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  الموافقةبتوصية 

 إلى تقديمهما مقترح قرض تكميلي ومنحة تكميليةب الخاصةة لموافقة على التوصيلالمجلس التنفيذي مدعو 

رد في ا وهوالمحلية، كما القائم على المجتمعات   والحد من الفقراإلعمارمن أجل مشروع  جمهورية سيراليون 

  .9 ةقية القرض كما هو وارد في الفقر وتعديل اتفا،10 الفقرة

   رئيس الصندوقمذكرة

تمويل تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية سيراليون من أجل مشروع بشأن 

  اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية

  الخلفية  – أوالً

 مليون دوالر أمريكي، 21.45افقة على تمويل إضافي قدره تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على المو -1

 وحدة حقوق سحب خاصة، لمشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على  مليون14.10أي ما يعادل 

 2003كانون األول /المجتمعات المحلية الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في ديسمبر

)EB 2003/80/R.26/Rev.1(. 

 صاغهالذي ستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج االه في برنامج الفرص يكما تم تسليط الضوء عل -2

 2010نيسان /الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة أبريلويراليون، الصندوق لس

)EB 2010/99/R.12( ،التوصيات الخاصة بمخصصات سيراليون تمثلت )مليون دوالر أمريكي21.45  (

التي ينفذها  رفع سوية األنشطةباألداء  من نظام تخصيص الموارد على أساس 2012-2010رة للفت

 ا، القطرية هذستراتيجيةالاوقد صادقت حكومة سيراليون على برنامج الفرص  .الصندوق في سيراليون

ط لشرول ا وفقإضافي كتمويل استخدامها مليون دوالر أمريكي يتم 21.45وبالتالي صادقت على مبلغ 

 اً بالمائة قرض50، أي  الديون على تحملةإطار القدرمن عبء الديون بموجب " الصفراء"المتعلقة بالفئة 

  . بالمائة منحة50ًو

المسبقة في تصميم ال وفقا إلجراءات 2010نيسان /بدأ تصميم توسيع نطاق أنشطة المشروع في أبريل -3

 .)لجودة تعزيز الجودة وضمان ا عملياتعلى سبيل المثال(صندوق ال

 المسوغاتو  المبرر– ثانياً

اإلجمالي المتمثل في تمكين السكان الريفيين الفقراء  سيسهم التمويل التكميلي في تحقيق هدف المشروع  -4

ويضم  .من زيادة أمنهم الغذائي وتحسين سبل كسبهم للرزق في المقاطعات التي يغطيها المشروع

 الصغيرة إلى ت أصحاب الحيازا منالمزارعينتحسين وصول ) 1: (المشروع هدفين رئيسيين هما
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 الفقراء في إدارة يينسكان الريفالزيادة مساهمة ) 2(؛ األراضي، والري، والمهارات التقنية واألسواق

 .ةالمؤسسات المحلية الالمركزي

وبخاصة  .سيتم تخصيص التمويل التكميلي على مدى فترة خمس سنوات لمكونين من مكونات المشروع -5

 التجاري فاء الطابعضالصغيرة وإأصحاب الحيازات  دعم زراعة) 1: (خدام التمويل لما يليسيتم است

 ، الصغيرة إلى الري، والمهارات التقنيةت أصحاب الحيازا منعليها من خالل تحسين وصول المزارعين

 إدارة دعم التنمية المجتمعية والحكومة المحلية بهدف زيادة مساهمة فقراء الريف في) 2(واألسواق؛ 

 .المؤسسات المحلية الالمركزية

 تكاليف المشروع  – ثالثاً

: وأما مصادر التمويل فهي . مليون دوالر أمريكي39.83تبلغ التكلفة اإلجمالية المعدلة للمشروع  -6

 بتمويل تكميلي قدره ،الصندوق) 2( مليون دوالر أمريكي؛ 8.51 أصلي قيمته بقرض ،الصندوق  )1(

 مليون دوالر أمريكي؛ 2.6ها ر بمنحة قد،ة العالميمرفق البيئة) 3( مليون دوالر أمريكي؛ 21.45

 مليون 1.12 مليون دوالر أمريكي زائد 2.5( مليون دوالر أمريكي 3.62 بمساهمة قدرها ،الحكومة  )4(

ريكي  مليون دوالر أم3.65 بمساهمة قدرها ،المستفيدون) 5(؛ )دوالر أمريكي من التمويل األصلي

 .) مليون دوالر أمريكي من التمويل األصلي1.15 مليون دوالر أمريكي زائد 2.5 أو(

وسوف  . للغايةةقرض والقرض التكميلي من الصندوق لجمهورية سيراليون بشروط تيسيريالسيتم تقديم  -7

ن تنعكس التغيرات التي ستطرأ على القيم المخصصة لفئات نفقات قرض الصندوق في الملحق الثاني م

  .اتفاقية التمويل المعدلة

المركبات والمعدات والمواد ) 2(؛ ) بالمائة37(األشغال المدنية ) 1: (تتألف فئات النفقات من -8

األموال المخصصة ) 5(؛ ) بالمائة6.6(بناء القدرات ) 4(؛ ) بالمائة1.5(؛ المساعدة التقنية )بالمائة 31.8(

التكاليف المتكررة ) 7(؛ ) بالمائة9.6 (ةيئة العالمي مرفق البتمويل) 6(؛ ) بالمائة1.7(للطرقات 

 .)بالمائة 11.8(

  المقترحة على اتفاقية القرض تالتعديال – رابعاً

دراج إ) 1: ( سيتم تعديل اتفاقية القرض الحالية لتعكس،بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي -9

 في ميزانية المشروع؛ ) بالمائة منحة50ً واً بالمائة قرض50(من الصندوق المقدم التمويل التكميلي 

إعادة تخصيص األموال المتبقية من القرض األصلي على فئات النفقات الواردة في ميزانية   )2(

تمديد تاريخ ) 4( أعاله؛ 8دراج األنشطة الموصوفة في الفقرة إلتعديل وصف المشروع ) 3(المشروع؛ 

 وتمديد تاريخ إغالق التمويل ،2016كانون األول /رإلى ديسمب 2011آذار /استكمال المشروع من مارس

 .2017حزيران / إلى يونيو2011أيلول /من سبتمبر
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   التوصية–خامساً 

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل التكميلي المقترح بموجب القرار التالي -10

ية للغاية تعادل بشروط تيسيرأن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون قرضا تكميليا : قـرر

وحدة حقوق سحب  7 050 000( وحدة حقوق سحب خاصة سبعة ماليين وخمسين ألفقيمته 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط ) خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

سبعة ماليين عادل قيمتها  منحة تكميلية تجمهورية سيراليونأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة 7 050 000 (وحدة حقوق سحب خاصة،وخمسين ألف 

تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

  .هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

   الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةرئيس

  

  


