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 موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي
 مقترحات المشروعات/البرامج

الت  البرامج التالية، عد المائة على مقترحات المشروعات/ب عشرةالثانية وافق المجلس التنفيذي ف  دورته  -1
 مع إطار القدرة على تحمل الديون. تتماشى

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف 
 ( EB 2014/112/R./8) في المنطقة الغربيةوالتسويق  الزراعي مشروع دعم اإلنتاج :كوت ديفوار

ومنحة  ،وحدة حقوق سحب خاصةمليون  77.41 مةيبققرض تقديم وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على  -2
من مليون وحدة حقوق سحب خاصة  4..2ومنحة بقيمة  ،وحدة حقوق سحب خاصةمليون  77.41 بقيمة

مشروع لتمويل  لجمهورية كوت ديفوارحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
وقد أشار أعضاء المجلس التنفيذي على الصندوق بأن:  .ف  المنطقة الغربية والتسويق الزراع  دعم اإلنتاج

الت  نفذت أنشطة  ( يقوم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدول 4( يركز على عوامل المخاطر؛ و)7)
 ف  البلد.

 أفريقيا الشرقية والجنوبية –باء 
 وسو بوروندي: البرنامج الوطني لألمن الغذائي والتنمية الريفية في إمبو وم

(EB 2014/112/R.9+Add.1+Sup.1) ( والتي غدت اآلن الوثيقةEB 2014/112/R.9/Rev.1) 

مليون دوالر أمريك   01ومنحة بقيمة  ،دوالر أمريك مليون  7 بقيمةمنحة  تقديم وافق المجلس التنفيذي على -3
لتمويل البرنامج الوطن  لألمن الغذائ  والتنمية الريفية ف   البرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ  من

وقد طلب ممثال بلجيكا وسويسرا ف  المجلس التنفيذي إيضاحات عن دور كل من جهات إيمبو وموسو. 
 - صندوق األوبك للتنمية الدولية، و ، والصندوقالبرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ  -التمويل المشترك 

همية التعاون األوثق بين الجهات الفاعلة الت  تنفذ مشروعات ف  إقليم إمبو. وتم التأكيد على نظرا إلى أ
صالح شبكات الري وتنمية سالسل القيمة، نظرا لتزايد انعدام أهمية البر  نامج، وال سيما فيما يتعلق ببناء وا 

. وقبيل انعقاد نخفض الحال ف  بوروندي، ومعدل النمو الزراع  الم األمن الغذائ  ومستوى سوء التغذية
المجلس التنفيذي، تم تقديم ردود على استفسارات من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة البلجيكية 

وذكر ممثل اليابان ف  المجلس التنفيذي أن باإلمكان تقديم مساعدة تقنية من اليابان إلى بوروندي للتنمية. 
من أجل تنمية سلسلة قيمة األرز ف  إقليم إمبو، مع التأكيد على فرص لمزيد من التعاون مع الصندوق. 

ف تستخدم ف  أغلبها سو  البرنامج العالم  للزراعة واألمن الغذائ وأوضحت إدارة الصندوق أن أموال 
؛ والدعم المؤسس ؛ وتنمية سلسلتين للقيمة لتمويل أنشطة بناء القدرات الت  تستهدف المنظمات الشعبية

صالح شبكات الري،  صندوق األوبك للتنمية الدولية)الحليب واألرز(. وسوف يقدم  أمواال من أجل بناء وا 
يوفر األسمدة لصغار  موحدمساهمة إلى صندوق  وأنشطة التحكم بالمياه، بينما سيقوم الصندوق بتقديم

والوكالة البلجيكية للتنمية جار بالفعل ف  الميدان،  الصندوق البلجيك  لألمن الغذائ المنتجين. والتعاون مع 
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، ومشروع تسريع تحقيق األهداف البرنامج االنتقال  إلعادة اإلعمار ف  فترة ما بعد النزاعوال سيما ف  تنفيذ 
 لأللفية الذي يموله االتحاد األوروب . اإلنمائية

 حيط الهاديمآسيا وال –جيم 
ضفاء الطابع التجاري على الزراعةمشروع الترويج بنغالديش:   للمشاريع الزراعية وا 

 (EB 2014/112/R.10+Add.1+Sup.1( )والتي غدت اآلن الوثيقة EB 2014/112/R.10/Rev.1) 

 لجمهورية بنغالديش حقوق سحب خاصة وحدةمليون  .43.0 بقيمةوافق المجلس التنفيذي على قرض  -4
ضفاء الطابع التجاري على الزراعة، بشروط تيسيرية  دعمل الشعبية مشروع الترويج للمشاريع الزراعية وا 
وأشار ممثلو الدول األعضاء ف  المجلس التنفيذي إلى أن هذا المشروع يتواءم مع سياسات . للغاية

نهجه االبتكاري ف  تنمية سالسل القيمة وتمويل المشاريع الصغرى ف  الصندوق وتقديره الواضح ل
 بنغالديش.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا –دال 
 ( EB 2014/112/R.13) المرحلة األولى – برنامج التنمية الريفية في المناطق الجبليةالمغرب: 

 ،بشروط عادية حقوق سحب خاصة وحدةمليون  ..73بقيمة قرض  علىباإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -5
من حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة مليون وحدة حقوق سحب خاصة  ..7.4ومنحة بقيمة 

الجهات المانحة الت  تدعم  تعدد. ونظرا للمشروع، من أجل تقديم تمويل مشترك لأصحاب الحيازات الصغيرة
( بذل جهود إضافية 7بلجيكا وسويسرا بالتال : ) ، أوصى ممثالالعنصر الثان  –المغرب األخضر  خطة

( أن تضم 4والمشروعات األخرى الت  تمولها الجهات المانحة؛ ) مشروعلبناء عمليات تآزر بين هذا ال
للمياه  ساميةة المندوبياللجنة التوجيهية الوطنية أعضاء ذوي صلة من، على سبيل المثال، وزارة الفالحة، وال

ف  تقرير رئيس الواردة أن بيانات معدالت الفقر  إلى ل بلجيكا ف  المجلس التنفيذيوالغابات. وأشار ممث
مسح خط أساس خالل إجراء  مشروعتصميم اللتوقع ، إال أنه عبر عن تقديره 4111الصندوق تعود إلى عام 

 .عن هذه المعدالت ف  منطقة المشروعالتنفيذ لتحديث المعلومات 


