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 الموافق عميها بموجب إجراء انقضاء المدة ات والبرامجشروعنح والمالم
تبنى المجمس التنفيذي قرارا يعدل فيو  ،:311ف: دورتو الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -1

ف: ليغدو نافذ المفعول  ،وىو إجراء انقضاء المدة ،نظامو الداخم: من خالل إدخال إجراء جديد
كل دورة من دورات (، وكان مفيوما أنو وف: EB 2009/98/R.15/Rev.1) 3121يناير/كانون الثان:  2

الئحة بجميع المشروعات/البرامج تتضمن الصندوق مذكرة إعالمية  ةسوف تعرض إدار  ،المجمس التنفيذي
 إجراء انقضاء المدة ف: الفترة السابقة. بموجبالت: تمت الموافقة عمييا 

سبتمبر/أيمول تود إدارة الصندوق إعالم المجمس التنفيذي أنو وبين دورت: المجمس ف:  ،وتبعا لما ورد أعاله -2
 :3123ديسمبر/كانون األول إلى 

 اتساندى ةكز دوليابموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مر  التاليةمنح ال عمىتمت الموافقة  (1)
من خالل تبن: ، 2012سبتمبر/أيمول  23خ بتاري، الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.4الوارد ف: الوثيقة  ةالتالي اتالقرار 

زراعة الحفظ المتكاممة لإلنتاج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج  قرر:"
 ف: شمال أفريقيا وآسيا بوبحف المستدام لمنظم القائمة عمى الوالحيوان: ألغراض التكثي محصول:ال

 2 611 111، ومدتو ثالث سنوات، منحًة ال تتجاوز مميونًا وخمسمائة ألف دوالر أمريك: )الوسطى
دوالر أمريك:( إلى المركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة، وفقًا لشروط وأحكام تكون 

 يقة.مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوث

مخططات ابتكارية لتنمية سمسمة أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج  قرر أيضا:
، ومدتو ثالث سنوات، منحًة ال تتجاوز تسعمائة وواحد وأربعين قيمة لحوم األبقار ف: أفريقيا الجنوبية

المعهد الدولي لبحوث الثروة دوالرات أمريكية( إلى  541 505ألفا وتسعمائة وخمسة دوالرات أمريكية )

وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى ، الحيوانية
 "المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحعمى التمت الموافقة  (2)
من خالل تبن: ، 3123سبتمبر/أيمول  38خ ، بتاريلمبحوث الزراعية الدولية الجماعة االستشارية

 :EB 2012/LOT/G.5التال: الوارد ف: الوثيقة  القرار

الخدمات االستشارية الزراعية عمى  زيزتع برنامجلأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"
المستوى القطري ف: البمدان المستيدفة، بوركينا فاسو، ومالوي، وموزامبيق، وسيراليون، وأوغندا، 

 تدىنمالإلى دوالر أمريك:(  1 000 000دوالر أمريك: )مميون ال تتجاوز  ةً منحومدتو سنتان، 
عمى نحو أساس: لمشروط  ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفق، فريق: لمخدمات االستشارية الزراعيةاأل
 ".المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامواأل

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحعمى التمت الموافقة  (4)
من خالل ، 2012أكتوبر/تشرين األول  13خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.6تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
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مشروع نماذج األعمال الشاممة لمترويج لإلنتاج لأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"
دوالر أمريك: ألف  ينعمميونًا ومائة وتسعة وتسال تتجاوز  ةً منحسنتان، مدتو و ، المستدام لمكسافا

عمى  ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفق، نظمة اليولندية لمتنميةمالإلى دوالر أمريك:(  1 155 000)
 ".المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامنحو أساس: لمشروط واأل

مبين ان لجميورية الفس الصندوق بشأن قرض ومنحة تكميميان مقترحتمت الموافقة عمى مذكرة رئي (5)
إعادة إعمار البنى األساسية الزراعية الرئيسية  –برنامج التعزيز السريع إلنتاج األغذية  أجل نم

من خالل  3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3، بتاريخ الت: تضررت جراء العاصفة المدارية سيندونج
 :EB 2012/LOT/P.4الوثيقة  ف: تبن: القرارات التالية الواردة

وخمسمائة  مميوناً تعادل قيمتو  جميورية الفمبين قرضًا بشروط متوسطة: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
خضع يعمى أن ،وحدة حقوق سحب خاصة(  2 641 111وحدة حقوق سحب خاصة ) وثالثين ألف

 .ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة
وحدة  ثمانمائة وخمسين ألفمنحة تعادل قيمتيا جميورية الفمبين : أن يقدم الصندوق إلى أيضا قـررو 

وحدة حقوق سحب خاصة( عمى أن تخضع ألية شروط وأحكام  961 111حقوق سحب خاصة )
 "أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (6)
من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.7تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
تعزيز وصول السكان الريفيين الفقراء إلى لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"

الخدمات المالية المستدامة من خالل حوار السياسات وبناء القدرات وتقاسم المعرفة ف: التمويل 
إلى دوالر أمريك:(  1 100 000دوالر أمريك: )ألف منحًة ال تتجاوز قيمتيا مميونًا ومائة الريف:، 

تكون  حكاملشروط وأ اً وفق، راع: والريف: ف: آسيا والمحيط الياديرابطة اإلقميمية لالئتمان الز ال
 "المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةً مطابق

 تساندهال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (7)
من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.8تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
 -لبرنامج دعم منظمات المزارعين ف: أفريقيا أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"

دوالر أمريك:(  500 000قيمتيا خمسمائة ألف دوالر أمريك: )، منحة ال تتجاوز المرحمة الرئيسية
 000اتحاد المزارعين ف: أفريقيا الشرقية، وِمنحة ال تتجاوز قيمتيا خمسمائة ألف دوالر أمريك: )إلى 
منظمات المزارعين ف: أفريقيا الوسطى، ومنحة ال شبو اإلقميمية لمنصة الدوالر أمريك:( إلى  500

دوالر أمريك:( إلى شبكة منظمات المزارعين  500 000تجاوز قيمتيا خمسمائة ألف دوالر أمريك: )ت
 000خمسمائة ألف دوالر أمريك: ) قيمتيا والمنتجين الزراعيين ف: غرب أفريقيا، ومنحة ال تتجاوز

ة ال تتجاوز ، ومنحالجنوبية دوالر أمريك:( إلى االتحاد العام لالتحادات الزراعية ف: أفريقيا 500
دوالرات أمريكية( إلى  76 510قيمتيا ستة وسبعين ألفًا وتسعمائة وعشرة من الدوالرات األمريكية )

اتحاد مزارع: المغرب، ومنحة ال تتجاوز قيمتيا أربعمائة وثالثة وعشرين ألفًا وتسعين دوالرًا أمريكيًا 
دوالرًا أمريكيًا( إلى رابطة التدريب عمى تنمية وتجديد األرض من أجل برنامج مدتو خمس  423 050)
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سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس 
 ."التنفيذي ف: ىذه الوثيقة

تسانده ال قميمية إلى مركز دول: بموجب نافذة المنح العالمية/اإل التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (8)
من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.9تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى  "قرر:

األسواق ف: البوسنة واليرسك ومصر، منحة ال تتجاوز قيمتيا مميونًا وثالثمائة ألف دوالر أمريك: 
ساس: دوالر أمريك:( إلى أوكسفام إيطاليا وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أ 1 300 000)

 ."لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة
تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (9)

من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية
 :EB 2012/LOT/G.10تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لمشروع حشد الشراكات بين القطاعين العام  قرر:"
ئة ألف ثالثموالخاص دعمًا لتنمية األعمال الصغيرة الت: تقودىا نساء، منحًة ال تتجاوز مميون و 

خان، لمشروع مدتو أربع سنوات، وفقًا  دوالر أمريك:( إلى مؤسسة أغا 1 300 000دوالر أمريك: )
لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: 

 ."ىذه الوثيقة
تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (:)

من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتارياالستشارية لمبحوث الزراعية الدولية الجماعة
 :EB 2012/LOT/G.11تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

، (Plantwiseنظام المعالجة النباتية )لمشروع أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"
ُسبل معيشة المزارعين من خالل الحد من خسائر المحاصيل وزيادة اإلنتاجية، نيج قطري لتحسين 

المركز دوالر أمريك:( إلى  1 400 000ألف دوالر أمريك: )وأربعمائة  اً منحًة ال تتجاوز قيمتيا مميون
الدول: لمزراعة والعموم البيولوجية من أجل مشروع مدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون 

 ."ة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدَّمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقةمطابق

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (21)
من خالل ، 3123نوفمبر/تشرين الثان:  :3خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.12تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
الترويج لمتنمية االقتصادية المحمية واألمن لبرنامج  بغية تقديم تمويل جزئ:أن يقدم الصندوق،  قرر:"

منحة  ،ةالغذائ: من خالل التمويل اإلنمائ: المحم: ف: السياقات الالمركزية لبرامج الصندوق القطري
صندوق األمم المتحدة دوالر أمريك:( إلى  500 000اوز قيمتيا تسعمائة ألف دوالر أمريك: )ال تتج

وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة  لممشاريع اإلنتاجية
 ."إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة



EB 2012/107/INF.10 

5 

 إلى مامقترح تقديميومنحة تكميميان بشأن قرض  رئيس الصندوقمذكرة تمت الموافقة عمى  (22)
 3خ اري، بتمشروع تطوير الري الحقم: ف: األراض: القديمةمن أجل مصر العربية جميورية 

الوارد ف: الوثيقة  ةالتالي اتمن خالل تبن: القرار ، 2012ديسمبر/كانون األول 
EB 2012/LOT/P.5: 

عادل قيمتو ثمانية ت: أن يقدم الصندوق إلى جميورية مصر العربية قرضًا تكميميا بشروط عادية قرر"
وحدة حقوق سحب خاصة(  9 881 111ماليين وسبعمائة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة 
 ف: ىذه الوثيقة. 

: أن يقدم الصندوق إلى جميورية مصر العربية منحة تكميمية تعادل قيمتيا ثالثمائة أيضا قرر
سحب خاصة( عمى أن تخضع وحدة حقوق  441 111وثالثين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 ".ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة

المشروع من أجل إريتريا إلى  امقترح تقديميمنحة بشأن  تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق (23)
من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: ، 2012 األول ديسمبر/كانون 2خ بتاري ،الوطن: لمزراعة

 :EB 2012/LOT/P.6الوثيقة 

وحدة حقوق  وأربعمائة ألف أحد عشر مميوناً منحة تعادل قيمتيا إريتريا : أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
وحدة حقوق سحب خاصة( عمى أن تخضع ألية شروط وأحكام  22 511 111 سحب خاصة )

 ".لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس:

منحة تكميميان مقترح تقديميما إلى و قرض بشأن  رئيس الصندوقمذكرة تمت الموافقة عمى  (24)
 2خ بتاري ة ف: مناطق التالل،مجل مشروع التنمية الزراعية المستدامن أ المبنانيةجميورية ال

من خالل تبن: القرارات التالية الوارد ف: الوثيقة ، 2012 األول ديسمبر/كانون
EB 2012/LOT/P.7: 

ن يمميون تعادل قيمتو بشروط عادية اتكميمي الجميورية المبنانية قرضاأن يقدم الصندوق إلى  قـرر:"
وحدة حقوق سحب  3 8:4 111وحدة حقوق سحب خاصة ) ألف نيوسبعمائة وثالثة وتسع

وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  خاصة(، عمى أن يخضع ألية شروط
 واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

ثالثمائة وأربعة تعادل قيمتيا  تكميمية منحة المبنانيةجميورية ال: أن يقدم الصندوق إلى قرر أيضا
عمى أن تخضع  ،وحدة حقوق سحب خاصة( 435 111)وحدة حقوق سحب خاصة  وعشرين ألف

 كام تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.ألية شروط وأح

من  ،حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ:يقدم : أن قرر أيضا
سبعة  تعادل قيمتو قرضا بشروط عادية المبنانيةجميورية الإلى خالل الصندوق بصفتو وصيا عميو، 

 خضع ألية شروط وأحكاميعمى أن يورو(،  8 826 111ألف يورو ) ائة وخمسة عشرماليين وسبعم
 ."تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة أخرى
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منحة تكميميان مقترح تقديميما إلى و قرض بشأن  رئيس الصندوقمذكرة تمت الموافقة عمى  (25)
خ بتاري ،اإلعمار والحد من الفقر القائم عمى المجتمعات المحميةمشروع أجل سيراليون من جميورية 

ف: الوثيقة  ةمن خالل تبن: القرارات التالية الوارد، 2012 األول ديسمبر/كانون 2
EB 2012/LOT/P.8: 

بشروط تيسيرية لمغاية تعادل قيمتو  ضا تكميمياأن يقدم الصندوق إلى جميورية سيراليون قر : قرر"
مميون وحدة حقوق 4.215 أربعة ماليين ومائت: وخمسة عشر ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

سحب خاصة( عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط 
 واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

أربعة ماليين  تعادل قيمتياية سيراليون منحة تكميمية أن يقّدم الصندوق إلى جميور : قرر أيضا
وحدة حقوق سحب خاصة( مميون  4.215ومائت: وخمسة عشر ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

عمى أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة 
 ."ف: ىذه الوثيقة

روندي و ببشأن منحة تكميمية مقترح تقديميا إلى جميورية  الصندوقرئيس مذكرة تمت الموافقة عمى  (26)
من خالل تبن: القرار ، 2012 األول ديسمبر/كانون 9خ بتاري ،أجل برنامج تنمية سالسل القيمةمن 

 :EB 2012/LOT/P.9التال: الوارد ف: الوثيقة 

أربعة ماليين تعادل قيمتو تكميمية بمبمغ  منحة بورونديأن يقدم الصندوق إلى جميورية  قرر:"
عمى أن ، (وحدة حقوق سحب خاصةمميون  5 411 111)وحدة حقوق سحب خاصة  وثالثمائة ألف

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه ت
 ".الوثيقة

جورجيا قديميا إلى جميورية تكميم: مقترح ت قرضبشأن  رئيس الصندوقمذكرة تمت الموافقة عمى  (27)
من خالل تبن: القرار التال: ، 2012 األول ديسمبر/كانون 9خ بتاري ،مشروع الدعم الزراع:أجل من 

 :EB 2012/LOT/P.10الوارد ف: الوثيقة 

ثالثة ماليين تعادل قيمتو  جورجيا قرضًا تكميميا بشروط متشددة: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
عمى أن وحدة حقوق سحب خاصة(،  4 361 111وحدة حقوق سحب خاصة ) ومائت: وخمسين ألف

خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه ي
 ."الوثيقة

فنزويال جميورية إلى  اض مقترح تقديميو بشأن قر  رئيس الصندوق تقريرتمت الموافقة عمى  (28)
سبارتا إيفا و التنمية ف: المناطق القاحمة وشبو القاحمة والمتحولة بواليت: ن مشروعالبوليفارية من أجل 

من خالل تبن: القرارات التالية الوارد ف: الوثيقة ، 2012ديسمبر/كانون األول  :خ اري، بتيكر و وس
EB 2012/LOT/P.11: 

أربعة : أن يقدم الصندوق إلى جميورية فنزويال البوليفارية قرضًا بشروط عادية تعادل قيمتو قرر"
وحدة حقوق سحب  5 661 111وحدة حقوق سحب خاصة )ماليين وخمسمائة وخمسين ألف 
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ماليين دوالر أمريك: تقريبًا(، عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون  8خاصة( )بما يعادل 
 نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.مطابقة عمى 

الذي  ،: أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ:قرر أيضا
يعمل من خالل الصندوق بصفتو وصيا عميو، إلى جميورية فنزويال البوليفارية قرضًا بشروط عادية 

مميون  26)بما يعادل  يورو( 21 821 111) يورو ة آالفئة وعشر عشرة ماليين وسبعماتعادل قيمتو 
دوالر أمريك: تقريبًا(، عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: 

 ."لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (29)
من خالل ، 3123ديسمبر/كانون األول  :خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.13تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

مان وصول فقراء الريف إلى األراض: ض لبرنامجأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"
دوالر  2 000 000دوالر أمريك: )مميون: ال تتجاوز  ةً ، منحمع االئتالف الدول: المعن: باألراض:

 حكاملشروط وأ اً وفقسنتين مدتو  برنامجمن أجل  االئتالف الدول: المعن: باألراض:إلى أمريك:( 
 ."المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةً تكون مطابق

تسانده ال بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  التالية ةمنحال عمى الموافقةتمت  (:2)
من خالل ، 3123ديسمبر/كانون األول  :خ ، بتاريالجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 :EB 2012/LOT/G.14تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

 لمقيادة  CABFINشراكة توفير تعزيز لبرنامج " الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: أن يقدم قرر:"
السياساتية وتنمية القدرات والتعمم العالم: بيدف تعزيز االبتكارات المالية واالستثمارات الشاممة 

دوالر أمريك: خمسمائة وستين ألف  قيمتيا ال تتجاوز ةً ، منح"والزراعية ألغراض التنمية الريفية
ثالث مدتو  جناممن أجل بر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى دوالر أمريك:(  560 000)

المقدمة إلى المجمس  حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةتكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفقسنوات 
 ."التنفيذي ف: ىذه الوثيقة

غامبيا من أجل  جميوريةبشأن منحة مقترح تقديمو إلى  تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق (31)
دارة المياهالمشروع الوطن: لتنمية األراض: الزراعية  من ، 2012 األول ديسمبر/كانون 9خ بتاري ،وا 
 :EB 2012/LOT/P.12خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

لية ثالثة عشر مميونًا ومائة  اتعادل قيمتيمنحة  جميورية غامبيا: أن يقدم الصندوق إلى قـرر" األوَّ
أن عمى  ،(وحدة حقوق سحب خاصة 24 261 111وحدة حقوق سحب خاصة ) وخمسين ألف 

ف: ىذه واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكامخضع ألية شروط ت
 ".الوثيقة
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مع موافقة المجمس  3123ديسمبر/كانون األول  24تمت الموافقة عمى تغطية موارد ىذا المقترح ف: 
لمتوصية بالموافقة الواردة ف: الوثيقة  عمى استخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدما وفقا

EB 2012/107/R.13/Add.1. 

منحة تكميميان مقترح تقديميما إلى قرض و بشأن  رئيس الصندوقمذكرة تمت الموافقة عمى  (32)
 -مشروع دعم صندوق التخفيف من وطأة الفقر أجل من االتحادية جميورية نيبال الديمقراطية 

ف:  ةمن خالل تبن: القرارات التالية الوارد، 2012 األول ديسمبر/كانون 9خ بتاري ،المرحمة الثانية
 :EB 2012/LOT/P.13الوثيقة 

قرضًا بشروط تيسيرية لمغاية  جميورية نيبال الديمقراطية االتحادية: أن يقدِّم الصندوق إلى قرر"
وحدة  4 361 111تعادل قيمتو ثالثة ماليين ومائت: وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

حقوق سحب خاصة(، عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: 
 لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

ِمنحة تكميمية بموجب إطار  جميورية نيبال الديمقراطية االتحادية: أن يقدِّم الصندوق إلى قرر أيضا
ثالثة ماليين ومائت: وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة  ةقيمبالقدرة عمى تحمل الديون 

وحدة حقوق سحب خاصة(، عمى أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة  4 361 111)
 "عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

ع موافقة المجمس م 3123ديسمبر/كانون األول  24تمت الموافقة عمى تغطية موارد ىذا المقترح ف: 
عمى استخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدما وفقا لمتوصية بالموافقة الواردة ف: الوثيقة 

EB 2012/107/R.13/Add.1. 

بموجب إجراء عالوة عمى ذلك، قدمت المقترحات التالية إلى المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا  (22)
 ديسمبر/كانون األول لممجمس:ات عمييا بعد دورة قلمتعمي انقضاء المدة مع المواعيد النيائية التالية

 

 2012ديسمبر/كانون األول  12الموعد النيائ: 
 

 مسارات األثر وتوسيع  :المركز اإلقميم: لإلصالح الزراع: والتنمية الريفية ف: الشرق األدنى
     المركز اإلقميم: لإلصالح الزراع: والتنمية الريفية ف: الشرق األدنى ق لصالح النطا

(5EB 2012/LOT/P.1). 

وأشارت ممثمة الواليات المتحدة إلى أنو نظرا لموالية التشريعية ف: بالدىا فإن الواليات المتحدة ال 
ق لصالح مسارات األثر وتوسيع النطابرنامج  يمكنيا أن تشترك ف: الموافقة باإلجماع فيما يخص 
 .ف: الشرق األدنىالمركز اإلقميم: لإلصالح الزراع: والتنمية الريفية 

 الفمبين: مشروع اإلدارة المتكاممة لمموارد الطبيعية والبيئة  (EB 2012/LOT/P.14) 
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 2012ديسمبر/كانون األول  14الموعد النيائ: 
 
 ة: إدارة المعرفة ف: المرحمة الثانية من فاجالمركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: المناطق ال

 (EB 2012/LOT/G.16) إدارة موارد األراض: الزراعيةمبادرة بمدان آسيا الوسطى بشأن 

 تعزيز سالسل قيمة األرز ف: أفريقيا الغربية والوسطى :المركز األفريق: لألرز                

(EB 2012/LOT/G.17) 

 2012ديسمبر/كانون األول  16 الموعد النيائ:
 
 قيرغيزستان: برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواق (EB 2012/LOT/P.15) 

  :تونس: برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحمية ف: الجنوب الشرق– 
 (EB 2012/LOT/P.16) المرحمة الثانية

 2012ديسمبر/كانون األول  19الموعد النيائ: 
 
 توسيع نطاق مبادرة البنك الزراع: السودان: لمتمويل األصغر :جميورية السودان          

(EB 2012/LOT/G.18) 

وأشارت ممثمة الواليات المتحدة إلى أنو نظرا لموالية التشريعية ف: بالدىا فإن الواليات المتحدة ال 
توسيع نطاق مبادرة البنك الزراع: السودان: يمكنيا أن تشترك ف: الموافقة باإلجماع فيما يخص 

 ف: جميورية السودان. لمتمويل األصغر

 

 3201 يناير/كانون الثان: 2 الموعد النيائ:
 
 ( مؤسسة التجارة لمجميع المحدودة: نموذج النقد الجاىزCoB)،  توسيع نطاق نموذج آمن

 ((EB 2012/LOT/G.19 وشفاف لألعمال التجارية لصغار المزارعين ف: أفريقيا الشرقية

 
 


