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 لتنفيذيموجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجمس ا

 اقتراحات المشروعات/البرامج -أوال 

عمى اقتراحات المشروعات/البرامج التالية الت: تتفق مع إطار  بعد المائةسة داسالالمجمس التنفيذي ف: دورتو  وافق -2
 القدرة عمى تحمل الديون.

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف 

 قرض تكميمي -الصغري الريفي  كاميرون: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دعم تنمية التمويلال
  (EB 2012/106/R.12/Add.1 الوثيقة)

سحب ة حقوق مميون وحد 29.1 توقيم بماعمى قرض تكميم: بشروط تيسيرية لمغاية باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -0
مجمس ال فرنسا ف: ةممثم توأوص. مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريف:لتمويل  الكاميرونخاصة لجميورية 

ثر يولم  الفرنسية لمتنمية ف: قطاع التمويل الصغري.عمميات تآزرية مع مبادرة الوكالة الصندوق يطور بأن  التنفيذي
 .أية تساؤالت أخرى أعضاء المجمس

 االجتماعية الريفيةو س األخضر: برنامج الفرص االقتصادية رأال
 ( EB 2012/106/R.13الوثيقة )

عمى و  ،وحدة حقوق سحب خاصة مميون 290قيمتو ما ب من الصندوق اع عمى قرضوافق المجمس التنفيذي باإلجم -3
 192 ةقيم)حساب األمانة اإلسبان:( ب الغذائ: األمن ألغراض المشتركويل لمتم اإلسبان: المرفق أمانة حسابقرض من 

قتصادية الا فرصمن أجل برنامج ال الرأس األخضرلجميورية  مميون يورو، كالىما بشروط تيسيرية لمغاية،
عمى استجابات الصندوق السريعة والمفصمة عمى التساؤالت الت: الواليات المتحدة  ةممثم تأثنو  ة.ريفيواالجتماعية ال

 .أرسمت قبل الدورة

 برنامج دعم مراكز توريد األغذية في كنشاسا :جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ( EB 2012/106/R.14الوثيقة )

جميورية الكونغو ل وحدة حقوق سحب خاصةمميون  21931 مةقيإلجماع عمى منحة بباوافق المجمس التنفيذي  -2
بصورة مستدامة ف: تحسين . وسوف يساىم البرنامج برنامج دعم مراكز توريد األغذية ف: كنشاسا من أجل الديمقراطية

وبخاصة الشباب  ،ورجاالً الريفيون، نساء األمن الغذائ: ودخول المنتجين. والمستفيدون الرئيسيون من البرنامج ىم 
مع التركيز  جميورية الكونغو الديمقراطيةتعاون وثيق مع الحكومة والشركاء اإلنمائيين ف: ب. وقد طور البرنامج منيم

عمى التآزر ووفورات الحجم والدعم القوي لمتنفيذ. وسوف يضمن بناء القدرات المتسق التخفيف من المخاطر المحتممة 
يطاليا م بيانات خطية التساتم . أثناء تنفيذ البرنامج الرد عمييا خطيا، و قبل الدورة من الواليات المتحدة األمريكية وا 

المممكة المتحدة وىولندا فيما الذي طرحتو والسؤال  ،من بمجيكاالمقدم تم شرح الدعم التنفيذي وخالل دورة المجمس 
 يتعمق ببناء القدرات واالستيداف.



EB 2012/106/INF.9 

0 

 عمى نطاق صغيرمري ل روانمو النيجر: مشروع
 ( B 2012/106/R.16 الوثيقة)

سحب خاصة حقوق مميون وحدة  2921لصندوق بقيمة من اومنحة قرض ( 2: )باإلجماع عمىوافق المجمس التنفيذي  -1
لتمويل المرفق حساب األمانة اإلسبان: من ( قرض 0) ، ومميون وحدة حقوق سحب خاصة عمى التوال: 29611و

كال القرضين بشروط تيسيرية و يورو، مميون  22بقيمة )حساب األمانة اإلسبان:( ائ: المشترك ألغراض األمن الغذ
الواليات المتحدة ممثمة  تقدم. وقد مري عمى نطاق صغيرل روانمو مشروعالنيجر من أجل تمويل  لجميورية ،لمغاية

 .التنفيذي مسورة المجولم تثر أية أسئمة أخرى خالل د ،القطريالبرنامج تعميقات مكتوبة إلى مدير 

 الشرقية والجنوبيةأفريقيا  - باء

 موزامبيق: مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة لمفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو 

 (EB 2012/106/R.17/Add.1الوثيقة )
مميون وحدة حقوق سحب خاصة بشروط تيسيرية لمغاية، ومنحة بقيمة  22901وافق المجمس التنفيذي عمى قرض بقيمة  -6

لتمويل المشترك ألغراض األمن امميون وحدة حقوق سحب خاصة، وقرض من حساب األمانة اإلسبان: لمرفق  2.01
مميون يورو بشروط تيسيرية لمغاية، ومنحة من برنامج الصندوق لمتأقمم لصالح زراعة أصحاب  23932الغذائ: بقيمة 

مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة لمفقراء ل مميون وحدة حقوق سحب خاصة من أج 3906الحيازات الصغيرة بقيمة 
وسويسرا والواليات المتحدة  : الدانمرك وفرنسامن ممثموقد تم تمق: تعميقات مكتوبة  .ف: ممرات مابوتو ولمبوبو

أيضا تمثل )الت: ة المممكة المتحدة مثمت ممبط ،األمريكية واإلجابة عمييا قبل انعقاد الدورة. وعند موافقتيا عمى التمويل
وخاصة  ،ة القيمةملتحميل الجاري لسمسا( خطط 2توضيحات حول ما يم:: ) فنمندا، واليند،و بمجيكا وكندا وىولندا(، 

( التدخالت ذات الصمة بالسياسة 0مع القطاع الخاص واألثر عمى دخل المزارعين؛ ) والروابط فيما يتعمق بالتسويق
جراءات التمكين لدعم ىذا المشروع؛ ) عمميات مل المشروع زيعز ية ت( كيف2الصمود ف: وجو تغير المناخ؛ ) ( آليات3وا 

( 6الكربون المنخفضة الت: سيتم استخداميا ف: البنى األساسية؛ )انبعاثات ( تكنولوجيات 1ة المحمية؛ )اتيالسياس
( العالقة 0سياس:؛ )مخاطر الت: يمثميا االقتصاد الال( 1القضايا ذات الصمة بالتنوع الحيوي وجودة المياه وسالمتيا؛ )
( قدرة حكومة 22لزراعة كمؤسسة تنفيذية؛ )ا وزارة ( قدرة.بين التكمفة والنتائج والقيمة المتحققة مقابل المال المنفق؛ )

( مستوى تحديد الشركاء من القطاع 20( االستيداف المناصر لمفقراء ف: المشروع؛ )22موزامبيق عمى خدمة القرض؛ )
وتم توفير اإلجابات  .الدانمرك وأنغوال وكندا عن دعميم القوي ليذا االقتراح مثموفقد عبر مالخاص. إضافة إلى ذلك 

الستخدام  الموضوعة وعمى وجو الخصوص فقد أوضحت الشعبة اإلقميمية الخطط .المجمس :رضيعمى التساؤالت بما 
 ،يسية طوال عمر المشروعأساسا لرصد التطورات الرئ لكشستوالت: سالسل القيمة لدراسات ذات منظور محدد 

وبناء القدرات لتعزيز القدرة  ،واستخدام موفري الخدمات الرواد ،والترتيبات المتكاممة لتمويل أنشطة القطاع الخاص
مع استخدام منحة الصندوق  ،خدمة ديونياف: والسجل الجيد لموزامبيق  ،التنفيذية لممركز الخاص بترويج الزراعة

كيز المشروع الواضح عمى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة مقارنة بالمزارعين وتر  ،ألنشطة بناء القدرات
بما ف: ذلك التجار عمى  ،القطاع الخاص الشركاء من عوالمستوى العال: من المشاورات م ،األكثر تجاريةاألكبر و 

لبيئة وتغير المناخ بأن عالوة عمى ذلك، فقد أوضح مدير شعبة ا .نطاق صغير الميتمين باالستثمار ف: المسالخ
أصحاب زراعة تصميم المشروع كان بمثابة تجربة تعمم مكثفة لمصندوق ف: إدماج عناصر برنامج التأقمم لصالح 

 وأن عممية التعمم ىذه ستستمر مع تحميل متين لخبرة التنفيذ. ،الحيازات الصغيرة ف: مكونات المشروع المختمفة
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 تعديل عمى اتفاقية القرض –دعم البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعي وع مشر مذكرة رئيس الصندوق: موزامبيق: 

 (EB 2012/106/R.41الوثيقة )
ببرنامج الدعم الزراع:، الذي سيعرف من اآلن وصاعدا الخاصة تعديل اتفاقية القرض وافق المجمس التنفيذي عمى  -1

 .دعم البرنامج الوطن: لإلرشاد الزراع:مشروع ب

 الهاديآسيا والمحيط  -جيم 

 الصين: مشروع تحسين البنى األساسية الزراعية والريفية  في هونان 

 ( EB 2012/106/R.18/Add.1/Sup.1الوثيقة )
 بقيمةمنحة باإلضافة إلى  ،خاصةحقوق سحب مميون وحدة  32901بقيمة  عمى قرضباإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -0

، وذلك ن البنى األساسية الزراعية والريفية ف: ىونانمشروع تحسيدعم ل ،سحب خاصةحقوق مميون وحدة  2966
سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة  5سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  81مدة القرض بشروط عادية )

الضوء المجمس التنفيذي  سمط ،المشروع. وعند الموافقة عمى يحدده الصندوق كل ستة أشير( كماالمرجع: السنوي 
خر إلى ما يبدو ت مستوى آمحافظاالضرورة اإلسراع ف: تدفق األموال، خصوصا ف: الحاالت الت: تضيف فييا عمى 

كما  بين المقترض )وزارة المالية( والمستخدمين النيائيين لألموال )القرويون والوكالء المنفذون(. تفصل سمسمة طويمة
اإلرشاد الزراع: التقن: وجعمو أكثر تشاركية وأقل توجيا من أكد المجمس التنفيذي أيضا عمى الحاجة لدعم تعزيز نظام 

تعزيز االتساق والتنسيق بين خدمات اإلرشاد الزراع:  ىو أحد السبل الجيدة ف المجمس بأن. واعتر القمة إلى القاعدة
كما ىو  ،تنفذ بصورة فعالة نظام اإلرشاد التشارك: من مزارع إلى مزارعوتعاونيات المزارعين بحيث يمكن ليا أن 

 منظور بموجب ىذا المشروع.

  الهند: مشروع التمكين القبمي وسبل العيش في جارخاند

 ( EB 2012/106/R.19/Add.1/Sup.1الوثيقة )
مميون وحدة حقوق سحب خاصة  33911بشروط تيسيرية لمغاية بما يعادل باإلجماع عمى قرض وافق المجمس التنفيذي  -.

طمب المجمس إيضاحات  ،وعند موافقتو عمى ىذا القرض. نداخل العيش ف: جار لتمكين القبم: وسبلتمويل مشروع ا
( فيما لو كان التمويل المتوقع بأثر 0( تقسيم المساعدة المحمية ف: خطة التمويل؛ )2عمى النقاط الثالث التالية: )

سبة لمنقطة األولى تم ( النية بتقاسم المعرفة مع واليات أخرى ف: اليند. وبالن3رجع: سيأت: من قرض الصندوق؛ )
مميون  2296ل داعوأنيا سوف ترفد ذلك بما ي ،مميون دوالر أمريك: .19التأكيد عمى أن حكومة الوالية ستوفر ما يعادل 

مريك: من المخطط أمميون دوالر  2290وحوال:  ،دوالر أمريك: من المساعدة المركزية الخاصة لمخطة الفرعية القبمية
تم تستكون ىنالك مصادر أخرى لمتمويل المحم:  ،إضافة إلى ذلك .لضمان العمالة الريفيةالوطن: لممياتما غاندي 

التأكيد عمى أن التمويل بأثر رجع: سوف يأت: من قرض  د جرىوبالنسبة لمنقطة الثانية فق .تعبئتيا خالل التنفيذ
الثة فقد تم التأكيد عمى أن إدارة موافق عميو دون أية إضافات إلى ىذا القرض. أما بالنسبة لمنقطة الثالالصندوق 

المعرفة لصالح الواليات األخرى  وأن المقصود ىو ضمان تقاسم ،ميندولوية عالية ف: البرنامج القطري لالمعرفة تتمتع بأ
 ليند الت: تتصف بأوضاع مشابية.ف: ا
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 إندونيسيا: مشروع تنمية المجتمعات الساحمية
 ( EB 2012/106/R.20الوثيقة )

ومنحة من الصندوق  ،مميون وحدة حقوق سحب خاصة 21901 ةقيمقرض من الصندوق بمس التنفيذي عمى وافق المج -22
مميون يورو بشروط  .690وقرض من حساب األمانة اإلسبان: بقيمة  ،مميون وحدة حقوق سحب خاصة 2920بقيمة 
طمب  ،القرض والمنحةعمى قة الموافوعند  .لجميورية إندونيسيا لصالح مشروع تنمية المجتمعات الساحمية ،عادية
( نيج المشروع فيما يتعمق بالتخفيف من أثر 2ىولندا والمممكة المتحدة واليابان توضيحات عمى ما يم:: ) ممثمو

 ( االستيداف الجغراف: لممشروع.0الفساد؛ )

 (البذور لممزارعينتحسين برنامج ) Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramنيبال: 
 ( EB 2012/106/R.21/Add.1/Sup.1الوثيقة )

مميون  20901وحدة حقوق سحب خاصة وقرض بقيمة  20901 قيمتوعمى منحة بما  باإلجماعوافق المجمس التنفيذي  -22
برنامج تحسين البذور ) Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramوحدة حقوق سحب خاصة بشروط تيسيرية لمغاية 

ومن سفارة ىولندا ف: والتعاون السويسرية لمتنمية  من الوكالة كترون:لإلابالبريد وقد تم استالم أسئمة  .(لممزارعين
وبخاصة لإلجابة عمى المظاىر  ،وتعميقات مكتوبة من مدير البرنامج القطري ،ندو قبيل بضعة أيام من المجمساتماك

المنتجين لمبذور والقطاع والروابط االبتكارية الت: يتم إنشاؤىا بين مجموعات المزارعين  ،الالمركزية إلنتاج البذور
أكدت ممثمة وتم  ،والعمميات الجارية ،ر سؤال لو عالقة بالخبرات السابقة لمشروعات البذور ف: البالديثأكذلك  .الخاص

ية بأن يتم إشراكيا ف: آلية التنسيق. تنمية الدولعمى طمب الوكالة األمريكية لمخالل الدورة الواليات المتحدة األمريكية 
أكد  ،وعند الموافقة عمى القرض .البرنامج القطري عمى الحاجة إلى آلية لمتنسيق عمى المستوى الوطن: وأكد مدير

وأوصى بتنسيق أفضل بين العمميات الجارية ف: البالد  ،المجمس عمى قطاع البذور الفرع: اليام والمحفوف بالتحديات
فعالية المعونة تحت مظمة استراتيجية التنمية  خطةتحت قيادة الحكومة. ويمكن تنسيق ىذا التعاون بما يتماشى مع 

 الزراعية الوطنية الت: يتم تصمييا حاليا.

 أمريكا الالتينية والكاريبي - دال

 (Paulo Freireشروع التنمية المنتجة وبناء القدرات )مشروع م: البرازيل
 ( EB 2012/106/R.23/Sup.1الوثيقة )

 ار المنتجينمشروع األعمال الريفية لصغ: البرازيل
 ( EB 2012/106/R.24الوثيقة )

وقرض من حساب  ،وحدة حقوق سحب خاصة 02 602 223بقيمة قرض توفير عمى باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -20
لتمويل مشروع التنمية  البرازيمية تحاديةجميورية االالإلى والية سييرا ف: يورو  1 20. 200األمانة اإلسبان: بما قيمتو 

 . (Paulo Freire)مشروع  بناء القدراتالمنتجة و 

وحدة حقوق سحب خاصة لوالية  22 320 022توفير قرض بقيمة عمى باإلجماع  التنفيذي كذلك فقد وافق المجمس
 لتمويل مشروع األعمال الريفية لصغار المنتجين.الجميورية االتحادية البرازيمية ف:  سرجيب:

وىدفو  ،شروع سرجيب: نظرا لمستويات الفقر المرتفعة ف: منطقة المشروعاعترف ممثل الدانمرك ف: المجمس بأىمية م
ن منو. وكذلك يستفيدالملفردية بين صغار المنتجين اف: توليد دخل مستدام ونيجو الذي يركز عمى الترويج لممبادرات 



EB 2012/106/INF.9 

1 

ج القطري لمبرازيل وتم نامفقد أشار ممثل الدانمرك إلى أنو وقبل انعقاد دورة المجمس أرسمت تعميقات إلى مدير البر 
ودعم ممثل األرجنتين ف: المجمس التنفيذي المشروعات المخصصة لمبرازيل وأشار إلى أنيا  .عمييا اتجاباستالم إ

تظير أىمية الدور الذي يمعبو الصندوق ف: البمدان المتوسطة الدخل لمتغمب عمى الفقر. أما ممثل اليند فقد عبر عن 
بفرصة زيارة مشروع سابق  :ما كان رئيسا لمجنة التقييم فقد حظواستذكر أنو وعند روعات ف: البرازيلدعمو لممش

لمصندوق ف: والية سييرا حيث شيد بنفسو عمى المستوى العال: من االلتزام والعمل المؤىل لتنفيذ مشروعات الصندوق 
فقد عبر ممثل إسبانيا ف:  سواء بين صفوف موظف: الحكومة ف: الوالية أو ف: صفوف وحدة إدارة المشروع. وأخيرا

واستذكر المشروعات الخمسة الت: وافق  ،جودتيماالمجمس التنفيذي عن رضاه ودعمو لممشروعين ف: البرازيل بسبب 
 عمييا المجمس التنفيذي ف: ىذه الدورة الت: ستتم المشاركة ف: تمويميا من خالل موارد حساب األمانة اإلسبان:.

( Viva o Semi- Áridoلتنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحمة )شروع اق: مذكرة رئيس الصندوالبرازيل: م
  تمديد الفترة المحددة لمتوقيع عمى اتفاقية القرض –
 ( EB 2012/106/R.42الوثيقة )

مية تمديد لمدة ستة أشير لمفترة المحددة لمتوقيع عمى اتفاقية قرض مشروع التنعمى باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -23
أية تعميقات أخرى من أعضاء دون الجميورية االتحادية البرازيمية ستدامة ف: والية بياوي شبو القاحمة المقدم إلى مال

 المجمس عمى ىذه المذكرة.

 بيرو: مشروع تعزيز التنمية المحمية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع
 ( EB 2012/106/R.25الوثيقة )

مميون وحدة حقوق سحب خاصة لجميورية بيرو  .209بقيمة قرض توفير باإلجماع عمى لمجمس التنفيذي وافق ا -22
دعم ممثل األرجنتين و رة عالية االرتفاع. يالمط باتاغمناطق المرتفعات والف: لتمويل مشروع تعزيز التنمية المحمية 

متوسطة الالذي يمعبو الصندوق ف: البمدان وسمط الضوء عمى ما يظيره من أىمية الدور  ،المشروع المخصص لبيرو
دعمو لممشروع بسبب جودتو و الدخل لمتغمب عمى الفقر. وأما ممثل إسبانيا ف: المجمس التنفيذي فقد عبر عن رضاه 

والت: ستتم المشاركة ف: تمويميا من  ىذه الدورةالت: وافق عمييا المجمس ف:  ةواستذكر المشروعات الخمس ،العالية
 حساب األمانة اإلسبان:. مواردخالل 
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