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   مذكرة إعالمية–  سان لورينزو–ا مشروع تنمية منطقة إبار

  ةــالوثيق في واردــال المقترح المشروع في التنفيذي المجلس رـنظ 2009 لولـأي/سبتمبر في -1

)EB 2009/97/R.24/Rev.1 (التالي القرار وتبنى: 

 ماليينخمسة  قيمته تعادل عادية بشروط قرضاًإكوادور  جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 ،)خاصة سحب حقوق وحدة 5 550 000 (خاصة سحب حقوق وحدة ألفخمسين وخمسمائة و

 واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقةً تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع أن على

 .الوثيقة هذه في الواردة

 المفاوضات تكن لم والتيإكوادور  جمهورية إلى تقديمه المقترح القرض على التنفيذي المجلس وافق وقد -2

 في المفاوضات استكمال شريطة المقترح المشروع في التنفيذي المجلس نظر قبيل استكملت قد شأنهب

 على تطرأ قد معتبرة تغييرات أية عرض وشريطة التنفيذي، المجلس موافقة من أشهر ستة غضون

 .الحقة دورة في المجلس على للمجلس والتسعينالسابعة  الدورة إلى المقدمة الشروط

ي ـات القرض فــة، استكملت مفاوضــمع الشروط التي وضعها المجلس التنفيذي للموافقوبما يتفق  -3

ولكن التغيير الوحيد الذي طرأ على األوضاع التي عرضت على الدورة . 2009تشرين الثاني /نوفمبر 5

 .السابعة والتسعين للمجلس هو عنوان المشروع فقط

 ةــالوثيق في الوارد المقترح روعـالمش في ذيـيالتنف المجلس نظر 2009 كانون األول/ديسمبر في -4

)EB 2009/98/R.37/Rev.1 (التالي القرار وتبنى: 

مليونين  قيمته تعادل عادية بشروطتكميلياً  قرضاًإكوادور  جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر"

 على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 2 650  000 (خاصة سحب حقوق وحدة ألف وخمسينوستمائة 

 في الواردة واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقةً تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع أن

 ".الوثيقة هذه

 

 13.68في دورته الثامنة والتسعين، أبلغ المجلس التنفيذي أن إجمالي تكاليف المشروع قد ازدادت من  -5

 المستفيدين التي بقيت  بما في ذلك مساهمات، أمريكي مليون دوالر18.72إلى أمريكي مليون دوالر 

إال أنه ومنذ الموافقة على القرض التكميلي ازدادت مساهمة المستفيدين لتصل إلى . على حالها دون تغيير

 . مليون دوالر أمريكي19.86 مليون دوالر أمريكي مما يرفع إجمالي تكاليف البرنامج إلى حوالي 1.92

  )EB 2009/97/R.24/Rev.1( ســ الرئيريريـة في تقـالت الطارئـ التعديقـن الملحـويتضم -6

 .أما اتفاقية التمويل المتفاوض عليها فترد كمرفق. )EB 2009/98/R.37/Rev.1(و 
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  مشروع تنمية منطقة رئيس الصندوق بشأن يتقريرتعديالت في 

  سان لورينزو-إبارا

  

 )EB 2009/98/R.37/Rev.1  وEB 2009/97/R.24/Rev.1( يعدل اسم المشروع  في تقريري رئيس الصندوق

  :بحيث يصبح

  "نزويلور- إبارا سانأراضي ممرمشروع تنمية "  

  :صبحتث يبح 2009كانون األول /تعدل مذكرة رئيس الصندوق المقدمة في دورة ديسمبر

  7، الفقرة 2الصفحة 

  :تعدل الفقرة بحيث تصبح  

 مليون 19.86 حوالي يكي إلى مليون دوالر أمر13.68 حوالي ستزداد التكاليف اإلجمالية للمشروع من"  

) بناء القدرات وحقوق المواطنين والتعزيز المؤسسي( مخصصات المكون األول وستتغير. دوالر أمريكي

 في المائة من 5.1 ( مليون دوالر أمريكي1.02 إلى) إدارة الموارد الطبيعية والبيئية(والمكون الثاني 

. على التوالي)  في المائة من إجمالي التكاليف24.6( مليون دوالر أمريكي 4.89 و)إجمالي التكاليف

استعادة المعرفة (والرابع ) تنمية مشروعات األعمال وسالسل القيمة( الثالث المكونوستبلغ مخصصات 

 في المائة 42.6(  مليون دوالر أمريكي8.47ما مجموعه ) المتوارثة وإعادة التأكيد على الهويات الثقافية

، على التوالي ) في المائة من إجمالي التكاليف18.9(  مليون دوالر أمريكي3.75 و)من إجمالي التكاليف

 بالمائة من إجمالي 8.7( مليون دوالر أمريكي 1.74في حين قدرت تكاليف إدارة المشروع بحدود 

  ").التكاليف

  9، الفقرة 3الصفحة 

  :تعدل الفقرة بحيث تصبح

في  ؛ مليون دوالر أمريكي2.70ها دون تغيير بحدود ستبقى مساهمات مرفق البيئة العالمية على حال"  

 مليون دوالر أمريكي 1.92 دوالر أمريكي و197 000حين ستتغير مساهمات المستفيدين والبلديات إلى 

 مليون دوالر 2.25 مليون دوالر أمريكي إلى 1.41على التوالي، وسترتفع مساهمة الحكومة من 

 ". مليون دوالر أمريكي19.86ع حوالي أمريكي مما يجعل إجمالي تكلفة المشرو


