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 الموافق عميها بموجب إجراء انقضاء المدة ات والبرامجشروعنح والمالم
تبنى المجمس التنفيذي قرارا يعدل فيو  ،1118ف: 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) 1101يناير/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 

سبتمبر/أيمول تود إدارة الصندوق إعالم المجمس التنفيذي أنو وبين دورت: المجمس ف:  ،وتبعا لما ورد أعاله -2
  :1102وديسمبر/كانون األول 

تمويل تكميم: مقترح تقديمو إلى جميورية بشأن  مذكرة رئيس الصندوقتمت الموافقة عمى  (0)
 14، بتاريخ الحيوانيةأفغانستان اإلسالمية من أجل برنامج التمويل الريف: الصغري ودعم الثروة 

 :EB 2013/LOT/P.11الوارد ف: الوثيقة القرار التال: ، من خالل تبن: 1102نوفمبر/تشرين الثان: 
منحة تكميمية بعمالت مختمفة تعادل  أفغانستان اإلسالميةجميورية : أن يقدم الصندوق إلى قـرر"

وحدة حقوق  3 010 000قيمتيا ثالثة ماليين وتسعمائة وعشرة آالف وحدة حقوق سحب خاصة )
تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط عمى أن سحب خاصة( 

 "واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

مقترح تقديميا إلى دولة بوليفيا المتعددة ندوق بشأن منحة تقرير رئيس الصتمت الموافقة عمى  (1)
برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية ف: أراض: دولة بوليفيا  من أجل القوميات

 14، بتاريخ بتمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المتعددة القوميات
 EB 2013/LOT/P.12، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

 :(EB 2013/LOT/P.12/Rev.1الوثيقة  الت: ستعدل لتصبح)
ة بوليفيا المتعددة القوميات منحة من برنامج التأقمم لصالح زراعة دول: أن ُيقدم الصندوق إلى قرر"

وحدة حقوق سحب خاصة ستة ماليين وخمسمائة ألف أصحاب الحيازات الصغيرة تعادل قيمتيا 
دوالر أمريك: تقريبًا(، عمى أن  01 111 111وحدة حقوق سحب خاصة( )بما يعادل  5 411 111)
خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه ت

  ".الوثيقة

تكميم: مقترح تقديمو إلى جميورية اليند من  قرضق بشأن عمى مذكرة رئيس الصندو تمت الموافقة  (2)
نوفمبر/تشرين  14، بتاريخ برنامج تمكين وتعزيز موارد الرزق ف: مناطق القبائل ف: أوريساأجل 

 :EB 2013/LOT/P.13، من خالل تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 1102الثان: 
مميون  04قرضًا تكميميا بشروط مختمطة تعادل قيمتو  جميورية اليند: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"

مميون وحدة حقوق سحب خاصة( عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى  8.8دوالر أمريك: )
 "تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.
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جميورية  إلىمقترح تقديمهما  ومنحةقرض تقرير رئيس الصندوق بشأن تمت الموافقة عمى  (3)
نوفمبر/تشرين الثان:  14، بتاريخ نيكاراغوا من أجل مشروع التكيف مع تغير المناخ واألسواق

الت: ستعدل )  EB 2013/LOT/P.14ف: الوثيقة  ةالوارد ةالتالي ات، من خالل تبن: القرار 1102
 :( EB 2013/LOT/P.14/Rev.1الوثيقة لتصبح

خمسة قرضًا بشروط تيسيرية لمغاية تعادل قيمتو  جميورية نيكاراغوا: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
وحدة حقوق سحب خاصة(  4 241 111وحدة حقوق سحب خاصة ) ماليين وثالثمائة وخمسين ألف

عمى أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة 
 .ثيقةف: ىذه الو 

: أن يقدم الصندوق إلى جميورية نيكاراغوا منحة بموجب إطار القدرة عمى تحمل الديون قرر أيضا
وحدة  4 241 111وحدة حقوق سحب خاصة ) خمسة ماليين وثالثمائة وخمسين ألفتعادل قيمتيا 

عمى أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  حقوق سحب خاصة(
 واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

: أن يقدم الصندوق إلى جميورية نيكاراغوا منحة ف: إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة قرر أيضا
وحدة حقوق سحب  خمسة ماليين وثالثمائة وعشرة آالفأصحاب الحيازات الصغيرة تعادل قيمتيا 

شروط وأحكام تكون مطابقة  وحدة حقوق سحب خاصة( عمى أن تخضع ألية 4 201 111خاصة )
  "عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام الواردة ف: ىذه الوثيقة.

تسانده ال تمت الموافقة عمى المنحة التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول:  (4)
، من خالل 1102نوفمبر/تشرين الثان:  14لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

  :EB 2013/LOT/G.11تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
تحسين سبل العيش وتعزيز صمود فقراء  أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج :قرر"

االجتماعية ف: منطقة ىندو كوش ف: جبال -الريف ف: مواجية التغييرات البيئية واالقتصادية
دوالر أمريك:( إلى  1 200 000تتجاوز مميونا ومائت: ألف دوالر أمريك: ) منحًة ال ،الييمااليا

ومدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى  المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال
 "نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

ن مقترح تقديميما إلى الجميورية اليمنية من يمنحتتقرير رئيس الصندوق بشأن  عمى تمت الموافقة (5)
 ةالتالي ات، من خالل تبن: القرار 1102 ولن األكانو مبر/ديس 8، بتاريخ أجل برنامج النمو الريف:

لوثيقة ا الت: ستعدل لتصبح) EB 2013/LOT/P.15ف: الوثيقة  ةالوارد
EB 2013/LOT/P.15/Rev.1): 

الجميورية اليمنية منحة ف: إطار القدرة عمى تحمل الديون تعادل إلى  قدم الصندوقيُ : أن قرر"
وحدة حقوق  8 631 111) حقوق سحب خاصةين ألف وحدة أربعقيمتيا تسعة ماليين وسبعمائة و 

عمى نحو أساس: لمشروط  تكون مطابقةً أخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، عمى أن سحب خاصة(
 .ف: ىذه الوثيقة واألحكام الواردة

الجميورية اليمنية منحة بموجب حساب أمانة برنامج التأقمم إلى  قدم الصندوقأن يُ  :أيضا قرر
ين ألف وحدة ثالثلصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تعادل قيمتيا ستة ماليين وستمائة و 
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خضع ألية شروط ت، عمى أن وحدة حقوق سحب خاصة( 5 521 111) حقوق سحب خاصة
 ".ف: ىذه الوثيقة واألحكام الواردةعمى نحو أساس: لمشروط  تكون مطابقةً أخرى  أحكامو 

إلى جميورية مولدوفا مقترح تقديمهما  ومنحةقرض تقرير رئيس الصندوق بشأن  عمى تمت الموافقة (6)
، من لديسمبر/كانون األو  8بتاريخ من أجل برنامج الصمود الشمول: االقتصادي الريف: والمناخ: 

لوثيقة ا الت: ستعدل لتصبح) EB 2013/LOT/P.17ف: الوثيقة  ةالوارد ةالتالي اتتبن: القرار  خالل
EB 2013/LOT/P.17/Rev.1): 

قرضًا بشروط تيسيرية لمغاية تعادل قيمتو عشرة  جميورية مولدوفا: أن يقدم الصندوق إلى قـرر"
وحدة حقوق سحب خاصة( عمى  000 500 10وحدة حقوق سحب خاصة ) ماليين وخمسمائة ألف

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

عشرين خمسة و أن يقدم الصندوق إلى جميورية مولدوفا منحة تعادل قيمتيا ثالثمائة و  :قرر أيضا
ة( عمى أن تخضع ألية وحدة حقوق سحب خاص 000 325)ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

 ".شروط وأحكام 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 (7)

، من خالل 1102ديسمبر/كانون األول  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 
 :EB 2013/LOT/G.12تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج التعاون بين بمدان الجنوب والتعاون قرر"
 اأفريقيالثالث: ألغراض التنمية الزراعية وتعزيز األمن الغذائ: ف: إقميم الشرق األدنى وشمال 

دوالر أمريك:( إلى مكتب  1 400 000وأوروبا، منحًة ال تتجاوز مميونا وثمانمائة ألف دوالر أمريك: )
األمم المتحدة لمتعاون بين بمدان الجنوب من أجل برنامج مدتو أربع سنوات وفقًا لشروط وأحكام 

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

تسانده  ال التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ةتمت الموافقة عمى المنح (8)
، من خالل 1102ديسمبر/كانون األول  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2013/LOT/G.13تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج وضع نظم مالية شاممة من أجل تحسين  :قرر"
، منحًة الفقراء الوصول إلى الخدمات المالية ف: المناطق الريفية مع المجموعة االستشارية لمساعدة

الدول: لإلنشاء البنك دوالر أمريك:( إلى مميون  1.1وخمسمائة ألف دوالر أمريك: ) اال تتجاوز مميون
من أجل برنامج مدتو ثالث سنوات وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقة عمى نحو أساس:  والتعمير

 "لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

تسانده  ال التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ةتمت الموافقة عمى المنح (01)
، من خالل 1102ديسمبر/كانون األول  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةماعة الج

 :EB 2013/LOT/G.14تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 
برنامج النمو الشامل، والسياسات اإلنتاجية الريفية قرر: أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: ل"

، منحًة ال تتجاوز مميونا وأربعمائة وتسعين ف: أمريكا الالتينية والكاريب:وسالسل القيم التشاركية 
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المجنة االقتصادية ألمريكا دوالرًا أمريكيًا( إلى  1 050 330ألف وسبعمائة وسبعين دوالرا أمريكيا )
 من أجل برنامج مدتو سنتين ونصف السنة وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى الالتينية والكاريب:

 ."نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة
تسانده  ال التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مركز دول: ةتمت الموافقة عمى المنح (00)

، من خالل 1102ديسمبر/كانون األول  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 
 :EB 2013/LOT/G.15القرار التال: الوارد ف: الوثيقة تبن: 

رفع سوية ميارات القيادة واإلدارة المستندة : أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج قرر"
، منحًة ال تتجاوز مميونا إلى النتائج لمبرامج الت: يموليا الصندوق ف: أفريقيا الغربية والوسطى

 المعيد الدول: لممياه واليندسة البيئيةدوالر أمريك:( إلى  1 200 000أمريك: )وستمائة ألف دوالر 
من أجل برنامج وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى 

 "المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.
تسانده  ال قميمية إلى مركز دول:التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإل ةتمت الموافقة عمى المنح (01)

، من خالل 1102ديسمبر/كانون األول  8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 
 :EB 2013/LOT/G.16تبن: القرار التال: الوارد ف: الوثيقة 

لمنماذج : أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئ: لمشروع توثيق أفضل الممارسات العالمية قرر"
المستدامة ف: الخدمات المالية الريفية لصالح الفقراء ف: البمدان النامية، ِمنحة ال تتجاوز مميونا 

دوالر أمريك:( إلى الرابطة اإلقميمية لالئتمان الزراع: والريف:  1 100 000ومائة ألف دوالر أمريك: )
شروط وأحكام تكون مطابقة عمى ف: آسيا والمحيط اليادي من أجل مشروع مدتو أربع سنوات وفقًا ل

 "نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدَّمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

 اتساندى ال ةكز دولياتمت الموافقة عمى المنح التالية بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقميمية إلى مر  (02)
، من خالل 1102كانون األول ديسمبر/ 8لمبحوث الزراعية الدولية، بتاريخ  االستشاريةالجماعة 

 :EB 2013/LOT/G.17ف: الوثيقة القرارات التالية الواردة تبن: 

أن يقدم الصندوق، من خالل حساب أمانة المجموعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية،  قرر:"
عال: تعزيز القدرة عمى المنافسة ف: سالسل قيمة طحين الكاسافا بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج 

دوالر أمريك:( إلى   000 500 2وخمسمائة ألف دوالر أمريك: ) ن، منحة ال تتجاوز مميونيالجودة
وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط  المعيد الدول: لمزراعة المدارية

 واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.

أن يقدم الصندوق، من خالل حساب أمانة المجموعة االستشارية لمبحوث الزراعية  قرر أيضا:
ف:  الضعافالنظم المتكاممة لإلنتاج الزراع: لمفقراء و الدولية،  بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج 

دوالر أمريك:(  000 500 1وخمسمائة ألف دوالر أمريك: ) ا، منحًة ال تتجاوز مميونالجافة المناطق
وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى ة جافالمركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: المناطق الإلى 

 نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: ىذه الوثيقة.
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أن يقدم الصندوق، من خالل حساب أمانة المجموعة االستشارية لمبحوث الزراعية  قرر أيضًا:
زيادة األمن الغذائ: وقدرة النظم الزراعية عمى الصمود لدولية،  بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج ا

، منحة ال ف: شرق أفريقيا من خالل االعتماد الواسع النطاق لمممارسات الزراعية الذكية مناخيا
وفقًا  المدارية المركز الدول: لمزراعةدوالر أمريك:( إلى  000 000 2تتجاوز مميون: دوالر أمريك: )

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

تشارية لمبحوث الزراعية أن يقدم الصندوق، من خالل حساب أمانة المجموعة االس قرر أيضا:
منحًة ال ف: أفريقيا، ظم االيكولوجية بغية تقديم تمويل جزئ: لبرنامج المياه واألراض: والن الدولية،

وفقًا  المعيد الدول: إلدارة المياهدوالر أمريك:( إلى  000 000 2تتجاوز مميون: دوالر أمريك: )
لشروط وأحكام تكون مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكام المقدمة إلى المجمس التنفيذي ف: 

 "ىذه الوثيقة.
بموجب إجراء عالوة عمى ذلك، قدمت المقترحات التالية إلى المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا 

ديسمبر/كانون األول بعد دورة  خالل/ لمتعميقات عمييا انقضاء المدة مع المواعيد النيائية التالية
 لممجمس:

 
 1102ديسمبر/كانون األول  00الموعد النيائ: 

 :ىشاشة مصايد األسماك الساحميةبرنامج دعم الحد من  :جيبوت 
(EB 2013/LOT/P.18) 

 1102ديسمبر/كانون األول  11الموعد النيائ: 

  مركز تعميم وتنمية ريادة األعمال: خمق الفرص لمشباب الريفيين ف: أفريقيا الغربية
 (EB 2013/LOT/G.18) والوسطى

 1102ديسمبر/كانون األول  18الموعد النيائ: 

  :تمويل تكميم: مقترح تقديمو لجميورية نيبال الديمقراطية  - الصندوقمذكرة رئيس نيبال
 (EB 2013/LOT/P.19) االتحادية لبرنامج تحسين البذور لممزارعين

  :تعديل التمويل التكميم: المقدم إلى جميورية نيبال  - مذكرة رئيس الصندوقنيبال
 المرحمة الثانية –فقر الديمقراطية االتحادية لمشروع دعم صندوق التخفيف من وطأة ال

(EB 2013/LOT/P.20 ) 


