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 موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي 

 مقترحات المشروعات/البرامج –أوال
، والبرامج التاليةبعد المائة على مقترحات المشروعات العشرين و  الثالثةالمجلس التنفيذي في دورته  وافق -1

 .مع إطار القدرة على تحمل الديون والتي تتماشى

 أفريقيا الغربية والوسطى    -ألف
 غينيا: مشروع الزراعة األسرية والقدرة على الصمود واألسواق في غينيا العليا والوسطى

 (EB 2018/123/R.10+Sup.1) 

 ،تيسيرية للغايةمليون دوالر أمريكي بشروط  15.45 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي باإلجماع على وافق -2
من أجل لجمهورية غينيا  إطار القدرة على تحمل الديون بموجبمليون دوالر أمريكي  15.45 ومنحة بقيمة

ب المجلس التنفيذي ورح   .الزراعة األسرية والقدرة على الصمود واألسواق في غينيا العليا والوسطى مشروع
نفذ في المشروع ست   أنشطةيز على تعزيز سالسل القيمة. والحظ المجلس أن بعض بنهج المشروع والترك

يعزز االستدامة  ذلكن أل أعرب عن تقديره( و اتفاقية رامساراتفاقية األراضي الرطبة ) محمية بموجبمواقع 
الفئة باء،  فيالمخاطر البيئية للمشروع  تصنيفالبيئية لهذه المناطق. وتساءل ممثل المملكة المتحدة عن 

قبل الدورة، قدم الصندوق و  رامسار.اتفاقية  بموجبأن منطقة المشروع تضم ثالثة مواقع محمية  بالنظر إلى
ووضع خطة إدارة بيئية واجتماعية.  توضيحات عن عزمه االضطالع بتقييم لألثر البيئي واالجتماعي

عن أسفه لعدم إتاحتها  ه أعربفيذ، ولكنجاهزة قبل التنستكون هذه الوثائق  ألن يرهوأعرب المجلس عن تقد
 قبل انعقاد دورة المجلس.

 مشروع التمويل الشمولي في سالسل القيمة الزراعية  مالي:

(EB 2018/123/R.11+Add.1+Sup.1) 

بشروط  سحب خاصةحقوق وحدة مليون  15.75قرض بقيمة تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -3
 بموجب إطار القدرة على تحمل الديونوحدة حقوق سحب خاصة مليون  15.75 بقيمةومنحة  تيسيرية للغاية

المالي  الشمولوذلك لدعم التمويل الشمولي في سالسل القيمة الزراعية لجمهورية مالي من أجل مشروع 
في  للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشروعات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة

وأعرب المجلس عن تقديره للسالمة العامة للمشروع ومواءمته المستمرة مع أولويات الحكومة وتركيزه  .يمال
استرشد بأن المشروع أيضا ورحب المجلس  التحول الريفي. جدول أعمالعلى التمويل الشامل ومساهمته في 

. تمويل الصغري الريفي(الدروس المستفادة من مشروع سابق حظى بدعم من الصندوق في مالي )مشروع الب
 تقديموأكد  ،ممثل الدانمرك التعاون الممتاز بين الصندوق والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية في مالي وأبرز

 ،التصميم الممتاز للمشروعبممثل سويسرا  أشادمليون دوالر أمريكي. و  22 قدره مركتمويل مشترك من الدان
 وذك رومشاركة المجالس اإلقليمية.  اليالتعليم الم مكونب بالذي أظهر معرفة شاملة بالسياق القطري ورح  

 يستقرالحالة األمنية في مالي وأوصى بأن يبدأ تنفيذ المشروع عندما بممثل الواليات المتحدة األمريكية 
 .الوضع األمني
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 المرحلة الثانية - الفردية الريفية برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات السنغال:
 (EB 2018/123/R.12 +Add.1+Sup.1) 

تيسيرية للغاية ومنحة بشروط يورو مليون  40.5 قرض بقيمةتقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -4
 –برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية من أجل السنغال جمهورية لمليون يورو  0.4بقيمة 

 ،عن دعمه القوي للبرنامج ،بالنيابة عن القائمة جيم ،وأعرب ممثل الجمهورية الدومينيكية .المرحلة الثانية
وتركيزه على التكيف مع تغير المناخ ومواءمته الواضحة مع السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية والقطاعية 

وأشاد أعضاء المجلس باالستهداف القوي للنساء والشباب، والتركيز على االستدامة والقدرة على  لحكومة.ل
ودعم األمن الغذائي من خالل تحسين اإلنتاجية والممارسات الزراعية  ،الصمود في المناطق األكثر ضعفا

 ،وال سيما ممثل إسبانيا ،جلسوأعرب المالمالي والوصول إلى األسواق.  جوالتركيز على اإلدما ،المحسنة
إلى دروس المرحلة األولى الناجحة. وأثنى ممثل إيطاليا  تستندمرحلة ثانية  يمثلعن تقديره لكون البرنامج 

في  الوكالة اإليطالية للتعاون والتنميةعلى الفريق القطري ألهمية البرنامج وأوصى بالتنسيق الوثيق مع 
: وزارة الزراعة والبنية التنفيذيتينخاص بالتنسيق بين الوزارتين بشكل التنفيذ واالهتمام  خاللمنطقة كولدا 

األساس المنطقي يركز أن  ندا. واقترح ممثل كاألساسية الريفية، ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني
 مسائل. وينبغي أيضا رصد للبرنامج بشكل أكبر على أهمية استهداف النساء والشباب في ضمان االستدامة

 .للبرنامج ةمحددال مخاطرت المجاال ذلك كان أحدن إالتنفيذ حيث  خاللحيازة األراضي عن كثب 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -باء

  مشروع تمويل المشروعات الريفية: موزامبيق 
(EB 2018/123/R.8+Add.1+Sup.1) 

دوالر أمريكي بموجب إطار القدرة مليون  62.14بقيمة منحة تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -5
وعند الموافقة على  .مشروع تمويل المشروعات الريفيةمن أجل موزامبيق جمهورية لعلى تحمل الديون 

حالة  حتنقيوالذي أسفر عن مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي أجراه تقييم الالحظ المجلس  ،المشروع
شروط اإلقراض  بتنقيحوبالتالي قام  ،"حالة مديونية حرجةموزامبيق من "معتدلة" إلى "في المديونية الحرجة ل

بموجب إطار من منحة في المائة  100 بنسبة يتألفتمويل من خالل تقديم الحالية المطبقة على موزامبيق 
فاوض بشأنه المتوسيتم تنقيح النص  مليون دوالر أمريكي للمشروع. 62.14قدرها  القدرة على تحمل الديون

على المشروعات الجديدة  المنقحةكما تنطبق الشروط  .وفقا لذلك التفاقية التمويل بين الصندوق وموزامبيق
واالقتصاد في موزامبيق عن  شروعقيد التصميم حاليا. والحظ المجلس الحاجة إلى رصد أداء كل من الم

  .التخاذ القراراتالمناسب في الوقت إلدارة والمجلس إلى ا تقديم تعقيباتكثب لضمان 

 الزيتنخيل لالوطني  المشروع: أوغندا
(EB 2018/123/R.9+Add.1) 

تيسيرية للغاية، ومنحة مليون دوالر أمريكي بشروط  75.82 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي على وافق -6
. وعند الموافقة مليون دوالر أمريكي لجمهورية أوغندا من أجل المشروع الوطني لنخيل الزيت 1.21 بقيمة
أثره على  وسلطتا الضوءيانات مشتركة لصالح المشروع، بالقائمتان باء وجيم ب أدلت، المشروععلى 

المخاطر أثر التي وضعها الصندوق وحكومة أوغندا لتخفيف  والتدابيراإليجابي المتوقع واالستراتيجيات 
الكويت والبرازيل واندونيسيا  وممثلالمشروع الوطني لنخيل الزيت بيانات فردية لدعم ب وأدلى. المحتملة
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يطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وكندا   وجمهورية فنزويال البوليفاريةوالصين وفنلندا وكينيا وا 
الواليات المتحدة األمريكية والسويد والدانمرك  ون. وأعلن ممثلووأنغوال واليونان والهند ونيجيريا والكامير 

سبانيا أنهم سيمتنعون عن  بشأن الضمانات البيئية واالجتماعية. وبشكل  يةالمتبق الشواغلبسبب  التصويتوا 
على أهمية  أكدو  ،وجودة الضمانات المتوخاةالمشروع أقر المجلس بالمخاطر التي ينطوي عليها  ،عام

على إدارة  وأشادت الدول األعضاء تنفيذ المشروع. خاللعلى هذه الضمانات  ينالدقيقإلشراف واالرصد 
قبل دورة المجلس وتعديل تصميم المشروع  التي أثيرتلشواغل ا لتبديدالصندوق وموظفيه جهودهم المكثفة 

مجلس الأعضاء عن التصويت وافق المجلس التنفيذي على المشروع وامتنع  ،. وفي الختامبناء على ذلك
سبانياممثلو ا نيابة عن بالإيطاليا نقلتها التعليقات التي أحيط علما بو  ،لواليات المتحدة والسويد والدانمرك وا 
 .الدورةوسيتم تسجيلها في محضر  االنمس

 آسيا والمحيط الهادي -جيم 

 اب الحيازات الصغيرةحمشروع القدرة التنافسية الزراعية ألصبنغالديش: 
(EB 2018/123/R.13) 

 ،مليون دوالر أمريكي بشروط تيسيرية للغاية 64.5قرض بقيمة تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -7
مشروع القدرة التنافسية من أجل تمويل  مليون دوالر أمريكي لجمهورية بنغالديش الشعبية 2ومنحة بقيمة 

وعند الموافقة على المشروع، أبرز ممثلو كندا والمملكة المتحدة  .الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة
ندونيسيا أهمية ،(نيابة عن القائمة جيمبال)وسويسرا وكينيا  أصحاب المزارعين ( وصول 1) :وهولندا وفرنسا وا 

تمكين المنتجين من ل إلى األسواق والحاجة إلى توفير روابط مالئمة مع القطاع الخاصالحيازات الصغيرة 
( تخفيف مخاطر تغير المناخ من خالل أنشطة 2التسويق األفضل؛ ) أساليبالستفادة من عقود اإلنتاج و ا

 . في بنغالديشالوكاالت الشريكة محددة والمشاركة في المشروعات األخرى التي تنفذها 

 شانغكسي جنوبفي  الزراعية األعمال تنمية خاللمن  الفقرالحد من  على مشروع اإلبقاء: الصين
(EB 2018/123/R.15+Add.1+Sup.1) 

الصين لجمهورية  عاديةمليون دوالر أمريكي بشروط  72.0قرض بقيمة تقديم المجلس التنفيذي على  وافق -8
 جنوبفي  الزراعية األعمال تنمية خاللمن  الفقرالحد من  على مشروع اإلبقاءمن أجل تمويل الشعبية 
يقدم لم يبد المجلس أي تعليقات أو و المشروع ويدعمه. يشيد ببيان مشترك بالقائمة جيم  وأدلت. شانغكسي

 :توضيح قبل الدورة بشأنحصول على طلبات كتابية لل وردت. و الدورةطلبات للتوضيح خالل أي 
الشراكات  (2لين وطنيا في الصين وبشأن خطوط الفقر الوطنية واإلقليمية؛ )تعريف الفقراء المسج (1)

تشييد الطرق والجسور التي سيتم تمويلها من  (3والكيانات الخاصة األخرى؛ ) علي باباشركة المقترحة مع 
 وقدمتتمويل الضرائب.  (4؛ )مقصودةخالل المشروع، وما إذا كانت ستؤدي إلى أي إعادة توطين غير 

  .ردود مكتوبة على التعليقات

 الشمولية والنموالتنمية من أجل  الريفية الزراعية مشروع شراكات المشروعات: الفلبين
(EB 2018/123/R.16+Sup.1) 

ومنحة  عادية،مليون دوالر أمريكي بشروط  62.9قرض بقيمة تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -9
الفلبين من أجل تمويل مشروع شراكات المشروعات الزراعية مليون دوالر أمريكي لجمهورية  2.5بقيمة 
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 فلبينالأعرب المجلس عن تقديره لمواءمة المشروع مع خطة تنمية و الريفية من أجل التنمية الشمولية والنمو. 
 أدواتهو  ،الزراعية وصغار المزارعين مشروعاتالسوق لربط ال وروابطه التي تحركها ،2022-2017للفترة 

  .ة وتغير المناخيئالبالمرتبطة بخاطر لتخفيف الم

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  - دال

 غزة والضفة الغربية: مشروع إدارة األراضي والموارد لمواجهة تغير المناخ
 (EB 2018/123/R.17/Rev.1) 

صندوق غزة والضفة من دوالر أمريكي مليون  4.56بقيمة  منحةتقديم التنفيذي باإلجماع على  وافق المجلس -11
من صندوق غزة والضفة الغربية بموارد من صندوق  ومنحة ،الغربية التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

للسلطة الفلسطينية من أجل تمويل مشروع إدارة األراضي  ،بقيمة مليون دوالر أمريكي األوبك للتنمية الدولية
المشروع  ألهميةجودة التصميم وأعرب عن تقديره بس التنفيذي المجل وأشاد .والموارد لمواجهة تغير المناخ

ال سيما بالنظر إلى زيادة هشاشة القطاع الزراعي والقيود التي يواجهها و سياق الضفة الغربية، النسبة لب
المزارعون الفلسطينيون فيما يتعلق بالحصول على المياه. وتساءل ممثلو المجلس التنفيذي عن كندا وسويسرا 

ة ذا كانت األهداف من حيث الوصول إلى األسواق واقعية بالنظر إلى قيود السوق في الضفة الغربيعما إ
إدارة األراضي والموارد مشروع  (1) :ا على ذلك، أوضح الفريق القطري أنوعدم الثقة في التعاونيات. ورد

الوصول إلى األسواق على المستوى المحلي وليس على مستوى  مسائل تناوليعتزم لمواجهة تغير المناخ 
إدارة األراضي والموارد لمواجهة تغير لن يعزز مشروع  (2التصدير حيث تكون القيود أكثر حدة بالفعل؛ )

 بالفعل موضع تركيز في العديد من برامج دعم يمثل الذي –بشكل مباشر إنشاء تعاونيات جديدة المناخ 
عمل مع التعاونيات القائمة والمزارعين األفراد. يس ولكنه -والتسويق  ول إلى األسواقمحددة بشأن الوص

كندا، أوضح عن على سؤال من ممثل المجلس التنفيذي  اردو  وفيما يتعلق بالدعم المحدد للنساء والشباب،
 مشروعاتمية الدعم تنسوف يمشروع إدارة األراضي والموارد لمواجهة تغير المناخ  )أ( :الفريق القطري أن

الفرص المتاحة في  االستفادة منال يملكون أرضا ويستطيعون ممن  بابالتي تقودها نساء وش ةالصغري
ومساعدة  المبادرات الفرديةلالستثمار في مجال  امنح يقدم ةيالصغر لمشروعات لمرفق  من خاللالسوق 

مجموعاته إلى أيضا مشروع إدارة األراضي والموارد لمواجهة تغير المناخ  سي قدم تقنية مخصصة؛ )ب(
 امخصص اوتقني اقانوني االمستهدفة، بما في ذلك النساء والشباب الراغبين في العمل في المزارع، دعم

المقترح مع المنظمات لمشروع اأو الميراث. كما أعرب المجلس عن تقديره لتعاون  التركاتللمطالبة بحقوق 
المزارعين و  الصغريالروابط بين مؤسسات التمويل  تيسيرعلى أهمية من جديد غير الحكومية المحلية، وأكد 

، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية ةالصغيرة وأصحاب المبادرات الفردية الصغريأصحاب الحيازات 
 المحلية.

 


