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  الموافقةبتوصیة 

طلب تعدیل اتفاقیة القرض الخاصة بمشروع تعزیز القدرة التنافسیة المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على 

.9وارد في الفقرة هویورو كما مدیریةفي لالقتصاد الریفي 

  

  مذكرة رئیس الصندوق

تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الریفي طلب 

یورومدیریةفي 

  الخلفیة-أوال

وافق المجلس التنفیذي على قرض ،2007في دورته الثانیة والتسعین المنعقدة في دیسمبر/كانون األول - 1

) إلى تقریباً ملیون دوالر أمریكي7.13ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما یعادل 4.55بقیمة 

نافسیة لالقتصاد جمهوریة هندوراس بشروط تیسیریة للغایة للمساعدة على تمویل مشروع تعزیز القدرة الت

من نظام 2009- 2007ة ور یورو. ویدخل هذا المبلغ ضمن مخصصات هندوراس لدمدیریةالریفي في 

ملیون دوالر أمریكي فقد 13.88تخصیص الموارد على أساس األداء. وأما التمویل المشترك للمشروع وقدره 

ملیون 1.05ومساهمات بمبلغ ،ضم في ذلك الوقت قرضا من مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي

ملیون دوالر أمریكي من المستفیدین. ووقعت اتفاقیة القرض في 1.69و،دوالر أمریكي من الحكومة

.2008نوفمبر/تشرین الثاني 17ودخلت حیز النفاذ في 2008مارس/آذار 

تمثل األهداف الرئیسیة للمشروع في الحد من الفقر الریفي بصورة كبیرة في تاألهداف الرئیسیة للمشروع.- 2

،والقصد منه هو تحسین القدرات التنظیمیة وممارسات إدارة األراضي التي یتبعها فقراء الریف.یورومدیریة

أن . ویتوقع للمشروعلمنتجاتهمبما في ذلك مجموعات الشعوب األصلیة، وتحقیق موقع أفضل في األسواق 

یعزز المنظمات الریفیة ویحقق اإلدارة المستدامة لألراضي ویضمن خدمة المزارعین من أصحاب الحیازات 

الصغیرة بصورة أفضل من قبل موفري المساعدة التقنیة والمؤسسات المالیة. وقد تم تصمیم المشروع أساسا 

)، من سكان الریف00045(ةمنتج من أصحاب الحیازات الصغیر 0009بحیث یستفید منه بصورة مباشرة 

.أسرة من السكان األصلیین0002بما في ذلك 

وافق المجلس التنفیذي للصندوق في دورته الرابعة والتسعین المنعقدة في سبتمبر/أیلول تمویل تكمیلي.- 3

ملیون 2.27ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما یعادل حوالي 1.43على قرض تكمیلي بقیمة 2008

مزارع إضافي من 7001دوالر أمریكي). كان الهدف من هذا القرض التكمیلي تمكین المشروع من مساعدة 

وبالتالي المساهمة في ،تحسین إنتاج وتسویق الحبوب والحلیب والخضارعلى أصحاب الحیازات الصغیرة 
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األسواق المحلیة وأسواق أمریكا الوسطى. وبقیت أهداف المشروع ومكوناته في زیادة توفر األغذیة 

  كما تم وصفها في تقریر تصمیم المشروع واتفاقیة القرض.،دون تغییراعلى حالههواستراتیجیت

التي رصدتها الحكومة المبالغ مع زیادة و د اإلضافیة، ر الموا. مع هذه التكلفة اإلجمالیة للمشروع وتمویله- 4

ملیون دوالر 16.7ملیون دوالر أمریكي إلى 13.88ارتفع إجمالي تكالیف المشروع من حوالي ،تفیدونوالمس

ملیون وحدة 4.55) ازداد قرض الصندوق من 1وبناء علیه تم تعدیل التمویل على النحو التالي: (.أمریكي

ن دوالر أمریكي ملیو 7.13ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي من حوالي 5.98حقوق سحب خاصة إلى 

1.18ملیون دوالر أمریكي إلى 1.05ازدادت مساهمة الحكومة من ) 2ملیون دوالر أمریكي)؛ (9.4إلى 

ملیون 2.16ملیون دوالر أمریكي إلى 1.69) ازدادت مساهمة المستفیدین من 3ملیون دوالر أمریكي؛ (

مالیین دوالر 4على حاله (يوأما قرض مصرف أمریكا الوسطى للتكامل االقتصادي فقد بق.دوالر أمریكي

أمریكي).

  تعدیل اتفاقیة القرض

طلبت حكومة هندوراس من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعم إدارة القرض والمساعدة في تورید السلع - 5

وقد تم إدراج طریقة الدعم هذه في . HN-839وHN-816والخدمات واألعمال لمشروعي الصندوق رقم

االتفاقیات التمویلیة ذات الصلة بین الصندوق وجمهوریة وهندوراس التي وافق علیها المجلس.

وعلى استعراض فوائد االتساق بین جمیع إجراءات التورید ،محققة خالل تنفیذ المشروعالنتائج الوبناء على - 6

ة هندوراس من الصندوق تعدیل اتفاقیة القرض الخاصة الخاصة بجمیع مشروعات الصندوق، طلبت جمهوری

یورو وٕاشراك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مدیریةالقتصاد الریفي في لتنافسیة القدرة البمشروع تعزیز 

المشروع وفقا لنفس النمط من الترتیبات.تنفیذ 

للتوریدل یتم وفقا للمبادئ التوجیهیةفإن تورید السلع والخدمات واألعما،المباشر للصندوقاإلشراف بموجب - 7

المعمول بها في الصندوق. أما استخدام قواعد وٕاجراءات التورید المتبعة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بد من الحصول على موافقة المجلس التنفیذي. وسیتم فسیشكل استثناء لهذه المبادئ التوجیهیة. ولذا ال

رسالة تعدیل.عكس التغییرات الضروریة في

المبررات-ثانیا 

من شأن خلق االتساق بین إجراءات التورید المتبعة في جمیع مشروعات الصندوق في هندوراس أن تبسط - 8

ي تیسر فیه اإلشراف المباشر للصندوق ومتابعة التنفیذ.في الوقت الذ،من تورید السلع والخدمات واألعمال
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التوصیة-ثالثا 

  بموجب القرار التالي:التعدیل المقترح أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على - 9

على تعدیل اتفاقیة القرض الخاص بمشروع تعزیز القدرة التنافسیة الصندوق یوافق : أن قـرر

  .هذه الوثیقةفيالواردة واألحكام للشروط اطبقیورو، مدیریةلالقتصاد الریفي في 

  كانایو نوانزي

  وق الدولي للتنمیة الزراعیةرئیس الصند

  

  

  


