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  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
   والسبعونالتاسعة   الدورة-المجلس التنفيذي 

  2003 أيلول/سبتمبر 12-10 روما،

  
  موجز القتراحات المشروعات

  قشها المجلس التنفيذيوالبرامج والمنح التي نا
 

  
  البرامج/ اقتراحات المشروعات–أوال 

  :البرامج التالية/ والسبعين على اقتراحات المشروعاتالتاسعةصادق المجلس التنفيذي في دورته   - 1

  أفريقيا األولى

  برنامج استثمارات المجتمعات المحلية في تحسين الخصوبة الزراعية: بوركينا فاصو
EB 2003/79/R.19+Add.1+sup.1 )اآلن EB 2003/79/R.19/Rev.1(  

 الذي حب خاصة وأعرب عن تأييده للبرنامج وحدة سيين مال8.8وافق المجلس التنفيذي على قرٍض بمبلغ   - 2
عالوة على ذلك، أكد المجلس التنفيذي . و التي وضعها الصندوق لبوركينا فاص الفرص االستراتيجيةوثيقةيتفق مع 

ق وتبادل المعلومات مع المشاريع المستمرة والمبادرات اإلنمائية األخرى المضطلع بها في البلد، أهمية التعاون الوثي
ة  بوجٍه خاص إلى ضرورة أن تؤخذ في الحسبان األنشطوأشير.  تكرار الجهودلتجنبو، سيما في شرق بوركينا فاصال

ب المجلس وطل. وبشرق بوركينا فاصاري  تموله الدانمرك في مقاطعة كومانجالمشابهة التي يضطلع بها مشروع
و والصندوق إجراء مراجعة شاملة لقيود البرنامج أثناء البداية لجعلها أكثر تفصيالً، وإبراز التنفيذي من بوركينا فاص

المؤشرات الكمية والنوعية بغية تسهيل التنفيذ واألثر على المستفيدين وشكرت أمانة الصندوق المجلس على تعليقاته 
  . عن كثبستتابع، وأكدت أنها البرنامج بشأن إشراك أصحاب المصلحة في مرحلة تنفيذ متعمقة المفيدة جداه الورؤيت
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  أفريقيا الثانية

  مشروع تنمية مجتمعات المراعي: إثيوبيا
EB 2003/79/R.20+Add.1+sup.1 )اآلن EB 2003/79/R.20/Rev.1(  

 مليون وحدة سحب خاصة، عن تأييده التام لهذا 14.4 أعرب المجلس التنفيذي، بموافقته على القرض البالغ  - 3
 التدخل، الذي يهدف إلى تحسين أسباب المعيشة المستدامة، وبناء القدرات على الصعيدين المجتمعي والمحلي، وتعزيز

  .الرعاة في مجابهة الجفاف والكوارث الطبيعيةإدارة الكوارث بغية تقليل هشاشة 

: )KE-599القرض رقم (لمشروع الرائد إلدارة الموارد الطبيعية في شرق جبل كينيا ا -مذكرة رئيس الصندوق : كينيا
الموافقة على إبرام وثيقة مشروع من الفئة  - برنامج األمم المتحدة للبيئة تمويل إضافي من –المرفق العالمي للبيئة 

  اتفاق تمويل مع برنامج األمم المتحدة للبيئة/باء للمرفق العالمي للبيئة
)EB 2003/79/R.35(  

اتفاق التمويل / وثيقة المشروعالموافقة على إبراموافق المجلس التنفيذي باإلجماع على طلب رئيس الصندوق   - 4
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة لإلفراج عن أموال منحة الموارد الطبيعية من الفئة باء للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

  .موارد الطبيعية في شرق جبل كينياللمشروع الرائد إلدارة ال

  القرض  (مساندة السبل المعيشية في الريفالمنظور المعدل لبرنامج  -مذكرة رئيس الصندوق : مالوي
  )MW-565رقم 

EB 2003/79/R.21  

الناتجة عن تغيير (وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على أهداف البرنامج وأنشطته وجداول تكلفته المنقحة   - 5
  .2003كانون األول / ديسمبر31وتمديد مهلة التوقيع على القرض حتى ) ل البرنامجتموي

   المرحلة الثانية– الترويج للمشروعات الريفية والفردية الصغيرةمشروع : رواندا
EB 2003/79/R.22  

الرد ي تعليقات مكتوبة ووتم تلق. مليون وحدة سحب خاصة 10.65وافق المجلس التنفيذي على قرض بمبلغ   - 6
وتم تأكيد أنه يلزم وجود بنية تحتية مادية كافية لضمان نجاح أنشطة المشروع، . عليها وستتم متابعتها أثناء التنفيذ

وتأكيد أن المشروع سيضمن في أثناء فترة التنفيذ إقامة صالت مع مختلف المبادرات الجارية أو المخططة في مناطق 
وع، مع البناء على النظام القائم الذي تم تطويره في المرحلة األولى، توسيع سيتم في السنة األولى من المشر. المشروع

نظام الرصد والتقييم، وتقويته، باستخدام بيانات أساسية، ويدرج مؤشرات الالمركزية والتمايز بين الجنسين ذات 
  .هة نحو النتائجاس لإلدارة الموج، كأس لآلثارعة بانتظام وإجراء تقييٍم كميالعالقة، مما يمكِّن من توفير معلومات مرتج
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  آسيا والمحيط الهادي

من برنامج  برنامج التنمية الزراعية في المنطقة الشرقية الثانية تقرير عن تحول –مذكرة رئيس الصندوق : بوتان
   المرنة إلى برنامج اعتيادي ال يتبع اآللية االقراضية المرنةيتبع اآللية االقراضية

EB 2003/79/R.23 

 إلى برنامج اعتيادي ال يتبع اآللية اإلقراضية ةحاط المجلس التنفيذي علماً بتحويل آلية اإلقراض المرنأ  - 7
  . المرنة

  أمريكا الالتينية والكاريبي

   اإلقليم الغربي:  المرحلة األولى–البرنامج الوطني للتنمية الريفية : غواتيماال
EB 2003/79/R.24+Add.1+Sup.1 )اآلن EB 2003/79/R.24/Rev.1(  

وقبل مناقشات المجلس .  مليون وحدة سحب خاصة21.55وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بمبلغ   - 8
  .وا المجلس التنفيذي الممثالن لهولندا والواليات المتحدةاستجابة للمسائل التي أثارها عضقدمت الشعبة تعليقات مكتوبة 

  الشرق األدنى وشمال أفريقيا

   المرحلة الثانية–وع تنمية اإلنتاج الحيواني وتطوير المراعي في اإلقليم الشرقي مشر: المغرب
EB 2003/79/R.25 

رب عن تأييده للمشروع، الذي  وحدة سحب خاصة وأعمليون 4.55وافق المجلس التنفيذي على قرض بمبلغ   - 9
وعالوة على ذلك، بناًء على طلب المدير التنفيذي الممثل .  الفرص االستراتيجية القطرية للمغربوثيقةى مع يتمش

لليابان، سوف يتصل الصندوق بممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية في المغرب، الستطالع إمكانيات التعاون مع 
والتدريب المهني للشباب المتخرجين العاطلين برنامج الصندوق في مجاالت التنمية الزراعية، والتعليم غير النظامي 

 .عن العمل

   أرزينكان-مشروع تنمية سيفاز: تركيا
EB 2003/79/R.26+Corr.1 )اآلن EB 2003/79/R.26/Rev.1(  

 وحدة سحب خاصة، في تعليقات مكتوبة مليون 9.25أعرب المجلس التنفيذي، بموافقته على قرض بمبلغ   - 10
وأشاد المجلس .  الفرص االستراتيجية القطرية لتركياوثيقةلكامل للمشروع، الذي يتمشى مع وأخرى شفوية عن تأييده ا

لالستدامة وبناء (المشاركة المحلية وبناء القدرات /هه إلى القيادةاهه من األسفل إلى األعلى، وتوجبالمشروع التج
ن تقليد بيروقراطي متجه من أعلى إلى أسفل، ؛ واعترافه بالعوائق الممكنة الناتجة ع)التوافق، أي للمراعي المجتمعية

واعترف المجلس التنفيذي بأن العزم على تمكين فقراء .  نحو النتائجم تجاه القرويين؛ ولكونه موجهاوضعف االلتزا
تحق فنهج التنمية الريفية القائم على المشاركة جديد على تركيا، ولكنه يس. الريف في منطقة المشروع يشكل تحدياًّ

 نحو السوق، ر السياسة العامة األكثر توجهاوفي إطا.  الحكومة الجديدة المواتي يزيد جدوى المشروعةً، ألن توجهمحاول
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القائم في تركيا، حتى المجتمعات الفقيرة تضطر إلى التصدي للمنافسة الدولية، ويمكن لنهج مشروع الصندوق أن يكون 
. طريق اإلنتاج األولي األكثر فعالية، بما في ذلك التجهيز المحليبمثابة خطوة أولى في مساعدة صغار المزارعين على 

وشعر المجلس أن نجاح المشروع سيتوقف على قدرة وزارة الزراعة على إدارة المشروع وإعطاء السلطات المحلية ما 
ذا المشروع عن وطلب المجلس أن يتابع الصندوق ه. فيه الكفاية من الرقابة لكي ينجح نهج االتجاه من أسفل إلى أعلى

  .كثب أثناء التنفيذ

   اقتراحات المنح–ثانيا 

كتعليق عام في إطار هذا البند من جدول األعمال، كرر المدير التنفيذي الممثل لبلجيكا طرح نقطة كان قد   - 11
أشار و. طرحها في الدورة السابقة للمجلس التنفيذي بشأن الحاجة إلى التوفيق بين برنامج المنح وبرنامج القروض

صادق المجلس التنفيذي و.  في حلقة دراسية غير رسمية بشأن سياسة المنحجلس إلى أن هذه المسألة ستعالجرئيس الم
  : والسبعين على اقتراحات المنح التاليةالتاسعةفي دورته 

جماعة  الامتسانده دوليين مركزينجريها يث الزراعية وأنشطة التدريب التي  تقنية من أجل البحومساعدة تامنح
 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

EB 2003/79/R.27 

 .  ضمن هذه الفئة الفرعية هذهالمنحتين التاليتينتمت المصادقة على   - 12

تطوير التكنولوجيا ونشرها بالطرق التشاركية، واستخدام اللوبياء في : المعهد الدولي للزراعة االستوائية
   لمرحلة الثانية ا–الحد من الفقر في غرب أفريقيا 

  .مليون دوالر أمريكي 1صادق المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره   - 13

بحوث المواءمة التشاركية ونشر تكنولوجيات األرز في غرب : رابطة تنمية زراعة األرز في غرب أفريقيا
  أفريقيا

  . دوالر أمريكيمليون 1صادق المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره   - 14

منح المساعدة التقنية للبحوث الزراعية وأنشطة التدريب التي تجريها مراكز دولية ال تساندها الجماعة االستشارية 
  للبحوث الزراعية الدولية

EB 2003/79/R.28 

  .تمت المصادقة على المنح األربع التالية ضمن هذه الفئة الفرعية  - 15

استيعاب قضايا التمايز بين الجنسين : ب اإلقليمي لجنوب آسيا المكت–صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
في جهود الحد من الفقر في آسيا دعم برنامج للتحليل السياساتي واستقطاب التأييد وإقامة الشبكات للتصدي 

  لعدم المساواة بين الجنسين وضعف النساء
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  .أمريكي دوالر 000 200  صادق المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره  - 16

توسيع برنامج مدارس المزارعين الميدانية في أفريقيا الشرقية : منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  والجنوبية

  . مليون دوالر أمريكي1.09صادق المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره   - 17

: قراء وإنشاء الروابط بينهاتعزيز منظمات الف: مركز التنمية الريفية المتكاملة آلسيا والمحيط الهادي
  استخالص الدروس من تجارب منظمات المجتمع المدني ومشاريع الصندوق في آسيا

  . دوالر أمريكي000 450صادق المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره   - 18

ى وشمال برنامج إحداث شبكة لتوليد المعارف وتبادلها في إقليم الشرق األدن: مركز بحوث التنمية الدولية
  )المرحلة األولى(أفريقيا 

  . دوالر أمريكيمليون 1صادقة المجلس التنفيذي على منحة بمستوى وقدره   - 19

  


