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أبريل/نيسان  بين الذي أجراه المجلس التنفيذي بالمراسلة تصويتال نتائج

 20211وأغسطس/آب 

 أوغندا – االقتصادية المشاريع تشغيل إعادة صندوق: استثمار مقترح -عملية القطاع الخاص غير السيادية 

(Add.1+  EB 2021/VBC/4) 

حصريا ألغراض صندوق  ليجري استخدامه، ستانبيك أوغندا المحدودلبنك  ممتازعلى قرض وافق المجلس التنفيذي 

على ، دوالر أمريكي( 5 000 000بقيمة تصل إلى خمسة ماليين دوالر أمريكي ) إعادة تشغيل المشاريع االقتصادية

 . المقترحأن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

 (EB 2021/VBC/5) 2021 لعام المناخ مشروعات لتصميم المخصص التمويل فجوة: تمويل مقترح

 فجوة ملءمليون دوالر أمريكي من موارد المنح العادية للصندوق ل 1.2تخصيص مبلغ وافق المجلس التنفيذي على 

 .2021التمويل المتعلقة بتصميم مشروعات الصندوق األخضر للمناخ في عام 

 (EB 2021/VBC/6) الزراعية الطوارئمشروع جمهورية كوت ديفوار: 

 :التوصية التالية باعتمادالمقترح المجلس التنفيذي على التمويل  وافق

ا وستمائة مليون خمسة عشرتعادل قيمته قرضا بشروط مختلطة  كوت ديفوارأن يقدم الصندوق إلى جمهورية  :قرر"

(، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي يورو 000 640 15) وأربعين ألف يورو

 .الوثيقةللشروط واألحكام الواردة في هذه 

 يورو ألف وسبعين يينمال ثالثة اتعادل قيمته منحة ديفوار كوتأن يقدم الصندوق إلى جمهورية أيضا:  وقرر

على نحو أساسي للشروط واألحكام  خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةت(، على أن يورو 000 070 3)

 ."الواردة في هذه الوثيقة

 (VBC/7 EB/2021) التحول الزراعي اإلفريقيإنشاء حساب أمانة من أجل مبادرة 

 .نشاء حساب أمانة من أجل مبادرة التحول الزراعي اإلفريقيإل الصك المقترح المجلس التنفيذي علىوافق 

مقترح الستخدام الموارد بموجب برنامج المنح العادية في الصندوق، وقبول أموال تكميلية من مؤسسة بيل وميليندا 

 من أجل مبادرة التحول الزراعي اإلفريقي  [Bill & Melinda Gates Foundationغيتس ]

(EB 2021/VBC/8) 

من برنامج المنح العادية كحد اقصى  دوالر أمريكي يمليونال تتعدى قيمته مبلغ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 

رئيس الصندوق ض ، وفو  EB 2021/VBC/7الوثيقة ة بموجب أالمنش اإلفريقي الزراعيإلى مبادرة التحول وتحويله 

أن و دعما للمبادرة Bill & Melinda Gates Foundation ألموال التكميلية مع مؤسسةلتفاوض على اتفاقية أن يب

 .ضعها في صيغتها النهائيةي

                                         
جرى اإلدالء به استنادا إلى مجموع األصوات المتاحة في  6، و5، و4رقم الوارد في الرسائل التصويت بالمراسلة  أنتجدر اإلشارة إلى  1

استنادا إلى مجموع  8و 7 رقمبالتصويت بالمراسلة الوارد في الرسالتين موارد الصندوق، بينما جرى اإلدالء لإطار التجديد الحادي عشر 

 .2021أغسطس/آب  18الصندوق، والذي أصبح نافذا في  مواردلعشر  الثانيفي إطار التجديد األصوات المتاحة 
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