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 غير والعملياتواالستراتيجيات القطرية موجز مقترحات المشروعات والبرامج 

 لتي ُعقدت التي جرت مناقشتها خالل مشاورات المجلس التنفيذي ا السيادية

 2022 آب/غسطسأ 31في 

 مقدمة -أوال

آب إلجراء مشاورات رسمية بشأن المجموعة الثانية من /أغسطس 31 في افتراضيا اجتمع المجلس التنفيذي -1

 فترة تنفيذها في إطاربرامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات والعمليات غير السيادية التي سيتم 

في مناقشة  المشاركة. وتعقد هذه المشاورات لتمكين الدول األعضاء من الصندوق لتجديد الثاني عشر لمواردا

البنود المذكورة أعاله قبل الدورة السادسة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي. وشملت البنود  بشأنمتعمقة 

 التي تمت مناقشتها برامج الفرص االستراتيجية القطرية لبنغالديش وكمبوديا ومالوي، والعمليات غير السيادية

 في كمبوديا، ومشروع استثماري في البرازيل.

من الدول  ممثال آخر 13و 1ادولة عضو 18 من ول األعضاء في المجلس التنفيذيالد ممثلوحضر الدورة و -2

لفرص االستراتيجية لاألعضاء األخرى في الصندوق، بما في ذلك ممثلون من البلدان التي لديها برنامج 

 وحضرها ،نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج ةترأس المشاورو .القطرية أو مشروع قيد المناقشة

وسكرتير للمشروعات، ن ون الرئيسيون التقنيووالموظفن، والقطري نومدير، والذات الصلةالشعب و مدير

  .الصندوق وغيرهم من موظفي الصندوق

برامج الفرص االستراتيجية  ، ناقش ممثلو الدول األعضاءالجزء األول وخالل .وجرت المشاورات في جزأين -3

مشروع العمليات غير السيادية ومشروع القرض السيادي.  وا، ناقشالثانيخالل الجزء القطرية الثالثة، و

 اواحد ابند قدمت اإلدارة، سابقا الدول األعضاء تهطلبلما  وفقاوإتاحة الوقت الكافي لمناقشة كل بند، لضمان و

 للمناقشة. بمفرده

مناقشة أول عملية غير سيادية في بالجلسة  اتسمت، في مالحظاته االفتتاحيةالمشاورة هيئة أشار رئيس  كماو -4

التجديد  فترة ، وأول مشروع ممول من آلية الحصول على الموارد المقترضة فييالهادآسيا والمحيط إقليم 

التنمية  بنكو لصندوقتعاون للتمويل المشترك بين االثاني عشر لموارد الصندوق، والذي كان بالمصادفة أول 

 للبلدان األمريكية في أمريكا الالتينية.

الرئيسية الشاملة للمناقشة  المواضيعداعمين للمشروعات. وكان أحد ممثلو الدول األعضاء وبشكل عام، كان  -5

من روما  انتتخذ نتيلال الوكالتين األخرييناالستراتيجيات القطرية للصندوق مع استراتيجيات مواءمة  هو

، فمن القطريةستراتيجيات االا. وأشار الرئيس إلى أنه في حين أن هذه ممارسة معتادة في وضع ممقرا له

في ضوء زيادة الحضور  اممن روما مقرا له انتتخذ نتيلال الوكالتين األخريينالمرجح أن يتعزز التعاون مع 

 تضمنالميداني للصندوق. ومن المسائل الشاملة األخرى التي أثارتها الدول األعضاء مسألة االستدامة وكيف 

استدامة االستثمارات وال سيما في البلدان ذات  هومشروعاتلصندوق لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 

مناقشة في الوقت المناسب، حيث أشارت اإلدارة إلى أنه من جاءت هذه القد القدرات المؤسسية الضعيفة. و

 .في المستقبل القريبخطة عمل االستدامة في الصندوق  تستكملالمتوقع أن 

بها  يعتزمالتي  الطريقةوفي سياق مناقشة برامج الفرص االستراتيجية القطرية، استفسر األعضاء عن  -6

في سياق األزمات المتكررة  ذات صلةطويلة األجل الاستراتيجياته القطرية  ضمان أن تظلالصندوق 

                                                   
ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي من: األرجنتين وبنغالديش وكندا والصين والجمهورية الدومينيكية وفرنسا وألمانيا حضر  1

جمهورية ودا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ والمكسيك ونيجيريا والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وإندونيسيا وآيرلن

  .البوليفارية فنزويال
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أوضحت اإلدارة أن إجراءات تنفيذ برامج وفي أولوياتها.  النظرإعادة  اتباستمرار، والتي تتطلب من الحكوم

نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية كل عامين  استعراضالفرص االستراتيجية القطرية تتطلب 

 االستراتيجية والسماح بتصحيح المسار. أهميةفي منتصف المدة لتقييم استمرار واحد على األقل  استعراضو

، أعربت الدول األعضاء عن تقديرها لتركيز استثمارات يمشروع االستثمارالمتعلقة بالوأثناء المناقشات  -7

ه باعتبارنموذج ال بهذاالقدرات، ورحبت  ضعف الصندوق على بناء قدرات المؤسسات، وال سيما في سياق

. كما حثت الدول األعضاء من الشريحة الدنياحتى للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل  امناسب

الصندوق على تركيز استثماراته في المجاالت ذات األهمية االستراتيجية واالستفادة من موارده المحدودة. 

مشاورات هيئة اللدول األعضاء خالل ورحبت اإلدارة بهذه المالحظة وطلبت المزيد من التوجيهات من ا

 تجديد الثالث عشر لموارد الصندوق.الخاصة بال

 المناقشاتو المقترحات موجز -ثانيا

 أفريقيا الشرقية والجنوبيةإقليم  -ألف

 (EB 2022/136/R.24) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: مالوي

: ( على هدفين استراتيجيين2030-2023يرتكز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد لمالوي ) -8

لمزارعين ا ةوقدرمن خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية  سيتحققتحسين األمن الغذائي والتغذوي، الذي  (1)

( تحسين الوصول إلى األسواق والخدمات 2) ؛تغير المناخ وجهأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  قد أدمجو .الزراعية المجزية، وال سيما بالنسبة للنساء والشباب الريفيين

ي جرى ذمؤخرا، وال الذي أجري القطري امجناالستراتيجية القطرية والبرتقييم بشكل كامل نتائج وتوصيات 

اغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا مباشرة، مع اإلشارة إلى الحاجة إلى الحفاظ االنتهاء منه قبل صي

على العديد من الممارسات اإليجابية التي جرى البدء فيها وتوسيع نطاقها. وسيجري استخدام مخصصات 

ة في الحافظة التمويل خالل فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لتوسيع نطاق أربعة مشروعات جاري

 شباب.من الفي المائة  30نساء ومن الفي المائة  50، معيشية أسرة  000 700حواليستفيد منها تل

التي الدول األعضاء بتأييد كامل من  حظيمالوي باستفاضة ولونوقش برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -9

لمواءمته مع األولويات اإلنمائية الرئيسية للحكومة ونتائج وتوصيات التقييم األخير  أعربت عن تقديرها

( 1المشاورة، بما في ذلك: ) أثناءبعض االقتراحات القيّمة  قدمتلالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري. و

تاح المرتقب للمكتب القطري تعزيز التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، وال سيما في ضوء االفت

تعزيز تركيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على االستدامة على مستوى  (2للصندوق في ليلونغوي؛ )

 مع زيادةإدراج معلومات أكثر تفصيال عن االستهداف  (3منظمات المزارعين والمؤسسات دون الوطنية؛ )

تحديث  (5التشديد على التركيز على اإلنتاجية الزراعية؛ ) (4فرص عمل للشباب؛ ) إيجادالمتعلقة باألهداف 

ضمان الرصد المنتظم  (6السيناريوهات االقتصادية، بما يعكس أحدث اآلثار الناجمة عن األزمة في أوكرانيا؛ )

 للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في ضوء مدته.

الجهات المانحة المعنية بالزراعة واألمن الغذائي يشارك بنشاط في لجنة وأوضح الفريق القطري أن الصندوق  -10

بين أنشطة الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.  المنتظم للتالقحرئيسية القناة الفي مالوي، والتي تمثل 

لحصول على تمويل من الصندوق افي طلبها  لألمم المتحدة ويدعم الصندوق حاليا منظمة األغذية والزراعة

ألسواق وأصحاب الحيازات صالح االوصول المالي ل برنامجاألخضر للمناخ، والذي سيشترك في تمويل 

. وهناك أيضا العديد من مجاالت التعاون مع برنامج األغذية ات في المناطق الريفيةعروالصغيرة والمش

 الماعز. حولة جديدة تطوير وتعزيز سلسلة قيمالعالمي، بما في ذلك 



EB 2022/136/R.9 

3 

وأوضح المدير اإلقليمي أيضا أنه سيجري ضمان االستدامة من خالل اعتماد التكنولوجيات والممارسات  -11

الزراعية ذات الصلة التي تعزز تكيف المزارعين مع تغير المناخ وتعزز قدرتهم على الصمود. وعالوة على 

إلى المدخالت ذلك، فإن تعزيز منظمات وتعاونيات المنتجين سيسهل وصول مجموعات المزارعين 

والمعلومات والتمويل، ووصولهم إلى األسواق ومشاركتهم في وضع السياسات. وأوضح المدير القطري كذلك 

األطر المنطقية للبرامج الحالية، ويمكن  حولأن مؤشرات برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وضعت 

، وعمومالتشمل نتائج العمليات المقبلة.  استعراض نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وقتزيادتها 

 جمع البيانات في مراحلوستالبيانات المصنفة حسب العمر.  لجمعيعمل الصندوق تدريجيا على تكثيف جهوده 

في استعراضات برنامج الفرص االستراتيجية  وستدرج ،مشروع، ومنتصف المدة، واإلنجازلساس لاألخط 

برنامج الفرص الكاملة ل مدةالالمحرز طوال  تقدمالأداة رئيسية لرصد  بمثابة القطرية، والتي ستكون

 االستراتيجية القطرية، مما يعكس أثر األزمة في أوكرانيا على السيناريوهات االقتصادية.

  إقليم آسيا والمحيط الهادي -باء

 (EB 2022/136/R.22) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةبنغالديش: 

 فيمليون دوالر أمريكي  432 قدره تمويل معتمد معاستثمارات للصندوق أكبر حافظة  حاليابنغالديش  تمثل -12

. ويغطي برنامج الفرص معيشية مليون أسرة 3.6عدة مشروعات جارية، تستفيد منها بشكل مباشر 

د موارد دورتين من دورات تجدييشمل و 2028-2023االستراتيجية القطرية الجديد لبنغالديش الفترة 

الصندوق، هما التجديد الثاني عشر والثالث عشر. وبهدف عام يتمثل في تعزيز االزدهار الريفي من خالل 

توفير فرص سبل عيش شاملة للجميع وقادرة على الصمود ألصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب 

ية هدفين المشروعات الصغيرة والمجموعات المهمشة، يشمل برنامج الفرص االستراتيجية القطر

تعزيز قدرات المجتمعات المحلية الريفية الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف ( 1) :استراتيجيين

تحسين وصول أصحاب ( 2) ؛من حدته من خالل البنية التحتية القادرة على الصمود والزراعة الذكية مناخيا

والمجموعات المهمشة في الريف إلى التمويل والتكنولوجيا الحيازات الصغيرة ورواد األعمال البالغة الصغر 

 واألسواق بشكل يسمح لهم بتنويع اقتصادهم وإيجاد فرص عمل ريفية.

على أن الفريق القطري أجرى مشاورات مكثفة، أثناء تصميم برنامج الفرص  تسليط الضوءوقد جرى  -13

ا قام الفريق القطري بالتكليف بإجراء أربع االستراتيجية القطرية، مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. كم

قيّمة لفريق تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. ويعتمد برنامج أفكارا دراسات مواضيعية قدمت 

الفرص االستراتيجية القطرية على الخبرات والدروس المستفادة خالل فترة برنامج الفرص االستراتيجية 

 االستراتيجية لحكومة بنغالديش. اإلنمائيةهداف ألامع ويتواءم القطرية السابق 

أعرب وأيدته الدول األعضاء. و باستفاضةونوقش برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد لبنغالديش  -14

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع األولويات اإلنمائية  ممثلو الدول األعضاء عن تقديرهم لمواءمة

على  أيضا وأثنيالذي اتبعه الفريق القطري أثناء تصميمه. والتشاوري لنهج التشاركي الرئيسية للحكومة وا

لنهج المتعدد األبعاد لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية، والذي يتضمن أيضا على وجه التحديد ل اإلدارة

 ،الضعيفة المحلية المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات حدة القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من

الصغر البالغ عمل من خالل الحصول على التمويل فرص  إيجاددعم االقتصادات الريفية الصغيرة و فضال عن

التنسيق بين الوكاالت التي تتخذ تعزيز  التي قدمها المندوبون بعض االقتراحات القيّمة وشملتوالتكنولوجيا. 

أكبر على ضمان حصول  مع التركيز بقدرمن روما مقرا لها لتنفيذ االستراتيجيات القطرية الخاصة بكل منها، 

على التمويل، والميكنة الزراعية، وزيادة القدرات التكيفية للفئات  أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين

 الضعيفة.

يموله بنك التنمية اآلسيوي لميكنة له يجري إقامة روابط مع برنامج واسع النطاق وأوضح الفريق القطري أن -15
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الذي مبادرة أخرى يمولها البنك اإلسالمي للتنمية. كما سلط المدير القطري الضوء على العمل الحالي  ومع

فض تكاليف على تطوير منتجات جديدة وخ يركزبالغ الصغر، والذي اللصندوق في مجال االئتمان يضطلع به ا

االئتمان من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية. كما وصف المبادرات األخيرة والجارية التي يجري تنفيذها 

 اأُعدت نتيلمع الوكاالت التي تتخذ من روا مقرا لها، بما في ذلك خريطة الفقر وخريطة التغذية لبنغالديش ال

البرامج األخرى التي يجري وضعها مع منظمة إلضافة إلى بامؤخرا باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي، 

 األغذية والزراعة.

 (EB 2022/136/R.23) برنامج الفرص االستراتيجية القطريةكمبوديا: 

من دورات  دورتينيشمل و، 2027-2022 الفترة لكمبوديا الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج يغطي -16

معيشية  أسرة 000 250ـ ل اإلنتاجية القدرة زيادة (1) :استراتيجية أهداف ثالثة يشملو. تجديد موارد الصندوق

ريفية فقيرة من خالل المشاركة الشاملة في  معيشية ةأسر  000 250 لـالمداخيل زيادة  (2) فقيرة؛ ريفية

االقتصادية للسكان الريفيين وقدرة األنشطة تعزيز االستدامة البيئية  (3؛ )المجزيةسالسل القيمة الزراعية 

استنادا إلى الفرص االستراتيجية القطرية  برنامج وضعوجرى . الفقراء على الصمود في مواجهة تغير المناخ

 االستراتيجيةتقييم و القطرية نتائج برنامج الفرص االستراتيجية استعراضالدروس المستفادة خالل عملية 

 االستراتيجية الفرص برنامج هدف تماشى. ويمكتب التقييم المستقل التي أجراها القطري امجنوالبر القطرية

 .كمبوديا في اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار مع أيضا القطرية

 واحد سؤال رحوطُ . األعضاء الدول بقبول جيد من كمبوديال القطرية االستراتيجية الفرص برنامج حظي وقد -17

 استدامة ه يجري تأمينأن اإلقليمي المدير وأوضح. كمبوديا في الصندوق تدخالت باستدامة يتعلق فيما فقط

. والخاصة العامة األصول وصيانة تشغيل بتمويل االلتزامو لالستثمارات الدقيق قديرالت خالل من الفوائد

يجري  التي األصول وإدارة الخدمات لتقديم أيضا مهمة للصندوق الخاص القطاع مشاركة أن كذلك وأوضح

 برنامج في ، على النحو المقررالقطري المستوى على السياسات في الصندوق مشاركة تستهدف. وسإنشاؤها

، وال سيما االستدامة لضمان الرئيسية األهمية ذات السياسات إطار في الفجوات، القطرية االستراتيجية الفرص

 بعد ما ستثمارالوا اإلنتاج تمويلل فعالة ومنتجات سياساتوجود  لضمان - الريفي التمويل لوائح مجال في

 .الزراعية والتعاونيات الصغيرة الحيازات أصحابمن جانب  الحصاد

 مع القوية ومواءمته الجديد القطرية االستراتيجية الفرص لبرنامج تقديرها عن األعضاء الدول أعربتو -18

 البعض بعضهامشروعات ال بموجبه تعززالذي  القطري البرنامج نهج عن فضال، وأولوياتها الحكومة اتسياس

 .القيمة سالسل في والخاص العام القطاعينو المنتجين بين إقامة شراكات أجل من

 العمليات غير السيادية -جيم

التنمية الريفية المناصرة للفقراء من خالل التمويل البالغ تعزيز  - AMK Microfinanceمؤسسة 

 (EB 2022/136/R.29) في كمبوديا الصغر

 ،سنواتسبع  مدته أجل استحقاقبماليين دوالر أمريكي  5قرض ثانوي قيمته  تقديمعلى  هذه العملية تنطوي -19

في كمبوديا تُسمى البالغ الصغر سنوات، إلى إحدى مؤسسات التمويل ثالث بما في ذلك فترة سماح مدتها 

AMK Microfinance وستُستخدم عائدات قرض الصندوق إلى مؤسسة .AMK تمان من لفتح خطوط ائ

الزراعية المؤسسات دعم  (2دعم سلسلة القيمة المناصرة للفقراء التي حددتها الحكومة كأولوية؛ ) (1أجل )

البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الزراعية التي تعمل لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة. 

 ة.العملية غير السيادية تماما مع االستراتيجية القطري ءموتتوا

ألن شبكتها و ءعمالال ها المستهدفة منمجموعات شريك مهم للصندوق بسبب AMKأن مؤسسة  وأوِضح -20

بالنسبة للصندوق. ويعيش خمسة وتسعون في المائة من المقترضين المجاالت ذات األهمية في جدا راسخة 
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أيضا بخبرة  AMKفي المائة منهم من النساء. وتتمتع مؤسسة  80في المناطق الريفية، و AMKمن مؤسسة 

هذه الحافظة وتجريب المنتجات المالية المبتكرة. نطاق  توسيعب ولديها اهتمام شديدواسعة في مجال الزراعة 

ة ريالصغر وصغ مؤسسة بالغةتعاونية زراعية و 60إلى ما يصل إلى  الناتجومن المتوقع أن يصل خط االئتمان 

مشروعات المنفذة بموجب القروض السيادية للصندوق. ال تعمل مباشرة مع المنتجين المستفيدين من ومتوسطة

 من الشباب. 9000من النساء و 000 27عميل ريفي، منهم  000 45إلى  ةوسيقدم قروضا مباشر

ثره الكبير على الديون الثانوية. وطُلبت أل وأثنت عليه وعلقت الدول األعضاء باستفاضة على المشروع -21

الصندوق يتوقع على توسيع حافظتها، وعن الفوائد الملموسة التي  AMKمعلومات إضافية عن قدرة مؤسسة 

 تحقيقها.

. العناية الواجبة بذل تأكدت خالل عملية على توسيع حافظتها AMKقدرة مؤسسة  أن ت اإلدارةوأوضح -22

مما يسمح لها بزيادة  ،AMKمؤسسة ل سيعزز الهيكل الرأسماليالقرض  هذا وأوضح فريق تنفيذ المشروع أن

حافظة الزراعية. وباإلضافة إلى تسليط الضوء في الديون، وهو ما ينبغي أن يترجم إلى نمو مستدام المستوى 

أن أحكام وشروط خط االئتمان ستكون مواتية المشروع تصميم فريق على األثر الناجم عن هذا التدخل، أكد 

المستفيدين من والمستفيدين المستهدفين  بين تداخلال فريقالالصندوق. كما تناول  منللمجموعات المستهدفة 

كيف سيدعم مشروع العمليات غير السيادية استثمارات  مما يبينمشروعات القروض السيادية للصندوق، 

برامج ويوفر الدعم المالي مختلف المشروع العمليات غير السيادية هذا وسيكمل الحكومة في التنمية الزراعية. 

 الحاجة إليه للمستفيدين من الصندوق. الذي تشتد

 إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي -دال

 (EB 2022/136/R.28) المشروع الشامل والمستدام في بياوي: البرازيل

يمول المشروع الشامل والمستدام في بياوي باالشتراك مع بنك التنمية للبلدان األمريكية، والمقترض هي والية  -23

ل وتحسين األمن الغذائي والتغذية، يخادمالبرازيلية. ويتمثل هدفه اإلنمائي الرئيسي في زيادة ال بياوي

والحصول على الخدمات األساسية، والتكيف مع تغير المناخ لسكان الريف الذين يعيشون في المنطقة شبه 

المزارعين األسريين الذين  وال سيما، معيشية أسرة 000 60إلى القاحلة من الوالية. وسيصل المشروع 

التقليدية والشعوب األصلية  المحلية يعيشون في فقر وفقر مدقع؛ وال سيما النساء والشباب والمجتمعات

في المائة من  20في المائة من المستفيدين المستهدفين هم من النساء، وخمسين والصيادون الحرفيون. ونسبة 

 األصلية.المحلية التقليدية والمجتمعات  المحلية إلى المجتمعاتية معيشأسرة  000 5الشباب، وتنتمي أكثر من 

 ؛األمن المائي والصرف الصحي في المناطق الريفية (1رئيسية: )ويتألف المشروع من ثالثة مكونات  -24

. ويغطي المشروع أولويات التعميم األربع، تعزيز المؤسسات (3؛ )البيئي التعافيالتكيف مع تغير المناخ و (2)

مليون دوالر أمريكي، بينما  18بما في ذلك القدرة التكيفية. وفيما يتعلق بالتمويل، يصل تمويل الصندوق إلى 

مليون دوالر أمريكي. ووكالة التمويل المشترك الرئيسية هي بنك  100يقدم بنك التنمية للبلدان األمريكية 

ألمريكية. وهذا قرض مقدم إلى كيان دون وطني )الوالية( بضمان سيادي. ويستند هذا المشروع التنمية للبلدان ا

بياوي  التنمية المستدامة في والية إلى الدروس المستفادة من مشروع آخر للصندوق في بياوي، وهو مشروع

 هذا العام.يغلق ، والمتوقع أن شبه القاحلة

قدرته على توليد تمويل مشترك كبير من بنك التنمية للبلدان وقد أثنت الدول األعضاء على المشروع ل -25

وأعرب ممثلو األمريكية، وألنه نموذج جيد للبلدان المتوسطة الدخل حيث ال تزال التفاوتات الشديدة قائمة. 

في ضوء تركيزه وال سيما ، 2030 عام خطةبين المشروع والقوية  ةمواءملل الدول األعضاء عن تقديرهم

رك أحد يتخلف عن الركب"، وأفضل ممارسات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، على "عدم ت

حظي كما لبناء القدرات المؤسسية، مما يؤدي إلى استدامة أنشطة المشروع. المثالي االستخدام باإلضافة إلى 
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والشباب )بما في ذلك قيادة الشباب( وتغير المناخ والتغذية  بالترحيب تركيز المشروع على المنظور الجنساني

 والتكنولوجيات المبتكرة والخدمات األساسية مثل الصرف الصحي.

وذكر المدير اإلقليمي أن فريق أمريكا الالتينية والكاريبي يعتزم مواصلة حشد المزيد من التمويل المشترك  -26

 في مجال تنفيذ البرامج. اإلقليمالتي حققها الصندوق في ، استنادا إلى النتائج اإليجابية اإلقليمفي 


