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 ت والبرامج التي ناقشها المجمس التنفيذيموجز مقترحات المشروعا
 مقترحات المشروعات/البرامج -أوال
 الت  تتماشىالبرامج التالية، عد المائة عمى مقترحات المشروعات/ب العاشرةوافق المجمس التنفيذي ف  دورتو  -1

 مع إطار القدرة عمى تحمل الديون.

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف 
 ( EB 2013/110/R.46) مشروع التنمية الزراعية والريفيةوق: مذكرة رئيس الصند: غابون

بمبمغ إجمال  قدره  سبان اإل من حساب أمانة المرفقوافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض  -2
لمشروع التنمية   تمويل تكميمك(، لجميورية غابون، أمريك  مميون دوالر 4.3يورو )حوال   3 141 111

دعم بمدان عن عضو التنفيذي من أنغوال الأعرب و مجمس أي أسئمة. الأعضاء يطرح  ولمالزراعية والريفية. 
 القائمة جيم ألىداف المشروع.

 ودعم العمالة وريادة األعمال: مشروع التدريب المهني لشباب الريف، مالي
(EB 2013/110/R.16/Rev.1 ) 

سحب خاصة، ومنحة  حقوق وحدةمميون  01.7وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى تقديم قرض قيمتو  -3
التدريب المين  لشباب مشروع حقوق سحب خاصة لجميورية مال ، لتمويل " وحدةمميون  01.7 تياقيم

الذي يتسم باالستيداف جديد المشروع بال". ورحب المجمس التنفيذي الريف، ودعم العمالة وريادة األعمال
ل كم  مع استراتيجيات التنمية القطرية وي  ىذا المشروع ى يتماشو ووافق عمى أىمية االستثمار.  ،مال الجيد ف  
االستقرار،  ويمكن أن يؤدي المشروع إلى تحقيقتدخالت الجيات المانحة األخرى ف  مال .  بشكل جيد

شمال البالد. وتم التشديد عمى ضرورة التنسيق القوي مع الجيات المانحة  إلىسيما من خالل توسعو  ال
أكد مدير الحافظة القطرية أن ممثم  الجيات المانحة و لقطاع العام. إلى اصص دعم مختقديم األخرى و 
المين   والتدريب التوظيفوزارة إلى مؤسس   سيتم تقديم دعمو  ليذا المشروعف  المجنة التوجييية  سيشتركون

 عمى المستويين المركزي واإلقميم .

تمويل من برنامج التأقمم  –عية في مالي مشروع تعزيز اإلنتاجية الزرا  :مذكرة رئيس الصندوق: مالي
 ( EB 2013/110/R.17/Rev.1) لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 وحدة مميون 5.4 قيمتياممشروع ف  شكل منحة لوافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى تقديم تمويل إضاف   -4
جميورية إلى حيازات الصغيرة الأصحاب زراعة التأقمم لصالح برنامج حساب أمانة حقوق سحب خاصة من 

تمويل مشروع تعزيز أن ي كم ل الصغيرة  الحيازاتأصحاب زراعة التأقمم لصالح برنامج ومن شأن مال . 
تدخل برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة باإلنتاجية الزراعية. ورحب المجمس التنفيذي 

الموارد المائية ف   اتمخاطر المناخ وتقييم تقديراتإدماج  الحاجة إلى بشأنرح سؤال محدد ف  مال . وط  
الذي يركز عمى الري عمى  المكونيذا مقررة بالفعل لالمخاطر  تقديراتتم التأكيد عمى أن و . 1 المكون

الالزمة البيانات ذات الصمة بنطاق صغير ويدعم خدمات األرصاد الجوية ف  مال  لتزويد المزارعين 
 مياه.لمتكيف مع ندرة ال
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 ( EB 2013/110/R.18) التأقمم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزراعية في حزام السافانا برنامج: نيجيريا
 الصندوقمن ، ومنحة أمريك  مميون دوالر 61 قيمتوتبمغ  الذيقرض الصندوق عمى وافق المجمس التنفيذي  -5

 الحيازات الصغيرةأصحاب زراعة لح التأقمم لصابرنامج من مميون دوالر أمريك ، ومنحة  1.37 قيمتيا
ف  ف  حزام السافانا التأقمم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزراعية لبرنامج أمريك  مميون دوالر  04 قيمتيا
ف  برنامج التأقمم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزراعية ف  حزام السافانا عمى وافق المجمس . و نيجيريا

النص وسيتم تقاسم عمى المجمس. األحكام المعروضة اوضات وفقا لمشروط و المفرىنا بإكمال نيجيريا 
 لمعمم.حسب األصول مع المجمس  بشأنوتفاوض ملا

 ( EB 2013/110/R.19/Rev.1) تمديد مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية: السنغال
 وحدةمميون  11.5متو وقي مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى تمديد -6

أولويات سالسل القيمة المستيدفة  قد أعرب عن بعض الشواغل إزاءخاصة. وكان المجمس سحب حقوق 
. وأكد امكمفتشغيميا كون يالت  يمكن أن المنظمات المينية منتديات و  من حيث الطمب الوطن  القائم

المزارعين منظمات وليس مع  ةالمزارعين الوطني المجمس أيضا عمى ضرورة العمل أكثر مع منظمات
. وأشار الصندوق إلى أن أىداف المشروع تتمثل ف  ضمان األمن الغذائ  ألصحاب ةواإلقميمي ةالمحمي

لبيع فائض  األسواقإلى  مالسنغال وتحسين وصولي ف  الحيازات الصغيرة ف  منطقة حوض الفول السودان 
قميمية قوية. أسواق وجود  من بينيار أمو  جممةسالسل القيمة عمى أساس  واختيرت. اإلنتاج محمية ووطنية وا 

، أشار الصندوق إلى أن المشروع سيعمل عمى جميع المستويات وفيما يتعمق بمنظمات المزارعين الوطنية
منتديات أما فيما يتعمق بمن خالل إقامة صمة قوية بين منظمات المزارعين المحمية واإلقميمية والوطنية. 

سالسل الجيات الفاعمة ف  أشار الصندوق إلى أن ىذه المنتديات تدار بواسطة فقد  ،المنظمات المينية
 .مع تسييل المشروع االقيمة أنفسي

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -باء 
 (EB 2013/110/R.20/Rev.1) المرحمة الثالثة –مشروع تنمية مجتمعات المراعي : إثيوبيا

وحدة حقوق خاصة مميون  44.2قيمتو لمغاية  تيسيريةبشروط  وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض -7
. ةالثالثالمرحمة  – المراع  مجتمعاتمشروع تنمية إلى جميورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية لتمويل 

يطالياو  ،ألمانياو  ،كنداو  ،بناءة من أعضاء المجمس التنفيذي من أنغوالومعمومات مرتدة تعميقات ووردت   ،ا 
من التعميقات مع مدير  العديدتم تبادل و والواليات المتحدة األمريكية.  ،المممكة المتحدةو  ،سويسراو  ،ىولنداو 

الدروس بالرئيسية  المسألة وتتعمقاستجابات مناسبة. قدمت الحافظة القطرية قبل اجتماع المجمس التنفيذي و 
استفادة  يةكيفبفتتعمق الثانية  لمسألةاأما مى المجمس التنفيذي. عبطريقة منيجية  عرضياالمستفادة وكيفية 

المركزية ترتيبات التنفيذ إلى المستويات المحمية، مع بالثالثة  المسألةتتعمق و  ،ىذا االستثمار النساء من
قدم المدير و واإلقميم .  االتحادي ينعمى المستويتكون أضعف األخذ ف  االعتبار أن قدرات التنفيذ 

عضاء المجمس التنفيذي أن أل ا، وأكدالمسائلىذه  بشأناستجابات مناسبة  يةالحافظة القطر ومدير  اإلقميم 
 القطري. المستوىف  التنمية عمى سيستمر مع الجيات الشريكة الحوار حول المسائل المذكورة أعاله 
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 المقاومة لتغير المناخ مشروع مساندة أنشطة األعمال الزراعية وما بعد الحصادرواندا: 
(EB 2013/110/R.21/Rev.1) 

حقوق سحب وحدة مميون  7.66قيمتو لمغاية  تيسيريةوافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض بشروط  -8
برنامج التأقمم لصالح زراعة منحة من و  ،حقوق سحب خاصةوحدة مميون  7.66قيمتيا منحة و خاصة، 

مشروع اندا لتمويل حقوق سحب خاصة لجميورية رو مميون وحدة  3.40قيمتيا أصحاب الحيازات الصغيرة 
وردت تعميقات ومعمومات مرتدة بناءة من أعضاء . تم مساندة أنشطة األعمال الزراعية وما بعد الحصاد

تم تبادل العديد من التعميقات مع مدير و  .وأنغوال ،واليابان ،وألمانيا ،وسويسرا ،ىولنداالمجمس التنفيذي من 
 نشأت عنالرئيسية الت   والمسألةاستجابات مناسبة. قدمت و البرنامج القطري قبل اجتماع المجمس التنفيذي 

 بطريقة منيجية إلى المجمس التنفيذي.يا الدروس المستفادة وكيفية تقديمتتعمق بىذه التبادالت 

 (EB 2013/110/R.22/Rev.1زامبيا: برنامج توسيع التمويل الريفي )

وقرض  ،حقوق سحب خاصة من موارد الصندوق وحدةمميون  4.4قيمتو وافق المجمس التنفيذي عمى قرض  -9
 وف  سياقتمويل برنامج توسيع التمويل الريف . ليورو  ماليين 8 قيمتو سبان اإل من حساب أمانة المرفق

التنمية ف  شركاء بمشاورات الالمتعمقة  المسائلمداوالت المجمس، أوضحت شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية 
كما سيستمر السع  مكثفة مع الشركاء المعنيين. المشاورات السوف تستمر و . بعثات التصميمالت  طرحتيا 

 .والمنتجات المالية ف  المناطق الريفية ف  زامبياإلى اغتنام فرص إقامة شراكات بغية تعزيز تقديم الخدمات 
طريقة أكثر بيتعين تناوليا ، مؤسسية مسألةناقش المجمس التنفيذي مسألة "الدروس المستفادة" باعتبارىا و 

الذي تم االنتياء منو الدروس المستفادة من تنفيذ برنامج التمويل الريف   أنتم االتفاق عمى و منيجية. 
 .ويتم تقاسميابرنامج عمر الممف  ستؤخذ من

 آسيا والمحيط الهادي -جيم 
مشروع تنمية األعمال الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة في شيان : الصين

(EB 2013/110/R.23/Rev.1) 
مشروع مميون وحدة حقوق سحب خاصة لدعم  28.55 وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض قيمتو -11

بما  ،سنة 07مشروط واألحكام العادية )ل وفقاتنمية األعمال الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة ف  شيان 
يحدده الصندوق  الذيشاري السنوي سنوات، بسعر فائدة يساوي سعر الفائدة اإل 4ف  ذلك فترة سماح مدتيا 
حقيقة أنو مشروع ب، رحب أعضاء المجمس التنفيذي الموافقة عمى المشروع وعند(. عمى أساس نصف سنوي

، مما يشير إلى التزام أكبر من الحكومة المركزية الحجم ستفيد من تمويل نظير كبيريتجريب  مبتكر 
خير الب ذلك . وينبغ  أن يبشرالمشروع حتى بعد االنتياء منيا اإلنمائية تحقيق أىدافبوالحكومات المحمية 

ن المشروع. ورحب الناشئة عفضل الممارسات أل نطاق الالحقالاستدامة التدخالت وتوسيع فيما يتعمق ب
الت  تراع  مصالح تعاونيات الالتركيز عمى االبتكارات ف  مجاالت تطوير كذلك بأعضاء المجمس التنفيذي 

روابط السوق و تمويل سمسمة القيمة الداخمية لترتيبات السل القيمة المتخصصة لمفقراء، و المزارعين، وسال
 .المستيدفة بعناية
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 (EB 2013/110/R.24/Rev.1) اإلنتاج الحيواني والوصول إلى األسواق مشروعباكستان: 
 1.275 قيمتياحقوق سحب خاصة ومنحة  مميون وحدة 11.32قيمتو وافق المجمس التنفيذي عمى قرض  -11

الموافقة عمى  وعند. مشروع اإلنتاج الحيوان  والوصول إلى األسواقخاصة لتمويل سحب حقوق  مميون وحدة
المحمية ف   ماتكيف أدمجت ىياكل الحكو  (0المشروع، طمب أعضاء المجمس التنفيذي توضيحات بشأن )

 توريدالمقترح لشراء و  لالتمويما إذا كان  (1)؛ تيااقدر  التغمب عمى مشكمة ضعفتم يكيف المشروع، و 
 خطر (3؛ )من القطاع الخاصالمتوقع مبمغ التمويل المشترك  (2؛ )عمى استدامة المشروع يؤثرالمقاحات 
ستنفذ  المحمية ذات الصمة اتمؤسسات الحكوم (0)أن ومنتجات الدواجن. وأوضح  األلبان أسعارتقمبات 
الحساب المخصص  (1؛ )يز قدرة ىذه المؤسساتكمية كبيرة من الموارد لتعز  تم تخصيص أنو، و المشروع

إجراء من الصعب  (2؛ )كآلية لضمان االستدامة بعد انتياء المشروع منشألشراء وتوريد المقاحات واألدوية 
المشروع أثناء التنفيذ ف  ىذه  سيستخدميامن القطاع الخاص الت  المقدمة لموارد كم  لحجم اقياس 

قامة شر المشروع عن اىتماميم باالرتباط بيذا مشغم  القطاع الخاص ن العديد مالمرحمة، ولكن أعرب  كة اوا 
ومنتجات الدواجن ف  المنطقة المستيدفة عمى مدى  األلبانأسعار المتعمقة بعمى أساس البيانات و  (3معو؛ )

قبل مكتوبة . ووردت تعميقات وطمبات توضيحات ةمنخفض األسعارعتبر مخاطر تقمبات تالعقد الماض ، 
لمجتمعات مساىمات ااألساس المنطق  ل (1؛ )بنجابالاألساس المنطق  لمشروع ف   (0بشأن ) جتماعاال

األسباب الكامنة الت  أدت إلى  (2المجتمعية؛ )نية التحتية ممكون الفرع  لمبالمحمية والمساىمات الفردية ل
ىذه التعميقات  وتم الرد عمى. تيدافاالساستراتيجية  (3؛ )بنجابال إقميم منانتشار الفقر ف  المناطق الريفية 

 كتابة.

 مشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر ميكونغ في محافظتي بين تري وترا فنه: فييت نام
(EB 2013/110/R.25/Rev.1) 

لمغاية،  تيسيريةبشروط  مميون وحدة حقوق سحب خاصة 03.24 وافق المجمس التنفيذي عمى قرض قيمتو -12
مميون وحدة حقوق سحب خاصة من حساب أمانة برنامج التأقمم لصالح زراعة  6.71منحة قيمتيا و 

المجمس التنفيذي،  مداوالت وف  سياقمع تغير المناخ.  التكيفتمويل مشروع لأصحاب الحيازات الصغيرة 
توسيع نطاق أنشطة المشروع، والمبادرات و ، ةنظير الالجيات المتعمقة بتمويل  ت الشعبة المسائلأوضح
قضايا القطاع الخاص وكذلك  االنخراط معواستراتيجيات  ،والتمويل الريف  ،تغير المناخلمتكيف مع مة القائ

 بين الجنسين.التمايز 

 أمريكا الالتينية والكاريبي -دال 

تنسيق السياسات والحوار من أجل الحد من الفقر وانعدام المساواة في المنطقة شبه القاحمة في البرازيل: 
 (EB 2013/110/R.47/Rev.1) رازيل )المرحمة الثانية(شمال شرق الب

  مشروع التنمية المستدامة الريفية في اإلقميم شبه القاحل في والية باهياالبرازيل: 
(EB 2013/110/R.26/Rev.1) 

قيمتو حقوق سحب خاصة وقرض وحدة مميون  1وافق المجمس التنفيذي باإلجماع عمى قرض قيمتو  -13
 18.15قيمتو ، وقرض بو القاحمة ف  شمال شرق البرازيلويل مشروع المنطقة شيورو لتم مميون 00.25

لتمويل مشروع التنمية المستدامة الريفية ف  اإلقميم شبو القاحل، ف  مميون وحدة حقوق سحب خاصة 
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ف  المشروعين  ينالمناسب ليذلمتركيز الجغراف   مأعرب أعضاء المجمس التنفيذي عن تقديرىو البرازيل. 
 لمصمحةا عمى تعزيز التغييرات الييكمية مقدرتيو منطقة ف  البالد، بالنظر إلى أنيا أفقر شرق البرازيل  شمال

المساىمة ف   ا ف ا مع السياسات العامة الحالية لمكافحة الفقر الريف  وىدفيمماتساقيو سكان الريف الفقراء، 
التجربة الناجحة لممرحمة األولى من عمى  الضوءمجمس الأعضاء  سمطالتنفيذ الناجح ليذه السياسات. و 

المشروعات الموافق عمييا ، والت  ستساىم ف  نجاح بو القاحمة ف  شمال شرق البرازيلمشروع المنطقة ش
 هعن تقدير أيضا عرب تكرارىا وتوسيع نطاقيا. وأ   الت  يمكنالبتكارات والممارسات الجيدة مؤخرا كمصدر ل

المنطقة شبو لمشاركة ف  تمويل مشروع من الت  مكنت الصندوق اإلسبان ، وا حساب األمانةمساىمة ل
 .القاحمة ف  شمال شرق البرازيل

 شمال أفريقيا وأوروباالشرق األدنى و  –هاء 
 (EB 2013/110/R.27/Rev.1المرحمة الثانية ) –تنمية الثروة الحيوانية واألسواق  برنامج: قيرغيزستان

حقوق سحب خاصة،  وحدةمميون  6.1 قيمتولمغاية  تيسيريةوافق المجمس التنفيذي عمى قرض بشروط  -14
برنامج التأقمم لصالح زراعة حساب أمانة ومنحة من حقوق سحب خاصة،  وحدةمميون  6.1 قيمتيامنحة و 

برنامج تنمية الثروة لتمويل  وحدة حقوق سحب خاصةمميون  5.4أصحاب الحيازات الصغيرة قيمتيا 
عمى  التفصيميةردود لمالمداوالت أعرب المجمس عن تقديره  وف  سياق. الثانيةالمرحمة  –الحيوانية واألسواق 
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