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 موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجمس التنفيذي
 مقترحات المشروعات/البرامج  -أوال
تماشى ي بماوافق المجمس التنفيذي ف  دورتو التاسعة بعد المائة عمى مقترحات المشروعات والبرامج التالية،  -1

 عمى تحمل الديون.مع إطار القدرة 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -ألف
 (EB 2013/109/R.19) ندا: مشروع الشمول المالي في المناطق الريفيةغأو 

مميون وحدة  7192بشروط تيسيرية لمغاية بمبمغ إجمال  قدره  وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض -2
أكدت ف  المناطق الريفية. وعمى وجو اإلجمال، حقوق سحب خاصة ألوغندا لتمويل مشروع الشمول المال  

بعض األسئمة  تر يثأو  .عمى أىمية االستثمار ف  سياق المناطق الريفية ف  أوغنداتدخالت أعضاء المجمس 
والحاجة إلى إطار ناظم مالئم لممؤسسات  ؛المحددة حول: االتساق مع تدخالت الشركاء اإلنمائيين اآلخرين

مجموعات االدخار المالية من المستوى الرابع؛ وبعض المخاطر الممكنة الناجمة عن االستثمار ف  

؛ وكفاءة المشروع وفعاليتو التكاليفية. وعند التطرق لمتعميقات الواردة من أعضاء واالئتمان المجتمعية
ومدير شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية، ومدير  ،البرامج إدارةدائرة المجمس، أوضح نائب الرئيس المساعد ل

وغندا عمى أنو سيتم السع  لتحقيق االنسجام مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين بصورة ألالبرنامج القطري 
وذلك ضمن إطار المواءمة مع  ،ية خالل تنفيذ المشروع كما كان الحال عميو خالل تصميمواستباق

المظاىر وقد تم إحراز تقدم ممحوظ خالل األشير القميمة الماضية ف   ؛يات واألولويات الوطنيةاالستراتيج
 ؛حزيران لعرضو عمى البرلمان بغية مناقشتويونيو/الناظمة مع موافقة مجمس الوزراء عمى اإلطار الناظم ف  

تعمقة باستدامة الم مخاطرومن المتصور وجود إجراءات مالئمة ف  وثيقة التصميم لمتخفيف من ال
مجموعات االتحاد الوطن  لـ باستدامة أيضاو دعميا تم سيالتي  مجموعات االدخار واالئتمان المجتمعية

أما التكاليف المتصورة ليذا المشروع في  تتسق بشكل كامل مع المعايير . االدخار واالئتمان المجتمعية
المحم  ف  أوغندا، عالوة عمى تمك السائدة ف  صناعة الخدمات المالية المستندة إلى المجتمع السائدة ف  

بالوضع المتقدم لممفاوضات مع االتحاد األوروب  بغية تنفيذ  أيضا اإلقميم. وأعمم مدير الشعبة المجمس
 استثمار رديف ف  صندوق لألوراق المالية لدعم تنمية األعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

 إقميم آسيا والمحيط الهادي -باء
 (EB 2013/109/R.39/Rev.1غالديش: مشروع التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل العيش )بن

مميون وحدة حقوق سحب خاصة لمشروع التكيف مع  191عمى منحة بقيمة  وافق المجمس التنفيذي باإلجماع -3
برنامج تغير المناخ وحماية سبل العيش ف  بنغالديش. وأثنى المجمس عمى الصندوق لتعبئتو لمموارد من 

ة، وإلعداد إجراءات حماية بارز التأقمم لصاح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لمتطرق لقضايا تغير المناخ ال
وىو  ،وفرص مستدامة لسبل العيش لصالح فقراء الريف ف  بيئة صعبة مثل تمك السائدة ف  إقميم ىاور

ع التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل وسع مشرو لمشروع ف  بنغالديش. ويتوقع أن ياإلقميم المعين ليذا ا
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 سبل العيش العيش مظاىر التأقمم مع تغير المناخ ف  المشروع الرئيس  ف  ىذا اإلقميم، وىو مشروع تحسين
 األساسية ف  ىاور. يةالبن

تساءل أعضاء المجمس عن التقدم الذي أحرزتو إجراءات الصندوق ف  الحد من المخاطر المالية ف   وقد -4
الشفافية  منظمة القطري، وأشاروا بصورة مخصوصة إلى القضايا الت  سمط عمييا الضوء ف  تقريرالبرنامج 

، وى  الوكالة المنفذة ليذا المشروع ف  دولية بالنسبة لـدائرة تنمية اإلنتاج الحيوان  ومنتجات األلبانال
حصيفة ف  برامجو القطرية  رفع من سوية إجراءاتو لضمان إدارة ماليةبنغالديش. وأوضح الصندوق بأنو قد 

واستعراضات التوريد والمراجعة الخارجية. ويسود الشعور بأن تقرير منظمة  ،عمى شاكمة تقدير اإلدارة المالية
قد جاء ف  وقتو لتنبيو الحكومات والشركاء اإلنمائيين عمى حد سواء بضرورة تعزيز  يةدولالالشفافية 

بالعمل بصورة وثيقة مع المجمس  ةرحب الصندوق بتوصيإجراءاتيم ومواءمتيا مع بعضيا البعض. و 
وأكد  الشركاء اإلنمائيين اآلخرين لمتطرق لمقضايا المالية عمى مستويات سياساتية أو مؤسسية أعمى.

أن اإلشراف المباشر يساعد عمى توجيو المشروعات ف  طريق التنفيذ السميم  عمى الصندوق مجددا لممجمس
تيجة مفادىا أن الصندوق ييا. وفيما يتعمق بالمظاىر المالية، خرج المجمس بنتحديد أوجو الضعف ف عمىو 

سوف يخصص قسما مكرسا ف  تقرير اإلشراف األول عن كيفية التطرق لمقضايا الت  قالت منظمة الشفافية 
  بأنيا من األمور المثيرة لمقمق. وسوف يتم نشر تقرير اإلشراف وتوزيعو عمى الدول األعضاء ف الدولية

 الصندوق كما ى  الممارسة المعتادة.

اإلجابات الت  تمقاىا حول بعض التساؤالت التقنية فقد كان المجمس راضيا عن  ،عالوة عمى ذلك -5
، ومشاتل حة لسبل العيش، مثل موضوع الخيزرانالمخصوصة المتعمقة بالفوائد الناجمة عن الفرص المقتر 

 متنبؤعاليا التوضيحات اإلضافية الخاصة بإنشاء نظام ل البذور؛ واألنشطة غير الزراعية. وقدر المجمس
الطقس والفيضانات. وأحاط الصندوق المجمس عمما بتكاليف الصيانة الت  ستتحمميا صناديق الحكومة، ب

 والتأكيدات الت  تم الحصول عمييا خالل المفاوضات.

 (EB 2013/109/R.20الحيواني والوصول إلى األسواق )نتا  باكستان: مشروع ال 
الحيوان  والوصول إلى األسواق من جدول أعمال الدورة التاسعة بعد المائة لممجمس نتاج طب مشروع اإلش   -6

الموافقة الداخمية عمى ىذا المشروع. وسوف الستكمال عممية  باكستانالتنفيذي لمسماح بوقت أطول لحكومة 
. إال أنو ال بد من 3172كانون األول يعرض المشروع عمى الدورة التالية لممجمس التنفيذي ف  ديسمبر/

بعض بوا دل، وأاعمىذا االجتلممشروع خالل اإلشارة إلى أن أعضاء المجمس التنفيذي قد عبروا عن دعميم 
التعميقات وطمبوا بعض التوضيحات بشأنو. وقبل ىذا االجتماع، تم طمب إيضاحات عن الفوارق بين قواعد 

جراءات  ر الوطنية وتمك الت  يتبعيا الصندوق. وتم توفير ىذه اإليضاحات لتخفيف من المخاطاالتوريد وا 
كان المشروع يركز بصورة أكثر من الالزم عمى  إذابصورة كتابية. وخالل االجتماعات، ورد تعميق حول ما 

وتم إيضاح أنو وعمى الرغم من أن الصحة الحيوانية تشكل واحدا من العناصر اليامة ف   .الصحة الحيوانية
نيج المشروع، إال أن المشروع يتبنى نيجا متكامال لتنمية الثروة الحيوانية، يضم عناصر متكاممة مختمفة 

 العناصر ف  ذهىع جمي ويتم التعامل مع (،ياوتسويق ،تياوتغذي ،الحيوانات تربيةأي الصحة الحيوانية، و )
إلخ قبل  ،بالقيام ببعض األنشطة الخفيفة مثل التخطيط والتدريبالوقت نفسو. وأوصى المجمس أيضا 

 االستثمارات المادية. وتم التأكيد بأن ىذا ىو النيج الذي سيتبعو المشروع.
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اتفاقية عمى تعديل  –السبيال -وادارغباكستان: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع دعم سبل العيش في 
 (EB 2013/109/R.21) التمويل

السبيال –وادارالخاصة بمشروع دعم سبل العيش ف  غوافق المجمس التنفيذي عمى تعديل اتفاقية التمويل  -7
دوالر أمريك ، والت  تم  211 111لمنظر ف  النفقات المؤىمة ذات الصمة بأنشطة االستيالل، بما يعادل 

 .المشروع ولكن قبل تاريخ نفاذ مفعولو تكبدىا بعد تاريخ موافقة المجمس عمى

 بنه غفييت نام: مشروع التنمية الريفية المستدامة لصالح الفقراء في محافظتي ها تنه وكوان
(EB 2013/109/R.22) 

مميون  1922مميون وحدة حقوق سحب خاصة، ومنحة بقيمة  7.91وافق المجمس التنفيذي عمى قرض بقيمة  -8
مميون  191وحدة حقوق سحب  خاصة من موارد الصندوق، وقرض من حساب األمانة اإلسبان  بما يعادل 

، أوضحت الشعبة القضايا ذات الصمة باستيداف يورو، لتمويل ىذا المشروع. وف  سياق مداوالت المجمس
 ة.المرتفعاألقميات اإلثنية وتدخالت المشروع ف  المناطق 

 تينية والكاريبيأمريكا الال  -جيم

 (EB 2013/109/R.24 + Corr.1التنمية الريفية التعاونية في القميم الشرقي ) كوبا: مشروع
مميون وحدة حقوق سحب خاصة بشروط عادية،  59.6قرض الصندوق بما قيمتو  ناقش المجمس التنفيذي -9

مميون وحدة حقوق سحب خاصة، وقرض من حساب األمانة اإلسبان  بما  .192ومنحة الصندوق بما يعادل 
مميون يورو، بشروط عادية، لجميورية كوبا لغرض تمويل مشروع التنمية الريفية التعاونية ف   .319يعادل 

 اإلقميم الشرق .

يطاليا، وسويسرا، وألمانوخالل الدورة -11 يا، والنرويج، ، أثار أعضاء المجمس من مممكة ىولندا، والكويت، وا 
وعممية وسرعة تحديث  ،وكندا تساؤالت حول نمط التعاونيات الزراعية غير الحكومية الت  سيدعميا المشروع

 ةالقطاع الزراع  ف  كوبا، واإلجراءات الخاصة بإدارة المعرفة المنظور بيا خالل التنفيذ، وتقدير مساىم
مكانية إشراك جيات مانحة  دولية أخرى. ووفرت مديرة الشعبة واالقتصادي حكومة كوبا ف  المشروع، وا 

 اإلقميم  فييا تعميقات ف  ىذا الشأن.

 27تدخل حيز النفاذ إال بتاريخ  عمى ىذا المشروع لن التنفيذي وتم االتفاق عمى أن موافقة المجمس -11

 .3172أكتوبر/تشرين األول 

 
 


