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  والبرامج والمنح التي ناقشها المجلس التنفيذيموجز اقتراحات المشروعات

 البرامج/اقتراحات المشروعات

 :التسعينو ابعةالسالبرامج التالية في دورته / اقتراحات المشروعات على المجلس التنفيذيوافق -1

   أفريقيا الغربية والوسطى-ألف 

  ليةإدارة المياه الرعوية والموارد الطبيعية في المناطق الساحمشروع : تشاد
  ) EB 2009/97/R.14 + Rev.1الوثيقة (

جمهورية لمليون وحدة حقوق سحب خاصة  12.595بقيمة منحة على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -2

وافقته وعند م. إدارة المياه الرعوية والموارد الطبيعية في المناطق الساحليةمشروع تمويل بغرض  تشاد

ستدامة التدخالت ا  )1: (النقاط التاليةحات بشأن اضول على إيللحص  التنفيذيالمجلسسعى ، منحةعلى ال

وقد تم توفير إجابات مرضية . محدودية مساهمة المستفيدين في ميزانية المشروع) 2(؛ تعليميةوالالصحية 

 .ألعضاء المجلس أثناء الجلسة

  ألغراض الحد من الفقرة ميقالسالسل تنمية برنامج : موريتانيا

  ) EB 2009/97/R.15 + Rev.1الوثيقة (

وعلى قرض  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 3.856وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على منحة بقيمة  -3

برنامج تنمية سالسل القيمة ألغراض الحد من للجمهورية اإلسالمية الموريتانية من أجل  3.856بقيمة 

 الجزائر والكاميرون والواليات ن لكل منيالتنفيذيحظي البرنامج بدعم قوي من المدراء وقد . الفقر

أما . وطلبت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة معلومات حول الملكية وحوار السياسات. المتحدة األمريكية

 عفا التيوثيقة استراتيجية الحد من الفقر في البلد ) 1: (المدير التنفيذي لفرنسا فقد أثار القضايا التالية

ر االستثمار في الزراعة في البلد على الصندوق ووكالة اقتصا) 2 (؛ الزراعةعليها الزمن وال تركز على

وقد حظي أعضاء المجلس بإجابات . تركيز تنمية سالسل القيمة على التمر والحليب) 3(التنمية الفرنسية؛ 

 .مرضية خالل الجلسة

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -باء 

  ثانيةالمرحلة لا –تمعات المراعي جمتنمية مشروع : إثيوبيا

 ) EB 2009/97/R.16 + Rev.1الوثيقة (

تنمية  مشروعلمليون وحدة حقوق سحب خاصة  25.15  إجمالية تبلغةقيمب  ومنحةعلى قرضته افقعند مو -4

، رحب المجلس بالتعاون المستمر للصندوق مع شركاء إنمائيين  المرحلة الثانية–مجتمعات المراعي 

وأوصى المجلس أنه .  تلعبه المنظمات غير الحكومية في تنفيذ المشروع وبالدور اإليجابي الذي،آخرين
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وخالل تنفيذ المشروع يتوجب على كل من الجهات المشاركة في التمويل والحكومة تشجيع العاملين في 

ية مماثلة في استثمارالمشروع والمستفيدين منه على القيام بزيارات بهدف تبادل الخبرات مع مشروعات 

تعزيز نظام الرصد والتقييم وتحسين التكامل مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين بهدف تعزيز تقاسم اإلقليم و

 .وإدارة المعرفة

   مذكرة الرئيس: دغشقرم

 دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكيلقرض تكميلي مقترح تقديمه إلى مشروع 

  ) EB 2009/97/R.17 + Rev.1الوثيقة (

صندوق بشأن مدغشقر، فقد طالب رئيس الصندوق بتقدير المشروع من قبل وبالنسبة لمذكرة رئيس ال -5

وحيث أن هذا التقدير لم يكن قد استكمل بعد، فقد . المسؤولين المعنيين بسبب التطورات األخيرة في البالد

 .كانون األول/تم تأجيل النظر في المشروع إلى الدورة الثامنة والتسعين للمجلس في ديسمبر

ومنحة تكميلية وتعديالت تكميلي  قرض – موارد الرزق على مستوى األقسامامج مساندة نرب: داأوغن

  اتفاقية التمويل

 )EB 2009/97/R.18 + Rev.1الوثيقة (
   قرض تكميلي – تحسين البنى األساسية الزراعية المجتمعيةنامج رب: أوغندا

  ) EB 2009/97/R.19 + Rev.1الوثيقة (

 ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 11.60 بقيمة قرض تكميليجماع على وافق المجلس التنفيذي باإل -6

برنامج  تمويللمساعدة في ندا لأوغلجمهورية  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1.29ومنحة تكميلية بقيمة 

 مليون وحدة حقوق 10.9، باإلضافة إلى قرض تكميلي بقيمة مساندة موارد الرزق على مستوى األقسام

قدمت المديرة د قو. تحسين البنى األساسية الزراعية المجتمعية  برنامجفي تمويلسحب خاصة للمساعدة 

وقد .  وأشارتا إلى دعمهما للقرض،التنفيذية للمملكة المتحدة والمديرة التنفيذية لهولندا تعليقات كتابية

المجلس التنفيذي علقت المديرة التنفيذية للمملكة المتحدة بقولها إنه وباإلجمال، لعله من المفيد ألعضاء 

الحصول على أحدث التقارير المرحلية المتعلقة بالمشروعات المعروضة على المجلس سعيا للحصول 

على تمويل تكميلي، بصورة مشابهة لما يزودون به حاليا من وثائق التصميم النهائية للمشروعات 

جة لرصد األنشطة الميدانية للبنى على الحاوقد علقت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة . المصممة حديثا

 األساسية الريفية ونفقات تمويلها لضمان استدامتها، ويوازي ذلك أهمية الحاجة إلى إيضاح استراتيجيات

 التأكيد على أن العمليتين تتماشيان تماما مع خطة االستثمار  وتم. الخروج بالنسبة للبرنامجين

االستدامة يتم التطرق لها من خالل بناء قدرات العاملين  ت وأن اهتماما،االستراتيجي للحكومة المحلية

مجتمعية التي تقوم باإلضافة إلى ذلك وبالرغم من أن رفع سوية طرقات الوصل ال. على مستوى المقاطعة

غال لتتناسب مع معايير االستخدام في جميع األحوال الجوية ستزيد من التكاليف بصورة شبها وزارة األ

  .شأنها أن تخفض من متطلبات الصيانةكبيرة إال أن من 
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  برنامج النهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة: زامبيا

 )EB 2009/97/R.20 + Rev.1الوثيقة (

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لجمهورية زامبيا 12.9وافق المجلس التنفيذي على قرض بقيمة  -7

وقد . بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةالنهوض  برنامجللمساعدة على تمويل 

وركز المدير . قدمت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة تعليقات مكتوبة وأشارت إلى دعمها للقرض

 وأشار إلى الفرصة التي تتيحها ،التنفيذي للبرازيل على األعمال الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة

 التي ،وأما المديرة التنفيذية للمملكة المتحدة. كلة الجارية لوزارة الزراعة والتعاونياتعملية إعادة الهي

 فقد أشارت إلى المشاورات القطرية الواسعة التي جرت خالل تصميم ،كانت تتحدث باسم هولندا أيضا

لتخطيط اإلدارية للبرنامج سيكون لها دور واضح في أنشطة ا الهيكلة  أنأكدت لهاوالتي البرنامج 

كذلك . سل القيمةوالتيسير واإلشراف والرصد أكثر من انخراطها في التنفيذ المباشر ألي جزء من سال

 ما أن يتم اختيار سلع معينة وخطط ،فقد أشارت أيضا إلى الحاجة لتطوير المزيد من األهداف الكمية

 .تنفيذ سالسل القيمة المحددة

 الهادي والمحيط آسيا -جيم 

 وع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيقمشر: بنغالديش
  ) EB 2009/97/R.21 + Rev.1الوثيقة (

 وحدة حقوق سحب خاصة لجمهورية مليون 14.16بقيمة  قرضوافق المجلس التنفيذي باإلجماع على  -8

. طاق الضيقالتنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على الن مشروع لتمويل بنغالديش الشعبية

 وطلب تأكيدات ،المشروع فقد عبر المجلس عن دعمه لنهج التناغم الذي تبناه ،بمصادقته على القرضو

وتم إيضاح أن االستثناءات . بشأن االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية في الصندوق

 .وريد والصرف من القرضتتعلق بتبني سياسات وإجراءات مصرف التنمية اآلسيوي الخاصة بالت

  مشروع زيادة غلة المحاصيل: باكستان

  ) EB 2009/97/R.22 + Rev.1الوثيقة (

زيادة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لتمويل مشروع  11.70 بقيمة قرضوافق المجلس التنفيذي على  -9

عليقات مكتوبة ، كان المدير التنفيذي لسويسرا قد أرسل تمجلسقبل دورة الو.  في باكستانغلة المحاصيل

لب طولدى مصادقته على المشروع، علق المجلس عليه و. أجابت عليها األمانة بما اعتبر مرضيا لألمانة

تعميم قضايا التمايز بين الجنسين بما في ذلك التدريب والدعم التقني ) 1( : إيضاحات بشأن القضايا التالية

بناء قدرات المنظمات القروية ) 3(؛ تتوريد المدخال) 2(للمجموعات النسائية ومؤشرات الرصد؛ 

التخفيف من المخاطر ) 5(رفع السوية؛ ) 4(واستخدام حسابات األمانة وبخاصة الحاجة إلى رصد مالئم؛ 

 .وإدارتها
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 والكاريبي الالتينية أمريكا -دال 

 مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة: البرازيل

 )  EB 2009/97/R.23 + Rev.1الوثيقة (

والية بياوي لمليون وحدة حقوق سحب خاصة  12.8وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -10

وقد . مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلةلتمويل  يةالبرازيلالجمهورية االتحادية في 

ع وللمعلومات المفصلة التي وردت في على شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي لجودة المشرو  المجلسأثنى

 .تقرير تصميم المشروع التي تعطي فكرة واضحة عن األنشطة المخطط لها

  سان لورينزو- مشروع تنمية منطقة إبارا: إكوادور

 ) EB 2009/97/R.24 + Rev.1الوثيقة (

 دورلجمهورية إكوامليون وحدة حقوق سحب خاصة  5.55بقيمة وافق المجلس التنفيذي على قرض  -11

وقد أعطى الصندوق مسبقا اإلجابات على .  المقترحسان لورينزو-تنمية منطقة إبارالتمويل مشروع 

لدى و. التساؤالت والتعليقات المكتوبة الواردة من الواليات المتحدة وسويسرا قبل انعقاد دورة المجلس

واحد الذي تحقق بين التنسيق وعمل الفريق ال) 1: (أشار أعضاء المجلس إلى، مصادقتهم على القرض

حكومة إكوادور والصندوق والذي ضمن اتساق المشروع مع متطلبات الدستور المصادق عليه مؤخرا؛ 

أهمية التعاون بين المبادرات االئتمانية الثنائية في منطقة المشروع والحاجة إلى تعزيز القدرة ) 2(

الحاجة ) 3( المانحة والتنافس بينها؛ التنسيقية لخطة إكوادور لضمان التخفيف من تفكك أنشطة الجهات

إلشراف الصندوق على رصد خطر تقويض وحدة تنفيذ المشروع المقترحة الستدامة إنجازاته أو للتنمية 

 . المؤسسية لخطة إكوادور

وأخيرا علقت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة على الحاجة للرصد المستمر لضمان احترام حكومة  -12

اتها تجاه ديونها مع الصندوق ألن البلد فشل في إعداد خطة لجدولة مدفوعات الفوائد على إكوادور اللتزام

 .2008كانون األول /السندات الخاصة في ديسمبر

   منحة تكميلية- ) المرحلة الثانية(مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة : هايتي

 ) EB 2009/97/R.25 + Rev.1الوثيقة (

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بموجب إطار 3.65 على منحة بقيمة باإلجماعوافق المجلس التنفيذي  -13

القدرة على تحمل الديون لجمهورية هايتي من أجل مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة وأثنى على 

) 1: ( التعليقات والتساؤالت التاليةتري وعند المصادقة على المنحة، أث.المقترح ألهميته وتوقيته المناسب

أثار ) 2(لمديرتان التنفيذيتان لفرنسا والواليات المتحدة على أهمية التنسيق بين الجهات المانحة؛ أكدت ا

وتمنى ) 3( السياسات؛ بناءالمدير التنفيذي لألرجنتين تساؤالت عن إدراج رابطات مستخدمي المياه في 

ما هي اإلجراءات المخطط لها مدير جمهورية فنزويال البوليفارية معرفة كيفية استخدام الخبرة المكتسبة و

التنسيق بين أنشطة قطاع ) 1: (وتم توفير اإلجابات التالية. لتحقيق االستخدام الفعال للموارد في هايتي

سيكون بناء السياسات شامال ) 2(الري من قبل وزارة الزراعة في هايتي هو واحد من أهداف المشروع؛ 

يعد تحسين التسيير في ) 3(سابق مع المنظمات الشعبية؛ وجامعا بالكامل وسيستفيد من عمل الصندوق ال
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هايتي هدفا مركزيا في اإلصالح المسهب للقطاع العام، وتستفيد وزارة الزراعة من برنامج لتعزيز 

وقد . موله البنك الدولي لتحسين نظم التخطيط واإلدارة والتسيير ماليين دوالر أمريكي ي5ات بقيمة القدر

حزيران /رة المثقلة بالديون في يونيوي اإلنجاز بموجب مبادرة ديون البلدان الفقوصلت هايتي إلى نقطة

عالوة على ذلك فإن وحدات إدارة المشروعات في . مبرهنة على كون البلد على المسار الصحيح، 2009

الصندوق تضم متخصصين في المحاسبة والتوريد يتم تدريبهم واإلشراف عليهم في إطار اإلشراف 

كذلك فإن حسابات المشروعات تعرض للمراجعة سنويا من قبل مراجعي الحسابات . للصندوقالمباشر 

  . الخارجيين

    )كامبيتشي وتشياباس وواهكا(مشروع التنمية المجتمعية للغابات في الواليات الجنوبية : المكسيك

 ) EB 2009/97/R.26 + Rev.1الوثيقة (

 الالتينية والكاريبي على جهودها في تصميم المشروع شكر المدير التنفيذي للمكسيك شعبة أمريكا -14

كذلك فقد سلط الضوء على التحدي الذي يواجهه الصندوق في اإليفاء باحتياجات بلد . والتفاوض بشأنه

الدخل كالمكسيك مع أدوات جديدة، وفوائد التمويل المشترك للمشروع مع مرفق البيئة العالمية متوسط 

وبعد اإلشارة إلى . استهداف السكان الريفيين الفقراء وبخاصة الشعوب األصليةواألثر اإليجابي للبيئة و

يعتمد على  صندوقالمزايا المشروع التقنية، تساءلت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة فيما لو كان تمويل 

سائل المالية كذلك فقد طلبت أيضا معلومات عن استخدام النظام القطري المتبع في الم. عم من الميزانيةد

فالصندوق يمول .  الميزانيةوتم إيضاح أن تمويل الصندوق في المكسيك ال يعتمد على دعم من. والتوريد

، للبلدكما تم إعطاء إيضاحات بشأن استخدام النظام المالي .  منطقة المشروعالنفقات في  محددة منفئات

 .ووزارة المالية) Nacional Financiera(وهو قرار اتخذ بناء على قوة المؤسسات المالية في المكسيك 

فقد علقت على الحاجة للنظر في االقتراح الذي قدمه المدير التنفيذي أما المديرة التنفيذية للمملكة المتحدة 

للمكسيك والخاص بترسيخ الشراكات وطلبت معلومات إضافية عن تنظيم المشروع في الهيئة الوطنية 

وقد هنأ كل من  . المكسيك، ومقترح المشروع بشأن تغير المناخللغابات، وعن توزيع األراضي في

المدراء التنفيذيين لألرجنتين والبرازيل وغواتيماال وجمهورية فنزويال البوليفارية شعبة أمريكا الالتينية 

  .والكاريبي على هذه العملية الجديدة في المكسيك

 الريف فقراء منظمات تمكين مشروعمه إلى مذكرة رئيس الصندوق تمويل تكميلي مقترح تقدي: باراغواي

  )المشروع الريفي لباراغواي(االستثمارات  وتنسيق

 ) EB 2009/97/R.27 + Rev.1 الوثيقة(

: عبرت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة عن دعمها لمقترح التمويل التكميلي مطالبة بإيضاحات بشأن -15

دة الحكومة والمستفيدين لمساهمتهم في المشروع بما أسباب عدم زيا) ب(خبرة المشروع الحالي؛ ) أ(

وقد تم إيضاح أن التغييرات الهيكلية في الحكومة قد أدت إلى . يوازي التمويل اإلضافي له من الصندوق

وتم التغلب على هذه التأخيرات مما من شأنه أن يترجم عما قريب إلى . تأخيرات في استهالل المشروع

، فقد ذكر أن الهدف الذي تتوخاه شعبة أمريكا )ب(فيما يتعلق بالنقطة و. تحسن في معدالت الصرف

ن الحد من تكاليف المعامالت بتقليص درجة التعديل المدخل على مقترح المشروع االالتينية والكاريبي ك

األصلي إلى أقصى حد وبخاصة في بلد شديد الفقر حيث كان يمكن لمثل هذه المساهمة أن تكون في 



EB2009/97/INF.6/Rev.1 

6 

 ومن شأنها أن تحدث تأخيرات إضافية معتبرة في التنفيذ بسبب التغييرات التي طرأت على حدها األدنى

وقد طلبت المديرة التنفيذية للمملكة المتحدة تحديثا للتقدم المحرز في . مخصصات الميزانية الحكومية

على موقع وأعلم المجلس بوجود مثل هذه المعلومات . جميع المشروعات التي تم طلب تمويل إضافي لها

ال يتم توزيعها على المدراء التنفيذيين لتجنب زيادة الكم الكبير من التي  والصندوق على شبكة اإلنترنت

  .الوثائق التي يتلقونها

   الشرق األدنى وشمال أفريقيا–هاء 

 تعديل – مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والتمويل الصغير: مذكرة رئيس الصندوق: جيبوتي

   ضاتفاقية القر

  ) EB 2009/97/R.28الوثيقة (

تنمية المشروعات الصغيرة والتمويل  مشروع تمويلعديل اتفاقية على تباإلجماع  التنفيذي المجلسوافق  -16

وسوف يوائم هذا التعديل المشروع مع . 2002كانون األول / التي وافق عليها المجلس في ديسمبرالصغير

كفاءة وفعالية أكبر في تعزيز قدرات وكالة جيبوتي البرنامج الوطني للتمويل الصغري بحيث يحقق 

 . للتنمية االجتماعية نظرا لدورها الرئيسي في الترتيبات المؤسسية الحديثة

  تاللمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق ال: لبنان

  ) EB 2009/97/R.29 + Rev.1الوثيقة (

 0.4مليون وحدة حقوق سحب خاصة ومنحة بقيمة  2.6وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على قرض بقيمة  -17

. تاللالتنمية الزراعية المستدامة في مناطق الوحدة حقوق سحب خاصة للبنان لتمويل مشروع مليون 

المشروع األخضر يتمتع باستقالل ذاتي كامل تحت ) 1: (واستجابة لألسئلة المطروحة تم إيضاح ما يلي

تغطي وزارة الطاقة والمياه ) 2(يرات الهضابية الصغيرة؛ وزارة الزراعة وهي المسؤولة عن البح

المشروع األخضر والوزارة في تشاور . الهياكل األكبر إلدارة المياه كجزء من خطة شاملة إلدارة المياه

 . مستمر

  مشروع إنعاش إنتاج الصمغ العربي وتسويقه في السودان: السودان

 ) EB 2009/97/R.30 + Rev.1الوثيقة (

وحدة حقوق مليون  1.932بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بقيمة  لمجلس التنفيذي على منحةوافق ا -18

وقد . إنعاش إنتاج الصمغ العربي وتسويقه في السودانلتمويل مشروع جمهورية السودان سحب خاصة ل

 الريفي، أثنى المجلس التنفيذي على تركيز المشروع على قطاع رئيسي ألغراض التخفيف من وطأة الفقر

 .واعترف بأهمية شراكة الصندوق مع الصندوق االستئماني المتعدد المانحين

وبما يتماشى مع الوالية التشريعية في الواليات المتحدة المعارضة ألي مساعدة من مؤسسة مالية دولية  -19

  .سودانالمنحة المقترحة لللفائدة حكومة السودان، فقد عارضت المديرة التنفيذية للواليات المتحدة 
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  مذكرة رئيس الصندوق :  وقطاع غزةالضفة الغربية

مشروع إعادة اإلعمار والتنمية في غزة والضفة الغربية من الصافي المتبقي مقترح بتحويل الرصيد 

 التابع للصندوق الدولي للتنمية غزة والضفة الغربيةقطاع الصندوق الخاص بإلى ) المرحلة الثانية(

  الزراعية

 ) EB 2009/97/R.31الوثيقة (

مشروع إعادة اإلعمار والتنمية بتحويل الرصيد الصافي المتبقي من على باإلجماع وافق المجلس التنفيذي  -20

، باإلضافة إلى األموال التي وفرتها الهيئة العربية لالستثمار )المرحلة الثانية(في غزة والضفة الغربية 

 التابع للصندوق الستخدامه الحقا فة الغربيةغزة والضقطاع الصندوق الخاص بإلى  واإلنماء الزراعي،

 التابع غزة والضفة الغربيةقطاع ب الخاص بإنشاء الصندوق الخاص 21-د/107تبعا ألحكام القرار 

  .للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 المنح قترحاتم

 :التالية المنح اتمقترح على  والتسعينعةالساب دورته في التنفيذي المجلس وافق -21

اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة /ح مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالميةمن  )أ(

  )EB 2009/97/R.34الوثيقة (االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

الجماعة طلب المدير التنفيذي لبلجيكا معلومات إضافية عن االنخراط االستراتيجي للصندوق مع 

وتم االتفاق على إدراج مثل هذه المعلومات في السياسة . الدوليةاالستشارية للبحوث الزراعية 

  . للمجلس التنفيذي2009كانون األول / في ديسمبرةالمنقحة للمنح التي ستعرض على دور

  .الفئة هذه إطار في التالية ةالمنحمت الموافقة على ت

  اعية ألغراض التنميةبرنامج نُهج تقييم أثر البحوث الزر: يالمنظمة الدولية للتنوع البيولوج

  . دوالر أمريكي1 000 000 على منحة بقيمة  المجلسوافق

دولية ال تساندها الجماعة إلى مراكز اإلقليمية / بموجب نافذة المنح العالميةمقترح تقديمها ةمنح  )ب(

  )EB 2009/97/R.35الوثيقة ( االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

  .الفئة هذه إطار في لتاليةا ةالمنحمت الموافقة على ت  )1(

   المناخ تغيرالتأقلم مع: 2009سوق التنمية : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

   دوالر أمريكي1 100 000وافق المجلس على منحة بقيمة 

كما وافق المجلس على تغيير متلقي المنحة المقدمة للبرنامج اآلسيوي لدعم إدارة   )2(

  .دة لخدمات المشاريع إلى المعهد اآلسيوي للتكنولوجياالمشروعات من مكتب األمم المتح

اإلقليمية لآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة /منحة مقترحة بموجب نافذة المنح العالمية  )ج(

أو التصحر، وخاصة في أفريقيا من أجل /التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

ات تمويل متكاملة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في بلدان برنامج تصميم استراتيجي

الوثيقة (  القسط الثاني– مختارة من آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية والكاريبي

EB 2009/97/R.36( 

 . دوالر أمريكي1 250 000وافق المجلس على منحة بقيمة 


