
 السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية
Lauren Phillips 

 التقنيين األخصائيينكبيرة 
 دائرة إدارة البرامج

 2877 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 l.phillips@ifad.org :اإللكترونيالبريد 

Deirdre McGrenra 

 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة
 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال

  

 
 والعشرون بعد المائة لسادسةاالدورة  –المجلس التنفيذي 

 2019 أيار/مايو 3-2روما، 
 

 للعلم

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

التي ناقشها موجز مقترحات المشروعات 
 المجلس التنفيذي

 

 
 

 

 

 

Document: EB 2019/126/INF.11 

A 
Date: 10 May 2019 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:gb_office@ifad.org


EB 2019/126/INF.11 

1 

 التي ناقشها المجلس التنفيذيموجز مقترحات المشروعات 

  مقترحات المشروعات –أوال
 .بعد المائة على مقترحات المشروعات التاليةالعشرين و  السادسةالمجلس التنفيذي في دورته  وافق -1

 آسيا والمحيط الهادي -ألف
 المرحلة الرابعة -مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها مذكرة رئيس الصندوق: : بنغالديش

(EB 2019/126/R.21 + Sup.1) 

، تيسيرية للغايةبشروط  دوالر أمريكيمليون  13.80 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي باإلجماع على وافق -2
التمويل  من أجل بنغالديش الشعبيةلجمهورية  بشروط مختلطة دوالر أمريكي مليون 6.80 بقيمة قرضو 

قد ُقدمت توضيحات قبل  . وكانتالمرحلة الرابعة -مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها اإلضافي ل
طار  ،وخالل المناقشات ،الدورة التوطين؛ إعادة بشأن استفسارات األعضاء فيما يتعلق بخطة عمل وا 

ية تحتومبادرات تمكين النساء )وال سيما فيما يتعلق بتدابير مكافحة العنف المنزلي(؛ وأهمية أشغال البنية ال
  شارالند؛ والمشاركة الوثيقة للحكومة المحلية. ار في مناطق تحقيق االستقر  المناخ من أجل عواملالمقاومة ل

 لجنوبيةوا الشرقيةأفريقيا  -باء   
 المرحلة األولى - مشروع كايونزا للري واإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه: رواندا

(EB 2019/126/R.22 + Add.1 + Sup.1) 

تيسيرية بشروط وحدة حقوق سحب خاصة مليون  12.85 بقيمةقرض تقديم  المجلس التنفيذي على وافق -3
. المرحلة األولى - مشروع كايونزا للري واإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياهللغاية لجمهورية رواندا من أجل 

المشروع سوف يؤثر على مناطق . وبما أن النهج التدريجي المقترحب شادالمشروع وأ مالءمةمجلس بالأقر و 
ر إجراء دراسات تقدير األثر البيئي واالجتماعي الضرورية. وقد عب  ح يتيذا النهج س، فإن هحساسة بيئيا  

أهمية إقامة تآزر وثيق مع  ممثل حكومة المكسيك، بالنيابة عن القائمة جيم، عن دعم المشروع، موضحا  
روع، وكاالت األمم المتحدة األخرى التي توجد مقارها في روما. وأشادت المملكة المتحدة بنهج المش

أن يقوم في المستقبل بالتماس ومالءمته، واستجابته للدروس المستفادة السابقة، ولكنها طلبت من الصندوق 
لم وثيقة؛ و ونشر العليه قترح للموافقة الرسمية مالعرض تمويل المانحين المقترح قبل  بشأنتأكيد الو  التوجيه

مشروع كايونزا للري واإلدارة فيما يتعلق ب المملكة المتحدةوزارة التنمية الدولية في من  هذا التوجيه التماسيتم 
  .سوف ينعكس هذا الطلب في الوثيقة المنقحة. و المرحلة األولى - المتكاملة لمستجمعات المياه

 


