
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Khalid El Harizi 
    القطريمدير البرنامج

  2334 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  K.elharizi@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

 

Kelly Feenan 
   شؤون الهيئات الرئاسيةمديرة مكتب

  2058 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 gb_office@ifad.org :لكترونياإلبريد ال
 

 
  الرابعة بعد المائةلدورة  ا- المجلس التنفيذي 

  2011كانون األول /ديسمبر 14-12، روما
 

 للموافقة

  
  
  
 
 
 

 

 

 
 

 

Document: EB 2011/104/R.20/Rev.1 
Agenda: 10(c)(i) 

Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 

  مذكرة رئيس الصندوق

 من  ودياكمب مملكةمقترح تقديمه إلى تكميلي  تمويلبشأن 

  محافظاتتحسين سبل المعيشة الريفية فيمشروع أجل 

   وراتاناكيري، وبرياه فيهيار،كراتييه
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  الموافقةبتوصية 

رض ومنحة إلى قالتكميلي المقترح على شكل  تمويلبتوفير الالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 

، ي وراتاناكير،كراتييه وبرياه فيهيارمحافظات  يشة الريفية فيتحسين سبل المعمشروع من أجل مملكة كمبوديا 

 في ةرداوكما هي  على اتفاقية التمويل االتعديالت المقترح إدخالهوعلى ، 11كما هي ورادة في الفقرة 

   .10  الفقرة

  مذكرة رئيس الصندوق

تحسين مشروع من أجل مملكة كمبوديا مقترح تقديمه إلى تكميلي  تمويل

   وراتاناكيري،كراتييه وبرياه فيهيارمحافظات  يشة الريفية فيسبل المع

 الخلفية - أوال

 ،كراتييه وبرياه فيهياروافق المجلس التنفيذي على مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظات  -1

 الذي تبلغ ،ويمول هذا المشروع. )EB 2007/90/R.16/Rev.1( 2007نيسان / في أبريليوراتاناكير

 مليون وحدة حقوق 6.40الصندوق بمنحة قدرها ) 1: ( مليون دوالر أمريكي11.51 اإلجمالية تكلفته

بموجب إطار القدرة على تحمل )  تقريبا مليون دوالر أمريكي9.52أي ما يعادل (خاصة سحب 

حكومة ) 3( مليون دوالر أمريكي؛ 1.29برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمساهمة قدرها ) 2(؛ الديون

 . مليون دوالر أمريكي0.71لكة كمبوديا بمساهمة قدرها مم
 50على أساس  من الصندوق  لتلقي المساعدة بموجب إطار القدرة على تحمل الديونوكمبوديا مؤهلة  -2

   .للغاية تيسيرية بالمائة قرض بشروط 50وبالمائة منحة 

 ونات المستهدفة فييقراء في الكم الف الريفيينالهدف من المشروع هو تحسين سبل المعيشة الريفية للسكان -3

 أسرة فقيرة 22  600وأما األهداف المحددة فهي مساعدة . ي وراتاناكير،كراتييه وبرياه فيهيارمحافظات 

على تحقيق أثر إيجابي )  في المحافظات الثالثقسما 16 كميونا فقيرا في 84( في منطقة المشروع

هامة في هذا المشروع فهي تشكيل مجموعات وأما الخصائص ال.  الزراعيةمستدام على التنمية

  .  ورسملة صناديق جماعية دوارة، وتوفير التدريب التقني ألعضاء المجموعات،مزارعين

 إال أن المشروع قام بالفعل ،2014أيلول /لمشروع في سبتمبرا  إنجازعلى الرغم من أنه كان من المقرر -4

 سيتم ،الحالية لخطة العمل والميزانية السنوية وبناء على اإلسقاطات . بالمائة من المنحة79بصرف 

ويعود السبب في معدل الصرف الذي يتجاوز ما كان . 2012صرف األموال بالكامل بحلول بداية عام 

معدالت التضخم العالية بصورة استثنائية في بداية المشروع  :إلى ، من بين عدة عوامل أخرى،متوقعا

 القرى يإضافي لم يكن متوقعا أصال لمساعدة أشد األسر هشاشة فوإدراج دعم ؛ )2008 بالمائة عام 25(

مساعدة من البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوفير مستوى الدعم المتصور أصال المستهدفة؛ وعدم قيام 
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التقنية الزراعية بموجب مشروع الحكومة الداعم للتطور الديمقراطي عن طريق الالمركزية، وزيادة 

  .مستويات المنصوص عليها في تقرير التقديرال بما يتجاوز أعداد الموظفين

تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تمويل تكميلي للمشروع على شكل  -5

، وقرض ) مليون دوالر أمريكي1.25بما يعادل ( وحدة حقوق سحب خاصة 850 000منحة قيمتها 

 مليون دوالر 1.25بما يعادل ( وحدة حقوق سحب خاصة 850 000بشروط تيسيرية للغاية بقيمة 

 .)أمريكي

  والمصوغاتاتالمبرر – ثانيا
، بمنح المشروع األموال 2011حزيران / التي جرت في يونيوالمدةأوصت بعثة استعراض منتصف  -6

بنتيجة مفادها أنه يمكن الوصول إلى أكبر قدر البعثة وخرجت .  لتعزيز إنجازاته الرئيسيةةالضروري

 في الوقت الذي يتم فيه ، للمزارعين وأطول أمداممكن من األثر من خالل استثمار في تدريب أعمق

كذلك فقد أوصت البعثة بتبسيط أو االستغناء عن بعض األنشطة غير . تعزيز المجموعات الموجودة

 موظفي أعداد وترشيد ،سين حماية الصحة الحيوانيةعف األداء، وتحالهامة أو التي تعاني من ض

 وتركيز اإلدارة ،مناسب بين التكاليف االستثمارية والتكاليف المتكررةالتوازن الالمشروع، واإلبقاء على 

 . على اآلثار والمخرجات مع ما يقابلها من تحسين لنظم الرصد والتقييم

  تكاليف المشروعإجمالي  - ثالثا

 مليون دوالر أمريكي إلى 11.51 ستزداد تكلفة المشروع اإلجمالية من ،اإلضافيةومع هذه الموارد  -7

 التمويل المقترح ضمن المخصصات اإلجمالية القطرية لكمبوديا ويقع.  مليون دوالر أمريكي14.01

 . عليه مع الحكومة اتفقوقد

 52(العقود والدراسات ) 2 (؛) بالمائة48(التدريب ) 1: (ذا التمويل التكميلي منهلتتألف فئات النفقات  -8

 ). بالمائة

 تمويل المشروع  – رابعا

وأما مصادر التمويل فهي .  مليون دوالر أمريكي14.01ستبلغ التكلفة اإلجمالية المعدلة للمشروع  -9

 مليون 6.4الصندوق بتمويل مبدئي بمنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون وقدرها ) 1(: التالية

 مليون 1.7، وتمويل تكميلي بقيمة ) مليون دوالر أمريكي9.52أي ما يعادل (صة وحدة حقوق سحب خا

 على شكل قرض ) بالمائة50( منها ،) مليون دوالر أمريكي2.5بما يعادل ( وحدة حقوق سحب خاصة

برنامج األمم ) 2( ؛ ) بالمائة50 (منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديونو ،بشروط تيسيرية للغاية

) 3(؛ )كما كان الوضع عليه في السابق( مليون دوالر أمريكي 1.29دة اإلنمائي بمساهمة قدرها المتح

 .)كما كان الوضع عليه في السابق( مليون دوالر أمريكي 0.71والحكومة بمساهمة قدرها 
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   التمويل التعديالت المقترحة على اتفاقية– خامسا

 .التكميلي التمويلالتمويل الحالية لتعكس  اتفاقية ليتعد عند الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، سيتم -10

 لتشمل المنحةوستتضمن التعديالت المقترح إدخالها على اتفاقية التمويل مراجعة تخصيص حصيلة 

ولن ينطوي هذا التمويل التكميلي على أي تعديل في وصف المشروع أو في ترتيبات . التمويل التكميلي

 .تنفيذه

  التوصية - سادسا

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

 ثمانمائة قيمته تعادل قرضا بشروط تيسيرية للغاية مملكة كمبوديا إلى الصندوق ُيقدم أن: ررـق

 خضعي أن على ،)خاصة سحب حقوق وحدة 850 000 (خاصة سحب حقوق وحدة وخمسين ألف

 هذه في الواردة واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقةً تكون أخرى موأحكا شروط ألية

  .الوثيقة

 وحدة ثمانمائة وخمسين ألف منحة تعادل قيمتها مملكة كمبودياإلى أن يقدم الصندوق : قرر أيضا

أن تخضع ألية شروط وأحكام على ) وحدة حقوق سحب خاصة 850 000( خاصة سحب حقوق

  .و أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةأخرى تكون مطابقة على نح

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  

 


