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  موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي

 مقترحات المشروعات/البرامج –أوال
 .بعد المائة على مقترحات المشروعات والبرامج التاليةالعشرين صادق المجلس التنفيذي في دورته  -1

 الشرقية والجنوبيةأفريقيا  -ألف
ضفاء الطابع التجاري عليها في محافظتي كوانزا  أنغوال:  مشروع تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وا 

 (EB 2017/120/R.9/Add.1/Sup.1) سول وهويال
مليون دوالر أمريكي بشروط عادية لجمهورية  28.8وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -2

ضفاء الطابع التجاري عليها في محافظتي ة روع تنمية زراعأنغوال لتمويل مش أصحاب الحيازات الصغيرة وا 
اعترف المجلس التنفيذي بأهمية دعم البالد في إعادة بناء  ،نزا سول وهويال. وبموافقته على هذا المشروعاكو 

أصحاب الحيازات  من المستوى الوطني إلى مستوى المزارعين ،قدرتها المؤسسية على جميع المستويات
وعلى  ،كد المجلس التنفيذي مجددًا على أهمية زيادة االنتاج الزراعي واالنتاجية الزراعيةغيرة. كما أالص

فقد أعرب عن تقديره لحقيقة أن المشروع سيوسع  ،تعزيز روابط السوق في أنغوال. وعلى وجه الخصوص
ز االّتساق بين سيعز و  ،حالياً  المغلق ،ة الموّجه باألسواقنطاق مشروع زراعة أصحاب الحيازات الصغير 

هذا المشروع توسيع نطاٍق كبير لدعم  مّثلالبنك الدولي والصندوق من خالل ترتيبات التمويل الموازي. وقد 
محافظات  في خمسأسرة  235 000ن ازات الصغيرة بما ال يقّل عاب الحيحعدد أكبر من المزارعين أص

أسرة زراعية  50 000ممن سيتلقون الدعم من هذا المشروع )البنك الدولي والصندوق(، مقارنة بما يقارب 
 300 000أي ما يعادل )سرة أ 60 000 السابق. وستستخدم حصة الصندوق لدعم المشروعاستهدفها 

 ال.وهما محافظتي كوانزا سول وهوي ،ألول مرةا في محافظتين تم استهدافهم (شخص

 آسيا والمحيط الهادي -باء

 أصحاب الحيازات الصغيرةلدى األعمال الزراعية  شراكاتبرنامج  سري النكا: 
(EB 2017/120/R.13/Sup.1) 

ة لجمهورية طمليون دوالر أمريكي بشروط مختل 33.7وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -3
الديمقراطية من أجل برنامج الشراكة بين األعمال الزراعية وأصحاب الحيازات  شتراكيةسري النكا اال

توّفرت إيضاحات كتابية لممثلي المجلس التنفيذي عن الواليات المتحدة  ،الصغيرة. وقبل انعقاد الدورة
تبعات الفجوة التمويلية وال ردمل( خطة الطوارئ 1ما يلي: )وفرنسا استجابة لتساؤالتهما حول األمريكية 

 ( التنسيق مع البنك الدولي لتجّنب خطر تكرار األنشطة 2) ،نامج في حال تعّذر ذلكالمحتملة على البر 
 وتركيبة المجموعة المستهدفة.

 


