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 مقدمة -أوال

المشروعات والبرامج المقرر  مقترحاتلمجلس التنفيذي بشأن ل اتمشاور 2021 نيسان/أبريل 14في ُعقدت  -1

مشروعين ل نوجرت مناقشة مقترحي الثالثين بعد المائة.و الثانية في دورتهالتنفيذي المجلس  تقديمها إلى

 المجلسالدول األعضاء في  ممثلي مداوالتهذه الوثيقة  وتعكس استثماريين جديدين للهند وجنوب السودان.

 .التنفيذي

الجزائر، وأنغوال، واألرجنتين، والنمسا،  ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن اتالمشاوروحضر  -2

، وآيرلنداوكندا، والصين، وكوستاريكا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وجمهورية فنزويال البوليفارية، 

شارك في المشاورات كمراقبين لمتحدة. وجيريا، والسويد، والمملكة المتحدة، والواليات ايواليابان، وهولندا، ون

نائب الرئيس وقد ترأس المشاورات  الجمهورية الدومينيكية، وإسرائيل، وليبيا، وجنوب السودان. ن عنممثلو

ومديرو ، المعرفةإدارة دائرة االستراتيجية ونائبة الرئيس المساعدة لها تحضرو، المساعد لدائرة إدارة البرامج

 .وغيرهم من موظفي الصندوق ،وسكرتير الصندوق ،المعنيةعب اإلقليمية والتقنية الش  

إتاحة فرصة لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي إلجراء نقاش متعمق  اتاوروكان الهدف من المش -3

لتخصيصه للمسائل  يالتنفيذ وبالتالي إتاحة مزيد من الوقت في الدورة المقبلة للمجلس ،عمليات الصندوق بشأن

 االستراتيجية. 

مليون دوالر أمريكي، مع استقطاب تمويل الصندوق البالغ  257تبلغ القيمة اإلجمالية للمشروعين المقترحين  -4

أي نسبة تمويل مشترك قدرها  –مليون دوالر أمريكي كتمويل مشترك  180مليون دوالر أمريكي لمبلغ  77

 .1.4:1ثير النسبة المستهدفة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والبالغة ، وهي نسبة تتجاوز بك2.3:1

يقعان في سياق محفوف بتحديات كونهما وفي حين أن المشروعين مختلفان جدا، فإنهما يشتركان في سمة  -5

مع تركز  –في واليات الهند  واحد من أدنى معدالت دخل الفردلديها  تشاتيسغارفاجتماعية واقتصادية كبيرة. 

الفقر وسوء التغذية في المناطق ذات األغلبية القبلية؛ ويتأثر جزء كبير من الوالية بالتطرف اليساري. وجنوب 

، والقانون والنظام وكمةانهيار الح. وقد شهدت السودان هو إحدى أكثر الدول هشاشة في العالم، وأحدثها سنا

لتي تدعم سبل العيش. لقد عاد عدد كبير من السكان المشردين إلى مواطنهم واضطراب المؤسسات المجتمعية ا

أصول محدودة ودعم سوى لديهم  لم يكن، ولكن 2018في عام  يةتسوية السلمالفي منطقة البرنامج في أعقاب 

على الموارد  الصراع بين المجتمعات المحلية مدفوع بالمنافسةوضعيف من الخدمات العامة والخاصة. 

 ، والفيضانات.سوء األحوال الجويةبيعية، والط

. ورحب بشأنهما فرصة مناقشة المشروعين وجمع مدخالت وتوجيهات من المجلسالصندوق وقدرت إدارة  -6

الممثلون بفرصة التركيز على المشروعين، وكانوا داعمين للمقترحين ومقدرين للعرضين والمعلومات 

 .نوموظفوالاألساسية التي قدمتها اإلدارة 

وخالل المناقشة، برز عدد من المواضيع المشتركة بين المشروعين: التمويل المشترك للمشروعين، مع  -7

في المشروعين؛ وإدارة المخاطر، واستجابة المشروعين لحاالت الطوارئ؛ واستهداف  ةهج المعتمداختالف النُ 

المناخ؛ تغير المستفيدين، وال سيما ضمان إدماج النساء الضعيفات؛ ونُهج المشروعين في دعم التكيف مع 

قشات لموظفي أتاحت المناكما  ونُهج التنمية التشاركية والتي يوجهها المجتمع في تخطيط أنشطة المشروعين.

، وأحاط الصندوق علما بالحاجة إلى ضمان ينالصندوق فرصة توضيح الجوانب المهمة األخرى للمشروع

  تناول هذه الجوانب بصورة سليمة في وثائق التصميم.
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  المشروعات والبرامج مقترحات -ثانيا

دورته  فيا مالتنفيذي عليهموافقة المجلس ل دعمهمعن  أعربواأدناه و ينالوارد ينناقش المشاركون المقترح -8

  .الثالثين بعد المائةو الثانية

 آسيا والمحيط الهادي -ألف

 (EB 2021/132/R.24) تشاتيسغار في الشمولي الريفي الزراعي النمو تسريع مشروع: لهندا

لإلنشاء البنك الدولي مليون دوالر أمريكي، و 67يُعد هذا المشروع، الذي يدعمه الصندوق بقرض بقيمة  -9

مليون دوالر أمريكي، األول في الهند الذي يشارك في تمويله الصندوق والبنك  100بقرض بقيمة  والتعمير

الدولي. ويتمثل هدفه اإلنمائي في تحسين فرص الدخل وتوافر األغذية المغذية لدى األسر المستهدفة في 

في المائة من قرض الصندوق  68كيز نسبة ومع تأكيد تر. تشاتيسغارفي  التي تسيطر عليها القبائلالمناطق 

( على المناخ، سيساهم المشروع بشكل مباشر في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)وحصة مماثلة من قرض 

 .هذا التزام التعميم الخاص بالصندوق

بتصميم المشروع، وال سيما التعاون المقترح مع البنك الدولي، والنهج التشاركي ممثلو الدول األعضاء وأشاد  -10

رحت أسئلة بشأن الشراكة بين الصندوق والبنك الدولي: المناخ. وطُ تغير للمشروع، والتركيز على التكيف مع 

قد مع البنك بين المؤسستين؛ وأن الصندوق سيتعا تمويل مشترك متواز  التوضيح بأنه سيكون هناك وجرى 

فيما يتعلق بالمشروع ككل. وقد بنت مساهمة تبع إجراءات البنك الدولي الدولي كمؤسسته المتعاونة، وبالتالي ستُ 

الصندوق في التصميم على الخبرة الطويلة للصندوق في المناطق القبلية، ونتج عنها تركيز المشروع على 

لى نحو نشط في بعثات اإلشراف المشتركة، حيث مواضيع التعميم في الصندوق. وسوف يشارك الصندوق ع

 محدد للقضايا ذات األهمية بالنسبة للصندوق.اهتمام سيتأكد من إيالء 

أسئلة أخرى. فأوضحت دور المشروع في مساعدة المجموعة المستهدفة  ما طرح من على أيضا ردت اإلدارةو -11

في تحديد األسواق والوصول إليها؛ وتعزيز القدرات وتقديم المنح لخطط التسويق وتكاليف استهالل األعمال؛ 

ى أنها عل 2020التمويل. وال تعتبر قوانين الزراعة الهندية لعام على المجتمعات المحلية حصول وتيسير 

تشكل خطرا على المجموعة المستهدفة، ولكن بالعكس، يتوقع لها أن تفتح فرصا تسويقية جديدة للمنتجين. 

 تركيزات عاليةتضم  14من أقسام المشروع الـ  12وبشأن االستهداف وتمكين المرأة، أوضحت اإلدارة أن 

 التمييز بين أنشطة محددة سيجري، وأنه المصنّفةالطوائف من عال ، وقسمين لديهما تركيز القبائل المصنّفةمن 

القبائل وفقا الحتياجاتها المتنوعة. وسيتمثل نهج تمكين المرأة في السعي إلدماج النساء األكثر حرمانا )من 

( في الهياكل المجتمعية القاعدية، مع بناء قدراتهن على لعب دور أكثر نشاطا في نفس المصنّفةوالطوائف 

وف توضع إجراءات لدعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره محليا، كجزء من خطط وسالوقت. 

محددة مسبقا. وتعلقت النقاط األخرى التي جرى وموافق عليها من األنشطة التنمية القروية ووفقا لقائمة 

توضيحها بما يلي: )أ( إدارة المخاطر: كجميع المشروعات الجديدة التي يدعمها الصندوق، للمشروع المقترح 

لتستنير ث هذه بشكل منتظم (. وتحدّ رئاوليم والدقامصفوفات مخاطر برامج األمصفوفة مخاطر )تغذي أيضا 

المشروعات؛ )ب( مكون االستجابة لحاالت الطوارئ، الذي يمكن إعادة تخصيص بها بعثات اإلشراف على 

 ، خالل مسار تنفيذ المشروع.إذا ومتى لزم ذلكلتمويل أنشطة الطوارئ، بسرعة موارد له 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية -باء

 (EB 2021/132/R.25)نوب السودان: برنامج زيادة قدرة سبل العيش على الصمود ج

السكان المجموعات الريفية المحلية، و برنامج زيادة قدرة سبل العيش على الصمود في جنوب السودان سيدعم -12

نهج التنمية التي  ، وبناء قدرتهم على الصمود، باستخدامالمجديةعيش اللتنمية فرص سبل  المشردين العائدين



EB 2021/132/R.7 

3 

منظور ضمن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تعميم يدمج مواضيع الذي  يوجهها المجتمع المحلي

الفجوة بين ويمأل وسوف يفّعل انخراط الصندوق سياسة الصندوق بشأن الهشاشة، . يراعي الصراعات

المساعدة اإلنسانية واإلنمائية، ويدعم تعافي الزراعة الذكية مناخيا، واستقرار مستوى الدخل من خالل 

من هذا هو المساهمة في تحسين سبل العيش والغاية . كثيفة العمالةالوظائف قصيرة األجل في األشغال العامة 

تنعش معات من المشاركة في عمليات صنع القرار التي وتعزيز قدرتها على الصمود من خالل تمكين المجت

 ، وتعزز االستقرار.صمودقدرة األسر على السبل العيش الزراعية، وتبني 

، األمن الغذائي بوزارة الزراعة واألمن الغذائيشؤون وكيل ، John Kanisioقب بيان ألقاه الدكتور وعُ  -13

معقد عترف بأنه يُ سياق بالبرنامج في  الدول األعضاء ممثلوبالنيابة عن حكومة جنوب السودان، رحب 

 .وصعب

ن المجتمعات ستمكّ  التنمية التي يوجهها المجتمع المحليالتوضيح بأن نهج جرى وردا على أسئلة طرحت،  -14

تبني  في ذلك العائدين، من تحديد أولوياتها اإلنمائية الخاصة بها، وأن العملية الميسرة سوفبمن المحلية، 

 خصوصياتأيضا قدرة المؤسسات المجتمعية وتضمن شموليتها. وسيكون هذا هو النهج المستخدم لتحديد 

يتم تطويرها ذات فائدة للمجموعة المستهدفة؛ التي التحتية الكبير، لضمان أن البنية التحتية برنامج البنية 

 تنفيذها.سيجري المناخ واالستثمارات التي تغير وتساعد أيضا على تحديد أنشطة التكيف مع 

وُسلط الضوء عل أهمية التعلم من خبرة المشروعات األخرى في جنوب السودان وضمان التنسيق بينها.  -15

القطري، بقيادة وكيل  اتفريق تصميم المشروعقام بها أحد األدوار الرئيسية التي  التأكيد على أنوجرى 

منع تكرار الجهود، وضمان التنسيق الفعال وأوجه التآزر. وعالوة  على وجه التحديدشؤون األمن الغذائي، هو 

، وسوف يتابع المزيد مع الشركاء اإلنمائيين الرئيسيينمستفيضة على ذلك، أجرى فريق التصميم مناقشات 

. وباإلضافة إلى ذلك، وكجزء من تنفيذ عملية التخطيط، سيضع األعضاءممثلي الدول في ضوء اقتراحات 

؛ وتساعد على تحديد بلدواألنشطة في الالتحتية لبنية ل اجردالبرنامج مالمح قطرية: وسوف توفر هذه 

جرى لبناء القدرات،  ةاالحتياجات المحلية وتساهم في ضمان التنسيق بين الجهود. وفيما يتعلق بالقضية المحدد

يقيم شراكة مع البنك الدولي، ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة األغذية والزراعة ندوق صالتوضيح بأن ال

تتمتع التي لألمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الزراعة واألمن الغذائي، بما في ذلك لوحدة إدارة البرنامج 

سيرشد تقدير لالحتياجات االستراتيجية الشاملة . وباإلضافة إلى ذلك، الرقابةبالقدرات التقنية واإلدارية لتوفير 

التوضيح بأن المشروع يجري جرى لتنمية القدرات على مستوى األسرة، والمجتمع، والحكومة. وأخيرا، 

خاصة ، مع مصرف التنمية األفريقي، أساسا ألن عملية التصميم الوليس بشكل مشتركتمويله بالتوازي، 

بمصرف التنمية األفريقي كانت بالفعل متقدمة بشكل كبير عندما بدأ الصندوق العمل على تصميمه. وعلى 

أوجه تآزر هامة ستيسر  وتحققتالرغم من ذلك، هناك تنسيق وثيق بين المؤسستين في تصميم التدخلين، 

إلى مراكز األعمال، واألسواق، ومراكز زيادة قدرة سبل العيش على الصمود برنامج المستفيدين من وصول 

 التجميع.

في االعتبار استراتيجية الحكومة، زيادة قدرة سبل العيش على الصمود لبرنامج لقد أخذ االستهداف الجغرافي  -16

التعرض لمخاطر ، واالستقرار وإمكانية الوصول النسبيين، وممرات األغذية، والكبرى والمشروعات الجارية

وسيكون التركيز على الواليات التي يمكن للصندوق تقديم الدعم والخدمات . ز السكان العائدينتركّ و ،المناخ

مع اإلجراءات الوطنية: وضعت الحكومة قائمة قصيرة يتماشى فيها بشكل فعال. وكان اختيار الوكاالت المنفذة 

لمعايير الخبرة والتجربة المحددة في  بشكل جماعيلعدد من المنظمات غير الحكومية التي استجابت 

استندت استراتيجية خروج ا. وخبراتهبين لجمع لاختصاصات الوكاالت المنفذة، وشجعتها على إنشاء اتحاد 

، والمجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة على تمكين األسرزيادة قدرة سبل العيش على الصمود برنامج 

التنمية التي والحفاظ على استثمارات  ،ة على إدارة عملية تحديد، وتنفيذ، ورصدلتكون قادر ةالمحليللحوكمة 

تحتية بكاملها. وسوف يعزز الوصول إلى األسواق المحلية والوطنية المدعوم ببنية  يوجهها المجتمع المحلي
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المالية الشاملة لألسواق ومهارات ريادة األعمال من خالل مشروع مصرف التنمية األفريقي االستدامة 

 للتدخالت.


