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  موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي

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

 أفريقيا الغربية والوسطى    -ألف
تمويل  - برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب :مذكرة رئيس الصندوق: الكاميرون   

 (EB 2017/121/R.14) إضافي
مليون دوالر أمريكي  28 قرض بقيمة التمويل اإلضافي من خالل علىوافق المجلس التنفيذي باإلجماع  -2

أقر و  .تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباببرنامج ل الكاميرونلجمهورية  تيسيرية للغايةبشروط 
عن تقديره أيضًا أعرب و للصندوق، بالنسبة المجلس بأهمية الشباب، وهي مجموعة مستهدفة ذات أولوية 

في المائة من  13ة القطاع الخاص من خالل المؤسسات المالية المحلية والريفية التي ساهمت بنسبة كلمشار 
لجذب الشباب  ريادة األعمالحكومة الكاميرون والتركيز على  التزامإجمالي تمويل هذا البرنامج. كما حظي 

 ثيحدالمجلس. و  ممثلي الدول األعضاء فيسل القيمة بقبول جيد من الزراعة أفضل من حيث س لتحقيق
الشباب في المناطق إلبقاء  المطلوبينول الريفي إيجابية على القطاع الزراعي والعمالة والتح اً البرنامج آثار 

على  باإلشادةللشراكة بين جمهورية الكاميرون والصندوق  متقدماً  نموذجاً  بوصفهالبرنامج  وحظيالريفية. 
 كون له أثر، مما سيواالعتبارات الجنسانية ريادة األعمالو وتركيزه على الشباب  االحتضان الذي يتبعهنهج 

 .8و 5و 2و 1 ية تحقيق أهداف التنمية المستدامةإيجابي على إمكان

 آسيا والمحيط الهادي -باء

 مبادرة توسيع نطاق التمكين الريفي والتنمية الزراعية: إندونيسيا 
(EB 2017/121/R.16+Add.1+Sup.1) 

 عادية ومنحة بقيمةمليون دوالر أمريكي بشروط  39.88 بقيمةوافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض  -3
مبادرة توسيع نطاق التمكين الريفي والتنمية تمويل من أجل  إندونيسيالجمهورية  مليون دوالر أمريكي

الموافقة على هذا المشروع، أقر المجلس بالتركيز على تيسير الشراكات بين القطاعين العام  ولدى .الزراعية
في إطار مشروع سابق. وأكد من جديد أهمية اتباع نهج  التي تحققتوالخاص وتوسيع نطاق النتائج 

يجاد فهم قوي ، وإلتمكين المرأة والعمل مع المنظمات المحلية من أجل التعبئة االجتماعيةلاستراتيجي 
 النتائج التي تحققت في إطار المرحلة األولى. مناطق المشروعات، ولبيانللحواجز السوقية في 

 تمويل إضافي – راعية في الواليات الشرقيةمشروع األعمال الز : ميانمار
(EB 2017/121/R.17+Add.1+Sup.1+C.R.P.1) 

 28.9التوصية الخاصة بالقرض اإلضافي المقترح البالغ  علىقدم المجلس التنفيذي موافقته المشروطة  -4
جمهورية اتحاد ميانمار لتمويل مشروع األعمال الزراعية في إلى ي بشروط تيسيرية للغاية كمليون دوالر أمري

 22 حتى شهراً  12لمدة الزمنية للتوقيع على اتفاقية التمويل  لمهلةتمديد اعلى و  ،الشرقية الواليات
. وستكون الموافقة مشروطة برضا المجلس عن التحديث الشفوي الذي ستقدمه اإلدارة في 2018 /نيسانأبريل
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على مل ت، والتي ستش2017كانون األول /والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في ديسمبر الدورة الثانية
يتم الوفاء بهذا  حتىاتفاقية التمويل على يوقع الرئيس  نأحدث المعلومات عن المشروع والسياق القطري. ول

 .الشرط

 من الفقر للتخرجالبرنامج الوطني : باكستان
(EB 2017/121/R.18+Sup.1) 

 تيسيرية للغاية مليون دوالر أمريكي بشروط 82.6وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -5
وخالل دورة المجلس، طلب  .من الفقر للتخرجالبرنامج الوطني لتمويل  جمهورية باكستان اإلسالميةل 

 ةالمانحالجهات آلية التنسيق بين  (2معايير اختيار المناطق المستهدفة؛ ) (1)األعضاء إيضاحات بشأن: 
عدد المستفيدين من التمويل  (4)من الفقر؛  التخرجنظام الرصد والتقييم لتقييم نهج  (3والتدخالت الوطنية؛ )

 .الصغير

 للمزارعين القرويين أسواق مشروع : بابوا غينيا الجديدة
(EB 2017/121/R.19+Sup.1) 

دولة بابوا مليون دوالر أمريكي بشروط مختلطة ل 25.5وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -6
رة، توّفرت إيضاحات وقبل انعقاد الدو . للمزارعين القرويين أسواق مشروع لتمويل  غينيا الجديدة المستقلة

 استثمارات البنية التحتية والطرق تركيز فرنسا استجابة لتساؤالته حولالمجلس التنفيذي عن  كتابية لممثل
 وتشغيلها في إطار هذا المشروع.

 أمريكا الالتينية والكاريبي -جيم 

 من أجل تحقيقمشروع التنمية الريفية المستدامة : مذكرة رئيس الصندوق: جمهورية فنزويال البوليفارية
جمهورية فنزويال  فيالمرحلة الثالثة  – في واليتي الرا وفالكون الجافةاألمن الغذائي في المناطق شبه 

 (EB 2017/121/R.20) تمديد المهلة الزمنية للتوقيع على اتفاقية التمويل - البوليفارية

مشروع التنمية الريفية المستدامة من أجل تمويل فترة التوقيع على اتفاقية وافق المجلس التنفيذي على تمديد  -7
جمهورية فنزويال ل )المرحلة الثالثة( الجافة في واليتي الرا وفالكونتحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه 

لواليات عن ا . وأشار ممثل المجلس التنفيذي2018 /آبأغسطس 31حتى  - شهراً  12 لمدةالبوليفارية 
خالل  للمرحلة الثالثة من المشروعالمتحدة إلى أنه قد عارض القرض المقدم إلى جمهورية فنزويال البوليفارية 

، وكرر معارضته لتمديد المهلة الزمنية للتوقيع على 2015أيلول /موافقة المجلس التنفيذي عليه في سبتمبر
استعداد  جمهورية فنزويال البوليفارية مجدداً عن اتفاقية تمويل نفس المشروع. وأكد ممثل المجلس التنفيذي 
 اتباع اإلجراءات الوطنية. وذكَّر األعضاء أيضاً  بالده للتوقيع على اتفاقية التمويل في أقرب وقت ممكن، مع

قد ، وأن المشروع أشد الفئات ضعفاً وترعى  منفذة في البلدناجحة مشروعات المرحلة الثالثة من  هذه هي بأن
. وأعرب ممثلو المجلس يتنفيذه الهيكلفي ألمريكا الالتينية  اإلنمائيمصرف الاستفاد بالفعل من تمويل 

وأهميته الحالية. ومع  ،المشروع دا وسويسرا والمملكة المتحدة عن قلقهم إزاء تأخير تنفيذهولنعن التنفيذي 
تمديد فترة التوقيع مع التركيز على الرصد الدقيق والتحديثات المنتظمة. وأقر  تمت المصادقة علىذلك، 

 2015فيذه منذ عام الكاريبي بشواغل األعضاء، وأوضح أن المشروع يجري تنو مدير شعبة أمريكا الالتينية 
مساهمة الصندوق سيتم بعد ذلك تعميم  ه، وأنألمريكا الالتينية اإلنمائيمصرف من التمويل مشترك ب

 بسهولة.


