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  الموافقةبتوصية 

التزام اإلدارة ومع األخذ بعين االعتبار  ،ألفقر المناطق في والية بياويبالنسبة مشروع هذا ال نظراً ألهمية

 ،تفاقية القرضا للتوقيع على المحددةلفترة اعلى تمديد مدعو للموافقة ، المجلس التنفيذي المشروعبالجديدة للوالية 

لمدة  (Vivo o Semi-Árido)بمشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة المتعلقة  ات الضمانواتفاقية

 .2012أيلول / سبتمبر15 إلى –سنة واحدة 

  

   الصندوقرئيسمذكرة 

  نمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلةمشروع الت

 (Vivo o Semi-Árido)-  للتوقيعالمحددةتمديد الفترة   

   القرضاتفاقيةعلى 

  الخلفية - أوال

 ، على قرض بقيمة2009أيلول /وافق المجلس التنفيذي في دورته السابعة والتسعين في سبتمبر -1
لوالية بياوي في ) ون دوالر أمريكي تقريباملي 20 يعادل ابم(وحدة حقوق سحب خاصة  12 770 903

مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه الجمهورية االتحادية البرازيلية بشروط عادية لتمويل 

المنصوص عليها ويتماشى البرنامج مع استراتيجية تدخالت الصندوق . (Vivo o Semi-Árido) القاحلة

  .2008أيلول /ية التي تمت الموافقة عليه في سبتمبرفي برنامج الفرص االستراتيجية القطر

 بشكل ،يتمثل الهدف الكلي من المشروع في المساهمة في الحد من الفقر. أهداف البرنامج الرئيسية -2

 في منطقة بياوي شبه الجافة وذلك من خالل يينسكان الريفالالمدقعة من الفقر بين خاص المستويات 

واألهداف المحددة للمشروع . اعي وفرص العمل واألصول اإلنتاجيةتحسين الدخل الزراعي وغير الزر

تحسين اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي للمنتجين الفقراء وتحسين وصولهم إلى األسواق ) أ: (هي

تقوية قدرات السكان المستهدفين وبشكل خاص الشباب من أجل توليد الدخل ) ب(وسالسل القيمة؛ 

  .  قدرات المؤسسات الريفية الرئيسيةتعزيز) ج(الوصول إلى أسواق العمل؛ و

بعد ( 2011أيلول /سبتمبر 15تنتهي الفترة المحددة للتوقيع على إتفاقية القرض في . التوقيع على القرض -3

  ). 2009أيلول /عامين من الموافقة على القرض في سبتمبر

وتم . قيع على إتفاقية التمويلتحتاج حكومة الوالية إلى التفويض من وزارة المالية ومجلس الشيوخ للتو -4

شباط عام /برايرفتم التفاوض على إتفاقية التمويل في ) أ: (تأخير منح هذا التفويض بسبب العوامل التالية

وباشرت حكومة والية بياوي مباشرة بعد المفاوضات بعملية الحصول على التفويض المطلوب؛  2010
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، ووفقاً للقانون 2010ية في النصف الثاني من عام  االنتخابات الوطنية وعلى مستوى الوالجرت) ب(

  ؛االنتخابية ال يمكن التوقيع على إتفاقيات القروض من ممولين خارجيين أثناء العملية ،البرازيلي

 أطلقت اإلدارة )د(؛ 2011كانون الثاني / والية بياوي إدارة جديدة منذ ينايرتولت، لالنتخاباتنتيجة ) ج(

أوقف خاللها الحاكم جميع المفاوضات والتوقيع على إتفاقيات القروض والجديدة االصالحات المؤسسية 

  . بتمويل خارجي

  الوضع الراهن للتوقيع على القرض –ثانيا 

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

  .المشروعجة الملحة لتوقيع العقد ونفاذ مفعوله واستهالل الحا

أرسلت الحكومة الجديدة لوالية بياوي رسالة رسمية إلى الصندوق تؤكد فيها التزامها بالمشروع وطلبت  -6

وفي رسالته، أوضح حاكم الوالية أن تأجيل التوقيع .  للتوقيع على إتفاقية التمويلالمحددةلفترة اتمديد 

 ،2010 عام جرتنتخابات الوطنية واالنتخابات على مستوى الوالية التي ة جاء نتيجة لالعلى اإلتفاقي

 ،صالح المؤسسي الذي أجرته اإلدارة الجديدة واإل،وبسبب تغير اإلدارة في الوالية نتيجة لهذه االنتخابات

ال بد من ذلك، باإلضافة إلى . ر الحصول على التفويض من الحكومة الفيدرالية ومن مجلس الشيوختأخَّ

   .آب/تموز وأغسطس/كل عام أثناء شهري يوليوتُعلق جلسات مجلس الشيوخ األخذ بالحسبان أن 

على القرض وتلتزم الحكومة التي تسبق التوقيع،  اإلجراءات الداخلية للحكومة  في البالدتجري حالياً -7

ر المزيد من ين الضروري توفعلى الرغم من ذلك، م. لمشروعباالجديدة لوالية بياوي التزاماً كامالً 

  . القانون البرازيليينص عليها الوقت إلتمام اإلجراءات االلزامية التي 

  التوصية-ثالثا 

على تمديد مدعو للموافقة ، المجلس التنفيذي الوارد أعالهاستناداً إلى المعلومات واألساس المنطقي  -8

 بمشروع التنمية المستدامة الخاصة اتمان للتوقيع على إتفاقية القرض وإتفاقية الضالمحددةالفترة 

أيلول /سبتمبر 15 إلى –لمدة سنة واحدة  (Vivo o Semi-Árido) في والية بياوي شبه القاحلة

2012 .  


