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 المشروعات والبرامج التي ناقشها المجمس التنفيذيموجز اقتراحات 

 اقتراحات المشروعات/البرامج -أوال 

عمى اقتراحات المشروعات/البرامج التالية الت: تتفق مع  بعد المائةالثامنة المجمس التنفيذي ف: دورته  وافق -0
 إطار القدرة عمى تحمل الديون.

 أفريقيا الغربية والوسطى -ألف 

: مشروع اإلدارة التشاركية لمموارد الطبيعية والتنمية الريفية مذكرة رئيس الصندوقبوركينا فاسو: 
قرض ومنحة  –تامبا(  –في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى والشرقية )مشروع نير

  (EB 2013/108/R.8/Rev.1) نتكميميا

مميون  03.21ومنحة بما قيمته اإلجمالية  قرض بشروط تيسيرية لمغايةعمى باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -3
تكميم: لمشروع اإلدارة التشاركية لمموارد من أجل تمويل لجمهورية بوركينا فاسو وحدة حقوق سحب خاصة 

الذي كان  تامبا(-الطبيعية والتنمية الريفية ف: المناطق الشمالية والشمالية الوسطى والشرقية )مشروع نير
مميون وحدة حقوق  22.3عمى منحة له بقيمة  3103المجمس التنفيذي قد وافق ف: دورة ديسمبر/كانون األول 

التعاون مع المؤسسة الفرنسية بسحب خاصة. وخالل الدورة أثار عضو المجمس الممثل لفرنسا سؤاال يتعمق 
عضو قة الشرقية من بوركينا فاسو. وعمق الحيازات ف: المنط نلمتنمية ف: تنفيذ برنامجها القادم حول أم

 PADAB2رك: انمالمشروع الد معرك عمى االتساق والشراكة ف: تنفيذ مشروع نير تامبا المجمس من الدانم
. (منه )وذكر هذا العضو بأنه قد تم إرسال تعميقات مكتوبة لمدير البرنامج القطري تمقى عمى إثرها استجابة

أكد مدير البرنامج القطري عمى أن هذا المشروع لم  ،دين من عضوي المجمسقين الوار يوعند التطرق لمتعم
بغرض خمق االنسجام  ،نمرك والبنك الدول:اوبخاصة الد ،يصمم بشراكة مع الجهات المانحة األخرى فقط

نما أيضا التزم لتدخلابين استراتيجيات وطرائق  ف: لمساهمة بصورة مشتركة ، واباستراتيجية الحكومة لمنمو، وا 
 إنجاز البرنامج الوطن: لمقطاع الريف:.

 آسيا والمحيط الهادي – باء 

  مشروع البنى األساسية الساحمية المقاومة لتغير المناخ: بنغالديش
(EB 2013/108/R.9/Rev.1) 

ومنحة بما مميون وحدة حقوق سحب خاصة  0..3يعادل قرض بما عمى باإلجماع وافق المجمس التنفيذي  -2
البنى األساسية الساحمية من أجل تمويل مشروع وحدة حقوق سحب خاصة لبنغالديش  1.. 111يعادل 

وقد أثنى المجمس عمى الصندوق النخراطه ف: شراكات مع مصرف التنمية اآلسيوي . المقاومة لتغير المناخ
عادة اإلوالمؤ  أمريك: مميون دوالر  13عمار والت: أدت إلى تعبئة ما يقارب من سسة األلمانية لإلقراض وا 
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 ،عمى شكل مشاركة ف: التمويل لصالح هذا المشروع. وأثنى المجمس عمى الصندوق لترتيبات تنفيذ المشروع
 ولنهجه ف: االستهداف ،وبخاصة الختيار دائرة الهندسة ف: الحكومة المحمية لتكون الوكالة الرائدة لممشروع

عمى أن يكون اإلشراف عمى مشروع  مسمجالعمل من خالل جمعيات التعاقد مع العمال. وقد صادق ال ف:
البنى األساسية الساحمية المقاومة لتغير المناخ بصورة مشتركة من قبل الجهات الثالث المشاركة ف: 

جراء مسح  ،التمويل خط األساس ف: أقرب وقت ممكن. وأوضح لوأوصى بإيجاد نظام لمرصد والتقييم وا 
ة قد استكمل خالل التصميم لضمان أن تكون األسواق عية القرويمسواق المجتاألالصندوق بأن اختيار 

والطرق الت: تم رفع سويتها جيدة االتصال ويتم االستفادة منها بصورة متكاممة لتوليد الفوائد المتوقعة. عالوة 
 ،ثار األحداث المناخية القاسيةلريفية بصورة تجعل منها مقاومة آلالبنى األساسية ا تعمى ذلك، فقد صمم

 وقع من خالل تصورات تغير المناخ خالل السنوات العشرين القادمة.كما هو مت


