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  المحتويات

  

 ii موجز التمويل

 1 توصية بالموافقة

 1  الخلفية-وال أ

 2  التمويل التكميلي المقترح–ثانيا 

 4  التوصية–ثالثا 
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  الجمهورية التونسية

   المرحلة الثانية- زراعية المتكاملة في والية سليانةع التنمية المشرو

  

  موجز التمويل

  

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :المؤسسة المبادرة

 الجمهورية التونسية :المقترض

  والبيئةالفالحةوزارة  :الوكالة المنفذة

  مليون دوالر أمريكي45.7 :مجموع تكلفة المشروع

 ماليين 5بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 3.2 :لتكميلي الذي يقدمه الصندوققيمة القرض ا

 )دوالر أمريكي تقريباً

 20.5بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 14.1 : قيمة القرض الذي يقدمه الصندوقمجموع 

 )مليون دوالر أمريكي تقريباً

 3 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18مدة القرض  :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق

سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة اإلشاري 

 السنوي كما يحدده الصندوق كل ستة أشهر 

   ماليين دوالر أمريكي5: ِمنحة من مرفق البيئة العالمية :الجهات المشاركة في التمويل

 ريكي مليون دوالر أم5.5: قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية

  مليون دوالر أمريكي12.2 :مساهمة المقترض

  مليون دوالر أمريكي2.5 :مساهمة المستفيدين

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :المؤسسة المكلَّفة بالتقدير

 يخضع إلشراف الصندوق المباشر : المؤسسة المتعاونة
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  الموافقةبتوصية 

الجمهورية المقترح تقديمه إلى التكميلي بالتمويل ى التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عل

 المرحلة الثانية، على النحو الوارد في -  سليانةمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في والية  من أجل التونسية

  .17، وتعديل اتفاقية القرض على النحو الوارد في الفقرة 18الفقرة 

  
 

  مذكرة رئيس الصندوق

مشروع التنمية أجل  من الجمهورية التونسيةتكميلي مقترح تقديمه إلى ض قر

   المرحلة الثانية- سليانةالزراعية المتكاملة في والية 

  الخلفية- أوال

 مليون 3.2 ماليين دوالر أمريكي بما يعادل 5يدعو هذا التقرير إلى الموافقة على تمويل تكميلي قيمته  -1

 المرحلة الثانية - سليانةشروع التنمية الزراعية المتكاملة في والية وحدة حقوق سحب خاصة من أجل م

 .2005كانون األول / ديسمبر13الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 

، يمول المشروع )EB 2005/86/R.29/Rev.1(ر رئيس الصندوق ي من تقر29وكما جاء في الفقرة  -2

 مليون 15.5بما يعادل (ن وحدة حقوق سحب خاصة  مليو10.9السالف الذكر بقرض من الصندوق قيمته 

 مليون دوالر أمريكي ممولة من 38.9ويبلغ مجموع ميزانية المشروع . بشروط عادية) دوالر أمريكي

من  ماليين دوالر أمريكي؛ ومساهمة 5عدة جهات مانحة، وهي مرفق البيئة العالمية بمنحة قدرها 

 مليون دوالر أمريكي في إطار قرض 5.5ن دوالر أمريكي، منها  مليو10.7الحكومة التونسية بما قيمته 

 مليون دوالر 2.2؛ ومساهمة قدرها 2008أيلول /من الوكالة الفرنسية للتنمية جرى توقيعه في سبتمبر

 .أمريكي من المستفيدين

 أهداف المشروع

عيشتهم بطريقة  وظروف مسليانةن دخل سكان الريف في والية يتمثل الهدف العام للمشروع في تحسي -3

إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المحلية ) 1: (وفيما يلي األهداف المحددة للمشروع. مستدامة

تنويع وزيادة فرص ) 2( واستثماراتهم في الزراعة وصون التربة والمياه؛ مبادرتهمالقادرة على تحفيز 

باب، والمساهمة في تكوين روابط اقتصادية العمل واالستثمار في المناطق الريفية أمام النساء والش

تنمية القدرات المؤسسية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية في األخذ في التنمية المحلية ) 3(مستدامة؛ 

ضمان أخذ أصحاب الشأن اإلقليميين ) 4(بنهج متكامل وتشاركي وعادل يراعي االعتبارات الجنسانية؛ 

 . اإلدارة المستدامة لألراضيوصناع القرار الوطنيين بمبادئ
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 إنجازات المشروع

 في المائة 100 في المائة و40ويتراوح معدل األداء بين . ُمرضية بشكل عامحقق المشروع إنجازات  -4

ستنفذ في المستقبل التي ومن المتوقع االنتهاء تماماً من إجراء األنشطة التي بدأت مؤخراً واألنشطة 

افة إلى ذلك فإن المستوى الحالي إلرساء العقود الممولة من الصندوق وإض. بحلول موعد إقفال المشروع

تمويل ال ماليين دوالر أمريكي سنوياً، وهو ما يؤكد قدرة إدارة المشروع على استخدام 6يصل إلى 

 .المتبقي القائم حالياً والتمويل التكميلي المقدم بمرور الوقت

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في نهاية 5.2ندوق ويبلغ مجموع الدفعات المصروفة من قرض الص -5

 . في المائة48 بمعدل صرف نسبته 2011تشرين األول /أكتوبر

  التكميلياألساس المنطقي للتمويل

 التي نشأت في جانب كبير منها في المناطق الريفية النائية 2011كانون الثاني / يناير14ترجع أحداث  -6

الجهوية غير المنصفة التي أوجدت فجوة بين المناطق الساحلية إلى األزمة الريفية ونموذج التنمية 

 . والمناطق الداخلية المهمشة نسبياً

 من حرية التعبير، وهو ما أفضى بأفقر الجهات التي سمحت بالمزيد الديمقراطية  أجواءوخيمت على البلد -7

وأعدت . في البلد إلى التعبير عن مطالبها بشأن فرص العمل والبنية التحتية لتلبية احتياجاتها األساسية

 من 2011 وبدأت في زيادة ميزانياتها للسنة المالية 1بالواليات العشر ذات األوليةالحكومة االنتقالية قائمة 

 .طموحاتهم من أجل تلبية ظروف المعيشية للسكانأجل تحسين ال

 باعتباره أحد الجهات المانحة النشطة في المناطق الريفية، وثمة في هذا الصدد احتياج إلى الصندوق -8

طلب إليه تعزيز التدخالت في المشروعات التي يشارك في قد و، وتحديداً في الواليات ذات األولوية

 .ميلي بصفة طارئةتمويلها عن طريق تقديم تمويل تك

والغرض من هذا التمويل التكميلي هو توسيع فوائد إنجازات المشروع لتشمل القطاعات السكانية التي  -9

 .كانت مستبعدة منه

  التمويل التكميلي المقترح – ثانيا

 نظام الصندوق لتخصيص الموارد على أساس األداء

 21.3تخصيص الموارد على أساس األداء تبلغ الموارد المخصصة للجمهورية التونسية في إطار نظام  -10

 .2012-2010مليون دوالر أمريكي للدورة 

 عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

على .  في المائة تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية110 ديون البلد 2009بلغت في عام  -11

 .وق يبعث على االرتياحأن سجل الحكومة التونسية في سداد قروض الصند

                                                      
  .صة، وتوزر، وقبلي، وتطاوين  الكاف، وسليانة، وجندوبة، والقصرين، وسيدي بوزيد، والقيروان، وقف 1
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 ترتيبات اإلشراف

زراعية المتكاملة في سيتولى الصندوق اإلشراف على التمويل التكميلي المخصص لمشروع التنمية ال -12

 .  واإلشراف عليه، المرحلة الثانية- سليانةوالية 

 قاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندو

ال يتوقع منح أي استثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية أو السياسات التشغيلية في  -13

 .الصندوق

 المكونات الرئيسية

) 1: ( المكونات على النحو التاليبينيتوزع مجموع تكلفة المشروع، بما في ذلك التمويل التكميلي،  -14

التعزيز ) 3(؛ ) في المائة5.3(دعم فرص العمل ) 2(؛ ) في المائة85.2(التنمية المحلية المتكاملة 

وال يغيِّر التمويل التكميلي ).  في المائة3.1(اإلدارة المستدامة لألراضي ) 4(؛ ) في المائة6.4(المؤسسي 

و الذي اعتمده المطلوب أهداف المشروع أو مدته أو منطقته أو مكوناته أو فئاته المستهدفة على النح

كما ال يغيِّر التمويل التكميلي تخطيط . 2005كانون األول / للصندوق في ديسمبرالمجلس التنفيذي

المجتمعات المحلية تحسين سبل الوصول إلى والغرض من هذا التمويل هو . المشروع أو نهج تنفيذه

مياه الشرب، وكذلك إعادة إعمار مناطق الري المدرة ب وتزويدهااألخرى التي تعيش في منطقة المشروع 

 .ة أصحاب الحيازات الصغيرةمشروع من أجل تحسين مستويات معيشخل في محيط الللد

 فئات التكاليف

 في المائة من قيمة القرض، يشمل المشروع 4.2باإلضافة إلى فئات األموال غير المخصصة التي تمثل  -15

لنحو ووزِّعت المخصصات األولية كنسبة مئوية من مجموع مبلغ القرض على ا. سبع فئات للنفقات

 في المائة للمعدات والمواد؛ 1.7) 2( الهندسة المدنية؛ لألشغال الهندسية في المائة 61.4) 1: (التالي

 في المائة للدراسات 5) 5( في المائة للمركبات؛ 1.7) 4( الفاكهة؛ لزراعات في المائة 11.7  )3(

واستناداً إلى . ستشارية الزراعية في المائة للمساعدة اال5.6) 7( للتدريب؛ 8.6) 6(والمساعدة التقنية؛ 

 مليون دوالر أمريكي 4.4بما قيمته ) 2(و) 1( النفقات  زيادة فئتيتمتموال التكميلية، االحتياجات واأل

 . مليون دوالر أمريكي على التوالي0.6و

 خطة تمويل المشروع

. بنية التحتية األساسيةالب المتعلقةُعدلت خطة تمويل المشروع لكي تغطي النقص واالحتياجات التكميلية  -16

 20.5وسوف يساهم الصندوق بما قيمته .  مليون دوالر أمريكي45.7وسوف يبلغ مجموع آخر تكلفة 

وسوف تبلغ مساهمة المستفيدين . ي مليون أمريك12.2مليون دوالر أمريكي، وستساهم الحكومة بمبلغ 

والوكالة الفرنسية للتنمية على حالها  مليون دوالر أمريكي، وستظل مساهمات مرفق البيئة العالمية 2.5

 .دون تغيير
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 التعديالت المقترحة على اتفاقية القرض

ستعدل اتفاقية القرض بمجرد موافقة المجلس التنفيذي عليها لكي تعبِّر عن التغييرات التي طرأت على  -17

 . أعاله15التمويل المقدم من الصندوق على النحو الوارد في الفقرة 

 صيةالتو – ثالثا

 والتمويل 17أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على تعديالت اتفاقية القرض المشار إليها في الفقرة  -18

 :التكميلي المقترح بموجب القرار التالي

قيمته ثالثة ماليين بشروط عادية تعادل قرضاً تكميلياً  إلى الجمهورية التونسية أن يقدِّم الصندوق :قرر
على أن تخضع ألية )  وحدة حقوق سحب خاصة3 200 000(حب خاصة  ألف وحدة حقوق سيومائت

 .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


