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 موجز اقتراحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجمس التنفيذي

 اقتراحات المشروعات/البرامج -أوال 

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

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف 
 مشروع دعم الترويج لخدمات التمويل الريفي المكيَّفة : بنن
(EB 2012/107/R.14+sup.1)  

 اوِمنحة قيمتيسحب خاصة ة حقوق وحدمميون  9.86قدره عمى قرض باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -3
بنن من أجل تمويل مشروع دعم الترويج لخدمات التمويل لجميورية مميون وحدة حقوق سحب خاصة  9.86

ائيين من خدمات التمويل الريف: المكيَّفة قد الريف: المكيَّفة. وأوضح الصندوق أن احتياجات المستعممين الني
وح ، باإلضافة إلى المسه حالياً و االقتصادي الريف: الجاري تنفيذجرى تقييميا من خالل مشروع مساندة النم

الخدمات  مستعمم:األساسية التكميمية. وأوضح الصندوق كذلك أن أحد أىداف المشروع ىو زيادة عدد 
 عميل. 261 111المالية الجديدة بمقدار 

وفيما يتعمق بدور وزارة الزراعة ف: ىذا المشروع التمويم: المتخصص، أقر الصندوق أنو كان من المثال: أن 
ف: بنن ف: ظل عدم وجود أنو بالنظر إلى دورىا اإلشراف:  تتولى وزارة المالية قيادة ىذا المشروع. عمى

وع يمكن أن يفض: إلى تضارب ف: بدور تنفيذي ف: ىذا المشر  قياميامصرف مركزي وطن:، فإن 
تنفيذ دور وزارة الزراعة ف: أنو سيجري اتخاذ تدابير لتقييد المصالح. وأكد الصندوق لممجمس التنفيذي 

المشروع. وسيجري تكوين لجنة استشارية تقنية برئاسة وزارة المالية. وستقوم المجنة بدور أساس: ف: حسم 
 يذ ىذا المشروع.المسائل التقنية الت: ينطوي عمييا تنف

مشروع اإلدارة التشاركية لمموارد الطبيعية والتنمية الريفية في المناطق الشمالية، والشمالية : بوركينا فاسو
 ( EB 2012/107/R.15)تامبا(  –ير ، والشرقية )مشروع نالوسطى

كينا فاسو من مميون وحدة حقوق سحب خاصة لبور  44.3وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى ِمنحة قدرىا  -4
شمالية الوسطى وال مية الريفية ف: المناطق الشماليةأجل مشروع اإلدارة التشاركية لمموارد الطبيعية والتن

بشأن تكامل  تامبا(. وأثار ممثل فرنسا ف: المجمس التنفيذي خالل الدورة تساؤالً  –ير والشرقية )مشروع ن
نحة األخرى ف: البمد، ال سيما البنك الدول: والوكالة تامبا مع مشروعات وبرامج الجيات الما –ير مشروع ن

ىذا المشروع بالتعاون الوثيق مع الحكومة وسيجري قد تم إعداد  والدانمركية لمتعاون. وأشار الصندوق إلى أن
وبرنامج دعم سالسل قيمة المنتجات الزراعية الرعوية  ،التنسيق مع البرنامج الوطن: لتدبير األراض:

روع تحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائ: الت: يموليا البنك الدول:، وبرنامج: الوكالة ومش ،جيةاالحر 
لمتعاون الحال: والمستقبم: )برنامج دعم تنمية الزراعية ف: بوركينا فاسو وبرنامج النمو والتوظيف الدانمركية 
ة ف: تنمية أصحاب المصمحة تحقيق ىدف المساىم جميعًا إلىىذه المشروعات والبرامج  وتيدفالريف:(. 
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جراءات مستدامة ومبتكرة يمكن لمحكومة وشركائيا األخذ بيا تدريجيًا، وبخاصة  واستحداث ُنيج ووسائل وا 
الغرف الزراعية والمنظمات المينية وبالتال: المساىمة ف: تنفيذ البرنامج الوطن: لمقطاع الريف: وتحقيق 

ل والتنمية المس  تدامة. استراتيجية النمو المعجَّ

 أفريقيا الشرقية والجنوبية  –باء 

مدغشقر: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقميمية 
 ( EB 2012/107/R.17)قرض تكميمي  –

مميون وحدة حقوق سحب خاصة لجميورية  8.4 البالغتكميم: القرض الوافق المجمس التنفيذي عمى  -5
 ر من أجل تمويل برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقميمية. مدغشق

وكان ممثل الواليات المتحدة قد أبمغ المجمس أن الوالية التشريعية لبالده تقض: بأاّل تنضم الواليات المتحدة 
قتصادات اإلقميمية ف: إلى الموافقة باإلجماع عمى برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واال

 مدغشقر.

 آسيا والمحيط الهادي –جيم 

 ( B 2012/107/R.18)أفغانستان: المشروع المجتمعي لمزراعة والثروة الحيوانية 

مميون وحدة  48.76وافق المجمس التنفيذي عمى ِمنحة ف: إطار القدرة عمى تحمل الديون بمبمغ يعادل  -6
المية من أجل تمويل المشروع المجتمع: لمزراعة والثروة حقوق سحب خاصة لجميورية أفغانستان اإلس

الحيوانية. وقدَّم أعضاء المجمس التنفيذي الممثمون لمدانمرك والواليات المتحدة وفرنسا تعميقات خطية بشأن 
دارة الزراعة والري والثروة الحيوانية عمى تنفيذ2ما يم:: )  ( قدرة وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية وا 

( 4( استدامة المشروع وتسميم المسؤولية عنو إلى المستفيدين والمؤسسات الحكومية؛ )3المشروع؛ )
( التشغيل 6( مخاطر تشويو آليات السوق؛ )5التجارية لألنشطة المقترحة وصمتيا باألسواق؛ ) الصالحية

( 9لية المتبعة ف: المشروع؛ )( إجراءات الشراء واإلدارة الما8( تدابير التخفيف من المخاطر؛ )7والصيانة؛ )
( إجراءات لجنة :التداخل مع التدخالت األخرى الممولة من المانحين؛ ) واحتماالتاختيار منطقة المشروع 

نزاع بين  ( مخاطر نشوب21التوريد الوطنية الخاصة ف: الموافقة عمى مقدم: الخدمات المختارين سمفًا؛ )
دِّمت ردود خطية عمى ىذه التعميقات. وف: معرض الموافقة عمى العرقيتين. وقُ  جماعت: الكوتش: واليزارا

( إيضاحات بشأن أيضاً  ىولندا الذي يمثلالمتحدة ) المممكة عنالِمنحة، طمب عضو المجمس التنفيذي 
 و جرى التشاور مععممية التشاور مع المانحين الت: أقيمت ف: أثناء إعداد المشروع. وجاء ف: التوضيح أن

والوكالة اليابانية  وبرنامج األغذية العالم:ومصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة األغذية والزراعة  البنك الدول:
الممثل لميند ضرورة لمتعاون الدول: ف: مختمف مراحل تصميم المشروع. والحظ عضو المجمس التنفيذي 

شروع الجاري كتسبة من المالخبرة الم انطالقًا من. وتم التأكيد عمى أنو متغايرب واتباع نيج اإلشراف عن كث
بحاجة الصندوق  اعترافاً سيجري توفير اإلشراف الكاف: عمى ىذا المشروع. عمى أنو  المموَّل من الصندوق

يعرض عمى المجمس التنفيذي ف: دورتو الحتياجات الخاصة بالدول اليشة، ساإلى قدرة إضافية لتمبية 
 اقتراح بتعزيز ىذه القدرة. 3124المقبمة ف: أبريل/نيسان 
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 (EB 2012/107/R.19+Add.1+sup.1)مشروع التحسين الزراعي والريفي في يونان : الصين
مميون وحدة حقوق سحب خاصة لجميورية  41.56 قدرهباإلجماع عمى قرض وافق المجمس التنفيذي  -7

عامًا، تشمل  29عادية ) الصين الشعبية من أجل دعم مشروع التحسين الزراع: والريف: ف: يونان بشروط
سنوات ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المرجع: السنوي حسب ما يحدده  6فترة سماح مدتيا 

 إلى دقة صياغة المجمس التنفيذي أشارالصندوق كل ستة أشير(. وف: معرض الموافقة عمى المشروع، 
جاالت، ال سيما التركيز عمى المنظور وأعرب عن ترحيبو بالُنيج المبتكرة ف: العديد من الم المشروع،

 الجنسان:. 

 أمريكا الالتينية والكاريبي –دال 

تمديد الفترة المحددة  –برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي مذكرة رئيس الصندوق: : غواتيماال
 (EB 2012/107/R.49)لمتوقيع عمى اتفاقية التمويل 

لمتوقيع عمى اتفاقية التمويل الخاص  لغواتيماال ى تمديد الفترة المحددةوافق المجمس التنفيذي باإلجماع عم -8
 ببرنامج التنمية الريفية المستدامة ف: الكيتش: لمدة ستة أشير.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا –هاء 

 –ركة مذكرة رئيس الصندوق: برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة عمى المشا: غزة والضفة الغربية
 ( EB 2012/107/R.22)تمويل تكميمي 

مميون وحدة حقوق سحب خاصة إلى غزة  53:.2 قيمتياوافق المجمس التنفيذي عمى تقديم ِمنحة تكميمية  -9
عمى المشاركة. والقت الِمنحة التكميمية  ةوالضفة الغربية من أجل برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائم

الضفة الغربية تأييدًا حاليًا ف: األراض: الفمسطينية ف:  الجاري تنفيذه برنامجىذا الالمقترحة لتمويل 
قدرة الصندوق عمى اإلشراف مباشرة عمى المشروع ف: ظل السياق  عنباإلجماع. وُطرحت تساؤالت 

مدير الشعبة ومدير الحافظة  وذكرالمحفوف بالتحديات ومستوى مساىمات مؤسسات التمويل الصغري. 
. 3123مايو/أيار  بعثة وأشار كمثال عمى ذلك إلىتمكنت من العمل بفعالية، ت اإلشراف القطرية أن بعثا

األمم المتحدة. وسوف  تطور مركزىا ف:الفمسطينية ف: ضوء  األراض:إلى  اإلشارةونوقشت مسألة كيفية 
السم الرسم: يقود مكتب المستشار العام مشاورات الصندوق لتحديد المسار القانون: بشأن التعديل الممكن ل

 لمجية المتمقية لممنحة. 

 ( EB 2012/107/R.25)مشروع إعادة إحياء مستجمع نهر مورات : تركيا
مميون وحدة  6:.28عمى قرض من الصندوق بما قيمتو  ، دون إبداء أي تعميقات،وافق المجمس التنفيذي -:

تركيا من أجل  وحدة حقوق سحب خاصة إلى جميوريةمميون  1.39حقوق سحب خاصة وِمنحة قدرىا 
 حياء مستجمع نير مورات.إمشروع إعادة 
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 اقتراحات الِمنح – ثانياً 
 :تمت الموافقة عمى اقتراحات الِمنح التالية -21

من أجل برنامج  Making Cents Internationalِمنحة بموجب نافذة ِمنح القطاع الخاص مقدمة إلى 
 األدنىباب الريف في إقميم الشرق توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية إلى خمق فرص عمل لش

 وشمال أفريقيا
(EB 2012/107/R.26 ) 

 Making Cents Internationalالِمنحة المقترحة ف: إطار نافذة ِمنح القطاع الخاص المقدمة إلى  أثارت -22

قميم الشرق من أجل برنامج توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية إلى خمق فرص عمل لشباب الريف ف: إ
إيضاحات بشأن العممية المتبعة ف: اختيار الجية طمب فييا األعضاء  ط وشمال أفريقيا عدة تعميقاتاألوس

المتمقية لمِمنحة والمحتوى التقن: لممشروع، فضاًل عن تدفق األموال إلى اإلقميم. وأشار العديد من أعضاء 
فاصيل كافية. وأقرت إدارة المقتضب نسبيًا ال يتضمن تالمجمس التنفيذي إلى أن تقرير رئيس الصندوق 

الصندوق بالحاجة إلى النظر ف: تعديل صيغة تقرير رئيس الصندوق وطولو بالنسبة لمِمنح المقدمة ف: 
اغتنام فرصة العمل عمى األعضاء ف: المجمس التنفيذي  ممثم: الدولإطار نافذة القطاع الخاص، وحثَّت 

ية قبل انعقاد المجمس التنفيذي. وسمط رئيس الصندوق مع موظف: الُشعب اإلقميمية لمناقشة المسائل التقن
الضوء عمى عممية العناية الواجبة الشاممة الت: توجو إلى الِمنح الكبيرة ُقبيل عرضيا عمى المجمس التنفيذي 
لمموافقة عمييا. وأبرز مدير الُشعبة أىمية الِمنحة ف: ظل ارتفاع معدالت بطالة الشباب ف: إقميم الشرق 

ف: اإلقميم “ امتيازمراكز ” إلنشاءمال أفريقيا وأوروبا، وأشار إلى الفرصة الت: تتيحيا الِمنحة األدنى وش
 بشأن القضايا المتصمة بتنظيم مشروعات الشباب. وتمت الموافقة عمى الِمنحة المقترحة.

ة االستشارية الِمنح المقدَّمة بموجب نافذة الِمنح العالمية/اإلقميمية إلى مراكز دولية تساندها الجماع
 ( EB 2012/107/R.50)لمبحوث الزراعية الدولية 

سبتمبر/أيمول  35وافق المجمس التنفيذي عمى تعديل الييكل المال: لمِمنح المعتمدة من المجمس التنفيذي ف:  -23
فيما يتعمق بتمويل بموجب إجراء انقضاء المدة لممركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة  3123
مج زراعة الحفظ المتكاممة لإلنتاج المحصول: والحيوان: ألغراض التكثيف المستدام لمُنظم القائمة عمى برنا

الحبوب ف: شمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والمعيد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية من أجل مخططات 
نح من خالل البنك الدول: بصفتو ابتكارية لتنمية سمسمة قيمة لحوم األبقار ف: أفريقيا الجنوبية، وتمرير المِ 

ف: صندوق  4الوص: عمى صندوق الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية، وفقًا لنافذة التمويل 
  .االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية الجماعة

 


