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  الموافقةبتوصية 

 كما عبرت عنه جمهورية غواتيماال، يوصى ،نظرا لدور هذا البرنامج في االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

قرض الخاص ببرنامج التنمية الريفية المستدامة توقيع اتفاقية الالمحددة لفترة التمديد الموافقة على بالمجلس التنفيذي 

  .2011كانون األول /ديسمبر 17 أي إلى ،لمدة سنة واحدةفي المنطقة الشمالية 

  

   رئيس الصندوقمذكرة

   في المنطقة الشمالية برنامج التنمية الريفية المستدامة

   المحددة للتوقيع على اتفاقية القرضالفترةتمديد 

  يةالخلف –أوال 

قرض ، وافق المجلس التنفيذي على 2008كانون األول /ين المنعقدة في ديسمبرعورته الخامسة والتسفي د -1

لجمهورية )  مليون دوالر أمريكي18أي ما يعادل حوالي ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 12.1بقيمة 

والي أي ما يعادل ح(وحدة حقوق سحب خاصة  300  000 وعلى منحة قيمتها ،غواتيماال بشروط عادية

 .للمساعدة على تمويل برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية) دوالر أمريكي  450 000

ويتمشى البرنامج مع استراتيجية تدخالت الصندوق كما تم التعبير عنها في برنامج الفرص االستراتيجية 

  .2008كانون األول /في ديسمبرأيضا  الموافقة عليه تالقطرية الذي تم

تحويل أنشطة الكفاف الزراعية وغير ) 1: ( للبرنامج أربعة محاور رئيسية.أهداف البرنامج الرئيسية -2

الزراعية إلى مؤسسات أعمال ريفية ذات وجهة سوقية قادرة على تحقيق الربح من خالل عملها في 

تجارية وتستطيع األسواق المحلية والخارجية وتحظى بالمساعدة التقنية المختصة المتصلة باألعمال ال

تنمية قاعدة ) 2(الحصول على الموارد من صناديق االستثمار المشترك والخدمات المالية التنافسية؛ 

موارد رأس المال البشري واالجتماعي من خالل تعزيز القدرات التنظيمية واإلدارية وقدرات اتخاذ 

التوسع في ) 3(ن والمجالس اإلنمائية؛ القرار لدى المجتمعات المحلية الريفية واألصلية ورابطات المنتجي

حفظ الموارد الطبيعية واستخدامها ) 4(الهياكل األساسية االجتماعية االقتصادية، بما فيها الطرق الريفية؛ 

 .الرشيد في سياق التخطيط القطاعي المعزز والعمل اإلنمائي المنسق على مستوى البلديات والمحافظات

كانون / ديسمبر17القصوى المحددة للتوقيع على اتفاقية القرض في ة الفتر سوف تنتهي .توقيع القرض -3

 ).2008كانون األول /أي بعد سنتين من الموافقة على القرض في ديسمبر (2010األول 

ن حقيقة أن هذا القرض وغيره من القروض عوقد نجم هذا التأخير في توقيع اتفاقية القرض مبدئيا  -4

ألن جدول األعمال التشريعي على الدولية األخرى لم تكن مدرجة المقدمة من الوكاالت اإلنمائية 

 2008أثر األزمات العالمية في عام وقد حظي .  كان يناقش أولويات سياسية وسياساتية أخرىالكونغرس

 على اقتصاد البالد وعلى األموال العامة على وجه ،وهي األزمة المالية وأزمة الطاقة وأزمة األغذية
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باإلضافة .  وأما االقتراض الخارجي فكان يخضع لتمحيص جدي.أولوية قصوى في االهتماماتبالعموم 

وقد  ،تعتبر من أكثر البلدان عرضة للكوارث الطبيعية وما يتعلق بها من أحداثغواتيماال إلى ذلك فإن 

كان  ومن عاصفة أجاثا وثورة بر،2009انت في الواقع من موجة جفاف حادة في بعض المناطق عام ع

وقد وجهت هذه األحداث اهتمام الكونغرس والحكومة إلى تنفيذ خطة إلعادة . 2010باكايا في عام 

  .اإلحياء واإلعمار والتحويل

  وضعية فعالية القرض – ثانيا

بشكل وثيق ومستمر مع السلطات القطرية بسبب الموضوع كانت شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي تتابع  -5

ومنذ الموافقة على برنامج التنمية الريفية .  واستهالل البرنامجع العقد ونفاذ مفعولهالملحة لتوقيالحاجة 

 تم تصميم مبادرة استثمارية جديدة وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق ،المستدامة في المنطقة الشمالية

 وهي، 2010كانون األول /المفاوضات بشأنها بنجاح في ديسمبرواستكملت  ،2010نيسان /في أبريل

وكان ال بد من إعادة عرض هذا البرنامج للموافقة على هذه . كيشيالبرنامج التنمية الريفية المستدامة في 

ألن مفاوضات القرض لم تكن قد ) EB 2010/101/R.61 الوثيقة(الدورة من دورات المجلس التنفيذي 

 .مفاوضات القرضستكمال ال وهي الفترة التي وضعها المجلس التنفيذي ،أجريت في فترة ستة أشهر

ضفاء الصبغة إلوفي الوقت نفسه تجري في البالد حاليا إجراءات المصادقة الداخلية التي تتبعها الحكومة  -6

كذلك فقد أدرج . ستكمالهاال لك ضرورة لمزيد من الوقت اإلضافي ولكن هنا،النهائية على توقيع القرض

 .2011لمنطقة الشمالية في ميزانية البلد لعام في ا المستدامةالقرض الخاص ببرنامج التنمية الريفية 

  التوصية – ثالثا

توقيع اتفاقية القرض الخاصة ببرنامج التنمية المحددة لفترة اليوصى المجلس التنفيذي بالموافقة على تمديد  -7

 .2011كانون األول / ديسمبر17 أي إلى –الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية لمدة عام واحد 


