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 موجز مقترحات المشروعات والبرامج التي ناقشها المجلس التنفيذي
 مقترحات المشروعات/البرامج -أوال 

 .التالية والبرامج المشروعات مقترحات على المائة بعد عشرة السابعة دورته في التنفيذي المجلس وافق -1

 الهادي والمحيط آسيا  -ألف 

 من أموال – والتغذية الغذائي لألمن االستراتيجي الدعم مشروع: الديمقراطية الشعبية الوجمهورية 
 الغذائي واألمن للزراعة العالمي البرنامج

(EB 2016/117/R.12/Rev.1) 

 الديمقراطية الو لجمهورية أمريكي دوالر مليون 61 بقيمة منحة تقديم على باإلجماع التنفيذي المجلس وافق -2
 للزراعة العالمي البرنامج من أموال – والتغذية الغذائي لألمن االستراتيجي الدعم مشروع لتمويل الشعبية
ماليين دوالر أمريكي إضافي يديره برنامج األغذية  2قدره مبلغ هذه المنحة  رفديالغذائي. وسوف  واألمن

تنفيذي عن تقديره للتعاون العميق بين الوكاالت العالمي. وعند موافقته على هذا المشروع، أعرب المجلس ال
بإنشاء فريق عمل معني بالتغذية ضمن وأوصى  ،إعداد هذا االستثمارفي التي تتخذ من روما مقرا لها 

هنالك  ،مجموعة الجهات المانحة لتنمية الزراعة والقطاع الريفي. ونظرا لالستراتيجية الطموحة لهذا المشروع
 ،وعلى وجه الخصوص مع االتحاد األوروبي ،خالل تنفيذهالجهات الفاعلة األخرى حاجة لتنسيق وثيق مع 

 تحسين التغذية.لعم الداالذي يعتبر الشريك اإلنمائي الرائد 

 والكاريبي الالتينية أمريكا  -باء 

 أبوريماك، أنهار أحواض في لألراضي المستدامة التنمية مشروع لصالح العامة الخدمات تحسين: بيرو
 (لألراضي المستدامة التنمية مشروع) ومانتارو أيني،

(EB 2016/117/R.13) 

بشروط خاصة  وحدة حقوق سحبمليون  61.22وافق المجلس التنفيذي باإلجماع على تقديم قرض بقيمة  -3
تحسين الخدمات العامة لصالح مشروع التنمية المستدامة لألراضي في من أجل لجمهورية بيرو  عادية

ويعتبر هذا المشروع أكبر (. أبوريماك، أيني، ومانتارو )مشروع التنمية المستدامة لألراضيأحواض أنهار 
وهو يبني على عمليات الصندوق السابقة في البالد، عملية يصادق عليها الصندوق حتى تاريخه في بيرو، 

إسبانيا ممثل يطاليا و ممثل إمع وسّلط ممثل المكسيك، بالنيابة عن القائمة جيم، مستخدمًا النهج اإلقليمي. 
في واحدة من أشد مناطق بيرو فقرا في المجلس، الضوء على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التنمية الريفية 

ويظهر اهتمام والتزام الحكومة جليًا في  .مع األولويات الوطنيةكذلك أشير أيضًا إلى مواءمة المشروع ، أياً ون
مليون دوالر أمريكي. وتتعلق  21..16لذي يصل إلى حوالي المستوى العالي من التمويل المشترك ا

( الحاجة إلى إيجاد نظام فعال للرصد 2( استدامة المنظمات الريفية؛ )1التوصيات األساسية بما يلي: )
( المخاطر المحتملة للعمل في 4( إدراج األقليات والتعميم المالئم لقضايا التمايز بين الجنسين؛ )3والتقييم؛ )

 .ومانتارو ،وأيني ،أبوريماكأنهار منطقة أحواض 

 


