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  الموافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدةجات والبرامشروعنح والمالم

تبنى المجلس التنفیذي قرارا یعدل فیه ،2009في دورته الثامنة والتسعین المنعقدة في دیسمبر/كانون األول - 1

في لیغدو نافذ المفعول ،وهو إجراء انقضاء المدة،نظامه الداخلي من خالل إدخال إجراء جدید

EB(2010ینایر/كانون الثاني   1 2009/98/R.15/Rev.1 وكان مفهوما أنه وفي كل دورة من دورات ،(

الئحة بجمیع المشروعات/البرامج تتضمن الصندوق مذكرة إعالمیة ةسوف تعرض إدار ،المجلس التنفیذي

التي تمت الموافقة علیها من خالل إجراء انقضاء المدة في الفترة السابقة.

أبریل/نیسان إعالم المجلس التنفیذي أنه وبین دورتي المجلس في تود إدارة الصندوق،وتبعا لما ورد أعاله- 2

:2012إلى سبتمبر/أیلول 

ةكز دولیامنح مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح العالمیة/اإلقلیمیة إلى مر علىتمت الموافقة )1(

ل تبني من خال، 2012أبریل/نیسان 9خ بتاری، الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةاتسانده

EBالقرار التالي الوارد في الوثیقة  2012/LOT/G.1:

تحسین إنتاجیة فقراء الریف وصمودهم لبرنامجأن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر:"

عن طریق تعزیز االستفادة من تنوع أصناف المحاصیل في اإلدارة المتكاملة لإلنتاج ومكافحة 

المنظمة الدولیة إلى دوالر أمریكي) 0001  000أمریكي (دوالر ملیونال تتجاوز ةً منح،اآلفات

على نحو ةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته للتنوع البیولوجي 

  المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.حكامأساسي للشروط واأل

اإلدارة المستدامة ألنظمة اإلنتاج لبرنامججزئي بغیة تقدیم تمویل أن یقدم الصندوق، قرر أیضا:

ةً منح، القائمة على المحاصیل من أجل زیادة اإلنتاجیة الزراعیة في مناطق الزراعة البعلیة في آسیا

إلى المعهد الدولي دوالر أمریكي) 0005001دوالر أمریكي (ملیون وخمسمائة ألف ال تتجاوز 

اً وفقأربع سنوات من أجل برنامج مدته ائیة شبه القاحلة لبحوث المحاصیل في المناطق االستو 

المقدمة إلى المجلس التنفیذي في حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأ

  هذه الوثیقة.

التقني وتعزیز القدرات التعزیزلبرنامجبغیة تقدیم تمویل جزئي أن یقدم الصندوق،قرر أیضا:

ال ةً ، منحیل االستراتیجي والمعرفة على المستوى القطري في بلدان أفریقیة مختارةألنظمة دعم التحل

المعهد الدولي لبحوث إلى دوالر أمریكي) 0006001دوالر أمریكي (ملیون وستمائة ألف تتجاوز 

على نحو ةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفقثالث سنوات من أجل برنامج مدته السیاسات الغذائیة

  "المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.حكامي للشروط واألأساس

ال ةكز دولیامنح مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح العالمیة/اإلقلیمیة إلى مر بشأنتمت الموافقة )2(

من خالل تبني ، 2012مایو/أیار 5خ ، بتاریالجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةاتسانده

EBلي الوارد في الوثیقة القرار التا 2012/LOT/G.2:
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لبرنامج زیادة ظهور وتعزیز المبادرات الفردیة أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئيقرر:"

ملیونًا وسبعمائة ال تتجاوزةً ، منحللمجتمعات الریفیة المنحدرة من أصول أفریقیة في أمریكا الالتینیة

مدته برنامج من أجلACUAمؤسسة إلى دوالر أمریكي) 0007501دوالر أمریكي (وخمسین ألف 

المقدمة إلى حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفقسنتین ونصف 

  المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.

توسیع نطاق المكافحة البیولوجیة لبرنامج أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر أیضا:

ال ةً ، منحللعثة ذات الظهر الماسي في فصیلة الصلیبیات من أفریقیا الشرقیة لبلدان أفریقیة أخرى

المركز الدولي لفیزیولوجیا وٕایكولوجیا إلىدوالر أمریكي) 0000001دوالر أمریكي (ملیون تتجاوز 

نحو أساسي علىةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفقثالث سنوات مدته برنامج من أجل الحشرات 

المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.حكامللشروط واأل

لبرنامج توسیع نطاق اإلدارة الشعبیة للتنوع أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر أیضا:

دوالر 0000001دوالر أمریكي (ملیون ال تتجاوز ةً ، منحالبیولوجي من أجل تحقیق األمن الغذائي

تكون حكاملشروط وأاً وفقثالث سنوات مدته برنامج من أجل مؤسسة أوكسفام نوفیبإلى كي) أمری

المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً مطابق

لبرنامج تخفیف وطأة الفقر وحمایة التنوع أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر أیضا:

  دوالر أمریكي ملیونًا وخمسمائة ألف ال تتجاوز ةً ، منحولوجي عن طریق التجارة الحیویةالبی

اً وفقثالث سنوات مدته برنامج من أجل Phyto Trade Africaإلى دوالر أمریكي) 0005001(

المقدمة إلى المجلس التنفیذي في حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأ

هذه الوثیقة.

لبرنامج التحویالت النقدیة المشروطة والتنمیة أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئيقرر أیضا:

  دوالر أمریكي وسبعمائة وخمسین ألف اً ملیونال تتجاوز ةً ، منحالریفیة في أمریكا الالتینیة

لشروط اً وفقثالث سنوات مدته برنامج من أجل معة األندیز جاإلى دوالر أمریكي) 0007501(

المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاموأ

"الوثیقة.

ال ةكز دولیامنح مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح العالمیة/اإلقلیمیة إلى مر بشأنتمت الموافقة )3(

من خالل ، 2012أغسطس/آب 12خ ، بتاریاالستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةالجماعةاتسانده

EBتبني القرار التالي الوارد في الوثیقة  2012/LOT/G.3:

إدارة مخاطر المناخ في الزراعة مع مواقع لبرنامج أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر:"

ال ةً منحسنتان، مدته و ندونیسیا وبنغالدیش، إ و عبیةجمهوریة الو الدیمقراطیة الشاستعراضیة في 

إلى مجلس أمناء جامعة كولومبیا، دوالر أمریكي) 000700دوالر أمریكي (سبعمائة ألف تتجاوز 

المقدمة إلى المجلس التنفیذي حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفق

  في هذه الوثیقة.
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النمو المسؤول والمستدام لصالح لبرنامج دم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي یقأنقرر أیضا:

دوالر أمریكي مائة وأربعین ألف ال تتجاوز ةً منحت، واسنثالث مدته و ،التمویل الصغري الریفي

حكاملشروط وأاً وفق،مجموعة التشاركیة للتمویل الصغري في أفریقیاالإلى دوالر أمریكي) 000140(

  المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً مطابقتكون 

تجمیع میاه األمطار ألغراض تحقیق لبرنامج أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي قرر أیضا:

وات، ثالث سنمدته و ،األمن الغذائي: إقامة بیئة تمكینیة مؤسسیة وسیاساتیة لتجمیع میاه األمطار

مؤسسة شبكة إلى دوالر أمریكي) 0005001دوالر أمریكي (وخمسمائة ألف اً ملیونال تتجاوز ةً منح

حكامعلى نحو أساسي للشروط واألةً تكون مطابقحكاملشروط وأاً وفقتنفیذ تجمیع میاه األمطار، 

  المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة.

یة تقدیم تمویل جزئي لبرنامج توسیع نطاق الفرص االقتصادیة أن یقدم الصندوق، بغقرر أیضا:

لرائدات األعمال الریفیات في إقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي، منحًة ال تتجاوز ملیونین وخمسمائة 

دوالر أمریكي) إلى هیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین 0005002ألف دوالر أمریكي (

األمم المتحدة للمرأة) من أجل برنامج مدته ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام وتمكین المرأة (هیئة

  ".تكون مطابقًة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه الوثیقة

من أجل ملدیفجمهوریة بشأن قرض مقترح تقدیمه إلىتمت الموافقة على تقریر رئیس الصندوق)4(

من خالل تبني ، 2012سبتمبر/أیلول 5خ بتاری،شروعات تربیة األحیاء البحریةممشروع تنمیة 

EBالقرار التالي الوارد في الوثیقة  2012/LOT/P.2:

وستمائة وخمسین ألف یوناً ملاتعادل قیمتهمنحةملدیفجمهوریة : أن یقدم الصندوق إلى قـرر"

خضع ألیة شروط تعلى أن وحدة حقوق سحب خاصة) 6501  000وحدة حقوق سحب خاصة (

  ".وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

هایتي من أجل جمهوریة بشأن قرض مقترح تقدیمه إلى تمت الموافقة على تقریر رئیس الصندوق)5(

خ بتاری،یننیبیز وجوافیمشروع تنمیة الري على نطاق صغیر والوصول إلى األسواق في إقلیم 

EBمن خالل تبني القرار التالي الوارد في الوثیقة ، 2012سبتمبر/أیلول 7 2012/LOT/P.3:

اتعادل قیمتهمنحة في إطار القدرة على تحمل الدیون جمهوریة هایتي: أن یقدم الصندوق إلى قـرر"

ق سحب وحدة حقو 0007508وحدة حقوق سحب خاصة (ألفوخمسینثمانیة مالیین وسبعمائة 

واألحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامخضع ألیة شروط أن ت) على خاصة

".في هذه الوثیقةالواردة 


