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  الموافقةبتوصية 

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

 في ، على النحو الواردئمة على المجتمع المحليقاالة الريفيو  الزراعيةبرنامج التنميةمن أجل  نيجيريا االتحادية

 .11 الفقرة

  
 

 تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية نيجيريا االتحادية من أجل قرض

  برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي

  برنامجال –أوالً 

  الخلفية – ألف

قرض ، وافق المجلس التنفيذي على 2001أيلول /تمبر في سبةعقد المنينسبعثالثة والفي دورته ال -1

 وقد .ئمة على المجتمع المحليقاالالريفية و  الزراعيةبرنامج التنميةلجمهورية نيجيريا االتحادية لتمويل 

 مليون دوالر 29.9بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 23.8قيمته وقرض الصندوق منح 

 مليون دوالر أمريكي، 68.5الكلية البرنامج بلغت تكاليف . لغايةبشروط تيسيرية ل) أمريكي تقريبا

 مليون دوالر أمريكي 31.5والمستفيدون فيها بما يعادل ) االتحادية والوالئية والمحلية(ساهمت الحكومات 

 2001كانون األول / ديسمبر11 اتفاقية القرض في أبرمت.  دوالر أمريكي على التواليماليين 4.0و

 31إلى وقد مدد تاريخ إنجاز البرنامج . 2003كانون الثاني / يناير31 في حيز النفاذ هولدخعن  وأعلن

ويجري تنفيذ البرنامج تحت إشراف . 2013أيلول / وتاريخ اإلغالق إلى سبتمبر2013آذار /مارس

 . الصندوق المباشر

يون ل م13.0قدره  تكميلي تمويل علىالمجلس التنفيذي لحصول على موافقة إلى اتسعى هذه المذكرة  -2

 مليون 1.5بمبلغ فيه ) االتحادية والوالئية والمحلية( ستساهم الحكومات ، من الصندوقدوالر أمريكي

  .  مليون دوالر أمريكي0.5، والمستفيدون بمبلغ دوالر أمريكي

  واألساس المنطقيمبررات  ال– باء

ة نيجيريا االتحادية غالبية السكان جمهوري من الشماليةتضم المجتمعات المحلية الريفية في الواليات  -3

الوصول إلى الفرص محدودية لموارد الطبيعية، واإدارة رداءة ويعود هذا أساسا إلى . الفقراء في البلد

ألسباب الجذرية للفقر الريفي، قامت لوإدراكا منها . المشاركة في عملية صنع القرارتدني االقتصادية، و
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الريفية و  الزراعيةبرنامج التنميةبتنفيذ ) الئي والمحليالتحادي والوا(الحكومة على مستوياتها الثالثة 

ئمة على المجتمع المحلي لتمكين المجتمعات المحلية الريفية من تحديد احتياجاتهم اإلنمائية والتصدي قاال

 .لها

رنامج بإعداد ونظرا إلى األداء الجيد للبرنامج خالل فترة التنفيذ، وافقت نيجيريا والصندوق، خالل  -4

تقييم البرنامج الخاص بالفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج وعقب االتفاق عند نقطة اإلنجاز 

القطري الذي قام به مكتب التقييم، على اتباع نهج إنمائي يوجهه المجتمع المحلي وتعميق األنشطة في 

التفاق عند نقطة اإلنجاز على مركزية وقد شدد ا. الواليات الشمالية المشاركة بتوفير أموال تكميلية

. شكل العمود الفقري لالقتصاد الريفيتها ألنالزراعة في أنشطة الصندوق الجارية والمستقبلية، نظرا 

التفاق عند نقطة لاالستجابة إلى  مليون دوالر أمريكي 13.0ويهدف القرض التكميلي المقترح البالغ 

 للبرنامج الجاري، كما تنص اتنفقة المستهدفة، والمكونات وفئات الاإلنجاز، مع اإلبقاء على نفس المنطق

 .عليه اتفاقية القرض القائمة

  تكاليف البرنامج – جيم

 قرض:  كالتالي ومصادر التمويل هي. مليون دوالر أمريكي80.4 برنامجبلغ إجمالي التكاليف المعدلة للي -5

؛ المستفيدون ) في المائة41.0(ئية والمحلية ومات االتحادية والوالك؛ الح) في المائة53.4 (الصندوق

 . وسوف يمول القرض التكميلي المقترح المكونات والفئات ذاتها). في المائة  5.6(

وتعود هذه النسبة المنخفضة نسبيا إلى أن .  في المائة من حصيلة القرض القائم63 صرف حوالي تم -6

ها انوأألموال النظيرة التي لم تتوفر في  بشكل وثيق بتوفير ا من أموال القرض كان مرتبطاصرفال

 في زيادة معدل – التي ستحل في تعديل اتفاقية التمويل –وسوف تساهم هذه المسألة . وبكميات كافية

 .الصرف

  عديالت المقترحة على اتفاقية التمويلتال – دال

. لصندوقالذي سيوفره ايلي عند موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل لتعكس التمويل التكم -7

ال يتضمن أي فإنه التصميم، عند خطة التمويل التي تم االتفاق عليها  رفديالتمويل التكميلي حيث أن هذا و

 .برنامجتعديالت على وصف ال

  الوثائق القانونية والسند القانوني –ثانيا 

الدولي للتنمية الزراعية  والصندوق نيجيريا االتحاديةسيشكل تعديل اتفاقية التمويل الحالية بين جمهورية  -8

 . المقترح إلى المقترضضافيالوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل اإل

 من الصندوق الدولي للتنمية االقتراض مخولة بموجب القوانين السارية فيها نيجيريا االتحاديةجمهورية و -9

 .الزراعية

 .مقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةي التكميلوإني مقتنع بأن التمويل ال -10
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 التوصية – ثالثا

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

 قرضا تكميليا بشروط تيسيرية للغاية جمهورية نيجيريا االتحاديةأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

وحدة  8 620 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ثمانية ماليين وستمائة وعشرين ألفمته تعادل قي

 أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي وأحكامخضع ألية شروط يعلى أن ) حقوق سحب خاصة

  .في هذه الوثيقةواألحكام الواردة للشروط 

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


