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  الموافقةبتوصية 

جمهورية المقترح تقديمه إلى التكميلي بالتمويل ة ـالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاص

 .9  في الفقرةوارد، على النحو المشروع اإلنعاش الريفي وتنمية المجتمع المحليمن أجل  بيساو-غينيا

  
 

  مذكرة رئيس الصندوق

بيساو من أجل مشروع اإلنعاش -منحة تكميلية مقترح تقديمها إلى جمهورية غينيا

  الريفي وتنمية المجتمع المحلي

  الخلفية -أوالً 

 مليون دوالر 1.05تسعى هذه المذكرة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تمويل تكميلي قدره  -1

مليون وحدة حقوق سحب خاصة، من أجل مشروع اإلنعاش الريفي وتنمية  0.70و ما يعادل أمريكي، أ

  .2007أيلول /بيساو، الذي وافق عليه المجلس في سبتمبر-المجتمع المحلي في غينيا

فإن ، )EB 2007/91/R.19/Rev.1( الصلة رئيس الصندوق ذي من تقرير 23وكما هو موضح في الفقرة  -2

 الذي يتم السعي تكميليوالتمويل ال . مليون دوالر أمريكي4.7صندوق بمنحة قيمتها المشروع ممول من ال

استخدام يتسق و. لتجديد الثامن لموارد الصندوقفي ا متوفر ضمن مساهمة السويد التكميلية للحصول عليه

، 2009أيلول /بيساو مع قرار المجلس التنفيذي، في سبتمبر-هذه المساهمة من أجل مشروع غينيا

من أجل تمويل المنح وتعزيز تصميم مشروعات الصندوق وبرامجه العادية "استخدام األموال السويدية ب

 25يمكن استخدام ما يصل إلى " عالوة على ذلك، .وتنفيذها بغية زيادة األمن الغذائي في أقل البلدان نمواً

نية، بالتعاون مع مركز االستثمار في المائة من المساهمة التكميلية، عند االقتضاء، من أجل المساعدة التق

 ).EB 2009/97/R.40/Rev.2( "في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  واألساس المنطقيمبررات  ال–ثانيا 

ويشكل .  سنة15 استمر  زمنيبيساو بعد فاصل-مع هذا المشروع، استأنف الصندوق شراكته مع غينيا -3

ى اإلطالق في كوينارا وتومبالي، ويبرهن، على الرغم من هذا المشروع أول مشروع استثماري كبير عل

وسوف يعزز التمويل التكميلي المشروع . نقليميين اإل على أهميته كمحرك للتنمية في هذصغر حجمه،

اإلنتاج الزراعي، واألمن الغذائي، وأنشطة أخرى  بشكل كبير، ويسمح بالقيام بمزيد من االستثمارات في

وسوف تدعم . ينقليمبشكل مباشر على المجموعة المستهدفة للصندوق في اإل  بالفائدةللتنمية الريفية لتعود
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 المحلي، تنمية المشروعات الزراعية المبادراتهذه االستثمارات، التي ستوجه أساسا من خالل صندوق 

، جينلمنتصالح ا، وتحسين شروط التبادل التجاري لعلى نحو أفضل المدخالتواستخدام ، الصغيرة

 .وتوسيع وتنويع اإلنتاج الزراعي

 تكاليف المشروع –ثالثا 

ومصادر .  مليون دوالر أمريكي على مدى أربع سنوات6.7 للمشروع المعدلةبلغ إجمالي التكاليف  -4

تكميلية الحة منوال ،) في المائة70( مليون دوالر أمريكي 4.7منحة قدرها بالصندوق، ) 1: (التمويل هي

 0.88أموال نظيرة تبلغ بالحكومة، ) 2(؛ ) في المائة16( مليون دوالر أمريكي 1.05قدرها والمقترحة 

 في 1( مليون دوالر أمريكي 0.09مساهمة تبلغ بالمستفيدون، ) 3(؛ ) في المائة13(مليون دوالر أمريكي 

 ).المائة

  عديالت المقترحة على اتفاقية التمويل الت–ا رابع

هذا ويعزز . عديل اتفاقية التمويل لتعكس التمويل التكميلي للصندوقعند موافقة المجلس التنفيذي، سيتم ت -5

مرحلة التصميم، وال يتضمن أي تعديالت على من  تداءباالتمويل خطة التمويل التي تم االتفاق عليها 

  .وصف المشروع

 الوثائق القانونية والسند القانوني –ا خامس

الدولي للتنمية الزراعية بيساو والصندوق -غينيا ةسيشكل تعديل اتفاقية التمويل الحالية بين جمهوري -6

 .ي المقترح إلى المتلقيتكميلالوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل ال

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها بتلقي التمويل من الصندوق الدولي للتنمية بيساو-جمهورية غينياو -7

 .الزراعية

 .ي المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتكميلل الوإني مقتنع بأن التموي -8

 التوصية –ا سادس

 :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل التكميلي أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -9

 لفسبعمائة أبيساو منحة تكميلية تعادل قيمتها -غينياجمهورية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

خضع ألية شروط تعلى أن )  خاصةوحدة حقوق سحب 700 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

  .في هذه الوثيقةواألحكام الواردة  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكام

  

  كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


