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  مذكرة رئيس الصندوق

  اجمهورية نيكاراغومقترح تقديمه إلى تكميلي بشأن تمويل 

مشروع إدماج المنتجين على نطاق صغير في من أجل 

  سالسل القيمة والوصول إلى األسواق
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  الموافقةبتوصية 

رض قالتكميلي المقترح على شكل  تمويلبتوفير ال  الخاصةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية

ن على نطاق صغير في سالسل القيمة والوصول إدماج المنتجيمشروع من أجل  جمهورية نيكاراغواومنحة إلى 

   .10، كما هي ورادة في الفقرة إلى األسواق

  مذكرة رئيس الصندوق

مشروع من أجل  جمهورية نيكاراغوامقترح تقديمه إلى تكميلي  تمويل

إدماج المنتجين على نطاق صغير في سالسل القيمة والوصول إلى 

  األسواق

 الخلفية - أوال

 مليون 7.35تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على الموافقة على تمويل تكميلي بما قيمته اإلجمالية  -1

 مليون 3.85وهو يتضمن قرضا قيمته ) مليون دوالر أمريكي تقريبا 11.30(وحدة حقوق سحب خاصة 

 للغاية، بشروط تيسيرية)  مليون دوالر أمريكي تقريبا5.90بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة 

لمشروع )  مليون دوالر أمريكي تقريبا5.40( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 3.50ومنحة بقيمة 

 .قإدماج المنتجين على نطاق صغير في سالسل القيمة والوصول إلى األسوا

 والتسعين على قرض ومنحة الحادية، وافق المجلس التنفيذي في دورته 2007أيلول /في سبتمبر -2

إدماج وحدة حقوق سحب خاصة لتمويل مشروع  2 550 000لجمهورية نيكاراغوا كل منهما بقيمة 

الوثيقة (المنتجين على نطاق صغير في سالسل القيمة والوصول إلى األسواق 

EB 2007/91/R.28/Rev.1 .(وافق 2008أيلول /وفي دورته الرابعة والتسعين المنعقدة في سبتمبر ،

 وحدة حقوق 390 000حة بقيمة المجلس التنفيذي على تمويل تكميلي للمشروع على شكل قرض ومن

ويتلقى هذا المشروع تمويال مشتركا من مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي بما . سحب خاصة

 مليون دوالر أمريكي، 4.5 ومساهمة من حكومة نيكاراغوا قدرها ، ماليين دوالر أمريكي8قيمته 

 22أبرمت اتفاقية التمويل في وقد .  مليون دوالر أمريكي1.4 قدرهاومساهمة من المستفيدين 

أما تاريخ إنجاز . آب من العام ذاته/ أغسطس20، ودخلت حيز النفاذ في 2008كانون الثاني /يناير

  .2016آذار / مارس31، وتاريخ إغالق القرض 2015أيلول / سبتمبر30المشروع فهو 

ارد على أساس  في نظام تخصيص المو2012- 2010، وبموجب دورة التخصيص للفترة 2011في عام  -3

 دوالر أمريكي للمساعدة على تمويل التعداد 500 000األداء، صادق الصندوق على منحة قدرها 
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ويتوجب على تمويل الصندوق لجمهورية نيكاراغوا خالل فترة التجديد الثامن . الزراعي في نيكاراغوا

 في المائة 50 قرض و في المائة على شكل50للموارد أن يكون على أساس حصة نسبية، أي على أساس 

 الموارد المتوفرة خالل تلك الفترة، أي ما يقابل دورة يجب توزيعوبناء عليه، . على شكل منحة

 في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، بطريقة تحافظ على هذه 2012- 2010  للفترةالتخصيص

 وكما يشار إليه في الفقرة ،ذلكونتيجة ل).  بالمائة منحة50 و، بالمائة قرض50تمويل على شكل (النسبة 

 47.8 بالمائة إلى 52.2 أدناه، فإن نسبة القرض إلى المنحة في هذا التمويل التكميلي المقترح هي 9

  .بالمائة على التوالي

، وبناء على طلب جمهورية نيكاراغوا، زارت بعثة من الصندوق البالد للتفاوض 2011أيار /في مايو -4

 مليون دوالر أمريكي والمتوفر بموجب 11.3التمويل التكميلي بما يعادل الستفادة من لتخطيط العلى 

وقد طلبت حكومة .  في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء2012-2010دورة التخصيص للفترة 

نيكاراغوا تخصيص الموارد التكميلية لمشروع إدماج المنتجين على نطاق صغير في سالسل القيمة 

تعزيز إدماج المنتجين على ) 2(للمشروع؛ توسيع التغطية الجغرافية ) 1(: بهدفوالوصول إلى األسواق 

  .تعزيز إدارة المشروع) 3(نطاق صغير في سالسل القيمة من خالل مكون التحالفات االستراتيجية؛ 

 والخلفية اتالمبرر – ثانيا

 إلضافة القيمة سيمكّن التمويل التكميلي منظمات المنتجين على نطاق صغير من اقتناص الفرص -5

وقد نجح عدد . المتراكمةإلنتاجهم، وسيزيد من دخول الشباب والنساء، مما يكرر الخبرات اإليجابية 

 وتمكنوا منفي إضافة القيمة إلى إنتاجهم ) من الرجال والنساء(كبير من المنتجين على نطاق صغير 

دف هذه المبادرة هو توسيع وه. الوصول إلى األسواق بدعم من هذا المشروع والمشروعات األخرى

 .منطقة المشروع وتعزيز أنشطته

 7.8 نموا سنويا قدره 2009-2007 في السنوات األخيرة  القطاع الزراعي حققعلى الرغم من أن -6

ضعف، يبقى عاليا في أعقاب االرتفاعات بالمائة، فإن تفشي الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي، وال

ومن هنا فإن دعم جهود الحكومة في الترويج الستراتيجية . الحادة في أسعار األغذية وآثار تغير المناخ

الوصول إلى األسواق لصالح المنتجين على نطاق صغير وإدماجهم في سالسل القيمة من خالل توسيع 

 الزراعي اإلنتاجالسياسي، فإن الفرص القائمة لزيادة وفي السياق . تجربة الصندوق مبررة تماما

الطلب األعلى على واإلنتاجية الزراعية واألهمية المتنامية للقطاع الريفي في االقتصاد الوطني و

 .برر التوسيع الجغرافي لهذا المشروعتاألغذية، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، 

  تكاليف المشروعإجمالي  - ثالثا

وأما مصادر .  مليون دوالر أمريكي على مدى سبع سنوات37.96تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  -7

 يعادل بما( مليون وحدة حقوق سحب خاصة، 2.94الصندوق بقروض بقيمة ) 1: (التمويل فهي التالية

بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.94ومنح بقيمة )  مليون دوالر أمريكي تقريبا4.51

زائد التمويل التكميلي المطلوب أدناه، أي قرض بشروط تيسيرية ) دوالر أمريكي تقريبا مليون 4.51
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)  مليون دوالر أمريكي تقريبا5.90بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 3.85للغاية قيمته 

؛ ) مليون دوالر أمريكي تقريبا5.40بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 3.50ومنحة قيمتها 

حكومة ) 3( ماليين دوالر أمريكي؛ 8مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي بقرض قيمته   )2(

 مليون دوالر أمريكي 0.96، زائد ائتماني مليون دوالر أمريكي كتمويل 4.5نيكاراغوا بمساهمة قدرها 

 4.17ها المستفيدون بمساهمة قدر) 4( مليون دوالر أمريكي؛ 4.46كتمويل نظير بما قيمته اإلجمالية 

 .يمليون دوالر أمريك

سيعكس الملحق الثاني من اتفاقية التمويل المعدلة التغييرات في القيم المخصصة لفئات إنفاق قروض  -8

المبادرات صندوق ) 2( المعدات والمركبات؛) 1: (وأما فئات اإلنفاق فهي التالية. الصندوق ومنحه

 .ليةالتكاليف التشغي) 4(الرواتب؛ ) 3(المحلية؛ 

  التعديل المقترح على اتفاقية التمويل – رابعا

إدراج التمويل التكميلي ) 1: (على النحو التاليستعدل اتفاقية التمويل، شريطة موافقة المجلس التنفيذي،  -9

 في ميزانية المشروع في ) بالمائة على شكل منحة47.8 بالمائة على شكل قرض و52.2(لصندوق ل

نويفا سيجوفيا،  أقسام لتضمتوسيع منطقة المشروع ) 2( أعاله؛ 8لفقرة الفئات المشار إليها في ا

وإستيلي، وليون، وشيانديجا، ومدريز، وكارازو، وغرانادا، وريفاس، وماسايا، باإلضافة إلى أقسام 

تغيير المكونات ) 3(؛  بالمشروع األصلياًبواكو، وجينوتيجا، ومتاجالبا والتي هي مشمولة أساس

تحديث استخدام ) 5(تعزيز وحدة إدارة المشروع؛ ) 4( التمويل التكميلي المطلوب؛ واألنشطة لتعكس

 .المبادئ التوجيهية للتوريد المعمول بها في الصندوق وعقود السلع والخدمات

  التوصية - خامسا

 :التالي القرار بموجب المقترح  التكميليالتمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -10

 تعادل قرضا تكميليا بشروط تيسيرية للغاية جمهورية نيكاراغوا إلى الصندوق مُيقد أن :ررـق

 حقوق وحدة 3 850 000 (خاصة سحب حقوق وحدة ثالثة ماليين وثمانمائة وخمسين ألف قيمته

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

  .لوثيقةا هذه في الواردة واألحكام للشروط

ثالثة ماليين  تعادل قيمتها  تكميليةمنحة جمهورية نيكاراغواإلى أن يقدم الصندوق  :قرر أيضا

أن على ) وحدة حقوق سحب خاصة 3 500 000( وحدة حقوق سحب خاصة وخمسمائة ألف

تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

  .هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


