن ذلك االختيار سوف يكفل تنسيق وكفاءة المنطقة بتكليف من 

أما االبتكار من حيث صيانة شبكة الطرق فسوف ينفذ إلى .  المنطقةاستخدام موارد الصندوق في هذه

  . وضع الخطة الرئيسة الوطنية للطرق في ليبريامن حين االنتهاء 
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  مارادي إقليم في والتنمية الغذائي األمن دعم مشروع :النيجر

 )EB 2011/104/R.16/Add.1/Sup.1الوثيقة (

 
مليون وحدة حقوق  14قيمته  إلى جمهورية النيجر قرضيم تقد على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -4

ت عضو وقد أدل. مارادي إقليم في والتنمية الغذائي األمن دعم مشروع  من أجل تمويلسحب خاصة

 بتعليقات بشأن مبررات الصندوق االستثماري للمبادرة  الواليات المتحدة األمريكيةالمجلس التنفيذي عن

طلب ممثل الدانمرك توضيحات عن أهمية المشروع وتنسيقه  و.ك الصندوقواالبتكار وعملية إدارة ذل

 من  يرتبط بعملية تطبيقهايفية الوطنية، وعلى وجه الخصوص ما التنمية الراستراتيجيةومواءمته مع 

وقد وردت مقدما ردود من مدير البرنامج القطري وجدها المجلس التنفيذي . "ةاإلقليميالالمركزية "خالل 

 أن اآللية المشار ثماري للمبادرة واالبتكار، أوضح الصندوقوفيما يتعلق بآليات الصندوق االست. مرضية

شاء روابط بين المجتمعات إليها تهدف إلى تمويل تطوير األعمال الصغرية والصغيرة والترويج إلن

صندوق  أعطى الوفضال على ذلك،.  ومنظمات المزارعين ومؤسسات التمويل الصغري المحليةالمحلية

تطمينات للمجلس التنفيذي بأن المشروع متوائم تماما مع عملية استراتيجية التنمية الريفية، وذلك على 

المستويين الوطني واإلقليمي على السواء، وأن الصندوق يقدم في الوقت الراهن دعما لتصميم 

النيجريون "لمعروفة باسم من الغذائي والزراعة، وهي االستراتيجية ااالستراتيجية الوطنية الجديدة لأل

 باإلجراءات المالية وإجراءات اإلدارة، أوضح الصندوق أن المشروع وفيما يتعلق". يطعمون النيجريين

 وحدة إدارة المشروع الخاصة به سوف تنشأ داخل جه تماما في المنظومة الوطنية وأنسوف يتم دم

          . وزارة الزراعة

  يةوالجنوب الشرقية أفريقيا - باء

  المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج :الصندوق رئيس مذكرة - القمر جزر

  ).60EB 2011/104/Rالوثيقة (

 1.68 ية قيمتها جزر القمر االتحاداتحادإلى  منحة تكميليةتقديم على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -5

أعربت وقد . المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج  من أجل تمويلمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 لإلطار المنطقي الجديد المدرج ا بالدهعن تقديرممثلة الواليات المتحدة األمريكية في المجلس التنفيذي 

القطري والفريق العامل معه على  الشكر إلى مدير البرنامج تضمن مذكرة رئيس الصندوق ووجه

  .   توجيههاالردود الشاملة على السؤال المكتوب الذي سبق له

 الزراعية اإلنتاجية وتحسين الحرفي التدريب برنامج :مدغشقر
 ).17EB 2011/104/Rالوثيقة (

 وميالكي مينابي إقليمي في التنمية دعم مشروع :الصندوق رئيس ةمذكر :مدغشقر
 )18EB 2011/104/R./Add.1الوثيقة (

في موعد " عدم الممانعة"قرر المجلس التنفيذي أن تكون الموافقة على هذين المشروعين على أساس  -6

 الصندوق للمجلس التنفيذي تطمينات بأنه يعكف في الوقت الراهن موقد. 2012شباط / فبراير15 اهأقص
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 شرط مسبق لعودة المجتمع على المستوى السياسي في مدغشقر، وهو" خارطة الطريق"على رصد تنفيذ 

 تنفيذ  قدرة وزارة الزراعة علىوفيما يتعلق بمدى. ن مع ذلك البلدلى االنخراط في تعاوالدولي إ

 أداء البرنامج القطري الحالي  هذه القدرات تعتبر كافية وإلى أنلى أنشار الصندوق إالمشروعات، أ

 فيتوقع له وميالكي مينابي إقليمي في التنمية دعم أما معدل الصرف في مشروع. يسير سيرا حسنا للغاية

 قرض تكميلي من أجل التعويض أن يرتفع ارتفاعا كبيرا على مدى األشهر المقبلة، وهو ما يبرر تقديم

عن فجوة التمويل القائمة والتعامل مع قضايا التسويق الناشئة عن الزيادات الرئيسة في اإلنتاج بفضل 

      .  نجاح تدخالت المشروع

 برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام :مالوي
 ) .19EB 2011/104/Rالوثيقة (

مليون وحدة حقوق  14.65قيمته  إلى جمهورية مالوي قرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -7

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  14.25 منحة إليها قيمتها  بشروط تيسيرية للغاية وتقديمسحب خاصة

ويعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0.6ا إضافة إلى منحة من التسهيل التحضيري للبرامج قيمته

. برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام موجهة إلى)  مليون دوالر أمريكي22.85 ما يقارب هذلك في مجموع

 يتمشى تماما مع احتياجات مالوي وقد ذكر ممثل آيرلندا أن برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام المشار إليه

 وضع من خالل التنسيق والتشاور الوثيقين مع شركاء التنمية العاملين في اإلنمائية، وأن هذا البرنامج

على الصندوق لما قام به من في المجلس التنفيذي الواليات المتحدة األمريكية  ممثلة كما أثنت. ويمال

كر إلى الشإبان تصميم هذا البرنامج، ووجهت مشاورات وثيقة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

   .  إرسالهااسئلة السابق لهصندوق على ردوده على األال

  آسيا والمحيط الهادي- جيم

 وبرياه كراتييه محافظات في الريفية المعيشة سبل تحسين مشروع :الصندوق رئيس مذكرة :كمبوديا

  وراتاناكيري فيهيار

  ) .20EB 2011/104/Rالوثيقة (

مليون وحدة حقوق  0.85 اقيمته  إلى مملكة كمبوديامنحةتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -8

 كتمويل ،وحدة حقوق سحب خاصة مليون 0.85  قيمتهوقرض بشروط تيسيرية للغاية، سحب خاصة

وعند . وراتاناكيري فيهيار وبرياه كراتييه محافظات في الريفية المعيشة سبل تحسين مشروع لتكميلي

في المجلس التنفيذي الواليات المتحدة األمريكية ممثلة  تالموافقة على المنحة والقرض هذين، قدم

الرابطة بين هذا المشروع وبين ) أ: (لى الحصول على توضيح بشأن ما يليتعليقات مكتوبة سعيا إ

ية وتخفيف التركز الذي يتلقى الدعم بموارد من دعم التنمية الديمقراطية عن طريق الالمركزمشروع 

 تأكيد عدم إنشاء مجموعات جديدة حاليا أو مستقبال بعد بعثة) ب(الوكالة السويدية للتنمية الدولية؛ 

صيات االستئمانية التي قدمها  حالة تنفيذ توصيات عملية التدقيق والتو)ج(؛ استعراض منتصف المدة

يل حمالت التطعيم ودور أخصائيي صحة الحيوان القرويين المعنيين؛ تمو) د(راض منتصف المدة؛ استع

 عضو المجلس التنفيذي عن الواليات ت أقروأثناء جلسة المجلس التنفيذي،. عملية جمع البيانات) هـ(
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 علما بأن مزيدا من ت أحيطا فريق البرنامج القطري وأنه منالمتحدة األمريكية باستالم تعليقات مكتوبة

 يمكن توفيرها عند الضرورة إلى الفريق القطري التابع للوكالة األمريكية للتنمية األمريكية التوضيحات

الذي سيشارك في اجتماع االستعراض السنوي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقرر عقده في 

    .   كانون األول/ ديسمبر20 و19مدينة بنوم بنه يومي 

  غانكسي في المتكاملة يةالزراع التنمية مشروع :الصين

  )EB 2011/104/R.21/Add.1/Sup.1الوثيقة (

 مليون 29.65 قيمته  إلى جمهورية الصين الشعبيةوافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم قرض -9

 وفقا لألحكام والشروط  التنمية الزراعية المتكاملة في غانكسي دعما لمشروعوحدة حقوق سحب خاصة

 المرجعيمل سعر الفائدة  ويتح سنوات،5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18ض مدة القر(العادية 

شار المجلس التنفيذي أن  أوعند الموافقة على المشروع،. )السنوي حسبما يحدده الصندوق كل ستة أشهر

 نمية المحاصيل والثروة الحيوانيةالمشروع صيغ صياغة جيدة ورحب بنهجه االبتكارية في مجاالت مثل ت

 أنه بالنظر إلى الخبرات ذكر المجلس التنفيذيو. في القرىاإلصحاح تحسين  ووتنمية الغاز الحيوي

 حث الحكومة وفي هذا السياق،.  سنوات مدة شديدة الضيق5السابقة قد تكون مدة المشروع البالغة 

من أجل كفالة الصينية على مواصلة عنايتها المعهودة واهتمامها الدؤوب بالتفاصيل، بدعم الصندوق، 

ة استدامة وذكر الصندوق أيضا أنه ينبغي مواصلة االهتمام بكفال. إتمام تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد

     . نجازات المشروع وأثرهإ

 

  أوتاراخند في المتكاملة العيش سبل دعم مشروع :الهند

 )EB 2011/104/R.22/Add.1/Sup.1الوثيقة (

 مليون وحدة حقوق 56.7 قيمته  إلى جمهورية الهندتقديم قرض على اع باإلجموافق المجلس التنفيذي -10

وقد طلب .  مشروع دعم سبل العيش المتكاملة بشروط تيسيرية للغاية من أجل تمويلسحب خاصة

نهج المشروع في تقييم األثر؛ والحاجة إلى : المجلس التنفيذي توضيحات بشأن ثالث قضايا هي كما يلي

 البنك  المياه الجاري في منطقة أوتاراخند الممول منمستجمعاتروع إدارة مواءمة المشروع مع مش

روع  أن المشوقد أوضح الصندوق.  إيفاد مدير للبرنامج القطري إلى الهندالدولي؛ والتقدم المحرز صوب

سوف يطبق منهجية مسح األثر الموحدة المندرجة ضمن نظام إدارة النتائج واألثر الذي وضعه 

الصندوق في  وأضاف.  المنهجية التي تطبق على كل المشروعات التي يطلقها الصندوقالصندوق، وهي

 المياه في مشروع دعم سبل العيش المتكاملة صمم مستجمعاتتوضيحه أن المكون الخاص بإدارة مناطق 

يق ن هذا التشاور الوثاه الممول من البنك الدولي، وأ الميمستجمعاتتشاور الوثيق مع مشروع من خالل ال

ه يطبق إجراءا معياريا إليفاد مديري البرامج وأخيرا، أوضح الصندوق أن. ناء التنفيذسوف يستمر أث

. القطرية، وهو إجراء يبدأ بمذكرة رسمية يرسلها الصندوق، ويلي تلك المذكرة رد من الحكومة المعنية

وأخيرا، تتم . مع البلد المضيففإذا كان الرد باإليجاب، يقوم الصندوق بإعداد اتفاق مقر والتفاوض عليها 

 أوضح الصندوق أن إدارة الصندوق تعهدت بإيفاد وفي حال الهند على وجه التحديد،. عملية التصديق

الصندوق في توضيحه أنه اتخذ بالفعل وأضاف . 2015مدير للبرنامج القطري في موعد غايته نهاية 

     .  في انتظار الرد عليهاالى الحكومة وال يزلل خطوة في هذه العملية، إذ أنه أرسل مذكرة رسمية إأو
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 المجتمع إلى المستند االقتصادية والفرص الغذائي األمن برنامج :الشعبية الديمقراطية الو جمهورية

  جاي سون سون سوم في المحلي

 ).23EB 2011/104/R الوثيقة(

 8.85 اقيمته  إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةتقديم منحة على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -11

 إلى المستند االقتصادية والفرص الغذائي األمن  برنامجوحدة حقوق سحب خاصة من أجل تمويلمليون 

  .جاي سون سون سوم في المحلي المجتمع

  إيرانامادو في الري تنمية مشروع :النكا سري

 ).24EB 2011/104/R الوثيقة(

قيمته   إلى جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطيةقرضتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -12

وقد قدم . إيرانامادو في الري نميةت  مشروع من أجل تمويلمليون وحدة حقوق سحب خاصة 14.35

الصندوق على  اليابان تعليقات مكتوبة ونقل إلى االجتماع استعداد بالده للتعاون تعاونا وثيقا مع ممثل

طلب ممثل الهند توضيحا بشأن الترتيبات الموجهة إلى معالجة قضية ضعف قدرات و. المستوى القطري

 المشروع سوف يستخدم المؤسسات والقدرات القائمتين، نوقد أشار الصندوق إلى أ. تنفيذ المشروعات

    .على أن يكملهما التوظيف من السوق المفتوحة عند الضرورة، كما أن الصندوق سيعزز دعم التنفيذ

  الذرة تخزين مشروع :ليشتي تيمور

 )EB 2011/104/R.25/Add.1/Sup.1 الوثيقة(

 

وحدة مليون  3.2 اقيمته  إلى جمهورية تيمور ليشتيمنحةتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -13

ممثلة  توعند الموافقة على هذه المنحة، قدم .الذرة تخزين  مشروعإلىحقوق سحب خاصة موجهة 

 تعليقات مكتوبة سعيا إلى الحصول على توضيح بشأن ما في المجلس التنفيذيالواليات المتحدة األمريكية 

الطلب من منتجي الذرة في ) 2 (اء القدرات الذين يوفرهما المشروع؛مدى كفاية التدريب وبن) 1: (يلي

المخاطر ) 3( دوالرات أمريكية؛ 10رتفعات على البراميل ومدى استعدادهم لدفع مساهمة مقدارها الم

جودة البذور ) 4(ن تنمية القطاع الخاص؛ د المواد الخام، ونهج المشروع بشأالتي تواجه توريد واستيرا

أثناء جلسة المجلس و. االستدامة) 6( التنسيق والتناغم والمواءمة بين الجهات المانحة؛ )5(وتخزينها؛ 

أيضا على تضمين المشروع خطة واضحة لتوسيع الواليات المتحدة األمريكية ممثلة  التنفيذي، أثنت

      .  النطاق
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  أمريكا الالتينية والكاريبي - دال

 المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج :القوميات المتعددة يابوليف دولة

 األنديز جبال بين واألودية المنخفضة واألراضي

  ).26EB 2011/104/Rالوثيقة ( 

  دولةإلىقرضين من الصندوق من حساب األمانة اإلسباني تقديم  على اع باإلجموافق المجلس التنفيذي -14

،  مليون يورو، على التوالي11.2 ووحدة حقوق سحب خاصةمليون  11.6قيمته  القوميات المتعددة بوليفيا

 واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج  برنامجمن أجل تمويل

 وقد سلط أعضاء المجلس التنفيذي الضوء على ما يتسم به هذا .األنديز جبال بين ديةواألو المنخفضة

، وهو ماعية والسياسات الرامية إلى إدماج الجميع تواؤم مع جدول أعمال السياسات االجتالبرنامج من

ية وقد طرح طلب بإعطاء تأكيد بأن الحكومات المحل. ليساجدول األعمال الذي وضعه الرئيس إيفو مور

وقد أشار مدير البرنامج القطري إلى أنه جرت . المستهدفة سوف تشارك في مرحلة صياغة البرنامج

مشاورات أثناء مرحلة التصميم شاركت فيها الحكومات المحلية والشعوب األصلية حيث إن هذا البرنامج 

سياسة الصندوق الكامن في صلب سياسة الحكومة وفي " الرضا المسبق عن علم"خاضع لالمتثال لمبدأ 

 سوف يوفر هذا البرنامج الدعم وإضافة إلى ذلك،. 2009 الشعوب األصلية لعام  االنخراط معبشأن

لسياسة بوليفيا الوطنية بشأن السيادة الغذائية، وخصوصا في سياق القانون اإلطاري لالستقاللية 

       . 2009وميات في عام والالمركزية الذي يعتبر تطبيقه أمرا أساسيا لتأسيس الدولة متعددة الق

  الريفية المناطق في اإلنتاجية المبادرات مساندة برنامج :الصندوق رئيس مذكرة :هايتي

  ).29EB 2011/104/Rالوثيقة (

دة حقوق سحب خاصة كتمويل وحمليون  4.85 اقيمته منحةتقديم  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -15

 برنامج  المرنة موجه إلىيةلية اإلقراضاآل  من أجل تمويل الدورة الثالثة منجمهورية هايتيتكميلي إلى 

وقد أعرب أعضاء المجلس التنفيذي عن تزكيتهم . الريفية المناطق في اإلنتاجية المبادرات مساندة

 المرنة، يةلية اإلقراضاآلبان دورته الثانية من ية التي حققها البرنامج إئج المرضللمقترح استنادا إلى النتا

 .وذلك رغم الظروف الصعبة التي كان البلد يمر بها

 القيمة سالسل فيعلى نطاق صغير  المنتجين إدماج مشروع :الصندوق رئيس مذكرة :نيكاراغوا

  والوصول إلى األسواق

  ).30EB 2011/104/Rالوثيقة (

مليون  7.35 ةقيمب تمويل تكميليتقديم وافق المجلس التنفيذي على ، نظرا للتعليقات اإليجابية المطروحة -16

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بشروط تيسيرية 3.85، بما فيها قرض قيمته وحدة حقوق سحب خاصة

 مشروع  مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية نيكاراغوا من أجل3.50ا متهللغاية ومنحة قي

وقد طلبت معلومات إضافية . والوصول إلى األسواق القيمة سالسل فيعلى نطاق صغير  المنتجين إدماج

  .وقدم الصندوق إجابات على ما أثير من أسئلة
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  وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق -هاء 

 الريفية األعمال تنمية مشروع :رسكواله البوسنة

(EB 2011/104/R.32/Add.1/Sup.1)  

 بشروط وحدة حقوق سحب خاصةمليون  8.05قيمته تقديم قرض  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -17

ولم يطرح .  مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى جمهورية البوسنة والهرسك0.5ومنحة قيمتها متشددة 

 . ذي أي أسئلة في هذا الشأنأعضاء المجلس التنفي

  األسواق تحسين خالل من الريفية الدخول تعزيز مشروع :مصر

 ).33EB 2011/104/R الوثيقة(

خاصة  مليون وحدة حقوق سحب 44.14قيمته تقديم قرض باإلجماع على  وافق المجلس التنفيذي -18

 إلى جمهورية مصر العربية من  مليون وحدة حقوق سحب خاصة0.63، ومنحة قيمتها متوسطةبشروط 

، أعرب ممثلو الكويت وعند الموافقة.  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواقأجل

 وألمانيا والمملكة وهولندا والمملكة العربية السعودية والدانمرك واليابان والواليات المتحدة األمريكية

تلبية احتياجات مجموعة المتحدة ومصر عن تأييدهم القوي للمشروع وأثنوا على تصميمه الموجه إلى 

 الشراكة بين منظمات المزارعين والقطاع  الثناء علىمعو. مستهدفة كبيرة ومتنوعة في الريف المصري

 إمكانية تحقيق التآزر بينها وبين الخاص، تساءل ممثل هولندا عن المبادرات المماثلة األخرى وعن

 وأوروبا المجلس التنفيذي علما أفريقياوقد أحاطت شعبة الشرق األدنى وشمال . المشروع المقترح

واالتحاد األفريقي لتنمية مصرف ا، كالبنك الدولي ومانحةات المماثلة التي تلقى دعما من جهات بالمبادر

والوكالة اليابانية للتعاون ألمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة اومصرف التنمية اآلسيوي األوروبي 

 الصندوق االجتماعي وقد أحيط المجلس التنفيذي علما بأن. الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 لهذا المشروع إضافة إلى  هما شريكا التنفيذ الرئيسان دعم األبحاث الزراعية والتنميةللتنمية وصندوق

وقد أحاط ممثل .  األخرى المدعمة بموارد المانحين، ومن ثم هناك إمكانية عالية لتحقيق التآزرالمبادرات

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لصالح ناك حلقة عمل نظمتهااليابان المجلس التنفيذي علما بأن ه

خطة الرئيسة في القاهرة نوقشت خاللها ال 2011تشرين األول / في أكتوبراألطراف أصحاب المصلحة

وقد رحبت شعبة الشرق األدنى  .للتنمية الريفية الموضوعة بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

 المبادرة وأحاطت المجلس التنفيذي علما بأن البعثة المكلفة بتصميم المشروع بتلك وأوروبا أفريقياوشمال 

 تلك المبادرة طوال مرحلة لقاهرة وناقشت معهاجتمعت مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في ا

وقد استفسر ممثل ألمانيا في المجلس التنفيذي عن قضية عامة تتعلق بتقييم المخاطر وتخفيفها . التصميم

 وأوروبا المجلس دنى وشمال أفريقياوقد أحاطت شعبة الشرق األ .بالنظر إلى التغيرات السياسية األخيرة

مشروع في مصر يتسم بطابع تشاركي بالكامل حيث إن هناك شراكة قوية بين  بأن هذا الالتنفيذي علما

ئيسة حكومة، ومن ثم فال تتوقع مخاطر رالقطاع الخاص ومنظمات المزارعين مع تدخل محدود من ال

         . على المشروع
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  الحوز والية في الجبلية المناطق في الزراعية القيمة سالسل تنمية مشروع :المغرب

  ).34EB 2011/104/R ثيقةالو(

وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة مليون  4.10قيمته تقديم قرض  على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -19

 سالسل القيمة ةتنمي مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى المملكة المغربية لتمويل مشروع 0.09قيمتها 

  بلجيكا في المجلس التنفيذية ممثل، أثنتوعند الموافقة .الحوز والية في الجبلية المناطق  فيالزراعية

ته المتعلقة بالمساعدة ا على وجه الخصوص إلى واحدة من ابتكارت وأشارعلى نهج المشروع وتصميمه

 في مجاالت التسويق وإصدار  الصغيرةالمستفيدين من المشروعاتالمقدمة إلى ذوي الحيازات الصغيرة و

وقد . شهادات المنشأ والجودة وتقوية قدراتهم على المساومة في مجال األعمال مع مشغلي سالسل القيمة

أوضح الصندوق أن هذا و. ع الصندوق بشأن هذه الجوانب بزيادة التعاون مأعربت عن اهتمام بلجيكا

 على أساس العمل لبعض الوقت إلى منظمات المزارعين سوف يتحقق من خالل تقديم المشورة القانونية

أشارت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا و. ية مع المشغلين سالفي الذكرفي ترتيباتهم التعاقد

إلى أنها سوف تقيم اتصاال مع الفريق البلجيكي المتواجد في مدينة الرباط سعيا إلى مزيد من التعاون في 

      .  هذا الشأن

  مشروع تنمية البذور :السودان

  ).35EB 2011/104/R الوثيقة(

وحدة حقوق مليون  6.35 اقيمته منحةتقديم  على  في دورته الرابعة بعد المائةوافق المجلس التنفيذي -20

 وقد أعرب المجلس التنفيذي عن . مشروع تنمية البذورسحب خاصة إلى جمهورية السودان لتمويل

تقديره إلسهام المشروع في تقوية صمود صغار المنتجين أمام الصدمات عن طريق تمكينهم من الحصول 

وعلق . على أصناف البذور المطلوبة وبأسعار في متناول أيديهم من أجل إنتاج الغذاء والمحاصيل النقدية

المشروع فيما يتعلق   تعميق تحليل المخاطر التي يواجههالى الحاجة إلىعضاء المجلس التنفيذي عأ

 على جدوى المشروع واستدامته، وأكدوا على الحاجة كردفانباألثر المحتمل للنزاع المستمر في جنوب 

إلى استهداف يشمل الجميع، وطلبوا توضيحا بشأن اآللية المستخدمة في اإلشراف على التنفيذ وبشأن 

 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا هذه وقد عالجت. الستئمانية لهذا المشروعالجوانب ا

وهناك تدابير طوارئ أن حالة األمن يجري رصدها في جنوب كردفان ) 1: (الشواغل وأوضحت ما يلي

موارد؛ تبني على التجربة المكتسبة هذا العام في إدارة برنامجين في الوالية المذكورة وفي الحفاظ على ال

 سوف يبني على نتائج تقييم المستفيدين ضمن مشروع التنمية  وأنهأن االستهداف شامل للجميع) 2(

 عن نطاق وهو المسح الذي يوفر بيانات كمية) SD-544 القرض رقم(ي والية جنوب كردفان الريفية ف

دوق سوف أن الصن) 3(وصول المشروع إلى مختلف المجموعات االجتماعية في منطقة المشروع؛ 

قا بديلة تعتمد على استشاريين وطنيين وموظفين من وزارة الزراعة االتحادية ووزارة المالية  طريستخدم

االتحادية لالضطالع باإلشراف على المشروع إذا استمرت قيود السفر على موظفي األمم المتحدة 

 .الدوليين والوطنيين إلى جنوب كردفان
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 اتسجيل معارضة بالدهفي المجلس التنفيذي الواليات المتحدة األمريكية ثلة ممووفقا للتشريع األمريكي، طلبت 

  .  لهذا المشروع

   برنامج فرص العمل الريفية-االستثمار في اليمن  :اليمن 

  ).36EB 2011/104/R الوثيقة(

 من وحدة حقوق سحب خاصةمليون  5.72 اقيمتهمنحة المقترحة وال على  باإلجماعيذيوافق المجلس التنف -21

وقد قدم الصندوق توضيحا بشأن روابط ".  برنامج فرص العمل الريفية-االستثمار في اليمن " أجل

سات والمصادر المحتملة للتمويل المشترك وتدابير تخفيف المخاطر وحالة صندوق الفرص السيا

  ).الكيان الذي يتولى إدارة البرنامج(االقتصادية 

   المرحلة الثانية-مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في والية سليانة  :مذكرة رئيس الصندوق :تونس

  ).63EB 2011/104/R الوثيقة(

نامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في بر :مذكرة رئيس الصندوق :تونس

  الجنوب الشرقي

 ).64EB 2011/104/R الوثيقة(

ة وحدة حقوق سحب خاصمليون  2.55قيمته   تكميليتقديم قرض على  باإلجماعوافق المجلس التنفيذي -22

برنامج   إلى الجمهورية التونسية من أجل تمويل وحدة حقوق سحب خاصة0.35ومنحة تكميلية قيمتها 

، ووافق كذلك على قرض التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب الشرقي

المتكاملة  مشروع التنمية الزراعية  مليون وحدة حقوق سحب خاصة من أجل تمويل3.20تكميلي قيمته 

في  الواليات المتحدة األمريكية ممثلة أثنتوعند الموافقة،  . في تونس المرحلة الثانية- في والية سليانة 

على استجابة الصندوق السريعة الحتياجات البلدان األعضاء الذين يمرون بمرحلة تحول المجلس التنفيذي 

دها ألداة التمويل التكميلي وأشارت إلى  وأعربت عن تأييد بال.تشهد عمليات تغير اجتماعي واقتصادي

برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات أنها قدمت سؤالين مكتوبين قبل الدورة يتعلقان ب

ومضت . دود الواردة من مدير البرنامج القطريالكامل للرارتياحها وأكدت . المحلية في الجنوب الشرقي

 - التنمية الزراعية المتكاملة في والية سليانة ار المنطقي لمشروعذا كان اإلطإلى االستفسار عما إ

وقد طرح توضيح باعث على ارتياح المجلس التنفيذي مفاده أن .  قد تم تحديثه أم الالمرحلة الثانية

اإلطار المنطقي المشار إليه سيتم تحديثه في أوائل العام المقبل بمناسبة استعراض منتصف المدة 

       .  األطراف صاحبة المصلحةجميع  سيتم خالله إقرار ذلك اإلطار المنطقي مع للمشروع والذي
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 المنح اقتراحات -ثانيا 

 :التالية المنح مقترحات على بعد المائة الرابعة دورته في التنفيذي المجلس وافق -23

 ) EB 2011/104/R.38الوثيقة ( للربح الهادفة الخاص القطاع هيئات إلى مقدمة منح  )أ (

 مع أمانهم وشبكات المزارعين دخول بناء:  بيوكاربورانت المحدودة للوقود الحيويماليركة ش  )1(

  الغربية أفريقيا في المحلية الطاقة إمدادات ضمان

أي ما ( وحدة حقوق سحب خاصة 323 076 اقتراح تقديم منحة قيمتها المجلس التنفيذي على وافق

وهذه .  بيوكاربورانت المحدودة للوقود الحيوي شركة مالي إلى)دوالر أمريكي 500 000يعادل 

 وفق إجراءاته المنقحة بشأن التمويل من المنحة هي أول منحة يقدمها الصندوق إلى هيئة هادفة للربح

وفي ضوء هذا، طمأن الصندوق ممثل حكومة كندا في المجلس التنفيذي بأن الصندوق . برنامج المنح

ذكورة وسالمتها المالية وكفالة امتثال  من سالمة نشاط الشركة المقد اتخذ كل التدابير الالزمة للتيقن

طمأن الصندوق  وبنفس الطريقة،.  للمعايير الدولية للمسؤولية االجتماعيةنهج الشركة المذكورة العام

ممثل حكومة أنغوال في المجلس التنفيذي بأن الشركة المذكورة ال تتوافق فحسب مع التشريعات 

، وإنما )كما هي الحال في مالي(خدام الموارد الوطنية في إنتاج البيوكاربورانت المحلية بشأن است

تدعم أيضا المؤسسات المحلية في تطوير القوانين واللوائح المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية في 

  . البلدان التي لم توضع فيها بعد تلك القوانين أو اللوائح


