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 توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واستتمال اتفاقية للحصول على أموال تتميلية من  
مؤسسات التمويل برنامج بناء باالستناد إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس دعمًا ألنشطة التمويل الريف: ف: نيجيريا، 

  الريف: الذي يدعمه الصندوق.

 

 اقتراح بقبول أموال تكميلية من مؤسسة بيل وميليندا غيتس  

 الخلفية -أوال 

المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بأن الصندوق يسعى للحصول على أموال تتميلية من مؤسسة بيل   -1
مقرها ف: سياتل، واشنطن ف: الواليات المتحدة وميليندا غيتس، وه: منظمة خيرية ال تسعى إلى الربح، 

األمريتية. ومن أجل هذه الغاية، يلتمس رئيس الصندوق موافقة المجلس التنفيذي على التفاوض ووضع 
على نحو أساس: للشروط الواردة ف:  ةأموال تتميلية، مطابقللحصول على  يةاللمسات األخيرة على اتفاق

 هذه الوثيقة.

نوايا الموقَّع مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الذي ُعرض على المجلس التنفيذي للعلم ف: ف: أعقاب بيان ال  -2
من هذه المنح مبادرة واحدة ثالث اتفاقيات منح. المؤسسة دورته الخامسة بعد المائة، وقع الصندوق مع 

تفويض على لدعم مشروع تنمية سالسل قيم المجترات الصغيرة ف: الهند. وقد وافق المجلس التنفيذي  جارية
ف: الدورة الرابعة عشرة بعد المائة المنعقدة على هذه االتفاقية خيرة وضع اللمسات األعلى رئيس الصندوق 
 .2015ف: أبريل/نيسان 

لحصول على أموال تتميلية إضافية من مؤسسة بيل يعتزم الصندوق السع: ل ،وبالبناء على هذه الخبرات -3
نشطة الرامية لتعزيز أنشطة اإلدما  المال: والدعم السياسات: للتمويل الريف: األوميلندا غيتس لتمويل 

والمساهمة ف:  ،هو برنامج بناء مؤسسات التمويل الريف: الذي يدعمه الصندوقو لمشروع جاٍر ف: نيجيريا 
. وستتون هذه األموال 2017عام البرنامج تم انجاز هذا يواستدامتها عندما  توسيع نطاق هذه األنشطة

 شهرًا. 36طولها دوالر أمريت: وستنفذ األنشطة على مدى فترة  500 000إلى  300 000 التتميلية بحدود

تدرك مؤسسة بيل وميلندا غيتس العالقة الطيبة بين حتومة نيجيريا والصندوق وه: ترى ف: الصندوق  -4
 المال: الريف: ف: نيجيريا.باإلدما  ا قيما للتطرق للقضايا ذات الصلة شريت

دعم سياسات: مباشر لمبادرات  ووأما الناتج من هذه األموال التتميلية من مؤسسة بيل وميليندا غيتس فه -5
لك وهنا ،وبخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات وتشذيبها والفضاء الريف: ،للشمول المال: ةنيجيريالحتومة ال

إال أنها بحاجة لدعم تبير  ؛مبادرات متعددة يمتن أن تؤدي إلى إيصال الخدمات ف: المناطق الريفية
 تحتا  عملية وضع السياسات وتشذيبها إلى تعزيز مستمر وموارد تافية.تما و  ،لتضمن االنتشار

 ويرد ف: ذيل هذه الوثيقة مخطط لمسودة البرنامج المقترح. -6
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لة لتقرير قبول إدارة األموال التتميلية والشروط والحدود المتعلقة بها. إاّل الهو التنفيذي المجلس  -7 هيئة المخوَّ
دارة الِمنح من أي مصدر  أن المجلس التنفيذي قّرر أن يفّوض بجزء من سلطته لرئيس الصندوق الستالم وا 

ول األعضاء الستخدامها لِمنح من الدوتذلك األمر بالنسبة لجارية للصندوق، برامج الستخدامها لتمويل تان 
لتمويل الدراسات وأنشطة المساعدة التقنية قصيرة األجل ذات الصلة بعمليات الصندوق، أو غيرها من 

على التوال:. إاّل أنه EB 1987/30/R.28و EB 1986/30/R.47الشروط تما ه: محّددة ف: الوثيقتين 
 ةالتتميليوأن أموال المساهمة ندوق، وحيث أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ليست بدولة عضو ف: الص

، فإن المجلس التنفيذي الصندوقبرامج جاٍر من  برنامجالمقَترحة لن تشتل تمويال مشترتا مباشرا لدعم 
مؤسسة  لحصول على أموال تتميلية مناتفاقية لمدعٌو لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واستتمال 

 بيل وميليندا غيتس.

ف: المائة باإلضافة إلى االحتفاظ بالفائدة(، وستتم تغطية  5د التتاليف بالتامل )سيطبق مبدأ استردا  -8
وسترد التتاليف المباشرة للصندوق ف: ميزانية أنشطة التتاليف غير المباشرة من خالل رسوم اإلدارة هذه. 

 .البرنامج

 على المجلس للعلم ف: دورة الحقة.  ةالموقعستعرض االتفاقية  -9

 التوصية -ثانيا  

التفاوض ووضع اللمسات األخيرة على بصالحية المجلس التنفيذي مدعو ألن يفوض رئيس الصندوق   -11
أنشطة التمويل الريف: برنامج مؤسسة بيل وميليندا غيتس لدعم من أموال تتميلية تفاقية للحصول على اال

 ف: نيجيريا، بما يتفق على نحو أساس: مع الشروط الواردة ف: هذه الوثيقة.

 

 

 

 


