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 التي ناقشها المجلس التنفيذيوالمنح امج موجز مقترحات المشروعات والبر 

 البرامجو  مقترحات المشروعات –أوال
 والمنح بعد المائة على مقترحات المشروعات والبرامجالعشرين و  الرابعةالمجلس التنفيذي في دورته  وافق -1

 .مع إطار القدرة على تحمل الديون التي تتماشى، التالية

 أفريقيا الغربية والوسطى    -ألف
 مشروع دعم التنمية الزراعية والوصول إلى األسواق: بنن

 (EB 2018/124/R.23+ Add.1 +Sup.1) 

ومنحة  ،تيسيرية للغايةبشروط  يورومليون  13.32 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي باإلجماع على وافق -2
دعم  من أجل مشروع بننلجمهورية  إطار القدرة على تحمل الديون بموجب ،يورومليون  13.32 بقيمة

 ،وأثنى المجلس على المشروع التساقه مع األولويات الوطنية .التنمية الزراعية والوصول إلى األسواق
على هذا المشروع، نصح  مومساهمته في األمن الغذائي، واحتوائه على عناصر ابتكارية. وعند موافقته

تعزيز التعاون مع كل من الوكالتين األخرتين في  (1)الدول األعضاء في الصندوق إدارة الصندوق بـ:  وممثل
بذل كل جهد ممكن  (3)إجراء تحليل لالحتياجات األولية من البنى التحتية؛  (2)روما والوكاالت الثنائية؛ 

دراج سالسل القيمة للترويج الستدامة التنمية الحصول على  فيلمساعدة النساء والشباب  األراضي، وا 
البد من إدراج مؤشرات إضافية مخصوصة للشباب والتمايز بين  ،الزراعية في البالد. وفي هذا السياق

الجنسين في اإلطار المنطقي للمشروع. وأكد المدير القطري لبنن للمجلس مجددا على أن الشراكات مع 
يشكالن المجموعتين المستهدفتين سة األخرى موجودة بالفعل، وأن النساء والشباب وكاالت الجهات المانح

الرئيسيتين للصندوق. وتم استالم بعض التعليقات المكتوبة قبيل الدورة من كل من فرنسا والواليات المتحدة 
 .بشأن هذا المشروع، مما تم التطرق إليه حسب األصولاألمريكية 

 إنتاجية وصمود المزارع األسرية الزراعية الرعويةتعزيز  برنامج  :تشاد

(EB 2018/124/R.24) 

بموجب إطار القدرة على تحمل  يورومليون  27.9 منحة بقيمةتقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -3
وتركز  .تعزيز إنتاجية وصمود المزارع األسرية الزراعية الرعوية برنامج من أجل  تشادلجمهورية  الديون

وعلى صمود مزارع األسر الزراعية الرعوية.  ،تغير المناخ واألمن الغذائي والتغذويقضايا المنحة على 
وأثنى المجلس التنفيذي على جودة التصميم، وعلى وجه الخصوص، على إجراءات التقدير البيئي والمناخي 

ة. وعلى وجه اإلجمال، عّبر واالجتماعي المفصلة التي سلطت الضوء على القضايا المناخية األساسي
 تتسمالمجلس عن تقديره لصلة المشروع التي تظهر التزام الصندوق بالعمل في أشد األوضاع هشاشة التي 

 وقضايا أمنية على طول حدود تشاد.مخاطر مناخية عالية ب
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 آسيا والمحيط الهادي -باء

 راعية المتخصصة في سيشوان ونينغسياالبرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية األعمال الز : الصين 
(EB 2018/124/R.25 + Add.1 + Sup.1) 

منحة عادية، و بشروط  دوالر أمريكيمليون  79.5 بقيمةقرض تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -4
البرنامج االبتكاري للحد من الفقر: تنمية األعمال من أجل  الشعبية الصينجمهورية لدوالر مليون  0.5بقيمة 

وأدلت القائمة جيم ببيان مشترك أثنت فيه على المشروع،  .الزراعية المتخصصة في سيشوان ونينغسيا
أو تم وطلبات لبعض اإليضاحات قبيل الدورة،  مكتوبةوعبرت عن دعمها له. كذلك فقد تم استالم تعليقات 

 .كتابة حسب األصولالطلبات  التطرق لهذه

 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب: باكستان
(EB 2018/124/R.27) 

، ومنحة مختلطةمليون دوالر أمريكي بشروط  36.5 بقيمةإضافي قرض تقديم  المجلس التنفيذي على وافق -5
الفقر في جنوب تخفيف وطأة مشروع باكستان اإلسالمية من أجل مليون دوالر أمريكي لجمهورية  2.9 بقيمة

وقام ممثلو كل من المملكة المتحدة وباكستان وكندا والصين نيابة عن القائمة جيم، وكينيا . البنجاب
ضرورة التنسيق  (2)أهمية استدامة عملية التخرج االجتماعي،  (1)بتدخالت سلطت الضوء على ما يلي: 

الحاجة  (3)ير لدعم الدخول؛ ز بة لبرنامج بناالجيد بين المشروع ونظام التمويل الوطني، كما هو الحال بالنس
أهمية  (4)لرصد وتحليل وثيق ألثر تغير المناخ الناجم عن أنشطة المشروع على المجموعات المستهدفة؛ 

 أية طلبات أو تعليقات مكتوبة قبل انعقاد الدورة.استالم ضمان تمكين النساء على المدى الطويل. ولم يتم 

 منحةمقترح  –ثانيا 
 في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة على مقترح المنحة التالي:باإلجماع التنفيذي وافق المجلس  -6

لدعم توجيه  Delivery Associatesمنحة بموجب نافذة منح القطاع الخاص لمؤسسة منحة بموجب 
 (EB 2018/124/R.28) من خالل إنشاء وحدات اإليصال في القطاع الزراعي إيصال النتائج

منحة بموجب نافذة منح بموجب مليون دوالر أمريكي  3.5 تقديم منحة بقيمة المجلس التنفيذي على وافق -7
من خالل إنشاء وحدات  لدعم توجيه إيصال النتائج Delivery Associatesالقطاع الخاص لمؤسسة 

ره لصلة هذه أثنى المجلس التنفيذي على جودة التصميم، وعّبر عن تقدي. اإليصال في القطاع الزراعي
المنحة بتحسين النتائج القطرية المستندة إلى نظم اإلدارة، وبخاصة نظرا للتركيز على أشد المقاطعات فقرا 

الهشة. وطلب ممثل أنغوال في المجلس التنفيذي توضيحا لمصطلح  معاناة من األوضاعوأكثر البلدان 
، وأوضحت حديدا في سياق تصميم المنحة، وما الذي يعنيه هذا المصطلح ت11تحريك األرقام في الفقرة 

إدارة الصندوق بأن هذا المصطلح يشير إلى التركيز على جملة بسيطة وواضحة من أولويات القطاع الريفي 
ولإليصال السريع والجيد للمجموعة المستهدفة. وأوضحت إدارة  ،لتحويل الموارد العامة إلى نتائج ملموسة

روقراطية التي تعيق إيصال الحلول للمشاكل البيإيجاد الصندوق أيضا بأن وحدات اإليصال تهدف إلى 
 ج.النتائ


