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موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفیذي

تراحات المشروعات/البرامجاق

على اقتراحات المشروعات/البرامج التالیة التي تتفق مع إطار بعد المائةالخامسة المجلس التنفیذي في دورته وافق-1

القدرة على تحمل الدیون.

  أفریقیا الغربیة والوسطى-ألف 

  نیجیریا: برنامج تنمیة سالسل القیمة

  )EB 2012/105/R.9/Rev.1الوثیقة(

0.33سحب خاصة وة حقوق ملیون وحد47.85بقیمة ومنحةباإلجماع على توفیر قرضق المجلس التنفیذي واف-2

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة على التوالي لجمهوریة نیجیریا االتحادیة لتمویل برنامج تنمیة سالسل القیمة. وقد 

مع مشروع ما بعد حصاد األرز ) فیما لو كان الصندوق یتعاون1: (عنسعى المجلس للحصول على إیضاحات 

) فیما لو كان مستوى 2الذي ینفذ في والیتي نساراوا والنیجر؛ (و ،الیابانیة للتعاون الدوليالوكالة وتسویقه الذي تموله 

هاتین القضیتین بما یرضي المجلس التنفیذي.إلى الدعم الحكومي المباشر سیتقلص مع مرور الوقت. وقد تم التطرق 

  تمویل تكمیلي-برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة :كرة رئیس الصندوقسیرالیون: مذ

  ) EB 2012/105/R.10/Rev.1الوثیقة (

وحدة حقوق سحب 000695قیمته تعادل وافق المجلس التنفیذي باإلجماع على قرض تكمیلي بشروط تیسیریة للغایة -3

وحدة حقوق سحب خاصة لجمهوریة سیرالیون من أجل برنامج التمویل 000695قیمتها تعادل خاصة ومنحة تكمیلیة 

ولم تثر أیة تساؤالت من قبل أعضاء المجلس. ،الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة

  الشرقیة والجنوبیةأفریقیا -باء

  كینیا: مشروع إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیا

  ) EB 2012/105/R.11/Rev.1الوثیقة (

وسیتم توفیر سحب خاصة حقوق ملیون وحدة 21.25لصندوق بقیمة من اباإلجماع على قرض وافق المجلس التنفیذي -4

كال و یورو. ملیون 12.8لمرفق لتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي بقیمة حساب األمانة اإلسباني قرض من 

إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیا. وقد أثنى القرضین بشروط تیسیریة للغایة لجمهوریة كینیا لصالح مشروع

قبل ممثل هولندا وممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة على الصندوق لالستجابات الفوریة والمفصلة لألسئلة التي أرسلت 

.انعقاد دورة المجلس



EB 2012/105/INF.7

2

  مدغشقر: برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة

  ) EB 2012/105/R.12الوثیقة (

  قرض تكمیلي-ومیالكي روع لدعم التنمیة في إقلیمي مینابيمدغشقر: مذكرة رئیس الصندوق: مش

  ) EB 2012/105/R.13الوثیقة (

إال المقترحین، محتوى القرضین لبالنسبة للمقترحین المقدمین لمدغشقر، وفي حین لم تكن هنالك قضایا تقنیة تتعلق أما -5

حرزته الحكومة االنتقالیة بشأن خارطة أبعض أعضاء المجلس فیما یتعلق بالتقدم الذي مخاوف أثارهابرزت أنه 

إلى أن التفسیر المعقول للمبادئ في الصندوق الطریق نحو العودة إلى الحكومة الدستوریة. وقد أشار المستشار العام 

شروط في المبادئ التوجیهیة قد تمت جمیع الیشیر إلى التوجیهیة للصندوق بشأن التعامل مع حكومات األمر الواقع 

وأن هذین القرضین یمكن أن یحظیا بموافقة المجلس. وتمت اإلحاطة بأن الحكومة االنتقالیة الحالیة قد ،تلبیتها

وأن تنفیذ المشروعات القائمة یسیر بصورة حسنة. كذلك فقد تمت اإلحاطة ،الصندوقإزاء القانونیة االتزاماتهاحترمت 

نك الدولي قد وافق على مشروع استثماري جدید في البالد استثناء من المبادئ التوجیهیة للتعامل مع أیضا بأن الب

االتحاد األوروبي كذلك ینظر وأن األمم المتحدة أعادت العمل ببرامجها ،البنكفي حكومات األمر الواقع المعمول بها 

وافق المجلس على ،وبصورة استثنائیة،مناقشة مستفیضةفي إعادة العمل بمشروعاته في یونیو/حزیران. وبالتالي وبعد 

القرض التكمیلي لمشروع جار لدعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي في مدغشقر. وأما بالنسبة لبرنامج التدریب 

لمجلس قرر ا،وبعد النظر في معارضة كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والسوید،الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة

ما لم ،یوما90التنفیذي أنه یمكن الموافقة على هذا المشروع من خالل المصادقة علیه باتباع إجراء انقضاء المدة بعد 

یعترض عضو آخر في المجلس علیه بحلول ذلك الوقت.

عد توفیر أي معونة وقد حددت ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة على أنه ونظرا للوالیة التشریعیة في بالدها والقاضیة ب-6

فإن الوالیات المتحدة ،مخاوف من االتجار بالبشرالمن الوالیات المتحدة إلى أو من خالل حكومة مدغشقر بسبب 

.الدورةتعارض استخدام أموال الصندوق في مدغشقر وتطلب تسجیل هذا االعتراض في محاضر هذه 

آسیا والمحیط الهادي-جیم 

  اعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا: مشروع التنمیة الزر 

  ) EB 2012/105/R.15/Rev.1الوثیقة (

،ملیون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة11.3بشروط تیسیریة للغایة بقیمة وافق المجلس التنفیذي على قرض -7

ة كمبودیا من أجل مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین لكممسحب خاصة لحقوق ملیون وحدة 11.3ومنحة بما یعادل 

أشار ممثل الدانمرك في المجلس التنفیذي إلى الحوار الجید السابق ،االقتصادي. وعند الموافقة على هذا التمویل

،تنسیق القطاع،واألجوبة الشاملة التي تم استالمها من مدیر البرنامج القطري بشأن ثالثة قضایا رئیسیة وهي

أن هذا المشروع یتماشى تماما مع االستراتیجیات وباعترافه آثارها. من تخفیفوالوتحدید المخاطر ،نسیقوالتمواءمةلوا

االستمرار في دعم وزارة الزراعة والغابات ومصاید علىوق الصندفقد شجع ممثل الدانمرك ،الوطنیة ذات الصلة

أن بقضایا المذكورة أعاله. وجاءت إجابة مدیر البرنامج القطري األسماك لتنفیذ الالمركزیة وتحقیق تقدم أكبر في ال

سوف یشكل ،لكمبودیا الذي سیبدأ في وقت متأخر من هذا العامالقطریة برنامج جدید للفرص االستراتیجیة صیاغة 

فرصة قیمة لتعزیز مثل هذه الروابط بین القطاعات الفرعیة والجهات المانحة.
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  تمویل تكمیلي -برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیة :نیبال: مذكرة رئیس الصندوق

  ) EB 2012/105/R.18/Rev.1الوثیقة (

ملیون 0.97وقرض بقیمة ،وحدة حقوق سحب خاصةملیون 0.97ةمقیباإلجماع على منحة بوافق المجلس التنفیذي -8

وقد تم توفیر . اریة الحرجیة والحیوانیة في نیبالوحدة حقوق سحب خاصة بشروط تیسیریة للغایة لبرنامج الحیازات اإلج

ألسئلة الواردة من ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة التي تم تلقیها على امن مدیر البرنامج القطري كتوبة متعلیقات 

المجلس.دورة نعقاد الالسابقسبوع األفيبالبرید اإللكتروني 

  في تونغاالریفيتونغا: مشروع االبتكار

  ) EB 2012/105/R.19/Rev.1وثیقة ال(

االبتكارمشروع ة تونغا لصالح لكمململیون وحدة حقوق سحب خاصة 2.6ةقیممنحة بوافق المجلس التنفیذي على -9

للمشروع الیابان دعم إلى الیابان في المجلس التنفیذي أشار ممثل ،هذه المنحةعلى الموافقة وعند .في تونغاالریفي

لمجتمعات الریفیة في تونغا. وأكد الحاجة إلى التنسیق مع المشروعات األخرى في اصندوق بدعم بالتزام الاعترافا 

مثل مشروعات الحمایة االجتماعیة الجدیدة التي یتم تصمیمها حالیا من قبل كل من مصرف التنمیة اآلسیوي ،البالد

أجاب مدیر البرنامج و .الحرفي في تونغاومشروع التدریب،مع احتمال توفیر دعم مالي من الیابان،والبنك الدولي

سق ویتعاون بشكل نشط مع المشروعات األخرى في البالد.االبتكار الریفي في تونغا سوف ینالقطري بأن مشروع

  أمریكا الالتینیة والكاریبي-جیم

  الثقة والفرص:بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیةمشروع: كولومبیا

  ) EB 2012/105/R.20/Rev.1الوثیقة (

ملیون وحدة حقوق 19.30بقیمة اإلسبانيحساب األمانة و قرضین من الصندوق على باإلجماع وافق المجلس التنفیذي - 10

خاصة لجمهوریة كولومبیا حقوق سحب ملیون وحدة 0.4ومنحة بقیمة ،ملیون یورو على التوالي14.3سحب خاصة و

أوصى ممثل هولندا لمشروعا. وعند المصادقة على هذا : الثقة والفرصبناء قدرات المبادرات الفردیةلتمویل مشروع

بإشراك وزارة البیئة الكولومبیة في الهیئات الحكومیة المنخرطة في المشروع.

تعدیل اتفاقیة –ریة یورو یهندوراس: مذكرة رئیس الصندوق: مشروع تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الریفي في مد

  القرض

  ) EB 2012/105/R.21الوثیقة (

وهو التعدیل المتعلق بقواعد وٕاجراءات التورید التي یتبعها ،تعدیل اتفاقیة القرضعلى باإلجماع وافق المجلس التنفیذي - 11

أوصت ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة بضمان ،وعند موافقتها على هذا المشروع.اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

قضایا التورید.مة لئاتباع معاییر مال
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  یكا ومنطقة مازاهواتكسیالمكسیك: مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم م

  ) EB 2012/105/R.22/Rev.1الوثیقة (

وحدة حقوق ملیون 12.05قرضین من الصندوق وحساب األمانة اإلسباني بقیمة باإلجماع على وافق المجلس التنفیذي - 12

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة للوالیات المتحدة 1.29نحة بقیمة مو ،ملیون یورو على التوالي10.7وسحب خاصة

  .یكا ومنطقة مازاهواتكسیمشروع التنمیة الریفیة في إقلیم مالمكسیكیة لتمویل 

  وأوروبااالشرق األدنى وشمال أفریقی-دال

  : مشروع دعم زراعة البستنةأوزبكستان

  )EB 2012/105/R.25/Rev.1الوثیقة (

ومنحة بقیمة ،ملیون وحدة حقوق سحب خاصة6.19بقیمة من الصندوق باإلجماع على قرض ذي وافق المجلس التنفی- 13

جمهوریة لملیون یورو 8.46وقرض من حساب األمانة  اإلسباني بقیمة ،خاصةسحب ملیون وحدة حقوق 0.645

.تمویل مشروع دعم زراعة البستنةلأوزبكستان


