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  موجز مقترحات المشروعات والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفيذي

 مقترحات المشروعات/البرامج – أولا 
صادق المجلس التنفيذي ف: دورته الثامنة عشرة بعد المائة على مقترحات المشروعات والبرامج التالية، وه:  -1

 .تحمل الديونتتماشى مع إطار القدرة على 

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف
 زيندرو  االنيجر: مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية الزراعة األسرية في مناطق مارادي، وتاهو 

(EB 2016/118/R.17) 

ومنحة بقيمة  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 8.15صادق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -2
 سحب خاصة لجمهورية النيجر لتمويل العجز ف: برنامج تنمية الزراعة األسرية وحدة حقوقمليون  8.15

وسلط ممثل مصر ف: المجلس التنفيذي، بالنيابة عن القائمة جيم، مع  .ف: مناطق مارادي وتاهوا وزيندر
ية ف: واحدة ، الضوء على أهمية هذه المبادرة ف: تعزيز التنمية الريفنيجيرياوالجزائر و  اسويسرا واسباني :ممثل

 من أفقر بلدان العالم. 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -باء

 (EB 2016/118/R.18) المرحلة الثانية -أثيوبيا: برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير

 1.08ومنحة بقيمة  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 72.95 ةيمبقصادق المجلس التنفيذي على قرض  -3
مليون وحدة حقوق سحب خاصة من حساب أمانة  7.87ومنحة قيمتها  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة

أصحاب الحيازات الصغيرة إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية. وعند  زراعةبرنامج التأقلم لصالح 
صندوق خالل التنفيذ بما سلط المجلس التنفيذي الضوء على الحاجة ألن يقوم ال البرنامجالموافقة على هذا 

لمخاطر ذات الصلة باألمن، ل( ضمان رصد وثيق 2وتطوير التأمين الزراع:؛ ) نشوءدعم ( 1يل:: )
( ضمان التعاون والتنسيق مع البرامج الرئيسية الت: تعد 3والقضايا البيئية واالجتماعية، عالوة على الفساد؛ )

اإلدارة المستدامة  مشروع، بما ف: ذلك برنامج النمو الزراع: و من المعالم البارزة الت: تنفذها حتومة أثيوبيا
( ضمان أن تغط: استراتيجية 5مؤشرات التغذوية؛ )ال( تحسين 4األمان المنتجة؛ ) ةلألراض: وبرنامج شبت

أصحاب الحيازات الصغيرة،  زراعةإدارة المعرفة ف: البرنامج األنشطة الت: يدعمها برنامج التأقلم لصالح 
للروابط ( الترويج 6يأخذ بعين الحسبان التنوع اإليتولوج: الزراع: ف: أثيوبيا؛ ) ا  هج أتثر تمايز بما ف: ذلك ن  

 بما ف: ذلك المنظمات غير الحتومية. ،مع القطاع الخاص ف: التنفيذ

ألن الحذر الواجب اتخاذه إزاء  البرنامجوقد أخذ المجلس علما  بامتناع الواليات المتحدة عن الموافقة على "
، البرامجال يلب: المتطلبات التشريعية للواليات المتحدة لمثل هذه  البرنامجالقضايا البيئية المعروض ف: 

  "وبخاصة توقيت اإلفصاح عن وثائق اآلثار البيئية.
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 ( EB 2016/118/R.19/Rev.1) األلبان في روانداصناعة رواندا: مشروع تنمية 

بشروط وحدة حقوق سحب خاصة مليون  31.35ادق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة ص -4
لتمويل مشروع تنمية  لجمهورية روانداوحدة حقوق سحب خاصة مليون  0.79ومنحة بقيمة  ،تيسيرية للغاية

األهمية  ىلالضوء عسلط المجلس التنفيذي  ،وعند الموافقة على هذا المشروع .األلبان ف: روانداصناعة 
الريفية، والحد من الفقر واألمن الغذائ: والتغذوي ف: رواندا االستراتيجية لقطاع األلبان الفرع: ف: التنمية 

وف: إقليم أفريقيا الشرقية تتل. وطلبت ممثلة سويسرا ف: المجلس التنفيذي إيالء اهتمام إضاف: للمخاطر 
للمخاطر ف: سياق سلسلة القيمة التجارية لأللبان )وه: ذات الصلة بالعمل مع أتثر الستان الريفيين عرضة 

خبرة متثفة ف:  الصندوق يمتلك على أن يسلع قابلة للفساد بسرعة(. وأتدت إدارة الصندوق للمجلس التنفيذ
ف: تصميم وتنفيذ آليات بناء األصول، واستهداف أشد شرائح الستان الريفيين فقرا  ادعم حتومة رواند

هذه الخبرة لبناء قاعدة أصول تتترر األلبان ف: رواندا، صناعة النسبة لمشروع تنمية وعرضة للمخاطر. وب
ودعم إدماجها التدريج:  ،ذيتها وسبل عيشها اإلجماليةقر بهدف تحسين أمنها الغذائ:، وتغلألسر شديدة الف

  Heifer Project International. تذلك فإن الصندوق قد أرسى شراتة معوالمستدام ف: سالسل قيم األلبان
ويحظى هذا النهج  .يع نطاق النهج إلى المستوى الوطن:سوالت: تشارك أيضا ف: تمويل هذا المشروع، لتو 

بتقدير عال من حتومة رواندا توسيلة لتحقيق أثر فعل: على التخفيف من الفقر ف: المناطق الريفية ضمن 
  .فقيرة( توفير بقرة واحدة لتل أسرة( Girinkaبرنامج إطار 

 ( EB 2016/118/R.20/Rev.1) زمبابوي: برنامج إعادة إحياء نظم ري أصحاب الحيازات الصغيرة

بموجب إطار وحدة حقوق سحب خاصة مليون  18.30على منحة بقيمة صادق المجلس التنفيذي باإلجماع  -5
. ازات الصغيرةة زمبابوي لتمويل برنامج إعادة إحياء نظم ري أصحاب الحييالقدرة على تحمل الديون لجمهور 

مته نظرا للجفاف واسع النطاق الذي ءأثنى المجلس التنفيذي على مال ،وعند المصادقة على هذا البرنامج
. وقد دفع هذا الجفاف بالعديد من الستان الريفيين إلى 2016ضرب أفريقيا الجنوبية وبخاصة زمبابوي عام 

أيضا على ترتيز هذا البرنامج على تضافر تل من حافة المجاعة والفقر العميق. وأثنى المجلس التنفيذي 
إعادة إحياء نظم الري وتنمية األسواق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة. وأتد المجلس على أن هذه 

ماليا ومستدامة من خالل اإلنتاج الموجه لألسواق. إضافة إلى ذلك، فقد أثنى  ةالمخططات ستتون مجدي
طات مستخدم: المياه وللقدرات الوطنية لضمان استدامة مخططات الري الصندوق لتعزيزه لراب المجلس على

على التعاون الوثيق مع الشرتاء اإلنمائيين اآلخرين الذي سيتم  للمجلس ت اإلدارةالمعاد إحياؤها. وأتد
اإلبقاء عليه لتجنب التداخل ولتعزيز تفاءة الدروس المستفادة لتل جهة من الجهة األخرى. وأتد الصندوق 

ضا على أنه سوف يقوم باإلشراف االئتمان: والتقن: على هذا البرنامج. وسيتم توفير هذه المنحة لزمبابوي أي
خاصة، وال يتوقع أن يؤثر إدخال العملة الوطنية الصينية ف: سلة وحدات حقوق السحب البوحدات حقوق 

سعرية ف: تقديرات تتلفة ية والالسحب الخاصة على تمويل البرنامج ألنه قد تم إدراج تل من الطوارئ الماد
 تقلبات األسعار والعمالت. وه: تأخذ بعين االعتبارالبرنامج 
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 الشرق األدنى، وشمال أفريقيا وأوروبا -جيم
  (EB 2016/118/R.22) المغرب: مشروع التنمية الريفية في جبال األطلس

مليون يورو  1.29ومنحة بقيمة  ،يورومليون  40.61صادق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -6
وعبر ممثل مصر، بالنيابة عن القائمة  .ف: جبال األطلس ةللمملتة المغربية لتمويل مشروع التنمية الريفي

االجتماع:  واالقتصادياالستهداف المؤسس:  مشيرا  إلى أن ترحقا التدخل المذدعمها القوي له نجيم، ع
بحيث يمتن إعادة إنعاش المناطق  ،ر الت: تترأسها النساء والشبابالفعال من شأنه أن يفيد المعدمين واألس

تحقيق آثار إنمائية هامة من خالل تحسين الريفية مما يؤدي إلى تقليص الهجرة خارج هذه المناطق. ويتوقع 
الري وتبن: التقنيات الزراعية المالئمة المحسنة وتنمية سالسل القيمة. وسيتم أيضا تحسين صمود المناطق 

إلى إدراج أنشطة تربية الحيوانات، مسلطا الضوء المجلس لريفية عالوة على الحماية االجتماعية. وأشار ا
إلى مخاطر ال على األمن  والت: يمتن أن تؤدي ،وه: قضية مقاومة المضادات الحيوية ،على قضية أتبر

اإلجابات الت: تم  نعالغذائ: وحده ولتن على الصحة العامة على وجه العموم. وشعر المجلس بالرضا 
. وتذلك تمت اإلشارة إلى المناقشات المحتملة ، والت: اسُتلمت قبل الدورةتوفيرها لألسئلة المقدمة خطيا

والجارية للحصول على تمويل ف: المستقبل من مصرف التنمية األفريق: )لصالح محافظات جبلية إضافية 
ن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: استنادا إلى تذلك احتمال االستفادة من التعاو  ،أخرى ف: المغرب(

سالسل  إدراج تمويل مخصوص للنهوض بهذا النوع من األنشطة ف: سياق المشروع. وفيما يتعلق بنهج
تابتتار مؤسس: الجتذاب وتعبئة  "التجميع"حداثة مفهوم المقترح، سلط المجلس التنفيذي الضوء على  القيمة

 االستثمارات الخاصة.

 مقترحات المنح -اثاني

بشأن دعم مشروع تمويل الشتات للتمويل الصغري   ABCمصرفإلى  القطريةمنح المنحة بموجب نافذة 
 (EB 2016/118/R.23) المالي للشباب الريفي

وه:  للتمويل الصغري، ABC إلى مصرفبموجب نافذة المنح القطرية منحة على باإلجماع تمت المصادقة  -7
دوالر  425 000تمويل الشباب الريف: المال: ف: الشتات بقيمة  لدعم ومشروع اجتماع: تيان خاص

 وربط ،استدامته وتحسينف: مال:، للصندوق برنامج القطري ال أثر والهدف من هذه المنحة زيادةأمريت:. 
 األعمال،التدريب المهن: لشباب الريف، ودعم العمالة وريادة الشباب الذين يحظون بالدعم من مشروع 

وبرنامج التمويل الصغري الريف: مع المهاجرين الماليين ومنظماتهم من خالل منصة للتمويل الجماع: 
ر المجلس التنفيذي عن تقديره والمؤسسات المحلية للتمويل الصغري. وعند الموافقة على المنحة، عب  

ر مدير البرنامج القطري ة. ووف  مظاهر التشغيليالوطلب معلومات إضافية عن  للمنحةللخصائص االبتتارية 
ف: تفاصيل عن منصة التمويل الجماع: لصالح الشباب الماليين المحتملين مع إشراك السلطات المالية 

. أوصى المجلس التنفيذي بتوفير تفاصيل أخرى إضافية هاتحفيز المهاجرين الماليين لالستثمار فيو  المبادرة،
 مة لتيانات القطاع الخاص.عن وضع الجهة المتلقية ف: المنح القاد

 


