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  توصیة بالموافقة

الوالیةنظرًا ألهمیة هذا المشروع بالنسبة ألفقر المناطق في والیة بیاوي، ومع األخذ بعین االعتبار التزام إدارة 

المجلس التنفیذي مدعو للموافقة على تمدید الفترة المحددة للتوقیع على اتفاقیة القرض، واتفاقیة فإن بالمشروع، 

Vivaفي والیة بیاوي شبه القاحلة (الضمانات المتعلقة بمشروع التنمیة المستدامة  o Semi-Árido ستة أشهر ) لمدة

.2013مارس/آذار 15إلى 

  

  مذكرة رئیس الصندوق

Viva(مشروع التنمیة المستدامة في والیة بیاوي شبه القاحلة o Semi-Árido(  

  تمدید الفترة المحددة للتوقیع على اتفاقیة القرض

  الخلفیة  –أوال 

بقیمة ، على قرض 2009وافق المجلس التنفیذي في دورته السابعة والتسعین في سبتمبر/أیلول - 1

ملیون دوالر أمریكي تقریبا) لوالیة بیاوي في 25وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 12  903770

وي شبه القاحلة الجمهوریة االتحادیة البرازیلیة بشروط عادیة لتمویل مشروع التنمیة المستدامة في والیة بیا

)Viva o Semi-Árido .( مع استراتیجیة تدخالت الصندوق المنصوص علیها في برنامج ویتفق المشروع

  .2008ي تمت الموافقة علیه في سبتمبر/أیلول ذالفرص االستراتیجیة القطریة ال

الفقر مستویاتیتمثل الهدف اإلجمالي للمشروع في المساهمة في الحد من.أهداف البرنامج الرئیسیة- 2

أما الغایة .والفقر المدقع في صفوف السكان الریفیین الذین یعیشون في اإلقلیم شبه القاحل من والیة بیاوي

ألسر الریفیة ا لفقیرة منه فتتمثل في تحسین فرص الدخل والعمالة في المزرعة وخارجها واألصول اإلنتاجیة ل

فتتمثل فیما یلي: (أ) تحسین اإلنتاج الزراعي وغیر الزراعي ع للمشرو أما األهداف المحددة قلیم.في هذا اإل

،قدرات السكان المستهدفینتعزیز للمنتجین الفقراء وتحسین وصولهم إلى األسواق وسالسل القیمة؛ (ب) 

من أجل تولید الدخل والوصول إلى أسواق العمل؛ (ج) تعزیز قدرات المؤسسات ،وبشكل خاص الشباب

  الریفیة الرئیسیة.

سبتمبر/أیلول 15القصوى المحددة للتوقیع على اتفاقیة القرض في المدة تنتهي التوقیع على القرض.- 3

  ).2011یلول تمدید لمدة عام واحد في سبتمبر/أأن تم منح(أي بعد 2012

تم قد التمویل. و اتفاقیةوزارة المالیة ومجلس الشیوخ للتوقیع على قبل حكومة الوالیة من بد من تفویض ال- 4

الحصول على هذا التفویض ال بد للوالیة من أن من أجل(أ) تأخیر هذا التفویض بسبب العوامل التالیة: 

یة وتنطوي على إعداد عدد من الوثائق واالمتثال لقانون تحادتمتثل للشرطیة التي وضعتها الحكومة اال
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وقت قریب ألن الوالیة اضطرت إلى نذمل و فعنافذ المهذا القانون لیة، وقد غدا امتثال الوالیة لالمسؤولیة الما

یة؛ (ب) یتوجب على الجمعیة التشریعیة في والیة بیاوي تعدیل القانون الذي التنفیذ عدد من اإلصالحات الم

بوحدات حقوق السحب الخاصة وذلك للنص على أن القرض سیكون ،یفوض الحاكم بتوقیع اتفاقیة مالیة

لوالیة على التشریعیة لجمعیة الوقد وافقت .ارد في القانون األصليالدوالرات األمریكیة كما هو و عوضا عن

؛ (ج) قامت إدارة الوالیة مؤخرا 2012یولیو/تموز 11في الصحیفة الرسمیة بتاریخ ونشرته القانون الجدید 

لتعاون التقنيلةإشراف جدیدكم هیئةحاكجزء من هذا اإلصالح فقد أوجد الو ،بإجراء إصالح مؤسسي جدید

بما في ذلك عملیة قرض الصندوق (في ،ضطلع بدور التنسیق مع الجهات الممولة الدولیةتي توال،والمالي

2012؛ (د) كان هنالك عام )لتخطیط في الوالیة هي التي تضطلع بهذه المسؤولیةاوزارةالسابق كانت 

  عملیات اإلدارة.خابات بلدیة في البرازیل مما أبطأانت

  یع على القرضلتوقحالة ا  -ثانیا

كانت شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي تتابع الموضوع بشكل وثیق ومستمر مع السلطات القطریة بسبب - 5

وتضمن ذلك دعما مباشرا للوالیة ونفاذ مفعوله واستهالل المشروع. على القرض لتوقیع لالحاجة الملحة 

والتي ،ندوق وحكومة بیاويبین الص2012و2011يخالل عامتوعددا من االجتماعات التي عقد

والمسؤول عن البرنامج القطري ،مدیر البرنامج القطري، و شاركت فیها مدیرة شعبة أمریكا الالتینیة والكاریبي

والمشرف على ،لتخطیطوزیر او ،لمالیةووزیر ا،هاكمحامثلت والیة بیاوي بفي حین ،من جانب الصندوق

وفي جمیع هذه االجتماعات عبرت حكومة بیاوي ،ورئیس وكالة اإلرشاد الریفي،التعاون التقني والمالي

الفقر للحد منبصورة واضحة عن التزامها بالمشروع واألهمیة التي یتمتع بها فیما یتعلق بسیاسة بیاوي 

  الریفي.

طلب ی،2012أغسطس/آب 7والیة بیاوي رسالة رسمیة إلى الصندوق، بتاریخ حاكمبعث ،وفي وقت أقرب- 6

إلى أن هذه العملیة قد تأخرت نتیجة كموأشار الحاعلى هذا القرض.جدید للفترة المحددة للتوقیعفیها تمدید 

والتي جعلت ،شهري یولیو/تموز وأغسطس/آبخاللبما في ذلك عطلة مجلس الشیوخ ،لعدد من األسباب

یوخ. كذلك فإن االنتخابات البلدیة یة ومجلس الشتحادمن المستحیل الحصول على التفویض من الحكومة اال

وفي هذه الرسالة ذكر أیضا أن الوثائق المطلوبة امتثاال .ت من العملیات اإلداریةقد أبطأ2012في عام 

على توقیع الیة بحیث تكون الوالیة مؤهلة للحصول على تفویض بلشرطیة التي تضعها الحكومة االتحادل

سوف یتم عرضها في وقت قریب على مجلس الشیوخ للموافقة في مرحلة متقدمة للغایة و ، كانتالقرض

مجددا على اهتمام حكومة الوالیة المتین بقرض الصندوق لتمویل تنمیة كمعلیها. كذلك أكدت رسالة الحا

  من هذه الوالیة.قاحلاإلقلیم شبه ال

  التوصیة  - ثالثا

جلس التنفیذي مدعو للموافقة على تمدید المفإناستنادًا إلى المعلومات واألساس المنطقي الوارد أعاله، - 7

الضمانات الخاصة بمشروع التنمیة المستدامة في والیة واتفاقیةالقرض اتفاقیةالفترة المحددة للتوقیع على 

Vivaبیاوي شبه القاحلة ( o Semi-Árido 2013مارس/آذار 15إلى –) لمدة سنة واحدة.  

  


