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  الموافقةبتوصية 

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

، على النحو أتابيو محافظة في الريفية المعيشة لسب تحسين برنامجأجل من في شكل منحة الديمقراطية الشعبية 

 .10  على النحو الوارد في الفقرة، وعلى التعديالت المدخلة على اتفاقية التمويل،11  في الفقرةالوارد

  
 

  رئيس الصندوق مذكرة 

من أجل الديمقراطية الشعبية بشأن تمويل تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية الو 

 محافظة أتابيوالمعيشة الريفية في برنامج تحسين سبل 

  الخلفية -أوالً 

 بموجب إطار القدرة على تحمل "الفئة الحمراء"إلى بلدان الديمقراطية الشعبية الو جمهورية تنتمي  -1

  .ولذا يقدم الدعم لها على شكل منحةالديون، 

 مليون 2.5 قيمته تمويل تكميلي على شكل منحة بماعلى تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على الموافقة  -2

 الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ،برنامج تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظة أتابيولدوالر أمريكي 

  ).EB 2005/84/R14/Rev.2 (2005نيسان /في أبريل

في شمال   منها خمس في محافظة سيابوري،يغطي برنامج تحسين سبل المعيشة الريفية ثماني مقاطعات -3

 أسرة ريفية 26 200تتألف المجموعة المستهدفة من حوالي و. ث في محافظة أتابيو في جنوبهاالبالد وثال

 ويتمثل الهدف اإلجمالي للبرنامج من .تعاني من انعدام األمن الغذائي تعيش في منطقة البرنامجفقيرة 

 ومن  بما فيهم النساء وغيرهم،فقراء الريفسبل معيشة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسن 

التنمية ) 2(التنمية االجتماعية؛ ) 1: (وهيعناصر  ويتمحور البرنامج حول أربعة .المجموعات الضعيفة

  .التنمية المؤسسية وبناء القدرات) 4( األساسية الريفية؛ ىالبن) 3(االقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية؛ 

 بالمائة من 93 بصرف 2014آذار /ارسقام البرنامج الفرعي في محافظة أتابيو والمقرر استكماله في م -4

 وسوف يتم صرف المبلغ المرصود. قيمة القرض بناء على خطة العمل والميزانية السنوية الحالية

ويعود هذا المستوى من الصرف إلى االستكمال المبكر . 2012 بشكل كامل في أوائل عام للبرنامج

 وكما أبلغت عنه بعثتا . على األسعارأترطلتي االزيادات  عالوة على ،ألعمال البنى األساسية الريفية

 ولكن مازال ،اإلشراف األخيرتان فقد تم إحراز تقدم جيد في العديد من األنشطة المختلفة في البرنامج
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هنالك الكثير مما يتوجب عمله لتحسين الوضع االقتصادي للمجموعة المستهدفة وضمان استدامة 

  .األنشطة

  المبرر والمسوغات –ثانيا 

 سلبية على اً؛ وقد خلف هذا اإلعصار آثار2009/2010أثرت منطقة البرنامج بإعصار كبير في الفترة ت -5

 .األمن الغذائي كما انعكس في العديد من المؤشرات التي جمعتها وحدة تنسيق البرنامج في المحافظة

 المحافظة على  ركزت وحدة تنسيق البرنامج في،باإلضافة إلى ذلك وخالل الجزء األول من البرنامج

 إال لم يغدو الوصول إلى أجزاء هامة من المقاطعات المستهدفة ممكناًو .تنمية البنى األساسية والتوريد

  ).أي من خالل بناء الطرقات في مقاطعة سانكسي(منذ وقت قريب 

 ،التنمية االقتصادية وإدارة الموارد الطبيعيةلعنصر  أكبر البرنامج اآلن أن يكرس اهتماماًغدا بمقدور  -6

  .حيث المجال متاح لتحقيق تحسينات يمكن قياسها بالكميات

 ، فإن بعض مظاهر التنمية المجتمعية مثل تخطيط القرى قد وصل إلى مرحلة واعدة،باإلضافة إلى ذلك -7

 هندسية لتحقيق اإلمكانيات بد من القيام بأعمال وأخيرا، ال. ولكنها تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع

 وسيساعد هذا التمويل التكميلي البرنامج على تحقيق أهدافه وضمان ،الكاملة للتشييدات التي مولت بالفعل

  .أكبر قدر ممكن من األثرمما يخلف كون أنشطته مستدامة 

  تكاليف البرنامج-ثالثا 

:  وأما مصادر التمويل فهي.مريكي مليون دوالر أ28.60تبلغ تكلفة البرنامج اإلجمالية المعدلة  -8

 مليون دوالر 0.69 وعنصر منحة بما يعادل ، مليون دوالر أمريكي17.30الصندوق بقرض قيمته   )1(

برنامج األغذية العالمي بمساهمة قدرها ) 2( مليون دوالر أمريكي؛ 2.5 وتمويل تكميلي قدره ،أمريكي

 مليون دوالر 1.75 للتعاون التقني بمساهمة قدرها الوكالة األلمانية) 3( مليون دوالر أمريكي؛ 1.32

الحكومة بمساهمة ) 5( مليون دوالر أمريكي؛ 0.26خدمة التنمية األلمانية بمساهمة قدرها ) 4(أمريكي؛ 

  . مليون دوالر أمريكي1.23المستفيدون بمساهمة قدرها ) 6( مليون دوالر أمريكي؛ 3.55قدرها 

يتم تمويلها من خالل التمويل التكميلي سيو فئات اإلنفاق التالية التي للبرنامج الفرعي في محافظة أتاب -9

التدريب والدراسات ) 3(؛ ) بالمائة6(المعدات والمركبات ) 2(؛ ) بالمائة34(األشغال المدنية ) 1: (وهي

الموظفون المعينون بشكل مباشر وعالوات ) 5(؛ ) بالمائة15(المساعدة التقنية ) 4(؛ ) بالمائة24(

التمويل الريفي الصغري ) 7(؛ ) بالمائة9(النفقات التشغيلية اإلضافية ) 6(؛ ) بالمائة9(رنامج الب

  ).بالمائة  3(

   التمويلالتعديالت المقترحة على اتفاقية –دال 

وال  .التكميلي التمويلالتمويل الحالية لتعكس  اتفاقية ليتعد سيتم ،بناء على موافقة المجلس التنفيذي -10

  .أية تعديالت على وصف البرنامجإدخال  التكميلي هذا على ينطوي التمويل
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  التوصية- خامسا

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

 منحةالو الديمقراطية الشعبية تمويالً تكميلياً في شكل  جمهورية إلى الصندوق يقدم أن: قـرر

 حقوق وحدة 1 550 000 (خاصة سحب حقوق وحدة ناً وخمسمائة وخمسين ألفمليو قيمتها تعادل

 أساسي نحو على مطابقةً تكون أخرى وأحكام شروط ألية تخضع أن على ،)خاصة سحب

  .الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  


