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 مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان

 ضميمة

عن مشروع عروض إعادة الصندوق والتعديالت التالية لتقرير رئيس  الضمائمانتباه المجلس التنفيذي إلى  يُسترعى

الرجوع إليها، تظهر التغييرات على نص  ولتيسير(. EB 2020/131(R)/R.12اإلنعاش الريفي في محافظة يونان )

 .يرد النص المحذوف مشطوبا، بينما بأحرف بارزةالتقرير 

 12الفقرة ، 3الصفحة 

 ينبغي أن يكون نص الجملة األولى كما يلي:

وزيادة  الفقر المدقع دائرةإبعاد األسر الفقيرة والضعيفة عن  التقدم في الحد من الفقرإلى المشروع  يهدف"

 ".على الصمود االقتصاديةوقدرتها  إنتاجها الضعيفةإنتاج األسر 

 13، الفقرة 3الصفحة 

 الثانية كما يلي:ينبغي أن يكون نص الجملة 

كمقاطعات فقر وطنية أو إقليمية، ووجود  السابق الحالي أومعايير اختيار هذه المقاطعات: التصنيف  وشملت"

 بأهداف المشروع ونهجه المقترح."والتزام الحكومة المحلية إمكانات سوقية، صناعات ذات 

 38، الفقرة 10الصفحة 

 ينبغي أن يكون نص الفقرة كما يلي:

تقع المسؤوليات الرئيسية لتنفيذ المشروع على عاتق  .إدارة المشروع في األقاليم والمقاطعات مكاتب"

الزراعة  وزارةالمقاطعات. وسيجري إنشاء مكاتب إلدارة المشروع على مستوى المقاطعات في مكتب 

 وشاويانغ ، إلدارة المشروع في شيانغشي مكتبين مكتب والشؤون الريفية في كل مقاطعة. وسيتم إنشاء

 "لإلشراف على تنفيذ المشروع كل في المقاطعة التابع لها.

 41، الفقرة 10الصفحة 

 ينبغي أن يكون نص الفقرة كما يلي:

إبرام اتفاق  سيجريمن المتوقع  .دور معهد المعلومات الزراعية التابع لألكاديمية الصينية للعلوم الزراعية"

بين المشروع ومعهد المعلومات الزراعية التابع لألكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ألداء المهام الرئيسية في 

 ".مجال الرصد والتقييم وإدارة المعرفة والحوار بشأن السياسات

 43، الفقرة 10الصفحة 

 ينبغي أن يكون نص الجملة الثالثة كما يلي:

  ".واإلشراف عليها المسؤولية الرئيسية عن إدارة موارد المشروعومكاتب المالية الية وستتولى إدارة الم"

 46، الفقرة 11الصفحة 

 ينبغي أن يكون نص الجملة األولى كما يلي:
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ماليين دوالر أمريكي للنفقات المقبولة  6ما يصل إلى من الصندوق بلتمويل بأثر رجعي  رصدت اعتمادات"

إلى تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز  2020يونيو/حزيران  19 سبتمبر/أيلول 30المتكبدة في الفترة من 

  "النفاذ.

 52، الفقرة 11الصفحة 

بعبارة التي تبدأ ابتداء من ترقيم الفقرات التالية  إعادة، وينبغي 52ينبغي إدراج الفقرة أدناه باعتبارها الفقرة 

 :"آلية معالجة المظالم"

المساءلة  تعزيزمن أجل تحقيق الشفافية و .وتعليقاتهالمشروع لالمجموعة المستهدفة  انخراط -52"

خالل  وتعليقاتهاالهادف والمنتظم للمجموعة المستهدفة  االنخراط تشجيعاالجتماعية، سيعمل المشروع على 

بالفعل أولويات واحتياجات المجموعة المستهدفة أثناء التصميم من خالل  وقد أُدمجتدورة حياة المشروع. 

والمشاورات التفصيلية مع المنظمات الريفية الشعبية ومنظمات المزارعين  الفرق المتخصصةمناقشات 

 ".واألسر المستهدفة

 


