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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) 3171يناير/كانون الثان:  7

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

 أبريل/نيسان تود إدارة الصندوق إعالم المجمس التنفيذي أنو وبين دورت: المجمس ف:  ،وتبعا لما ورد أعاله -2
 :3172وسبتمبر/أيمول 

من  جميورية رواندامقترح تقديمو ل تكميم: بشأن تمويلمذكرة رئيس الصندوق الموافقة عمى  تمت (7)
، من 3172يوليو/تموز  7، بتاريخ مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه ف: كيريي: أجل

 :EB 2012/LOT/P.5ف: الوثيقة  ةالوارد ةالتالي اتخالل تبن: القرار 
 تعادل قيمتوبشروط تيسيرية لمغاية قرضا تكميميا  جميورية روانداأن يقدم الصندوق إلى  قـرر:"

( عمى وحدة حقوق سحب خاصة 000 100 5وحدة حقوق سحب خاصة )  خمسة ماليين ومائة ألف
ف: واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكامخضع ألية شروط أن ي

 ؛ىذه الوثيقة

ا خمسة ماليين ومائة تعادل قيمتيمنحة تكميمية  جميورية رواندا: أن يقدم الصندوق إلى أيضا قـرر
خضع ألية أن ت( عمى وحدة حقوق سحب خاصة 000 100 5وحدة حقوق سحب خاصة ) ألف

 ".ف: ىذه الوثيقةواألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكامشروط 
 

 اتساندىال تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  (3)
، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8الزراعية الدولية، بتاريخ  لمبحوثالجماعة االستشارية 

 :EB 2013/LOT/G.2التال: الوارد ف: الوثيقة 
التعاون متوسط األجل مع اتحاد لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"

دوالر أمريك:  مميون:ال تتجاوز ًة منح المرحمة الثانية، –المزارعين ف: إقميم آسيا والمحيط اليادي 
من  آلسيويين من أجل التنمية الريفية المستدامةاتحاد المزارعين اإلى دوالر أمريك:(  2 000 000

عمى نحو أساس: لمشروط  ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفقسنوات  خمسأجل برنامج مدتو 
 ".المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامواأل
 

تسانده  ال التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ةتمت الموافقة عمى المنح (2)
، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8الدولية، بتاريخ  الزراعيةالجماعة االستشارية لمبحوث 

 :EB 2013/LOT/G.3التال: الوارد ف: الوثيقة 
فريقية لالئتمان اإلنمائ: لمرابطة األمبرنامج لأن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  قرر:"

دوالر أمريك:(  1 000 000دوالر أمريك: )مميون ال تتجاوز  ةً ، منح2012-2013 الزراع:الريف: و 
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لشروط  اً وفقثالث سنوات مدتو من أجل برنامج الرابطة األفريقية لالئتمان الريف: والزراع: إلى 
المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه  حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةً تكون مطابق حكاموأ

 ".الوثيقة
 

تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: تسانده  (4)
، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2013/LOT/G.4التال: الوارد ف: الوثيقة 
الحد من المخاطر وتحسين سبل العيش لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  :قرر"

ًة ، منحالمعتمدة عمى األرز ف: جنوب شرق: آسيا من خالل اتحاد البيئات غير المالئمة لألرز
 امميونقيمتيا ال تتجاوز  الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدوليةمن خالل حساب أمانة 

من إلى المعيد الدول: لبحوث األرز دوالر أمريك:(  1 000 000دوالر أمريك: )وخمسمائة ألف 
عمى نحو أساس: لمشروط  ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفقأربع سنوات أجل برنامج مدتو 

 ."المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكامواأل
 

تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: تسانده  (5)
، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2013/LOT/G.5التال: الوارد ف: الوثيقة 
االستثمار المشترك الذك: بيئيًا المستند لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  :قرر"

ال تتجاوز  ةً ، منحإلى زراعة األشجار ف: التأقمم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ف: آسيا
 المركز العالم: لمحراجةإلى دوالر أمريك:(  1 000 000دوالر أمريك: )وخمسمائة ألف  امميون

عمى نحو أساس:  ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفقثالث سنوات من أجل برنامج مدتو  الزراعية
 ."المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة حكاملمشروط واأل

 
تسانده  ال تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: (6)

، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 
 :EB 2013/LOT/G.6التال: الوارد ف: الوثيقة 

العمميات السياساتية ألغراض األثر لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  :قرر"
 808 000دوالر أمريك: )وثمانمائة وثمانية آالف وأربعمائة  امميونال تتجاوز  ةً ، منحواسع النطاق

ثالث سنوات مدتو من أجل برنامج مركز أمريكا الالتينية لمتنمية الريفية إلى دوالر أمريك:(  1
المقدمة إلى المجمس  حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفق

 "التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.
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تسانده  ال تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: (7)

، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 
 :EB 2013/LOT/G.7التال: الوارد ف: الوثيقة 

مبادرة التعمم بشأن أمن حيازة األراض: لتقديم تمويل جزئ:  قرر: أن يقدم الصندوق، بغية"
 امميون قيمتيا ال تتجاوز ةً ، منحالمرحمة الثانية -ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية  والموارد الطبيعية

إلى برنامج األمم دوالر أمريك:(  1 020 000دوالر أمريك: )وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف 
تكون  حكاملشروط وأ اً وفقثالث سنوات مدتو ج من أجل برنامالمتحدة لممستوطنات البشرية 

 "المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة. حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةمطابق
 

ريا من إلى جميورية ليب مقترح تقديموتكميم:  قرضعمى مذكرة رئيس الصندوق بشأن  الموافقةتمت  (8)
، من خالل تبن: القرار 3172يوليو/تموز  75، بتاريخ مشروع إعادة إحياء القطاع الزراع: أجل

 :EB 2013/LOT/P.6التال: الوارد ف: الوثيقة 

 مميونا وستمائة وستين ألف تعادل قيمتوقرضا تكميميا  رياجميورية ليب: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
خضع ألية شروط أن ي( عمى وحدة حقوق سحب خاصة 000 660 1وحدة حقوق سحب خاصة ) 

 ."ف: ىذه الوثيقةواألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكام

من ىندوراس تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن قرض مقترح تقديمو إلى جميورية  (9)
 77بتاريخ  لمنطقة الحدودية الجنوبية الغربيةسية والتنمية المستدامة ف: امشروع القدرة التنافأجل 

 :EB 2013/LOT/P.7 الوارد ف: الوثيقةالقرار التال: ، من خالل تبن: 3172أغسطس/آب 
تسعة ماليين  تعادل قيمتو بشروط مختمطةقرضا  جميورية ىندوراس: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"

( عمى وحدة حقوق سحب خاصة 9 541 111 وحدة حقوق سحب خاصة ) وخمسمائة وأربعين ألف
ف: واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكامخضع ألية شروط أن ي

 ."ىذه الوثيقة
أغسطس/آب  27، بتاريخ نافذة المنح العالمية/اإلقميمية بموجبالتالية منحة التمت الموافقة عمى  (71)

 :EB 2013/LOT/G.8، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 3172
دعم الصندوق لعمميات المؤتمر العالم: لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ:  :قرر"

 000 000دوالر أمريك: )تسعمائة ألف  قيمتيا ال تتجاوز ةً ، منحلألمم المتحدة لمشعوب األصمية
ثالث من أجل برنامج مدتو  الفريق العامل الدول: لشؤون الشعوب األصميةإلى دوالر أمريك:( 

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

لمنح القطرية بموجب نافذة امنحة مقترح تقديميا  تقرير رئيس الصندوق بشأنتمت الموافقة عمى  (77)
 27، بتاريخ جميورية موزامبيق من أجل مشروع تعزيز حقوق الصيادين الحرفيين ف: المواردإلى 

 :EB 2013/LOT/G.9، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 3172أغسطس/آب 
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لمشروع تعزيز حقوق الصيادين الحرفيين ف:  ،تمويل جزئ: بغية تقديمقرر: أن يقدم الصندوق، "
يتم توفيرىا من خالل ( يورو 000 000 ) خمسمائة ألف يورو قيمتيا ال تتجاوز ةمنحالموارد 

المساىمات التكميمية لمممكة بمجيكا ف: الصندوق البمجيك: لألمن الغذائ: إلى جميورية موزامبيق 
عمى نحو  ةً تكون مطابقوأحكام شروط  مشروع مدتو ثالث سنوات عمى أن تخضع أليةمن أجل 

 ".المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقةواألحكام أساس: لمشروط 

جميورية الو الديمقراطية إلى  امقترح تقديميمنحة تمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن  (73)
 7بتاريخ  الوس برنامج األمن الغذائ: والتغذوي وروابط األسواق ف: جنوبالشعبية من أجل 

 :EB 2013/LOT/P.8 الوارد ف: الوثيقةالقرار التال: ، من خالل تبن: 3172سبتمبر/أيمول 

ستة ماليين تعادل قيمتيا  جميورية الو الديمقراطية الشعبية منحةيقدم الصندوق إلى : أن قـرر"
 أنعمى وحدة حقوق سحب خاصة(  6 471 111) وحدة حقوق سحب خاصةوأربعمائة وسبعين ألف 

ف: ىذه  واألحكام الواردةأخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  وأحكامخضع ألية شروط ت
 ."الوثيقة

من أجل إلى جميورية غينيا  مقترح تقديميا منحةتمت الموافقة عمى تقرير رئيس الصندوق بشأن  (72)
 وفارانا السفمىحو غينيا التوسع ن –البرنامج الوطن: لدعم الجيات الفاعمة ف: سالسل القيم الزراعية 

 الوارد ف: الوثيقةالقرار التال: ، من خالل تبن: 3172سبتمبر/أيمول  73بتاريخ 
EB 2013/LOT/P.9/Rev.1: 

منحة تعادل قيمتيا خمسة عشر مميونا ومائة وخمسة قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جميورية غينيا "
حقوق سحب خاصة( عمى أن تخضع  وحدة 75 775 111وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

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

 

تسانده  ال التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ةتمت الموافقة عمى المنح (74)
، من خالل تبن: 3172سبتمبر/أيمول  73لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 EB 2013/LOT/G.10القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
تنمية القدرات لموصول إلى إدارة  إلى برنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: قرر:"

مميون: ال تتجاوز  ة، منحلبمدان الناميةأفضل لالستثمارات العامة ف: الزراعة صغيرة النطاق ف: ا
من أجل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى دوالر أمريك:(  2 000 000دوالر أمريك: )

المقدمة  حكامعمى نحو أساس: لمشروط واأل ةً تكون مطابق حكاملشروط وأ اً وفقشيرا  20مدتو برنامج 
 "إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

 

 
 

 
 


