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 تصويب

 التي التغييراتترد و .EB 2022/136/R.28 الوثيقة على المدخلة التعديالت في النظر إلى مدعوالمجلس التنفيذي 

 .مسطرا المضاف النص يرد بينما ،مشطوباالنص المحذوف  يرد على النحو التالي: الوثيقة على أدخلت

 

 في الوثيقة كلها. المشروع إدارةوحدة لتصبح  المركزية للمشروع اإلدارةوحدة تعدّل 

 

 :18، الفقرة 3الصفحة 

والوصول إلى الخدمات األساسية،  والتغذية، في تحسين الدخل، واألمن الغذائي، المشروع هدفيتمثل " -18

 األهدافوالتكيف مع تغير المناخ لصالح السكان الريفيين الذين يعيشون في إقليم بياوي شبه القاحل. وتتمثل 

( تحسين الظروف البيئية لألسر 2( تحسين الوصول إلى المياه لالستخدام المنزلي واإلنتاج؛ )1في: ) المحددة

على التكيف مع تغير  التركيز( زيادة اعتماد التكنولوجيات الزراعية، مع 3ا؛ )الريفية والمناطق المحيطة به

المناخ والتخفيف من آثاره، وإدماج صغار المنتجين في سلسلة القيمة، وال سيما النساء، والشباب، والمنحدرين 

 ".من أصل أفريقي

 

 :22، الفقرة 4الصفحة 

 تحل الفقرة التالية محل الفقرة السابقة:

: سيمّول أربعة أنواع من التدخالت (الشاملالبيئي و االجتماعي اإلنعاشالتكيف مع تغير المناخ و) 2 المكون" -22

 .والبيئةتنظيم األراضي ( 4) البيئي؛ شااإلنع خطط( 3) عمال؛األ( خطط 2) منتجة؛ال تكيفال خطط( 1)

التقليدية، وال  المحلية الخطط منظمات المنتجين، مع التركيز على النساء والشباب والمجتمعات هذه فيدوست  

سيما المنحدرين من أصل أفريقي، الذين سيشاركون في صياغتها وتنفيذها. وسيتم تنظيم األراضي والبيئة 

 خططلمنتجين من المنحدرة من أصل أفريقي. وستستفيد مجموعات ا المحلية بشكل رئيسي في المجتمعات

المدخالت واألدوات والمعدات والمساعدة التقنية واألعمال الصغيرة، وستركز  أساسال ، وستمو ّ المنتجة التكيف

التعاونيات والمنظمات االقتصادية وستشمل أساسا  األعمال خططل على تعزيز األمن الغذائي والتغذية. وستمو ّ 

 خططل المساعدة التقنية المتخصصة والتمويل لتعزيز إنتاج المنتجات وتخزينها وتجهيزها وتسويقها. وستمو ّ 

المساعدة التقنية واالستثمارات من جانب مجموعات المنتجين المجتمعيين الستعادة الغطاء  البيئي اإلنعاش

 لأيضا التموي المكونر هذا كانيندي. وسيوف -اطق المتدهورة من مستجمعات المياه في بياوي النباتي في المن

السجل البيئي الريفي،  في تسجيلالالجغرافي، و واإلسناداألراضي والبيئة من أجل جمع المعلومات،  لتنظيم

 "وإصدار سندات الملكية.
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 :29، الفقرة 6الصفحة 

 2و 1مليون دوالر أمريكي، تتألف بشكل رئيسي من تكاليف المكونين  147.5ف الكلية للمشروع يلاالتكتبلغ " -29

من إجمالي  في المائة 7حوالي  تهلك إدارة المشروعستسوف في المائة، على التوالي(. و 48في المائة، و 40)

ل تكاليف المشروع بقرض قيمته  التنمية للبلدان األمريكية،  مليون دوالر أمريكي من بنك 100التكاليف. وستموَّ

مليون دوالر أمريكي، وتمويل نظير  18( بقيمة آلية الحصول على الموارد المقترضةوقرض من الصندوق )

إلى ذلك، سيقدم المستفيدون من المشروع  وباإلضافةمليون دوالر أمريكي.  29.5من والية بياوي بقيمة 

في تقرير التصميم، وفقا  ف الكلية للمشروعيلاالتكتدرج في  مليون دوالر أمريكي لم 13مساهمة عينية بقيمة 

تكيف  خطةفي المائة من تكلفة كل  10مساهمتهم حوالي  وستبلغ إلجراءات بنك التنمية للبلدان األمريكية.

 ".عمل خطة كل تكلفة منفي المائة  20منتجة و

 

 1، الجدول 6الصفحة 

 1الجدول 

 الممولةتكاليف المشروع حسب المكون والجهة 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 قرض الصندوق 
قرض بنك التنمية للبلدان 

 األمريكية
 المجموع والية بياوي

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون 

 40 325 59 40 865 11 40 222 40 40 238 7 من المائي والصرف الصحي الريفياأل -1

 الجتماعيا اإلنعاشوالمناخ التكيف مع تغير  -2

 الشامل البيئيو
8 690 48 48 265 48 14 239 48 71 194 48 

 5 081 7 5 416 1 5 801 4 5 864 تعزيز المؤسسات -3

 المعرفة إدارةوالتقييم، و ،الرصدواإلدارة، 

 مراجعة الحساباتو
1 208 7 6 712 7 1 980 7 9 901 7 

 100 500 147 100 500 29 100 000 100 100 000 18 المجموع

 

 :2، الجدول 7الصفحة 

 2الجدول 

 ة المشروعنتكاليف المشروع حسب المكون وس

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ  المكون

 325 59 - 083 13 490 17 115 16  687 9 950 2 األمن المائي والصرف الصحي الريفي -1

 االجتماعي واإلنعاشالتكيف مع تغير المناخ  -2

 الشامل البيئيو
 4 144 10 372 17 401 19 503 12 546 7 228 71 194 

 080 7 620 720 440 1  066 2 610 1  625 تعزيز المؤسسات -3 

 المعرفة إدارةوالتقييم، و ،الرصدواإلدارة، 

 مراجعة الحساباتو
 1 301  1 720  1 929  1 929  1 720  1 301  9 901 

 500 147 150 9 067 28 362 40 511 37 389 23 021 9 المجموع
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 :32، الفقرة 7الصفحة 

يستخدم حصرا من أجل الموارد التي يقدمها  لكيستفتح والية بياوي حسابا معينا بالدوالر األمريكي " -32

وسيطبق الصندوق. وستحول األموال بالعملة المحلية من الحساب المعين إلى الحسابات التشغيلية لوالية بياوي. 

 والصندوقمبدأ التوازي على المكونات الممولة بصورة مشتركة من قبل بنك التنمية للبلدان األمريكية 

المشروع طلبات  وسيقدم. المشروع نهاية في ويتحقق المشروعخالل تنفيذ  التساوي مبدأتطبيق  رصدوسي  

سحب إلى بنك التنمية للبلدان األمريكية. وسيقوم بنك التنمية للبلدان األمريكية باستعراض طلبات السحب للتأكد 

من االمتثال ألحكام اتفاقية التمويل الخاصة بالصندوق ويقدم تأكيدا خطيا للصندوق بأن شروط الصرف قد 

 استوفيت ويخول المضي في الدفع."

 

 :42الفقرة ، 9الصفحة 

شخصا من منطقة المشروع بأكملها.  250شمل تصميم المشروع مشاورات مع أصحاب المصلحة شارك فيها " -42

 واألفرقةللمشروع ذات مسؤوليات تشغيلية، مؤلفة من ممثلين عن المشروع،  تنسيقية توجيهيةل لجنة كما ستشكَّ 

المائية، ومعهد األراضي لبياوي، وممثلين عن  واردوالمالتشغيلية ألمانة الزراعة األسرية، وأمانة البيئة 

وخاصة المجتمع المدني والمستفيدين. وباإلضافة إلى ذلك، سيعقد المشروع حلقات عمل واجتماعات تشاورية 

 "بالتعبئة في الميدان من أجل زيادة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية والمستفيدين.


