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 رد اإلدارة الهندتعليقات من 

نقدر إدارة الصندوق على إعدادها لبرنامج الفرص 

ونقّر  2027-2021القطرية للسودان للفترة االستراتيجية 

 الوثيقة. المتوخاة فيباألهداف االستراتيجية 

على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى  ةاإليجابيالتعقيبات تشكر إدارة الصندوق الهند على 

إدارة الصندوق تيسير التعلم من الخبرة اإلنمائية للهند في زراعة األراضي القاحلة، وتعتزم النتائج للسودان. 

 ت.لتحسين أداء برنامج السودان في هذه المجاال ةالجنساني والنهج التحويليةلشمول المالي، وا

 

 رد اإلدارة فرنساتعليقات من 

تود فرنسا أن تشكر الصندوق على هذه الوثيقة الواضحة للغاية. 

مع  المنسجمةاألهداف االستراتيجية نحن ندعم الغاية الشاملة و

سيسعى الفريق القطري  مع التقدير أنالحظ نالسياق السوداني. و

األخضر العظيم، جدار مع مبادرة التآزر أوجه وشراكات إلقامة 

ونشجع الصندوق على االستفادة من موقعه كمنسق للبرنامج 

التابع للصندوق الجدار األخضر العظيم لمبادرة الشامل 

 ارئيسيعنصرا إدارة الموارد الطبيعية تشكل األخضر للمناخ. و

ومع ذلك، برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، من عناصر 

 التحديد يمكن تطويره بشكل أكبر فيعلى وجه يستتبعه فإن ما 

من مزيد الحصول على بنرحب  الوثيقة. عالوة على ذلك،

سبل العيش المعلومات عن الدروس المستفادة من برنامج 

المستدامة، وكيف ستبني المشروعات والموارد الطبيعية 

البذور . ويعتبر إيجاد نظام مستدام إلدارة ذلكالمستقبلية على 

لتقديم تفاصيل وندعو الصندوق  .المؤسسي هاما من المنظور

البحوث الزراعية، وهي المنظمة هيئة مع المتوخاة الروابط  عن

أهمية تشجيع نشير إلى بمكون البحث والتطوير. ونود أن المعنية 

أن ، وهاوتوزيع البذور المرخصةوحماية  والتطوير، البحث

للقطاع الخاص في قطاع  ةصحيالالمنافسة أيضا نضمن ونعزز 

 البذور في السودان.

البناءة على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج تعقيباتها تشكر إدارة الصندوق فرنسا على 

وتود إدارة الصندوق أن تؤكد مجددا لفرنسا بأن الصندوق وحكومة السودان يخططان حاليا لمشروع  .للسودان

 للصندوق األخضر للمناخ.األخضر العظيم التابع البرنامج الشامل لمبادرة الجدار  في إطار للتمويل األخضر

التربة ون وفيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، سيستمر الصندوق في دعم توسيع نطاق التدخالت الناجحة في ص

وكما ذكر في إلى ذلك، وباإلضافة  .والحراجة الزراعية، والتشجير، وطرق الماشيةوالمياه، وإدارة المراعي 

من الجارية اتية هم الصندوق في المناقشات السياساالفرص االستراتيجية القطرية، سيسبرنامج من  )أ(30الفقرة 

 المستدامة.الموارد الطبيعية إطار مؤسسي إلدارة أجل إعداد 

وذلك ألن  ،2021في فبراير/شباط  الإحيز النفاذ الطبيعية المستدامة  لموارداسبل العيش وبرنامج لم يدخل و 

الموارد الطبيعية إدارة وحوكمة في استثمارات الناجحة  يستند إلى التجاربوهو  تأخرت.قد المصادقة عليه 

تنظيم جلسة  وسيسعدناإدارة الموارد الطبيعية، المستفادة من الدروس باهتمام فرنسا  ويسرنالمشروعات السابقة. ل

 تستهدف ممارسي التنمية في السودان.الصدد في هذا إحاطة 

فإننا ندعو فرنسا الستعراض تقرير إنجاز مشروع تنمية البذور  ،وفيما يتعلق بنظام البذور

)detail/asset/40957997-https://www.ifad.org/en/document(.  من التقرير  35وتوضح الفقرة

تنتج هيئة و .إمداد البذور التي توسط فيها المشروع بشأنالشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص 

قد و. من القطاع الخاصالبذور  ومنتجيمع شركات مكثفة إلى مشاورات  اداستناالبحوث الزراعية بذور إكثار 

 أعمالها في المناطق البعلية.على تنمية الخاصة البذور شركات في مساعدة  برنامج تنمية البذورأيضا نجح 

https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40957997
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 رد اإلدارة تعليقات من كندا

لغياب النسبي للعديد من الجهات إلى افي الوقت الحالي، ونظرا 

الجهود على ما يبدو خطرا قويا. ازدواجية شكل تال  ،الفاعلة

 ،الدولي في السودانمع رفع العقوبات وتعزيز الحضور لكن و

رصده  وينبغيأكبر قلق مصدر التنسيق يصبح أن المرجح من 

جهات انتقال ال، ومع جدااألنشطة المقترحة واسعة وبعناية. 

 زيادة يكون من الحكمةقد خرى إلى المنطقة األفاعلة ال

 المناسبةبيانات التلقي الصعوبات في ناقش التقييم ويالتخصص. 

يناقش برنامج الفرص االستراتيجية وال لتحليل نتائج المشروع، 

قد يكون من الصعب تحليل ف ،ولذابعمق.  هذه المسألةالقطرية 

حسين هذا العنصر أن يعزز جدوى ومن شأن ت -أداء المشروع

كل من المشروع وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 

بيئية الوطنية ذات إدراج المعلومات بشأن األطر ال على ونشجع

وخطة  واالستراتيجية ،المحددة وطنياالصلة )مثل المساهمة 

تدهور أثر وتحييد ، يالبيولوجلحفظ التنوع الوطنية العمل 

أنشطة برنامج الفرص االستراتيجية  أنوضمان  ،األراضي(

 إدراجهايجري األهداف الوطنية  تحقيقفي التي تساهم القطرية 

ال سيما  ،والتقييمالرصد من خالل عمليتي مناسب على نحو 

مبادرة الجدار إطار السودان بلد مشارك في بالنظر إلى أن 

العمل في المناطق  فإن ،فيما يتعلق بالهشاشةو األخضر العظيم.

بالتأكيد من جدوى برنامج الفرص يزيد  انسبي المستقرة

: "معظم مناطق برنامج 33االستراتيجية القطرية )الصفحة 

الفرص االستراتيجية القطرية المحتملة مناطق آمنة وبعيدة عن 

حساسية أنشطة  ه قد يؤثر سلبا علىأنحدود البالد."(، إال 

في حال شعر الستراتيجية القطرية للنزاعات برنامج الفرص ا

على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج  ةالبناءها اتتعقيبتشكر إدارة الصندوق كندا على 

 للسودان.

بدأ وقد  .ذات صلة للغاية ،عالوة على التخصص ،لتنسيقإلى االجهود والحاجة بازدواجية المتعلقة النقطة تعتبر و

بغية ذاته وسوف يدعو الشركاء اآلخرين للقيام باألمر  ،لتدخالته في السودانخريطة جغرافية الصندوق بإعداد 

 في تخصيص موارد التنمية وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.اإلنصاف ضمان 

وتقوم شعبة الشرق  .برنامج القطري للسودانالعلما بالنقطة المتعلقة بتعزيز نظام الرصد والتقييم في حيط نو

ودعم العمل  ،لنتائجقيا وأوروبا بالفعل بتخصيص الموارد البشرية والمالية لتحسين قياس ااألدنى وشمال أفري

 ،وطنياالمحددة من أجل المساهمة وتحسين اإلبالغ على خلفية المؤشرات ذات الصلة  ،ميالتحليلي السل

وقد قامت شعبة الشرق  .تدهور األراضيوحيادية  ،البيولوجيللتنوع الوطنيتين  وخطة العمل واالستراتيجية

برنامج لدعم  )متطوع دولي في األمم المتحدة  وهو( مكرسبالفعل بتعيين موظف األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 

واإلدماج الفريق اإلقليمي للشعبة وشعبة البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين يسانده  ،السودان في هذا المجال

 االجتماعي.

 لنزاعات في السودان كما هو مقترح.احساسية ب الموارد المعني باالتصال بمرفقالقطري سيقوم الفريق و

إعداد االستثمارات المستقبلية في الزراعة التي يقودها السوق،  الجنسانيتحليل السينير وكما أوصت به كندا، 

وفقا لذلك. ومن الجدير بالذكر أن مكتب التقييم المستقل في  القضايا الجنسانيةوفي صياغة استراتيجية لتعميم 

 وتمكين المرأة على أنها مرضية.  القضايا الجنسانيةصنف  ،القطري للسودانفي تقييمه للبرنامج الصندوق و
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 رد اإلدارة تعليقات من كندا

. مهمشونبأنهم  دعما أقل في المناطق التي تتلقىاألفراد 

حساسية ب للموارد المعني الجديد مرفقالب باالتصالونوصي 

تطوير تحليل ولنزاعات في السودان لتقدير هذه المخاطر ا

تحليل الندعو إلى تعزيز و .بشكل أكبر حساسية النزاعات

في بعض المجاالت. فعلى سبيل المثال، قد ال تستفيد  الجنساني

النساء من دعم المحاصيل النقدية بقدر استفادة الرجال )باستثناء 

لوحظ بأنه مسؤولية تضطلع بها النساء(، الذي الكركديه، 

وتحقيق أقصى قدر من  هذه المسألةوسيكون من الهام تحليل 

 .مكانقدر اإلالمساواة في هذه الجملة من األنشطة 

 

 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

ول مع االستراتيجي األللهدف واءمة القوية إننا نعترف بالم

وبخاصة فيما يتعلق بالعمل على  ،برمجتنا في المملكة المتحدة

مناخيا ة الذكية لتغذية المياه الجوفية والزراعالتحتية البنى 

الفرصة  بإتاحةونرحب  .المناصرة للفقراءالتحتية الداعمة للبنى 

في الريفية  برنامج المياهس المنبثقة عن لدرواومشاركة لمناقشة 

حظيا بدعمنا من خالل تجمع اللذين  2د برنامج تعاضو السودان

 .المنظمات غير الحكومية

 الشراكات االستراتيجية:

شخصيا صياغة تحول زراعي حمدوك طلب رئيس الوزراء 

التحول  يكون جاهزا للتنفيذ ضمن فترة ستة أشهر. وسيتخذ هذا

شكل وكالة حكومية مسؤولة عن التحول واالبتكار في قطاع 

األغذية بأسره، والتنسيق عبر الوزارات المعنية. كيف ينشئ 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للسودان، الواردة من المملكة المتحدة على بالتعقيبات ترحب إدارة الصندوق 

 وتود أن توفر الردود التالية:

ونرحب بشدة بإجراء  ،يسعدنا اإلحاطة علما باالتساق القوي للهدف االستراتيجي األول مع برمجة المملكة المتحدة

 .والتنميةمنولث والكو ،الخارجية التابع لوزارة مكتب السودان الدروس مع زمالئنا فيومشاركة مناقشات ال

ارية مجرد فكرة وأن المناقشات جال يزال  هذا الموضوعأن من وزارة الزراعة  نفهموكالة التحول الزراعي: 

وسيتابع المكتب القطري للصندوق هذا  .مع السودانخبرتها لتكييف في أثيوبيا الزراعي مع وكالة التحول 

 تبادالت إضافية من خالل مركز التعاون بين بلدان الجنوبدعم أية  يعتزم وهو ،ة وفقا لذلكالوزار الموضوع مع

 في أثيوبيا.المعرفة ووالتعاون الثالثي 

المكتب القطري للصندوق في السودان مع جميع الشركاء اإلنمائيين يعمل الشراكات مع الشركاء اإلنمائيين: 

على تمويل مشترك مع البنك الدولي لمشروع ية حكومة السودانالالرئيسيين. وهنالك موافقة من حيث المبدأ من 

يركز على تنمية سالسل وسفي ذخيرة المشروعات سيمول بموجب التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، مقبل 

وقد جرت  ،ي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيقالقيمة. ونحن على دراية بمبادرات مصرف التنمية األفري
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

 ونرت؟ كيف هذه المسألةالصندوق الروابط مع اآلخرين حول 

 الروابط مع برنامجكم؟

ذكر البنك الدولي كجهة رئيسية محتملة للمشاركة في التمويل و

البنك  عاد أنبعد نة طرف ثالث. واآلن من خالل حسابات أما

خياراته  النظر فيمع السودان ورسميا إلى العمل الدولي 

 يعملللتمويل من خالل المؤسسة الدولية للتنمية، كيف 

 ؟تكميليةأنشطة تنفيذ الصندوق مع البنك الدولي لضمان 

 الكوارث:

نرحب بعمل الصندوق على نظم اإلنذار المبكر وعزمه على 

، ونرحب بعالقته مع مصرف االستمرار في تعزيز هذه النظم

والسودان  ."أفريقياإطعام " مؤسسة مية األفريقي من خاللالتن

بصدد الحصول على تأمين ضد الجفاف مع مصرف التنمية 

، يتضمن مواجهة المخاطرلفق األفريقي مرالاألفريقي من خالل 

الكوارث المتعلقة ر إدارة مخاط في مجالا من بناء القدرات قدر

هل يعتزم الصندوق الربط مع مصرف  .بالجفاف والفيضانات

التنمية األفريقي بشأن إدارة مخاطر الكوارث على مستوى 

 ؟اإلنتاج الزراعي

 المناخ:

إال أننا  ،لمناخ بصورة جيدة في االستراتيجيةا جرى تناول

دون وطنيا المحددة لمساهمة إلى ا ةعابرإشارة الحظنا مجرد 

أي عالقة مع برنامج العمل الوطني الحالي الواضح على ذكر 

تحقيق على كيف سيعمل الصندوق  في السودان. مستوى الدولة

استعراض برنامج العمل بما في ذلك الربط مع هذه األولويات 

إمكانيات التعاون سواء في سياق مبادرة التمويل والستطالع ة في هذه المجاالت اجتماعات بالفعل لتبادل المعرف

الموارد الطبيعية سبل العيش وبرنامج في سياق  ، أوالسودانستشمل األخضر اإلقليمي الشامل المتوقعة والتي 

مع كل من  ويجتمع الصندوق ويتبادل المعلومات بصورة منتظمة عليه مؤخرا.جرى التصديق المستدامة الذي 

أن التنسيق بين الجهات المانحة على  دركون .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي

عملية وضع في ولهذا السبب فقد شرع الصندوق  ،لتعزيزا إلى المستوى القطري وعلى مستوى الحكومة يحتاج

ضمان المساواة في وسوف يدعو الشركاء اآلخرين للقيام باألمر ذاته بغية  ،خرائط جغرافية لتدخالته في السودان

 المناطق الجغرافية وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. أنحاء جميعفي توزيع الموارد اإلنمائية 

وأما ية حكومة السودانالمناقشة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية والموافقة عليها مع جرت  المناخ:

فإن المؤشرات تدل  ،على الصمود سبل العيش ونظم اإلنتاجقدرة بالنسبة لتركيز الهدف االستراتيجي األول على 

ير المناخ ومساحة األراضي الصمود في وجه تغ القادرة علىعلى أن الحكومة سوف تقوم بتتبع عدد األسر 

أن يسهم في اإلبالغ الذي تقوم به الحكومة خطط صون التربة والمياه مما من شأنه المحسنة من خالل أساليب/

 .الثانيالمستدامة وطنيا وهدف التنمية المحددة بموجب المساهمة 

تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية الذي أشار إدارة الموارد الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية: 

ليس فقط من أجل تعميق الوعي بالقضايا البيئية،  ]تضافرت[ الجهود" أن إلى استكمله مكتب التقييم المستقل للتو

 بل وكذلك لبناء القدرات من أجل زيادة الفعالية في إدارة الموارد الطبيعية على المستويين الالمركزي والمجتمعي.

 عالوة على صون التربة ،تحسين موارد المراعي والغاباتبشأن قوية إنجازات إلى تحقيق وهناك دالئل تشير 

والتفاصيل “ بزراعة المحاصيل. وقد صنفت إدارة البيئة والموارد الطبيعية على أنها مرضية.المرتبط والمياه 

تنفيذ أدلة متاحة في  ،مع المنظمات المجتمعية المشاركةعالوة على  ،ببناء قدرات المنظمات الالمركزيةالمتعلقة 

تنفيذ المشروعات  أدلة وترفقبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية.  مثلستراتيجية الوثائق اال فيال المشروعات 

كمالحق في تقارير تصميم المشروعات التي يمولها الصندوق وهي متاحة على موقعه الرسمي على شبكة 

مع  مع وزارة الري والموارد المائية، فإن البرنامج قد أعد بالفعل اتفاقيات فعالة تعاونبالوفيما يتعلق  .االنترنت

 الرسوم الخاصة بالتشغيل والصيانة.تحصيل ألغراض إدارة المياه والمحلية  الوزارة والمجتمعات

الصادرات الزراعية للسودان استثمار تنمية  أن الصندوق يرىالحماية االجتماعية: وأفكار حول سالسل القيمة 

ومن شأن  ،للنموكامنة  إمكانية حقيقيةهناك فإن  ،سنوات العقوباتإلى ونظرا  .االقتصاديلتحقيق النمو متين 
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

قيد اإلنجاز  وهو الوطني الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة

 حاليا؟ 

المجموعات المستهدفة والتغطية الجغرافية أن ويبدو 

ولكن غياب  ،تغير المناخب قابلية التأثر علىتقوم لالستراتيجية 

من  خمس واليات في دارفور صارخ للغاية على الرغم

إذا كان االختيار، كما و .معايير االختيارل الواضح استيفائها

هذا ف ،قدمه الصندوقيالذي يخي التاريستند إلى الدعم يبدو، 

 .ولكن يمكن عرضه بمزيد من الوضوح مفهوم،األمر 

 الموارد الطبيعية:

من أجل نرحب باألنشطة التي تحيط بتحسين اإلطار المؤسسي 

تسليط الضوء جرى مستدامة للموارد الطبيعية كما الاإلدارة 

عليه باعتباره مجاال واضحا من مجاالت الحاجة في تقرير حالة 

مزيد من الحصول على بالبيئة األخير. إال أننا نرحب أيضا 

ذات الصلة المبادرات كيفية إدماج هذا العمل مع بشأن التفاصيل 

 :المث

  المجلس األعلى للبيئة سيضطلع به ما هو الدور الذي

على واالتحادي والموارد الطبيعية على كل من المستوى 

تطوير من نظرا لما يعتزمه الصندوق )الواليات مستوى 

في وثيقة الواليات المؤسسات البيئية على مستوى 

 (؟استراتيجية الحد من الفقر

  برنامج الصندوق  بإكمال البرنامجسيقوم هذا كيف

 بدأ تنفيذهالذي  139المقترح التمويلي  ،األخضر للمناخ

؟ بناء القدرات المؤسسية فيه أنشطةنسق ت  وكيف س مؤخرا

ال يوجد أي ذكر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في و

في فعاال يكون للتصدير أن المشاركة الشاملة ألصحاب الحيازات الصغيرة في سالسل القيمة الموجهة ضمان 

فزيادة صادرات الثروة الحيوانية سواء على شكل حيوانات حية أو لحوم يشجع والحد من الفقر. اخيل دالمتحسين 

 ،ومن هنا .على نحو أفضل معايير السالمة والجودةمراعاة مع عان، نمو القطمشروعات التسمين ويسرع من 

 ،في سالسل القيمةاإلنصاف وفيما يتعلق بقضايا  .يمكن التخفيف من اآلثار البيئية لصادرات الثروة الحيوانية

إضافة القيمة عالوة على  ،تجميع والتسويقلالصندوق إلى أنه وبفضل منظمات المزارعين الفعالة لتجربة تشير 

عالوة  .هذه الحصص في االقتصاد المحلي وتستثمر، حصة أفضل من أسعار السوق يتلقى المزارعون ،األولية

وبخاصة لجهة فرض الضرائب على  ،تمكينيةالبيئة الالمشروعات تدعم على ذلك، وفي سياق سالسل القيمة، 

هذا المجال يشكل  ال. وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، ذلك إلىوما التمويل،  والحصول علىالمنتجات الزراعية، 

من معرفة المزيد  سيحرص علىاالستراتيجية الحالية، إال أن الفريق في إطار جزءا من استثمارات الصندوق 

 أشرتم إليه.الذي الحماية االجتماعية بشأن برنامج الدعم األسري في السودان 
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع أن هناك تداخل 

الواليات واضح في دعم المؤسسات الزراعية على مستوى 

علي. ونود أيضا أن نوصي نتاج البالتركيز على اإلمع 

بإمكانية أن يبني البرنامج الجديد للصندوق على تنمية 

األمر الذي يتعدى نطاق برنامج الصندوق  ،سالسل القيمة

 الثالثة األخضر للمناخ. كيف ستضمن المراكز اإلقليمية

لتنسيق سياسة إدارة الموارد الطبيعية الروابط عبر برامج 

 ومتماسك؟سياساتي مشابهة للوصول إلى إطار 

  الموارد المائية الري و الصندوق مع وزارة سيتعاونكيف

اإلدارة مدادات للمياه واستراتيجياتها الجديدة إل إطار في

تطوير على  المتكاملة للموارد المائية؟ ونود أن نشجع

على مستوى المائية موارد لت لإلدارة المتكاملة لمؤسسا

جنبا إلى جنب مع المبادرات على المستوى  ،الواليات

 المجتمعي.

ومع أن تجميع المجتمعات المحلية على أساس النظم اإليكولوجية 

المتعلقة ستراتيجية لالواضح  ليس هناك وصفأمر مرحب به، 

المجتمعات المحلية ودور السكان المحليين. هل يمكن مشاركة ب

النهج استنادا إلى الدروس  هذا تفاصيل عنال مزيد منتوفير ال

 ؟المستفادة من التقييم

 التمويل والمشروعات:

ويتوقع  ،ط علما بقائمة تدخالت الصندوق )القروض والمنح(يحن

لهذا التمويل أن يحفز على استخدام األراضي مما قد يؤدي إلى 

 تركيز قويومع ذلك ما من ثمة  ،درجة معينة من التدهور البيئي
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

تقدير مالئم لألثر البيئي واالجتماعي قبل إلى  لحاجةعلى امتوقع 

 التوسع المتوقع.

ومن بين سالسل القيمة المستهدفة )الصمغ العربي وبذور 

إضافة إلى  ،السمسم والثروة الحيوانية للحصول على اللحوم

نباتات الطبية والعطرية مثل الكركديه الو ،األعشاب العضوية

 عن هذا الموضوع:فكرتان (، لدينا وبابوالبا

 في  باإلفراط المتحققةالعوائد  أال تتسببن اضم كيف يمكن

 هو أمرو ،الحدود المستدامةتجاوز بأو  استغالل الموارد

على  .ضروري وبخاصة عند التعامل مع الثروة الحيوانية

سبيل المثال، كيف يمكن لسوق الحيوانات في السودان أن 

لتوليد  الهائلة لضغوطإلى ايفتح بصورة مستدامة نظرا 

 القطع األجنبي؟

 هنالك  ،اإلنتاجمناطق ستجنيها تي وفيما يتعلق بالعوائد ال

وهم األكثر )بين المنتجين الريفيين اإلنصاف مشكلة في 

ون حصصا ضئيلة من قالذين سيتل (عرضة لتغير المناخ

سلسة أعلى العوائد مقارنة بالجهات الفاعلة الموجودة في 

وفر مخططا أوضح عن هل بإمكان الصندوق أن ي .القيمة

 ؟ذلكمعالجة كيفية 

اهتمام أن الصندوق يختبر أنشطة الحماية بوقد الحظنا 

بإدخال مثل هذه في حال قيامه و .االجتماعية في بلدان أخرى

برنامج الدعم العمل مع سيكون من الهام  ،األنشطة في السودان

استجابة  والتعلم منه األسري في السودان الجاري حاليا

تحت قيادة في السودان المنفذة لإلصالحات االقتصادية الكلية 

 رئيس الوزراء السوداني.
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 رد اإلدارة تعليقات من المملكة المتحدة

برنامج الفرص االستراتيجية يشير فيما يتعلق بهذا األمر، و

منتجات التأمين لصالح بإلى اهتمام الصندوق  القطرية أيضا

تحقيق إلى السعي سيجري ذا كان . وإالمزارعين و/أو الرعاة

سيكون من الحاسم بمكان ربطه ف ،ذلك في السودان

بالمبادرات/المنظمات التي تنظر في إمكانية إتاحة الوصول إلى 

ختراق اللنسبة المتدنية من اإلى ااالئتمان واألسواق المالية نظرا 

 المصرفي )واختراق الهواتف المحمولة( في السودان.

 


