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 بنغالديشمن  اتتعليق - أولا 

السكان الريفيين يصب في مصلحة  التصميم الذيتدعم بنغالديش المشروع المقترح وتشكر الصندوق على  -1

الذي مبلغ الاستخدام الجزء األكبر من  باإلضافة إلىالنساء والشباب واألقليات العرقية.  ول سيما ،المهمشين

 تمويل المناخ.يقدمه الصندوق في 

 في الستثماروالمتمثل  ،مع المبدأ األساسي للصندوقيتماشى التركيز الرئيسي للمشروع  أننتصور ونحن  -2

أن  ذلكومن شأن  .على األجل الطويل القدرة على الصمودتنمية  بغيةفي القتصادات الريفية المستدامة 

 يدعم سالسلن الوصول إلى األسواق، و، ويحس  المزارعخارج الزراعة المستدامة واألنشطة الريفية  يعزز

 .والقدرة على الصمود في وجه تغي ر المناخالقيمة 

شمولية  بأسلوب يزيد من chanye fupinنموذج  صياغةفرصة إلعادة كترحب بنغالديش بالمشروع و -3

 ."رأس التنين" مؤسسات مع استهداف تعاونيات المزارعين الحقيقية بالمقارنة وإنصافوفعالية 

خاصة النساء و ،استهداف المزارعين فيالماضي  من دروس على التعلمبشدة الوكالة المنفذة  ونحث -4

دخل أكثر  من خالل توليدالقتصادات الريفية  ذلك سيحفزمن ناحية أولى، . ونون العائدوالمهاجرووالشباب 

ا  إلى الحد من الهجرة  عبر مجتمعاتهمعلى البقاء في  يينسكان الريفالمن ناحية أخرى  ، كما سيشجعتنوعا

 .المدن

والشعور القوي بالملكية لدى اللتزام الوطني  عنلقوي ا لتعبيرهانشيد بحكومة جمهورية الصين الشعبية و -5

 (1:2.1)التمويل المشترك  ويعد معدلتوفير تمويل محلي كبير للمشروع.  عبرأصحاب المصلحة  مختلف

 .(1:1.4)الهدف المحدد للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في المائة من  50أعلى بنسبة 

 .بالموافقة على تمويل المشروع بنغالديشوبهذا توصي  -6

 الرد

الفقراء،  يينسكان الريفال سيعود بالفائدة علىنؤكد أن المشروع و. للمشروع على دعمهانود أن نشكر بنغالديش  -7

خاص على النساء والشباب. وستستخدم نسبة كبيرة من تمويل الصندوق لتمويل المناخ.  بوجهمع التركيز 

التجديد الحادي عشر المحدد لفترة هدف الفي المائة عن  50التمويل المشترك بنسبة  وبالفعل، يزيد معدل

 .لموارد الصندوق

ا   مصر منات تعليق – ثانيا

على تصميم مشروع عروض إعادة  يتود مصر أن تشكر إدارة الصندوق وشعبة آسيا والمحيط الهاد -8

 .في الصين اإلنعاش الريفي في محافظة يونان

. فقراا  الفقراء أشد في استهداف المتمثلة الصندوق مهمةمع  يتواءم بشكل تاممصر أن هذا المشروع  وترى -9

 برنامج الحكومة الصينية للحد من الفقرمثلت أولوية مستمرة بالنسبة ليونان محافظة من الواضح أن و

 في البالد. السكان الفقراءمن  النسبة األكبرعلى  نظراا لحتوائها

مواطن ألف  100حوالي  على ةمباشر بالتوقعات بأن يعود المشروع بفوائدصدد، ترحب مصر وفي هذا ال -10

ضمن  شخص 540 414حوالي  لصالح ةمباشرغير  باإلضافة إلى توليده لفوائدريفي،  صيني

 منطقة المشروع. فيأسرة  200 88
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التصدي  أي، في الصندوقمواضيع التعميم الشاملة ل بصورة ممتازةالمشروع  بتطرق هذا بحرارةنرحب كما  -11

 والشباب. والتمايز بين الجنسين ،ر المناخلتغي  

ا تماشير ونقد   -12 مع استراتيجية بيجين الزراعية، أي  الذي يتسم بحسن تصميمههذا المشروع  أيضا

والتي تهدف إلى إعادة التوازن بين المناطق  ،اإلنعاش الريفي التي اعتُمدت مؤخراا إعادة استراتيجية 

 .تنمية المناطق الريفية وجعلها أكثر جاذبية تسريع عبرالحضرية والريفية 

ا  يوف ر هذا وفي واقع األمر، -13 فرصة فريدة للصندوق لدعم الحكومة في إعادة التفكير في نموذج  المشروع أيضا

chanye fupin ا أكثر  ه بشكل يجعلهوتحسين ا  وشمولية، إنصافا على المالية العامة. كما نعتقد أنه  وأقل عبئا

 - كجهات مشاركة في تمويل هذا المشروعالتي تعمل و -في الصين  للتعاونيات يمكن محاكاة النموذج الناجح

 .في أماكن أخرى في العالم

ية في تحقيق المشروع حكومة جمهورية الصين الشعب يساعد هذابأن  مع شعورنا بتفاؤل كبير، نأمل،ونحن  -14

 .2020المدقع بحلول عام الريفي على الفقر  المتمثل في القضاءهدفها الستراتيجي 

، نتمنى تمويل هذا المشروع. وأخيراا  بالمصادقة علىرئيس الصندوق  معالينؤيد توصية  وبالتالي، -15

 .المستقبلية مساعيهماحكومة الصين النجاح في تنفيذ هذا المشروع وفي لللصندوق و

 الرد

 إعادة اإلنعاشمع استراتيجية  التامالمشروع  تماشينؤكد ونود أن نشكر مصر على تقديرها لتصميم المشروع.  -16

شر لموارد الصندوق الخاصة مع مواضيع تعميم التجديد الحادي ع، ومؤخرا  الريفي التي اعتمدتها الحكومة 

 بتغيّر المناخ، والتمايز بين الجنسين والشباب.

ا   كسيكلما منات تعليق – ثالثا

 .في الصين ؤيد المكسيك الموافقة على مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونانت -17

 وسيدعم بذلك، فقراء البالدمن  القسم األكبر يعيش فيهاالتي  المحافظةسيستهدف المشروع جيوب الفقر في  -18

 للقضاء على الفقر.على النطاق الوطني المبذولة  الجهود

الصغيرة خبرة الصندوق في تطوير المزارع التقليدية  ستفيد، حيث سليمواألساس المنطقي للمشروع  -19

الكامنة سد الفجوات  في مكونات المشروع الثالثة كما ستسهممصدر دخل موثوق.  تأمينعلى  ومساعدتها

ية وغير الزراعية، الدعم في األنشطة الزراع عالوة على تقديمالشمولية واإلنصاف والمساواة،  على صعيد

 المواضيعمع  كل ذلك يتماشىو. لدى النساءصنع القرار عمليات بما في ذلك تحسين القدرات اإلدارية و

 الحادي عشر لموارد الصندوق. لفترة التجديدالرئيسية 

حيث ل يمثل قرض الصندوق من التمويل المشترك الوطني،  كبيرمن الناحية المالية، يحظى المشروع بقدر و -20

مستويات  إلى رفعوالدعوات  إطار النتقالمع  ذلك يتماشىوالمشروع.  تكلفةمن إجمالي في المائة  32سوى 

 التمويل المشترك.

 إذ أنهفي بلد يعاني من جيوب الفقر،  للتنميةح قيمة الصندوق كشريك نعتقد أن هذا المشروع يوض  نحن و -21

 ي الصين أو في بلدان أخرى.، إما فمستقبالا الدروس المستفادة  تكرارمن المتوقع 

 الرد

التي  المحافظةجيوب الفقر المتبقية في لالمشروع  استهدافنود أن نشكر المكسيك على كلمات التقدير. ونؤكد  -22

 دوالرين عن ما يزيدواحد من تمويل الصندوق سيحشد أمريكي دوالر كل تضم أكبر نسبة من الفقراء، وأن 
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التمويل المشترك المحلي لفترة  ثالثة أضعاف هدف وهو ما يعادلمن التمويل المشترك المحلي،  أمريكيين

 .لموارد الصندوقالحادي عشر التجديد 

ا   سويسرامن تعليقات  - رابعا

أنه ل تزال هنالك بشأن هذا المشروع، على الرغم من  فإن رأينا إيجابي، الوارد أدناهإلى التقييم  بالستناد -23

 بعض الجوانب الحاسمة. فيما يخصإلى توضيحات  حاجة

 التصنيع الزراعي. (1)

التي استخدمت على نطاق واسع في معظم والتصنيع  عبرالمشروع النماذج الحالية للحد من الفقر  سيختبر -24

 فعاليةشكوك حول في ظل  ذلكب الضطالعيتم والمناطق الريفية في الصين على مدى السنوات الماضية. 

إمكانية في الحد من الفقر، وبالتالي  المدفوعة بالربح والجهات الصناعية الفاعلةالتنين" "رأس  مؤسسات

استخالص الدروس من التجربة. ولذلك من المناسب أولا تقييم مساهمة التصنيع الزراعي في الحد من الفقر 

 اإليكولوجياعالقة بين بشكل كاف على ال يشددالسنوات الماضية. عالوة على ذلك، ل يبدو أن المشروع  خالل

في  فيها مجدداا  الفقرقبضة من  الخارجيناألشخاص  وقوعيتمثل في خطر حقيقي  وهنالكوالحد من الفقر. 

ا تكن تدابير التخفيف من حدة الفقر مستدامة  حال لم  يعد تحديد . وفي هذا الصدد،البعيدعلى المدى  إيكولوجيا

 .واختبارها مؤشراا جيداا  ونماذج أخرى نهج ونيته إعدادوجه القصور ألالمشروع 

 الرد

 .المشروع المقترح حولاإليجابي  رأيهانود أن نشكر سويسرا على  -25

من تنفيذ  المستخلصةالخبرة الواسعة المكتسبة والدروس واستفادته من تصميم هذا المشروع  ارتكازنؤكد  -26

بما في ذلك العديد  - الفقر من خالل التصنيعالمرتبطة بنماذج الحد من و المدعومة دوليا   المشروعاتالعديد من 

المعرفة هذه  وتنعكسومن المعرفة المتراكمة للحكومة. ، الصندوق والبنك الدولي التي مولها المشروعاتمن 

فيما يتعلق بمساهمة التصنيع الزراعي وتقرير تصميم المشروع.  الوارد فيوالخبرة في قسم الدروس المستفادة 

أوجه  -التعليق بشكل صحيح  أشار إليهكما  -التجربة  أظهرت(، chanye fupinأي في الحد من الفقر )

يعتمد هذا و. "التنين"رأس الحد من الفقر من خالل الدعم المباشر لمؤسسات  السعي إلىفي الكامنة القصور 

موليا  ش(، وليس 2020عام  المرجح أن تنخفض بعدكبير على اإلعانات الحكومية )التي من  إلى حدالنهج 

قامت النموذج لالستهداف وآليات تقاسم المنافع(، ومكلف ) ضمنبالضرورة )حيث تم إيالء اهتمام محدود 

األساس المنطقي  وهذا هوعالية(.  المنافع إلى االستثماراتمعظم الموارد، مما يجعل نسبة  المؤسسات باقتناص

تعاونيات المزارعين كنقطة ب ستستعين(، والتي المحسنة chanye fupinالعتماد نهج مختلف )أي نماذج 

 .في تقديم الدعمدخول رئيسية 

هذه العالقة بعناية، وأن نتائج  ه قد تم تحليلوالحد من الفقر، نؤكد أن اإليكولوجياالعالقة بين  يخصوفيما  -27

والتي  –الخامس  الملحقذات الصلة، التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي التحليل تنعكس في مذكرة إجراءات 

 الحالية للفقر، مالمحأهم الالمذكرة معلومات مفصلة عن  تعرضعلى وجه الخصوص، والتصميم.  استرشد بها

والبيئية  واإليكولوجيةتم تحديد المخاطر االجتماعية وفي منطقة المشروع. وإدارتها وحالة الموارد الطبيعية 

من تحقيق أهدافه تي يمكن أن تؤثر على المشروع أو تمنعه الوذات الصلة بتغيّر المناخ التي يحتمل حدوثها و

، هذا التحليل إلى واستنادا  و/أو البيئة.  األفرادعلى  ا  سلبي أثرا   تُحدثأو التي يمكن أن  ،اإلنمائية )الحد من الفقر(

يل تنفيذ وفي دل ،في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التدابير المذكورةتم تحديد تدابير التخفيف. وتنعكس 

والقدرة على الصمود في االستدامة  ترمي إلى تحسين، يتضمن التصميم تدابير المشروع. عالوة على ذلك

في إدارة التربة  المثلىمن خالل دعم اإلنتاج األخضر )بما في ذلك الممارسات العضوية  وجه تغيّر المناخ

البنية التحتية؛ وضمان ترتيبات  تطويرفي  يةات المناخعتباراالتعميم والمنتجات وتسويقها؛  وتوسيموالمياه(؛ 
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. وتصميمها تخطيط البنية التحتية فير المناخ اآلثار الحالية والمتوقعة لتغيّ  وستتم مراعاةالتشغيل والصيانة. 

الرقمي  والرصدالمياه، واعتماد ممارسات الري  لضخالشمسية  استخدام األلواحسيتم دعم التعاونيات في و

 .ر المناختغيّ  المتوفرة بسببالمياه  لشحفي المناطق المعرضة  للمياه االستخدام الكفؤ ألغراض

 تعاونيات المزارعين. (2)

على تعاونيات المزارعين  ول يجبيستحق المراجعة.  دوراا الدور التقليدي لتعاونيات المزارعين  يعد -28

توفير التعليم ل إذ يمكنوصول المزارعين إلى السوق كما هو مذكور في الوثيقة؛  تيسيرعلى القتصار 

أهمية. باإلضافة إلى ذلك، ل يبدو أن القضايا المرتبطة باألراضي )إصالح  أن يكون أكثر اوالتدريب ألعضائه

 اا أمر د هذاويعاألراضي، وحقوق استخدام األراضي، وتأجير األراضي، وما إلى ذلك( مدرجة في المشروع. 

تولي قد ل وبالمنظور طويل األجل لمواقف إدارة األراضي.  ترتبطبالغ األهمية، حيث أن ملكية األراضي 

على عقود اإليجار  اقتصرت مدةالتربة( إذا  نوعيةاألرض )مثل العناية الكافية ب "رأس التنين" صناعات

 طويلة األجل دارةاإلعلى حساب  يرعلى األجل القصحوافز تحقيق مكاسب  تزيد إذبضع سنوات فقط، 

 ه غالباا ما يتم التعاقد معهي أنأخذها بعين العتبار وظاهرة أخرى متكررة يجب كما أن هنالك . لألصول

 أراضيهم. فيللعمل  من أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين

 الرد

 وظائف التعاونياتإذ تتضمن دور تعاونيات المزارعين على تيسير الوصول إلى األسواق.  عدم اقتصارنؤكد  -29

تحسين معايير و؛ ألعضائها ر التدريب واإلرشاد الذي تقدمه الخدمات العامة واألعمال الزراعيةيتوفأيضا  

، من أو اإلنتاج المشترك/التسويق المشترك وواألقران بين األعضاء؛  إشرافبما في ذلك ، وحجمه اإلنتاج

التعاونيات أداء جميع  يكون بمقدور كلوأنه لن  تدريجية،ية عملالنحن ندرك أن هذه وأخرى.  وظائف ضمن

من  ألعضائها عددا   تقدم لكيتمكين التعاونيات  فيلغرض من المشروع ويكمن االمذكورة أعاله.  الوظائف

 .الوصول إلى األسواقوعدم االقتصار فقط أو بالضرورة على تيسير ، المتنوعةالخدمات 

 بعينخذت التعليق قد أُ  التي تمت اإلشارة إليها فيأن القضايا المرتبطة باألراضي  علىكذلك التأكيد نود و -30

، تتبع تعاونيات حاليا  و. تنمية التعاونياتأنشطة  ضمنفي المشروع  إدراجهاتم كما  ،االعتبار أثناء التصميم

 أو يتم)ب(  ألعضاء؛لألفراد من ا التصرف المطلقاألراضي تحت  تبقىالمزارعين ثالثة نماذج مختلفة: )أ( 

األرض إلى الجمعية التعاونية  نقلتم أو ي؛ )ج( يتم االتفاق عليه مسبقا  تأجير األرض للجمعية التعاونية بسعر 

وفقا  لحالة العمالة اإلفرادية يميل المزارعون األفراد إلى تفضيل أحد النماذج المذكورة أعاله و. ملكية كحصة

الالزمة المستفيدين بالتدريب والمعلومات  بحيث يزودميم المشروع تم تصو. لديهم وتصوراتهم للمخاطر

 مستنيرة. قراراتالتخاذ 

 ."التنين مؤسسات "رأسوأخيرا ، نؤكد أن المشروع ال يدعم تأجير األراضي من قبل  -31

 المناخ. تغي ر بالقدرة على الصمود في وجهتطوير البنية التحتية التي تتسم  (3)

)إمدادات مياه الشرب النظيفة،  ةالصحي اتفي البنية التحتية على التحسينتركز الستثمارات الوطنية  -32

التجارة  لخدمة أعمال ةاإلنترنت الموجه وإعداد شبكةوما إلى ذلك(،  ،ومعالجة مياه الصرف الصحي

وانطالقاا والسياحة.  ،األعمال الزراعية وبيع المنتجات الزراعية على اإلنترنت( بهدف تسهيل) اإللكترونية

واإلنتاج الزراعي ، هذه الخلفية، تتوخى الوثيقة الستثمار في النقل البري، والبنية التحتية لسالمة المياهمن 

. بتغي ر المناخ المخاطر واآلثار المرتبطةر المناخ لمنع تآكل التربة وتقليل تغي  القادر على الصمود في وجه 

البنية التحتية والتدابير  من أجل رصد إنشاء تنفيذللمن المفيد تتبع كيفية ترجمة ذلك إلى خطط  قد يكونو

 بالفعل. اتخاذهاالتي يتم 
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 الرد

 بغية تعزيزاألراضي  ات، وتحسينالشرب مياهيمكن تتبع االستثمارات في الطرق الريفية، ونظم إمدادات  -33

 في خطط التنفيذ على النحو التالي. ،تآكل التربة والحد مناإلنتاجية الزراعية 

سيتم في البداية رفع ستنعكس عملية التخطيط في خطط العمل والميزانيات السنوية. وفيما يتعلق بالتسلسل،  -34

أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان اتباع نهج من القاعدة إلى القمة  مستوى الوعي وتعبئة التعاونيات وبقية

يتم س، األولمع استثمارات المكون  لتآزربأوجه اللسماح والمشروع.  سيمولهافي اختيار البنية التحتية التي 

مقترحات إعداد أن  وذلك بافتراض، لثاني من المشروععام االالبنية التحتية إلى  األولى في ستثماراتاالتأجيل 

استثمارات في البنية التحتية،  بأية الشروعقبل وستغرق بعض الوقت. يس التعاونيات ومشروعات المستثمرين

 المتعلقةفي القرارات  وإشراكهاالتشغيل والصيانة  روابطخدمي المياه وغيرها من مستل روابط إنشاءيجب 

 لكل عنصر من عناصر البنية التحتية. وإعدادها تصميم خطة التشغيل والصيانةب

)مثل األسر التي  الرصد والتقييم الخاص بالمشروعوالنتائج من خالل مؤشرات في نظام  سيتم رصد التقدمو -35

التي األراضي  وعدد هكتاراتوالتخزين؛  التجهيزالمادي إلى األسواق، ومرافق  وصولها فيتحّسن عن  تبلغ

تخدمها األراضي الزراعية التي  اتهكتارعدد ؛ والقادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخممارسات لل تخضع

التحقق  من خاللالبيانات  رصد رفدسيتم و(. البنى التحتية التي تم إنشاؤها/إعادة تأهيلها والمرتبطة بالمياه

أنشطتهم  في تحسينالبنية التحتية  عن أثرمسح لتصورات المستفيدين وعبر إجراء  ،المادي في الميدان

 .خالل بعثات اإلشراف السنوية االقتصادية وسبل عيشهم

 اختيار المجموعة المستهدفة. (4)

ا  محددةسبع مقاطعات فقيرة  حدد المشروع -36 المقاطعات  غير أن، وفقاا لستراتيجية الستهداف فيه وطنيا

 تم ذكر مدينتي باإلضافة إلى ذلك،على الخريطة ل تتوافق مع تلك الموجودة في النص. الظاهرة  ةالسبع

ا المدينتين أكثر  كلتاليجيانغ ودالي في النص، لكن  ويدعو في يونان،  أماكن أخرى عديدة بالمقارنة مع تقدما

تقع المدينتان جغرافياا على مقربة من . عالوة على ذلك، أخذهما بعين العتبارحول سبب  ساؤلذلك إلى الت

إلدراج ، مما يعني أنه ل توجد حاجة واضحة بعضهما البعض، كما تتشابه سماتهما القتصادية الرئيسية

والتي تفتقر يونان محافظة في  اقتصادياا العديد من المناطق المحرومة  وتوجد. يةمرحلة التجريبالفي  يهماتكل

الطرق،  روابط عبرللحد من الفقر  تدفعه الصناعةبدلا من التوصية باتباع نهج و. جيدة للطرق روابط إلى

مخصوصة  نهج اتباعيؤدي  وقد. بنتائج أفضلوالثقافة  أمام السياحةفتح المناظر الطبيعية الفريدة  يَعدقد 

أو معايير  تصنيفاتتضمين  يجب أخذ، أخيراا . نتائج إجمالية أفضل مختلفة إلىالماكن األللفقر في  ومتنوعة

 .بعين العتبار إن لم يتم ذلك بالفعلوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في معايير الختيار 

 الرد

 مقاطعتا: ، وهيبشكل صحيح التي سيتم تنفيذ المشروع فيها ةتعرض خريطة منطقة المشروع المقاطعات السبع -37

هوابينغ  ومقاطعتادالي؛  إقليميونلونغ ويونغبينغ في  ومقاطعتا زاوتونغ؛في بلدية  زينتشونغ وسويجانغ

الحد المفروض على قد يرجع سوء الفهم إلى ونوجيانغ.  إقليمانغ؛ ومقاطعة النبينغ في يويونغشنغ في بلدية ليج

التي  ةفيها المقاطعات السبع تقعالتي  أقاليم/بلديات األربع فقط اسم وبالتالي يظهر عدد كلمات تقارير الرئيس،

 نوجيانغ(.و ليجيانغ،و دالي،و زاوتونغ،) يغطيها المشروع

في مقاطعتي هوابينغ ويونغشنغ في  وإنماالمشروع في مدينتي ليجيانغ ودالي،  ه لن يتم تنفيذأن كذلكونؤكد  -38

والمجتمعات  للقرى الجغرافي قربال ويوفردالي.  إقليمانغ ومقاطعتي يونلونغ ويونغبينغ في جيبلدية لي

المسجلين أو الفقراء المسجلين  الفقراء احتوائها على كثافة أكبر منلمعيار  وفقا  المستهدفة )التي تم اختيارها 

للصناعات التي في األسواق ( من هاتين المدينتين إمكانات سابقا  بالمقارنة مع متوسط الفقر في المقاطعات

 مواقع المشروع. تم األخذ به في اختيارمعيار آخر  وهو -يدعمها المشروع 
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ولكن اختيار اختيارها.  يمكن التي كانمحرومة اقتصاديا  في يونان المناطق ال العديد من هنالكأن بندرك ونحن  -39

ووجود  ،الفقر انتشارقضايا أخرى باإلضافة إلى المعايير المتفق عليها ) مراعاة منطقة المشروع عملية تستلزم

، ووجود عمليات أخرى أولويات المحافظات القضايا (. وتشمل هذهفي السوق واعدة إمكاناتب تتمتعت صناعا

للديون الخارجية اإلضافية، والتزام الحكومة  والحيز المتوفرديون المقاطعات  ووضع، مزمعةجارية أو 

محدودية الموارد المتاحة لهذا  وبالنظر إلىنهج المشروع المقترح. عالوة على ذلك، بو المحلية باألهداف

 بغية إحداثسبع مقاطعات  أكثر منالمنطقة المستهدفة إلى نطاق المشروع، كان من المستحسن عدم توسيع 

 في كل مقاطعة. أثر معتبر

أولويات مجموعة لتحديد كافية المرونة ال لكل مقاطعة بأن المشروع يتيح للسادة األعضاء نؤكدوأخيرا ، نود أن  -40

 اتها.ياحتياجاتها وإمكان عن على الوجه األكمل تعبرت التي التدخال

ا   الوليات المتحدة األمريكيةمن تعليق  - خامسا

إنمائية معينة في البلدان التي ل تتصدى  روعاتمشتعارض الوليات المتحدة، في ضوء سياساتها المتعلقة ب -41

قرار  ل تشارك في إصدار وهي بالتاليول تفي بمتطلبات أخرى، المشروع التالي،  بالبشرحكوماتها لالتجار 

 في الصين. مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان من شأنه أن يدعمالمجلس من 

 


