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 امج التي ناقشها المجلس التنفيذيموجز مقترحات المشروعات والبر 

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

 .مع إطار القدرة على تحمل الديون التي تتماشى، التالية

 آسيا والمحيط والهادي - ألف
 مشروع الخدمات الداعمة لمبادرات وعمالة الشبابإندونيسيا: 

(EB 2018/125/R.32 + Add.1 + Sup.1) 

، ومنحة عاديةبشروط  دوالر أمريكيمليون  55.3 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي باإلجماع على وافق -2
الخدمات الداعمة لمبادرات وعمالة  مشروعتمويل من أجل  إندونيسيالجمهورية  ،دوالر أمريكي مليون 2 بقيمة

وباتساقه الوثيق مع خطة عمل الصندوق الجديدة  ،على الشباب المشروعواعترف المجلس بتركيز . الشباب
التي صادق عليها المجلس في دورته الحالية. وتم الترحيب بالصلة االستراتيجية الريفي الشباب ب الخاصة

تمكينهم من االستفادة من فرص العمالة واألعمال المتاحة، كذلك األمر شباب بغية لتحسين مهارات ال
للتركيز على تيسير وصول الشباب لألسواق والخدمات للسماح لهم بتطوير مشروعات ومزارع  بالنسبة

أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره لدعم تطوير أطر مؤسسية وسياساتية تمكينية لصالح  مربحة. وأخيرا  
 الشباب الريفيين الضعفاء في إندونيسيا.

 لجنوبيةوا الشرقيةأفريقيا  -باء    
 شروع اإلنتاج والتكثيف الزراعي والحد من الضعفم: بوروندي

(EB 2018/125/R.33 + Sup.1) 

إطار القدرة على تحمل  بموجب دوالر أمريكيمليون  27.48 بقيمة منحةتقديم  المجلس التنفيذي على وافق -3
المشروع ويركز  .اإلنتاج والتكثيف الزراعي والحد من الضعفمشروع من أجل  بورونديلجمهورية  الديون

الحد من الضعف. و  ،وتحسين اإلنتاجية ،وعلى التنمية المجتمعية الشمولية ،على اإلدارة المتكاملة لألراضي
وعلى ضوء سياسات الواليات المتحدة بشأن  جيم عن دعمها للمشروع.، عبرت القائمة بيان مشتركوفي 

مسألة االتجار بالبشر، عارضت ممثلة الواليات ان التي ال تعالج حكوماتها دبعض المشاريع اإلنمائية في البل
 المتحدة المشروع المقترح، وبالتالي لم تنضم إلى المجلس في دعمه لهذا المشروع.
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 مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية أعمال تربية األحياء المائية :كينيا
(EB 2018/125/R.34) 

 بشروط تيسيرية للغاية يورومليون  24.15 قيمةب قرض إضافيتقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -4
وكانت هنالك ضرورة لهذا  .الجاري تنمية أعمال تربية األحياء المائية برنامج من أجل تمويل كينيالجمهورية 

مليون دوالر أمريكي والمتعلقة بقرض الصندوق  27.9التمويل اإلضافي لردم الفجوة التمويلية البالغة 
. 2017المقدم لحكومة كينيا والذي حظي بالمصادقة في ديسمبر/كانون األول  (2000002052رقم  القرض)

وأشار ممثل الجمهورية الدومينيكية، بالنيابة عن القائمة جيم، إلى الفرصة االستراتيجية التي يمثلها 
ضافي المقترح. وأشار لتمويل اإله لدعمللشباب لتنمية البلدان، وعبر عن االستثمار في تربية األحياء المائية 

ولحقيقة أن هذا القطاع الفرعي لم  ،ممثل أنغوال إلى اإلمكانيات المعتبرة للقطاع الفرعي لتربية األحياء المائية
يحَظ في العديد من البلدان األفريقية باالستغالل الكافي. وأثنى المجلس على حكومة كينيا الهتمامها بهذا 

 الل المستوى المرتفع للتمويل الحكومي النظير.من خ البرنامج والذي كان واضحا  

 أفريقيا الغربية والوسطى –جيم 

 مذكرة رئيس الصندوق: برنامج تنمية سالسل القيمة: نيجيريا 
(EB 2018/125/R.35) 

 ،مختلطةبشروط  دوالر أمريكيمليون  89.1 بقيمةقرض تقديم المجلس التنفيذي باإلجماع على  وافق -5
رحب ممثلو الدول و  .تنمية سالسل القيمةبرنامج توسيع نطاق من أجل االتحادية  نيجيرياجمهورية ل

 ،والمملكة المتحدة ،وكينيا بالنيابة عن القائمة جيم، والمكسيك ،األعضاء في المجلس التنفيذي من ألمانيا
تنمية سالسل القيمة ج برنام الذي خلفه وجمهورية فنزويال البوليفارية بالنيابة عن القائمة باء، باألثر التحويلي

بين المزارعين والرعاة في  اتإضافية عن النزاع معلومات( 1لب المجلس ما يلي: )طو  على نيجيريا.
لقدر الضوء على الحاجة  تسليط( 2الواليات المستهدفة واستجابة الحكومة لهذه النزاعات حتى تاريخه؛ )

في البرنامج من خالل إجراءات التقدير االجتماعي أكبر من تعميم إجراءات البيئة والتأقلم مع تغير المناخ 
الفريق القطري للصندوق في نيجيريا، وشعبة أفريقيا الغربية المجلس  للصندوق، ودعىوالبيئي والمناخي 

 تسليط( 3ترة زمنية مدتها عام واحد؛ )بالتقدم المحرز في تنفيذ هذه اإلجراءات في ف هوالوسطى إلبالغ
والدول األعضاء  ،الضوء على الحاجة لزيادة التمويل المشترك الحكومي. وشكر ممثل نيجيريا الصندوق

على دعمهم لتوسيع نطاق البرنامج، وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا  ،بالنيابة عن حكومة بالده
 والترويج لفرص العمالة لصالح الشباب.حيازات الصغيرة، البرنامج في تعزيز سبل عيش أصحاب ال


