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  الموافقةبتوصية 

 ليامجمهورية المقترح تقديمه إلى التكميلي بالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .11  في الفقرةى النحو الوارد، علبرنامج االستثمار والتنمية الريفية في األقاليم الشماليةمن أجل 

  مذكرة رئيس الصندوق

برنامج االستثمار  من أجل ماليمنحة تكميلية مقترح تقديمها إلى جمهورية 

  والتنمية الريفية في األقاليم الشمالية

  برنامجال –أوالً 

  الخلفية – ألف

لى استخدام مساهمة ، وافق المجلس التنفيذي ع2009أيلول /في دورته السابعة والتسعين في سبتمبر -1

م ـز تصميـح وتعزيـمن أجل تمويل المن" الثامن لموارد الصندوق في التجديدة ـالسويد التكميلي

دان ـي في أقل البلـة زيادة األمن الغذائـة وتنفيذها بغيـدوق وبرامجه العاديـمشروعات الصن

 ).EB 2009/97/R.40/Rev.2." (واًـنم

 مليون دوالر أمريكي، أو 1.05موافقة على منح تمويل تكميلي قدره وتسعى هذه المذكرة للحصول على ال -2

برنامج االستثمار والتنمية الريفية في األقاليم مليون وحدة حقوق سحب خاصة، من أجل  0.70ما يعادل 

وتتوفر تلك األموال بموجب . 2005نيسان /، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في أبريلالشمالية

  . لية للسويدالمساهمة التكمي

فإن ، )EB 2005/84/R.11/Rev.2( الصلة ي من تقرير رئيس الصندوق ذ23وكما هو موضح في الفقرة  -3

 مليون دوالر 0.8 ومنحة قيمتها ، مليون دوالر أمريكي14.6 قيمته قرض ممول من الصندوق ببرنامجال

 .اص بهذا البرنامجالخ مظروف التمويل األصلي للصندوق تكميليالتمويل ال يرفدسوف و. أمريكي

  واألساس المنطقيمبررات  ال– باء

 من المناطق ذات فن من مالي هي جزء من الحزام الساحلي الصحراوي، ولذلك فهي تصاألقاليم الشمالية -4

ين التحديات في بويبقى األمن الغذائي من . الهطوالت المطرية غير األكيدة والتي تتعرض غالبا للجفاف

 حكومة مالي أكثر من أي وقت مضى تحتاج، جراء الجفاف لخسائر كبيرة رضهالتعونظرا . هذه المنطقة

 . من األراضي المرويةهكتار  50 000  نطاقهاإلى تحقيق هدفها في الوصول إلى مساحة
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ج أموال المنحة ـة، سوف يستخدم البرنامـة التقدير األصليـولضمان تحقيق األهداف الواردة في وثيق -5

تم  أموال البرنامج التي ا بذلكنشاء منطقة مروية وإنتاج بذور محسنة، متمماإلضافية بشكل أساسي إل

 . يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة إنتاج األرزوهو ما. تكريسها بالفعل لهذه األنشطة

  تكاليف البرنامج – جيم

ومصادر . بع سنواتس مليون دوالر أمريكي على مدى 34.7 برنامج إجمالي التكاليف المعدلة لليبلغ -6

  مليون14.6بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة   مليون9.55 بقرض قدرهالصندوق، ) 1: (التمويل هي

بما ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0.53، ومنحة قدرها )في المائة 42يمثل و ، تقريبادوالر أمريكي

 1.05ة التكميلية المطلوبة وقدرها ، والمنح)في المائة 2يمثل و مليون دوالر أمريكي تقريبا، 0.8يعادل 

منحة ب، ق البلجيكي لألمن الغذائيوصندلالبرنامج المشترك ل) 2(؛ )في المائة 3(مليون دوالر أمريكي 

بمساهمة قدرها ، مصرف التنمية لغرب أفريقيا) 3(؛ ) في المائة17( مليون دوالر أمريكي 5.9قدرها 

 15( مليون دوالر أمريكي 5.1  بما يعادلة،ـالحكوم) 4(؛ ) في المائة15(ون دوالر أمريكي ـ ملي5.2

 ). في المائة6( مليون دوالر أمريكي 2 بما يعادل المستفيدون،) 5(؛ )في المائة

  عديالت المقترحة على اتفاقية التمويلتال – دال

حيث أن  و.عند موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل لتعكس التمويل التكميلي للصندوق -7

ال يتضمن أي تعديالت فإنه  التصميم، عندخطة التمويل التي تم االتفاق عليها  يرفدالتمويل التكميلي هذا 

 .برنامجعلى وصف ال

  الوثائق القانونية والسند القانوني –ثانيا 

ثيقة الوالدولي للتنمية الزراعية  والصندوق ماليسيشكل تعديل اتفاقية التمويل الحالية بين جمهورية  -8

 .المتلقي/ المقترح إلى المقترضضافيالقانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل اإل

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها بتلقي التمويل من الصندوق الدولي للتنمية ماليجمهورية و -9

 .الزراعية

 .وق الدولي للتنمية الزراعيةي المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندتكميلوإني مقتنع بأن التمويل ال -10
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 التوصية – ثالثا

 :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل التكميلي أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -11

وحدة حقوق  سبعمائة ألفأن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالي منحة تكميلية تعادل قيمتها  :قـرر

ن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى على أ) وحدة حقوق سحب خاصة 700 000(سحب خاصة 

  .تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  

  كانايو نوانزي          

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية          


