
 

 مذكرة إلى السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Donal Brown 

 نائب الرئيس المساعد

 دائرة إدارة البرامج

 2448 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 d.brown@ifad.org :البريد اإللكتروني

Deirdre McGrenra 

 مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية

 والعالقات مع الدول األعضاء

 2374 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 gb@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Tim Balint 

 كبير المستشارين التقنيين

 الرئيس المساعدلنائب 

 2790 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 t.balint@ifad.org :البريد اإللكتروني

 

 

 الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة –المجلس التنفيذي 

 2019ديسمبر/كانون األول  12-10روما، 
 

 للعلم

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

التي ناقشها والبرامج مقترحات المشروعات لموجز 

 المجلس التنفيذي

 

Document: EB 2019/128/R.57/Rev.1 

A 

Agenda: 7(c) 

Date: 11 December 2019 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:gb_office@ifad.org


EB 2019/128/R.57/Rev.1 

1 

 المجلس التنفيذيامج التي ناقشها موجز لمقترحات المشروعات والبر

 مقدمة –أوال 

عقدت مشاورة للمجلس التنفيذي حول مقترحات المشروعات والبرامج المقرر عرضها على الدورة الثامنة  -1

. وتنعكس مداوالت ممثلي الدول 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي بتاريخ 

 .محاضر الدورة الثامنة والعشرين بعد المائةفي  أثناء هذه المشاورةاألعضاء في المجلس 

ً بأن مقترح -2 المرحلة الثانية في  -السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار وأحاط المجلس التنفيذي علما

 سيعرض على دورة الحقة للمجلسالمشاورة،  أثناء تمت مناقشتهالذي و(، EB 2019/128/R.23باكستان )

 للحكومة باستكمال اإلجراءات الداخلية وإنهاء المفاوضات. السماح للمصادقة عليه بغية

أسرة من المجتمعات الساحلية في بلوشستان، مع  100 000ز المشروع على توفير الدعم لسبل عيش يرك  و -3

إيالء األولوية لمجتمعات الصيادين التقليديين، وسالسل القيمة ذات الصلة. ويعتبر هذا المشروع بمثابة أول 

ز الصندوق على لها، حيث يرك   ية في باكستان بين الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقراً شراكة ثالث

ز منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على التدريب االستثمارات في سالسل القيمة اإلنتاجية، وترك  

ر عب  خالل المشاورة، الفقر. و يز برنامج األغذية العالمي على توفير حزم مغذية لمدقعالزراعي، في حين يرك  

عن تقديرهم الكبير لمقترح هذا المشروع، وحثوا الفريق القطري  ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 على ضمان التنسيق الوثيق مع المبادرات اإلنمائية األخرى في بلوشستان.

 والبرامج مقترحات المشروعات – ثانيا

ه الثامنة والعشرين بعد المائة على المقترحات التالية التي تتواءم مع إطار صادق المجلس التنفيذي في دورت -4

خالل المشاورة الخاصة من األعضاء  التغذية الراجعة المستلمةالقدرة على تحمل الديون. وتعكس التعليقات 

وخالل دورة المجلس التنفيذي  ،نوفمبر/تشرين الثاني 28بمقترحات المشروعات والبرامج المنعقدة بتاريخ 

 .ديسمبر/كانون األول 11الثامنة والعشرين بعد المائة بتاريخ 

 الهاديآسيا والمحيط  - ألف

 (EB 2019/128/R.20) التنمية المتكاملة لموارد المياه في أركانداب مشروع: أفغانستان

 بموجب إطار القدرة على تحمل الديون. مليون دوالر أمريكي 40صادق المجلس التنفيذي على منحة بقيمة  -5

مليون دوالر  395.93 ، وتصل تكلفته اإلجمالية إلىهذا المشروع مصرف التنمية اآلسيويويشارك في تمويل 

. وسوف يقوم مصرف التنمية اآلسيوي بإدارة منحة الصندوق واإلشراف عليها. وسيمول المصرف أمريكي

التكميلية.  اتالطلب مجاالتتمويل الصندوق إلى مبادرات تنمية سيذهب  مكون األشغال المدنية الكبيرة، في حين

واعترف ممثلو الدول األعضاء بالخطر المرتفع والسياق الهش، ودعموا خيار إرساء شراكة مع مصرف 

. وطلبوا أن تبقى صورة الصندوق واضحة كممول وأن يسعى بصورة حذرة إلدارة المخاطر، التنمية اآلسيوي

استفادة المجتمع بأسره، بما في ذلك النساء، من ضمان عترفوا أيضا بالجهود المبذولة الرامية إلى كذلك فقد ا

 .المشروع تنفيذ

 (EB 2019/128/R.22) إندونيسيا: مشروع اإلنتاجية الزراعية في المرتفعات واألسواق

تنويع اليركز على  الذيمليون دوالر أمريكي لهذا المشروع  50صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -6

أصحاب الحيازات من أسرة  30 000 المشروعالمنتج لزراعة الخضار والفواكه في المرتفعات. ويستهدف 
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الصغيرة، ومزارعي الكفاف المهشمين، والنساء اللواتي يقمن بالتجهيز، والشباب. وأثنى ممثلو الدول األعضاء 

مليون دوالر أمريكي. كذلك  70اإلسالمي، مع تعبئة مبلغ قدره على تدابير التمويل المشترك مع بنك التنمية 

اعترف ممثلو الدول األعضاء في المجلس بأهمية تحسين إدارة الموارد الطبيعية في المرتفعات، وأثنوا على 

في المائة من إجمالي تمويل الصندوق( وحثوا الفريق القطري على ضمان  83تركيز المشروع على المناخ )

 ياق الالمركزي في تنفيذ المشروع.اإلشراف الفعالين، نظرا للسالتنسيق و

 (EB 2019/128/R.24) سري النكا: مشروع األعمال الزراعية وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة

 مليون دوالر أمريكي 1 بقيمةومنحة  مليون دوالر أمريكي 41.7 صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة -7

أسرة في المناطق الجافة من  40 000قر والضعف في صفوف فعلى الحد من اليركز الذي هذا المشروع ل

سري النكا، وهي أكثر المناطق تعرضا لخطر تغير المناخ. وقد أوضحت إدارة الصندوق بأن نهج الشراكة 

ي بين المنتجين والقطاعين العام والخاص في سالسل القيمة الذي يتم اتباعه، يبني على الخبرة المسهبة في سر

تصميم المشروع. وقد أدى ذلك إلى التركيز على صون المياه،  توجه التيالنكا، وأن اعتبارات االستدامة هي 

 المقاومة لتغير المناخ، والتشغيل والصيانة السليمين. ةوسالسل القيم

 لجنوبيةوا الشرقيةأفريقيا  -باء 

 (EB 2019/128/R.25) األعمالتحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة برنامج : مالوي

منحة بموجب إطار القدرة على على و مليون دوالر أمريكي 51.1 صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة -8

بالتحول الجنساني صنف على أنه يتسم الذي ي البرنامجلهذا  مليون دوالر أمريكي 18.9 بقيمةتحمل الديون 

للزراعة الذكية مناخيا، والتركيز على سالسل  البرنامجبمراعاة قضايا التغذية والشباب. وسوف يروج هذا و

أسرة ستستفيد  127 000 رة، منهاأس 300 000أن يصل إلى حوالي  البرنامجالقيمة التجارية. ويتوقع لهذا 

ذلك عن كيفية تنظيم سالسل قيمة  بصورة مباشرة. وأثار ممثلو الدول األعضاء عددا من التساؤالت، بما في

وإجهاد الدين في ومخاطر االقتصاد السياسي  المخاطر االقتصادية الكليةمختلفة لسبع سلع، وكيف سيتم أخذ 

وقد وفر المدير القطري إجابات على عدة أسئلة  عين االعتبار في استراتيجية التخفيف من المخاطر.بالبلد 

يتم إعداد ضميمة لتقرير رئيس الصندوق س كما. إجابات أخرى كتابةً خالل المشاورة، وسوف يتم توفير 

 وتشاطرها.

 (EB 2019/128/R.26) الزراعية الشموليةاألغذية  قيمةموزامبيق: برنامج تنمية سالسل 

ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل  مليون دوالر أمريكي 8.4 قرض بقيمة صادق المجلس التنفيذي على -9

 بما يعادللمناخ لتمويل ب البرنامجويتسم هذا  في موزامبيق. لبرنامجمليون دوالر أمريكي  33.6ن بقيمة الديو

سوف يدعم تحسين اإلنتاج وروابط السوق والبنى التحتية ذات الصلة باألسواق التي تتسم و، في المائة 47

على أنه  البرنامجسي. وقد صنف هذا بالصمود في وجه تغير المناخ، باإلضافة إلى التعزيز السياساتي والمؤس

أسرة. كذلك فإنه يمتلك مكونا رابعا عن الحد من خطر  180 500مراع لقضايا الشباب، ويتوقع منه أن يفيد 

الكوارث وإدارتها، األمر الذي دعمه ممثلو الدول األعضاء في الصندوق. وأوضح المدير القطري بأن تمويل 

سوف يتاح من خالل إعادة التخصيص عبر المكونات في حال وقعت كارثة  غير الممول حتى اآلنالمكون هذا 

 طبيعية.

 (EB 2019/128/R.27) أوغندا: المشروع الوطني للبذور الزيتية

 مليون دوالر أمريكي 99.6 ، صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمةالتمويلبانتظار استكمال اتفاقية  -10

لتسريع إضفاء الطابع التجاري على سالسل قيمة البذور الزيتية الرئيسية في أوغندا. وقد صنف هذا المشروع 

 120 000باعتباره يتسم بالتحول الجنساني وبكونه مراع لقضايا التغذية والشباب، ويتوقع منه أن يفيد حوالي 

أسرة بصورة غير مباشرة. وقد أكد  350 000و أسرة من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة مباشرة، 
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المدير القطري مجددا لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي على وجود اإلجراءات الحمائية االجتماعية 

 ة المالئمة.يوالبيئ

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا – جيم

 (EB 2019/128/R.29) ة في صعيد مصريالزراع للمرونةالتحول المستدام  برنامجمصر: 

مليون دوالر  1.3ومنحة بقيمة  مليون دوالر أمريكي 63.23 صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة -11

تعزيز المؤسسات والمشروعات واألسواق الريفية، وتحسين إنتاجية  في مصر يهدف إلى لبرنامجأمريكي 

باعتباره يتسم بالتحول الجنساني ومراعاة قضايا  البرنامجأصحاب الحيازات الصغيرة. وقد صنف هذا  ومرونة

إنذار مبكر، كما  على شكل نظم الحرالشباب والتغذية. وسوف يوفر حلوال رقمية لخطر شح المياه وموجات 

أنه سييسر الوصول إلى األسواق من خالل إيجاد منصات رقمية تركز على وجه الخصوص على عمالة 

. وعند قيامهم بذلك، البرنامجاء في المجلس التنفيذي على جودة تصميم وأثنى ممثلو الدول األعض الشباب.

اعترفوا أيضا بصلته باحتياجات المحافظات المستهدفة وهي األشد فقرا في البالد، مؤكدين على مواءمة 

ة ، واستراتيجياتها ذات الصلة. وكذلك فقد اعترفوا أيضا بقيم2030الوثيقة لرؤية الحكومة المصرية  البرنامج

، مع تزويدها بموظفين معينين على أساس تنافسي. وأخيرا، فقد أحاط البرنامجوجود وحدة وطنية لتنسيق 

ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي علما بأن المركز شبه اإلقليمي الذي افتتح مؤخرا في القاهرة قد 

طنية، كما تثبته الشراكات والتمويل أسهم بالفعل في الموقع الرفيع الذي يحتله الصندوق على الساحة الو

 .البرنامجهذا  فيالمشترك المستقطب 

 (EB 2019/128/R.30أوزبكستان: مشروع تنويع وتحديث الزراعة )

 0.8مليون دوالر أمريكي ومنحة قيمتها  46.2صادق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي بقرض قيمته  -12

الفجوة التمويلية في هذا المشروع القائم. وتمت المصادقة على المشروع األصلي  لردممليون دوالر أمريكي 

مليون دوالر أمريكي )منها استثمار  163وقيمته اإلجمالية  ،. ويركز المشروع2017في ديسمبر/كانون األول 

عة )محاصيل على نظم سالسل القيمة المجدية في الزرا ،مليون دوالر أمريكي( 46.5الصندوق بقيمة أولي من 

البستنة، والمجترات الصغيرة، والعسل، وتربية األحياء المائية( من خالل دعم المنتجين الزراعيين على نطاق 

 صغير، والمشروعات الريفية في أقاليم نامانجان، وفيرجانا، وأنديجان.

 أفريقيا الغربية والوسطى -دال 

 (EB 2019/128/R.31) المرحلة الثانية - الزراعيةالكاميرون: مشروع دعم تنمية سالسل القيمة 

مليون دوالر أمريكي لزيادة دخول وصمود المزارعين  47 صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة -13

األسريين المنتجين لألرز والبصل. وبالبناء على التنفيذ الناجح للمرحلة األولى من هذا المشروع، وبما يتواءم 

بصورة كاملة مع استراتيجية الحكومة، سوف توفر المرحلة الثانية منه الدعم لإلنتاج ولهيكلة سالسل القيمة 

أكثر تنوعا. وقد صنف المشروع على أنه يتسم بالتحول الجنساني غذائية تسويق والوصول إلى حميات وال

 ومراعاة قضايا الشباب والتغذية. وأبدى ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي دعمهم له.

 دعم التنمية الريفية الشمولية والصامدة برنامججمهورية الكونغو الديمقراطية: 

 (EB 2019/128/R.32) 

ومنحة بموجب إطار القدرة على  مليون دوالر أمريكي 26.64 صادق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة -14

الجهات عدد من  تعبئةالصندوق من  تمكنوقد  .البرنامجلهذا مليون دوالر أمريكي  9.86 بقيمةتحمل الديون 

يتم تمويله من القطاع العام في قطاع التنمية  برنامجأكبر  البرنامجلجعل هذا  المتنوعة المشاركة في التمويل

نهجا شموليا ومستهدفا للتطرق للفقر الهيكلي في جمهورية  البرنامجالريفية والزراعية في البالد. وسيتبنى هذا 
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هذا الكونغو الديمقراطية. وأعرب ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن دعمهم الكامل لمقترح 

 سم بمراعاة قضايا التغذية والشباب.الذي يت البرنامج

 صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب الحيازات الصغيرة مشروعغامبيا: 

(EB 2019/128/R.33) 

مليون دوالر  4.25 بقيمةقرض  على المجلس التنفيذي صادقعلى خلفية المرحلة االنتقالية السياسية في البالد،  -15

لزيادة اإلنتاجية مليون دوالر أمريكي  17.02 بقيمةومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون أمريكي 

وبتجميعه للتمويل الزراعية والوصول إلى الخدمات الزراعية، وبخاصة لألعمال التي يقودها الشباب. 

بر مشروع زراعي أك –مليون دوالر أمريكي  80الذي تصل ميزانيته إلى  -المشترك، سيكون هذا المشروع 

 10في تاريخ غامبيا. ومن الجدير بالمالحظة األولوية التي تم إيالؤها لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يمثلون 

في المائة من المجموعة المستهدفة. واعترف ممثلو الدول األعضاء بجودة التصميم والنهج البرامجي، 

وقد أجابت اإلدارة عن دوق لمجموعة العمل التقنية. وطرحوا أسئلة عن تدابير اإلدارة والتوريد وقيادة الصن

 .األسئلة خالل المشاورة

 مشروع التنويع الزراعي واألسواق المتكاملة والتغذية والصمود في وجه تغيّر المناخبيساو: -غينيا

(EB 2019/128/R.34) 

ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل  مليون دوالر أمريكي 11.8قرض بقيمة  صادق المجلس التنفيذي على -16

مليون دوالر أمريكي إضافية من جهات مختلفة  50 يعبئسوف و، مليون دوالر أمريكي 4.37الديون بقيمة 

 85بيساو وتنويع حمياتها الغذائية. ويعتمد حوالي -مشاركة في التمويل لزيادة دخول األسر الريفية في غينيا

في المائة من السكان على الكاجو كمصدر رئيسي لدخلهم، وسوف يستثمر الصندوق في فصائل جديدة من 

البذور لمحاصيل البستنة، كما أنه سيستثمر في إعادة بناء الطرق لتيسير الوصول إلى األسواق واألغذية 

عات الصغرى الريفية التي تنشئها في المقام األول تعاونيات النساء والشباب في المغذية. وسيتم دعم المشرو

تنمية المزارع األسرية وما يتعلق بها من أنشطة. وقد دعم ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي بصورة 

 أدوات إشراك المواطنين.بعريضة هذا المشروع، وأحاطوا علما باالهتمام الطليعي 
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مليون  50 بقرض قيمتهالخاص، وتوفير فرص العمالة للشباب، وإمكانيات توسيع النطاق. ومع تمويل إضافي 

للصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى.  برنامجأكبر  البرنامجالر أمريكي لتوسيع االنتشار، سوف يغدو هذا دو

وقد صنف على أنه يتسم بالتحول الجنساني، ومراعاة قضايا الشباب والتغذية، حيث تصل نسبة تمويل المناخ 

ذي عن تقديرهم لعمل الصندوق في سياق في المائة. وقد عبر ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفي 27إلى 

نيجيريا الهش، ولكنهم سلطوا الضوء أيضا على الحجم الصغير نسبيا للصندوق ووضوح صورته مقارنة 

بحجم االستثمارات واألثر اإلنمائي. وعبر عدد من ممثلي الدول األعضاء عن رغبتهم في معرفة المزيد عن 

 .البرنامجهذا 


