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 الموافق عميها بموجب إجراء انقضاء المدة ات والبرامجشروعنح والمالم
تبنى المجمس التنفيذي قرارا يعدل فيو  ،3119ف: 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) 3101يناير/كانون الثان:  0

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

كانون /ديسمبرتود إدارة الصندوق إعالم المجمس التنفيذي أنو وبين دورت: المجمس ف:  ،وتبعا لما ورد أعاله -2
 :3102أبريل/نيسان و  3103األول 

الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ال تسانده  تمت (0)
، من خالل 2012ديسمبر/كانون األول  12الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ 

 :EB 2012/LOT/G.15تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج مسارات األثر وتوسيع النطاق، منحًة "

لإلصالح دوالر أمريك:( إلى المركز اإلقميم:  3 111 111ال تتجاوز مميون: دوالر أمريك: )
الزراع: والتنمية الريفية ف: الشرق األدنى من أجل برنامج مدتو ثالث سنوات ونصف وفقًا 
لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي 

 ."ف: ىذه الوثيقة
الدىا فإن الواليات المتحدة ال وأشارت ممثمة الواليات المتحدة إلى أنو نظرا لموالية التشريعية ف: ب

برنامج مسارات األثر وتوسيع النطاق  يمكنيا أن تشترك ف: الموافقة باإلجماع فيما يخص 
 لصالح المركز اإلقميم: لإلصالح الزراع: والتنمية الريفية ف: الشرق األدنى.

 
فمبين من أجل الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض مقترح تقديمو إلى جميورية ال تمت (3)

، من خالل 3103ديسمبر/كانون األول  03مشروع اإلدارة المتكاممة لمموارد الطبيعية والبيئة، بتاريخ 
 :EB 2011/LOT/P.14تبن: القرارات التالية الواردة ف: الوثيقة 

 
 ثالثة عشر "قرر: أن يقدم الصندوق إلى جميورية الفمبين قرضًا بشروط متوسطة تعادل قيمتو

وحدة حقوق سحب  02 351 111ن ألف وحدة حقوق سحب خاصة )خمسيو  تينومائ مميوناً 
عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  ،خاصة(

 "واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.
 

تسانده  تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: (2)
، من خالل 3103ديسمبر/كانون األول  01الزراعية الدولية، بتاريخ  لمبحوثالجماعة االستشارية 

 :EB 2012/LOT/G.16تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 



EB 2013/108/INF.5 

3 

"قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج إدارة المعرفة ف: المرحمة الثانية من 
وأربعمائة  اً الوسطى بشأن إدارة موارد األراض: الزراعية، منحًة ال تتجاوز مميون مبادرة بمدان آسيا

والر أمريك:( إلى المركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: د 0 111 111ألف دوالر أمريك: )
المناطق الجافة من أجل برنامج مدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو 

 "ألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.أساس: لمشروط وا
 

تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: تسانده  (1)
، من خالل 3103ديسمبر/كانون األول  01الدولية، بتاريخ  الزراعيةالجماعة االستشارية لمبحوث 

 :EB 2012/LOT/G.17تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
"قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج تعزيز سالسل قيمة األرز ف: أفريقيا 

 0 171 111الغربية والوسطى، منحًة ال تتجاوز مميونًا وأربعمائة وسبعين ألف دوالر أمريك: )
المركز األفريق: لألرز من أجل برنامج مدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط دوالر أمريك:( إلى 

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

 
تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض ومنحة مقترح تقديميما إلى جميورية  (5)

 األول ديسمبر/كانون 01الثروة الحيوانية واألسواق  بتاريخ  تنميةقيرغيزستان من أجل برنامج 
 :EB 2012/LOT/P.15/Rev.1، من خالل تبن: القرارات التالية الواردة ف: الوثيقة 3103
 

قدم الصندوق إلى جميورية قيرغيزستان قرضًا بشروط تيسيرية لمغاية تعادل قيمتو "قـرر: أن ي
وحدة حقوق سحب  1 511 111ستة ماليين وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

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

 
ا: أن يقدم الصندوق إلى جميورية قيرغيزستان منحة تعادل قيمتيا ستة ماليين قرر أيض

وحدة حقوق سحب خاصة( عمى أن  1 511 111وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )
تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه 

 الوثيقة."
 

يس الصندوق بشأن قرض ومنحة مقترح تقديميما إلى الجميورية رئ تقريرتمت الموافقة عمى  (1)
 –الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحمية ف: الجنوب الشرق:  التنميةالتونسية من أجل برنامج 

ف:  ة، من خالل تبن: القرارات التالية الوارد3103ديسمبر/كانون األول  01المرحمة الثانية، بتاريخ 
 :EB 2012/LOT/P.16/Rev.1الوثيقة 
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"قـرر: أن يقدم الصندوق إلى الجميورية التونسية قرضًا بشروط عادية تعادل قيمتو سبعة ماليين 
وحدة حقوق سحب خاصة(، عمى أن  7 191 111وتسعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة ) 

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

 
قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى الجميورية التونسية منحة تعادل قيمتيا ثالثمائة وعشرين ألف 

وحدة حقوق سحب خاصة(، عمى أن تخضع ألية شروط  231 111وحدة حقوق سحب خاصة )
 وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

 
يضا: أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: إلى قرر أ

الجميورية التونسية قرضَا من خالل الصندوق بصفتو مديرا لحساب األمانة اإلسبان: بشروط 
يورو(، عمى أن  03 111 111عادية تعادل قيمتو اثن: عشر مميونا وأربعمائة ألف يورو )

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

 
إلى جميورية السودان من أجل  اتمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمي (7)

ديسمبر/كانون األول  09الزراع: السودان: لمتمويل األصغر، بتاريخ  البنكتوسيع نطاق مبادرة 
 :EB 2012/LOT/18/Rev.1، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 3103

"قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لتوسيع نطاق مبادرة البنك الزراع: السودان: 
 935 111لمتمويل األصغر، منحًة ال تتجاوز تسعمائة وخمسة وعشرين ألف دوالر أمريك: )

مدتو ثالث سنوات، وفقًا لشروط وأحكام تكون  برنامجدوالر أمريك:( إلى جميورية السودان، ل
 مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة."

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

 لمتمويل األصغر ف: جميورية السودان.
 

تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ال تسانده  (8)
، من خالل تبن: 3102يناير/كانون الثان:  3راعية الدولية، بتاريخ لمبحوث الز  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2012/LOT/G.19القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
توسيع نطاق  – (CoB)"قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لنموذج النقد الجاىز 

الشرقية، منحًة ال تتجاوز نموذج آمن وشفاف لألعمال التجارية لصغار المزارعين ف: أفريقيا 
دوالر أمريك:( إلى مؤسسة  0 111 111قيمتيا مميونًا وأربعمائة وأربعين ألف دوالر أمريك: )

التجارة لمجميع المحدودة من أجل برنامج مدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة 
 ىذه الوثيقة." عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف:
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تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ال تسانده  (9)
، من خالل 3102يناير/كانون الثان:  03لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2012/LOT/G.20تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج تعزيز األمن الغذائ: ف: منطقة القرن  "قرر:

األفريق: من خالل استثمارات المغتربين ف: الزراعة، منحًة ال تتجاوز مميونًا وخمسمائة ألف 
( من BiD) دوالر أمريك:( إلى مؤسسة شبكة األعمال ف: التنمية 0 511 111دوالر أمريك: )

برنامج مدتو أربع سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط أجل 
 واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة."

 
ن مقترح تقديميما إلى يعمى مذكرة رئيس الصندوق بشأن قرض ومنحة تكميمي الموافقةتمت  (01)

 31حقم: ف: األراض: القديمة، بتاريخ جميورية مصر العربية من أجل مشروع تطوير الري ال
ف: الوثيقة  ة، من خالل تبن: القرارات التالية الوارد3102يناير/كانون الثان: 
EB 2012/LOT/P.17: 

 
ديسمبر/كانون األول  2"قرر: أن يعدل القرض التكميم: الذي وافق عميو المجمس التنفيذي ف: 

ى جميورية مصر العربية بمبمغ يعادل ثمانية بموجب إجراء انقضاء المدة بشروط عادية إل 3103
وحدة حقوق سحب   8 771 111ماليين وسبعمائة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

خاصة( لتمويل مشروع تطوير الري الحقم: ف: األراض: القديمة بحيث يصبح ثمانية ماليين 
ب خاصة( وحدة حقوق سح 8 151 111وأربعمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

وحدة حقوق  8 211 111( األشغال بما يعادل 0وتخصيصو لفئات اإلنفاق عمى النحو التال:: )
وحدة حقوق سحب  051 111( وسائل النقل والمعدات والمواد بما يعادل 3سحب خاصة؛ )

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

 
ديسمبر/كانون  2قرر أيضا: أن تعدل المنحة التكميمية الت: وافق عمييا المجمس التنفيذي بتاريخ 

بموجب إجراء انقضاء المدة والمقدمة إلى جميورية مصر العربية بما يعادل  3103األول 
وحدة حقوق سحب خاصة( لتصبح  221 111ثالثمائة وثالثين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

وحدة حقوق سحب خاصة(  151 111ستمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )
وحدة حقوق  311 111( األشغال بما يعادل 0وتخصيصيا لفئات اإلنفاق عمى النحو التال:: )

وحدة حقوق سحب  21 111( وسائل النقل والمعدات والمواد بما يعادل 3سحب خاصة؛ )
وحدة حقوق سحب  001 111( المساعدة التقنية/ الخدمات االستشارية بما يعادل 2خاصة؛ )
وحدة حقوق سحب خاصة، عمى أن تخضع ألية  371 111( التدريب بما يعادل 1خاصة؛ )

 شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة."
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تمت الموافقة عمى مذكرة رئيس الصندوق بشأن قرض تكميم: مقترح تقديمو إلى جميورية الرأس  (00)
أبريل/نيسان  2الترويج لمفرص االقتصادية االجتماعية الريفية، بتاريخ  برنامجاألخضر من أجل 

 :EB 2012/LOT/P.1، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 3102
 

جميورية الرأس األخضر قرضًا تكميميًا بشروط تيسيرية لمغاية لصندوق إلى "قرر: أن يقدِّم ا
وحدة حقوق  2 151 111تعادل قيمتو ثالثة ماليين وخمسين 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."

 
تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض ومنحة مقترح تقديميما إلى جميورية  (03)

المرحمة الثانية بتاريخ  -الريف: والنيوض بالمجتمعات المحمية  التمويلسيراليون من أجل  برنامج 
 EB 2012/LOT/P.2 رات التالية الواردة ف: الوثيقة، من خالل تبن: القرا3102أبريل/نيسان  2
 :(EB 2013/LOT/P.2/Rev.1الت: ستجمع لتصبح الوثيقة )و 

قرضًا بشروط تيسيرية لمغاية تعادل قيمتو سبعة  سيراليون"قرر: أن يقدم الصندوق إلى جميورية 
وحدة حقوق  2 275 111)ماليين وثالثمائة وخمسة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جميورية سيراليون منحة تعادل قيمتيا سبعة ماليين وثالثمائة 
وحدة حقوق سحب خاصة(، عمى  2 275 111وخمسة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

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

 
عمى مذكرة رئيس الصندوق بشأن التعديالت عمى اتفاقية التمويل لجميورية تشاد  الموافقةتمت  (02)

، من خالل 3102أبريل/نيسان  7بشأن مشروع إدارة المياه الرعوية ف: المناطق الساحمية، بتاريخ 
 :EB 2013/LOT/P.3/Rev.1ف: الوثيقة  ةلتالية الواردتبن: القرارات ا

"قـرر: تعديل الفقرتين باء وجيم من ديباجة اتفاقية التمويل وفقًا لألحكام والشروط الواردة ف: 
 . EB 2013/LOT/P.3/Rev.1الوثيقة 

قرر أيضا: تعديل أنشطة المشروع الواردة ف: الممحق األول وجدول تخصيص الموارد الوارد ف: 
 .3-وجيم 0-لممحق الثان: من اتفاقية التمويل من أجل إدراج المكونين الفرعيين جيما

وىو  3103مايو/أيار  1قرر كذلك: تعديل تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ بأثر رجع: إلى 
 ."3-وجيم 0-التاريخ الذي تولى فيو الصندوق مسؤولية تمويل المكونين الفرعيين جيم

 
الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض مقترح تقديمو إلى جميورية سيشيل من أجل  تمت (01)

، 3102أبريل/نيسان  7مشروع االبتكارات المحمية التنافسية لصالح الزراعة صغيرة النطاق، بتاريخ 
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1 

الوثيقة  لتصبحجمع الت: ست) EB 2013/LOT/P.4من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
EB 2013/LOT/P.4/Rev.1 :) 

وتسعمائة  "قرر: أن يقدم الصندوق إلى جميورية سيشيل قرضًا بشروط عادية تعادل قيمتو مميون
وحدة حقوق سحب خاصة(، عمى أن  0 981 111وثمانين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

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

 


