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  الموافقةبتوصية 

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

  .15، على النحو الوارد في الفقرة كردفانفي جنوب برنامج التنمية الريفية من أجل السودان 

برنامج التنمية من أجل السودان منحة تكميلية مقترح تقديمها إلى جمهورية 

  كردفانالريفية في جنوب 

  المقدمة – أوال

مليون دوالر  2.1تسعى هذه المذكرة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تمويل تكميلي قدره  -1

  دورة في التنفيذي، الذي وافق عليه المجلسكردفانبرنامج التنمية الريفية في جنوب ل من أج أمريكي

والتمويل التكميلي الذي يتم السعي للحصول عليه متوفر ). EB 2000/70/R.19 (.2000أيلول /سبتمبر

  .ضمن مساهمة السويد التكميلية في التجديد الثامن لموارد الصندوق

 بموجب قرض تيسيري للغاية قدره كردفانية الريفية في جنوب يمول الصندوق برنامج التنم -2

وقد تم .  مليون يورو وفرتها هولندا6.55 ومنحة تكميلية قدرها ،وحدة حقوق سحب خاصةمليون  13.30

كانون األول /البرنامج حتى ديسمبرمدى لتوسيع  2009كانون األول / المنحة الهولندية في ديسمبرتقديم

البرنامج من توسيع نطاق صندوقه ن مكِّي سوففالتكميلي من المساهمة السويدية، أما التمويل . 2013

 بحيث يغدو "براعة"دعى ي و)وهو مجموعة لالئتمان واالدخار واالقتراض تستند إلى العضوية(المركزي 

ويتماشى استخدام المساهمة السويدية لصالح برنامج التنمية . األصغرمؤسسة مرخصة للتمويل الريفي 

والذي ينص على استخدام  2009 أيلول/ مع قرار المجلس التنفيذي في سبتمبركردفانلريفية في جنوب ا

من أجل تمويل المنح وتعزيز تصميم مشروعات الصندوق وبرامجه "األموال من المساهمة السويدية 

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

في المائة من المساهمة التكميلية، عند االقتضاء، من أجل المساعدة التقنية، بالتعاون مع مركز  25إلى 

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

  الخلفية–ثانيا 

، في الوقت الذي 2001 في عام كردفان في جنوب  ببرنامج التنمية الريفيةكردفانبادرت والية جنوب  -3

 في غالل تدهور وإلى ،أدت فيه النزاعات المدنية المستمرة إلى تقليص حجم المساحات المزروعة

وقد تفاقم هذا الوضع جراء عدم كفاية المعرفة وندرة المدخالت والقدرة . المحاصيل وتوابع الحيوانات

 تطوير الخدمات المالية الريفية شكلوقد . اتهم واإلبقاء عليها مشروعإنقاذالمحدودة للمزارعين على 

 البنكأما التمويل الرسمي من خالل . لمعالجة هذه القضايا المكون الرئيسي في التصميم األصلي للبرنامج
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 واالستفادة منها ،إضافيا إلنشاء صناديق تستند إلى المجتمعات المحلية مكوناً فكان يالزراعي السودان

 اً محلياً مجتمع45، شذب البرنامج من نهجه وجمع 2007وفي عام . ا بمصادر التمويل الرسميةوربطه

حينئذ منح الصناديق  تلقّى الذيو "براعة " في محلية الرشيد في صندوق على المستوى المحلي أسماه

 .الدوارة التابعة للبرنامج

تفاصيله المالية لضمان تنميته المنتظمة وبراعة تم تبني نهج خطة عمل تحدد تسيير وإدارة ونمو صندوق  -4

قراضية ا وستة منتجات ادخارية، من خالل إيجاد ثالثة منتجات 2009وبدأ التنفيذ عام . واستدامته

 أسرة من خالل 443إلى براعة وحتى تاريخه وصل صندوق . باستخدام منهجية االلتزامات الجماعية

 أسرة في 20 000-15 000ل إلى ما مجموعه  ويتوقع له أن يص، محليمجتمع 35مجموعة في   34

ن صغار يدوالر أمريكي وتمك 7 200بتعبئة  براعة صندوققام  ،وفي سبعة أشهر. حوالي خمس سنوات

بصرف  براعة ويقوم صندوق. المزارعين من ادخار دخلهم النقدي الفائض بعد موسم الحصاد

:  دوالر أمريكي لدعم ما يلي325 يحجمها الوسطيبلغ  مليون دوالر أمريكي على شكل قروض 0.14

التجارة الصغيرة ) 3(شراء الحيوانات؛ ) 2(المدخالت لألنشطة الزراعية على نطاق صغير؛ ) 1(

تخزين ) 4( الزراعي وغير الزراعي؛ ينومشروعات التجهيز واإلنتاج التي تتعلق بكل من القطاع

الدالئل إلى أن حصول األسرة الفقيرة على  وتشير .في األسواق لها فائضوجود المنتجات الزراعية عند 

 الزراعة  على وخاصة من األنشطة التي تستند،القروض الصغيرة في الوقت المناسب قد زاد من دخولها

 وسيتم تحديد مستويات الفائدة الفعلية خالل تقدير األثر المتوقع أن يقوم به مركز. أو اإلنتاج الحيواني

بأداء ال تشوبه شائبة في براعة ويتمتع صندوق . لزراعة لألمم المتحدةفي منظمة األغذية وا االستثمار

أما معدل الحافظة المعرضة للمخاطر . بالمائة 100مجال سداد القروض حيث تصل معدالت السداد إلى 

 مثل هذه المنطقةوفي التاريخ الحديث لم يحقق أي برنامج آخر لالئتمان الريفي في . فهو صفر بالمائة

 .هذا السجل

رخصة مؤقتة من بنك السودان المركزي كمؤسسة مالية ريفية صغرى محلية على براعة حصل صندوق  -5

بهدف تعظيم انتشاره المنطقة ويخطط ألن يغدو مؤسسة مالية تقبل الودائع على مستوى . ال تقبل الودائع

 فق السودان لتنميةمر) 1: (وقد أنشأ هذا الصندوق روابط للمساعدة التقنية مع. على مدى العقد القادم

في  االستثمارمركز ) 2( ألغراض تنمية نظم اإلدارة وتدريب الموظفين وبناء القدرات؛ التمويل األصغر

 أما حكومة محلية ، خط األساس وتقدير األثراتحومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ألغراض مس

وسوف تساعد المساهمة السويدية على تطوير  ، براعةالرشاد فقد قامت بمنح أرض لبناء مكتب لصندوق

 اًالبنى األساسية ونظم اإلدارة وقاعدة الموارد البشرية لتوسيع االنتشار بحيث يغدو هذا الصندوق مستدام

 .حسب سيناريوهات النمو المستدام التي تم تصورها في خطة األعمال

  مبررات واألساس المنطقي ال– ثالثا

 بحيث ،2015مع بداية عام يصل إلى نقطة التعادل بأن براعة  لصندوق سوف تسمح المنحة التكميلية -6

تقليص مضطرد في معدل أي  ، بالمائة110 وإلى استدامة ذاتية ألعماله بحدود ،أسرة 10 000 يصل إلى
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 ويتوقع لمثل هذه النتيجة أن تتحقق من خالل اإلبقاء على معدل .بالمائة 38تكلفة العمليات بحدود 

 .بالمائة 5رضة للمخاطر بأقل من الحافظة المع

من تعزيز مستويات معيشة األسر الفقيرة في براعة  فإن هذه المنحة سوف تمكن صندوق ،ومن هنا -7

هذه المؤسسة التي تقدمها قد أدى الوصول المستدام إلى خدمات االدخار واالئتمان و .محلية الرشاد

بمهنية عالية إلى قدر أكبر من األمن مع تمتعها  ملكها المجتمع المحليي والتي األصغر للتمويلالمجدية 

تشجيع وكذلك فإنه سيؤدي إلى إشراك أكبر للنساء من خالل تعزيز أدوارهن وأثرهن في األسرة . الغذائي

 .مساهمتهن في اتخاذ القرارات االقتصادية

فرص هدف برنامج البتوجيه من براعة دعمه لصندوق وومن الجدير بالمالحظة انخراط الصندوق  -8

 وخدماتإلى األسواق  لوصول النساء الفقيرات والرجال الفقراءالترويج  المتمثل فياالستراتيجية القطرية 

 مع النهج المبرمج الذي يمكن من التدفق المستدام ألموالبراعة وتتماشى تنمية صندوق . التمويل األصغر

 .قيق هذا الهدف االستراتيجيتبنيه لتحتم التجاري في المناطق الريفية والذي  التمويل األصغر

  تكاليف البرنامج– رابعا

 كردفانيستلم أمواله من برنامج التنمية الريفية في جنوب براعة ، كان صندوق 2010آب /حتى أغسطس -9

 التي بلغ مجموعها ،وقد استخدمت هذه األموال.  والمجتمعات المحليةكردفانوحكومة جنوب 

 مليون دوالر إضافي 2.35اآلن إلى براعة  ويحتاج . االستهاللمليون دوالر أمريكي، لسد تكاليف 0.31

ومن هذا المبلغ سوف . سنوات ثالث من التمويل الخارجي بهدف الوصول إلى نقطة التعادل ضمن فترة

التمويل   أما مرفق السودان لتنمية،) بالمائة89(دوالر أمريكي  مليون 2.10تمول المساهمة التكميلية 

 في حين يوفر مشروع التنمية الريفية في جنوب ،) بالمائة9( مليون دوالر أمريكي 0.20فسيوفر  األصغر

 .من خالل ميزانيته القائمة للتمويل الريفي)  بالمائة2( مليون دوالر أمريكي 0.05 كردفان

المساعدة التقنية ) 2(؛ ) بالمائة56(الترخيص ونمو الحافظة ) 1: (يتألف البرنامج من أربعة مكونات -10

 وسوف يتم .)بالمائة 11(ردم فجوة العمليات ) 4(؛ )بالمائة 26 (البنى األساسية تنمية) 3(؛ )المائةب 7(

. كردفانشهرا بما يتماشى مع تاريخ استكمال برنامج التنمية الريفية في جنوب  18تنفيذه على مدى 

؛ ) بالمائة15(األشغال المدنية ) 1: (فئات للنفقات وهيأربع وسوف تمول المساهمة التكميلية 

المساعدة التقنية ) 4(؛ ) بالمائة68(المنح إلى الصناديق ) 3(؛ ) بالمائة11(المركبات والمعدات   )2(

 ). بالمائة6(التدريب والدراسات و

   التعديالت المقترحة على اتفاقية التمويل–خامسا 

ويعزز هذا . لتكميلي للصندوقعند موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل لتعكس التمويل ا -11

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

  .وصف المشروع
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  الوثائق القانونية والسند القانوني–  سادسا

الوثيقة لزراعية الدولي للتنمية اوالصندوق السودان  سيشكل تعديل اتفاقية التمويل الحالية بين جمهورية -12

 .ي المقترح إلى المتلقيتكميلالقانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل ال

مخولة بموجب القوانين السارية فيها بتلقي التمويل من الصندوق الدولي للتنمية السودان جمهورية و -13

 .الزراعية

 .ء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةي المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاتكميلوإني مقتنع بأن التمويل ال -14

  التوصية–  سابعا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل التكميلي المقترح بموجب القرار التالي -15

مليون دوالر  2.1منحة تكميلية تعادل قيمتها السودان أن يقدم الصندوق إلى جمهورية : قـرر

ى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرأمريكي 

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية




