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 الموافقةبتوصية 

التيتش:، ومع األخذ بعين االعتبار التزام حتومة  حافظةلبعض أفقر المناطق ف: م برنامجنظرا ألىمية ىذا ال
توقيع الفترة المحددة لل، فإن الدعوة موجية للمجلس التنفيذي للموافقة على تمديد البرنامجدعم ىذا بغواتيماال الجديدة 

 يونيو/حزيران 21 حتىاتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج التنمية الريفية المستدامة ف: التيتش: ستة أشير على 
3124. 

 

 مذكرة رئيس الصندوق
 برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي

 تمويلتمديد الفترة المحددة لمتوقيع عمى اتفاقية ال

 خمفيةال -أوال
على قرض بقيمة  3121وافق المجلس التنفيذي ف: دورتو الواحدة بعد المائة ف: ديسمبر/تانون األول  -1

 ،( بشروط عاديةتقريبا مليون دوالر أمريت: 1..2ما يعادل بمليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 21.01
( لجميورية تقريبا مليون دوالر أمريت: 1.1ما يعادل بوحدة حقوق سحب خاصة )مليون  1.44ومنحة بقيمة 

البرنامج مع  غواتيماال للمساعدة على تمويل برنامج التنمية الريفية المستدامة ف: التيتش:. ويتماشى
الذي عبر المجلس  لغواتيماال استراتيجية الصندوق، تما نص علييا برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

، وخاصة 3110المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول  التنفيذي عن دعمو لو ف: دورتو الخامسة والتسعين
 رة.بالنسبة لترتيزه على روابط السوق وتنمية األعمال الريفية الصغي

ف: زيادة الدخل وفرص العمالة بين اليدف اإلجمال: للبرنامج ىو المساىمة أهداف البرنامج الرئيسية.  -2
( 2مجموعات الستان األصليين والريفيين المستيدفة ف: محافظة التيتش:. وتتمثل أىدافو المحددة ف:: )

مشروعات اإلنتاجية الفعالة وتعزيز قدرات تنظيم الدعم وصول أوسع إلى األسواق الوطنية والخارجية، 
نشاء وتحديث األعمال التجارية الريفية )الزراعية  ألغراض تجارية لدى المجموعات االقتصادية المنظمة، وا 

وغير الزراعية( من خالل نيج روابط تنظيم المشروعات. تما سيقدم دعم إضاف: من خالل تحسين طرق 
وتجميع القيمة، والخدمات المالية الريفية الت: تستند إلى  الوصل الريفية، وتوسيع البنية األساسية لإلنتاج

( المساىمة ف: تعزيز رأس المال البشري واالجتماع:، وتعزيز القدرات التنظيمية والخاصة 3األسواق؛ )
دارة الموارد الطبيعية.  ،بصنع القرار للمجتمعات المحلية ومجالسيا اإلنمائية وتحسين التخطيط للبلديات، وا 

 م الترويج للبنية األساسية االجتماعية واألساليب الموفرة لعمل النساء.تما سيت

 .3123ديسمبر/تانون األول  21الفترة المحددة للتوقيع على اتفاقية التمويل ى: . لمتوقيع الفترة المحددة -3
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السائدة ف: غواتيماال،  طول إجراءات الموافقة الداخليةبسبب  حتى اآلناتفاقية التمويل  على عيتوقيتم اللم  -4
 .لغواتيماال على أربعة مشروعات يوعلى مدى السنوات العشر الماضية، وافق المجلس التنفيذ وتعقيدىا.

الحال:، عانت المشروعات الثالثة الباقية من تأخيرات ف: التوقيع بوسط: قدره  البرنامج غض النظر عنوب
من التوقيع، يتوجب علييا إجراء عملية تمحيص  وقبل أن تتمتن الحتومة شيرا، أي ثالث سنوات. .4

موافقة المجلس النقدي، والمفوضية المالية للتونغرس. وال بد من اإلحاطة علما بأن الحصول على مسيبة و 
التأخيرات الطويلة ال تؤثر فقط على مشروعات الصندوق، ولتن أيضا على المشروعات االستثمارية الت: 

 األطراف مثل البنك الدول: ومصرف التنمية للبلدان األمريتية.تموليا وتاالت أخرى متعددة 

  وضع توقيع القرض -ثانيا

مع السلطات  3121ديسمبر/تانون األول  .جرت مفاوضات اتفاقية التمويل للقرض الحال: بتاريخ  -5
اليا من قبل الغواتيمالية. وقد حظيت اتفاقية التمويل حتى تاريخو بموافقة المجلس النقدي، ويتم استعراضيا ح

المفوضية المالية الت: يتوقع أن توافق علييا ف: وقت قصير. ومن الجدير بالتأتيد أن التأخير ف: التوقيع 
على االتفاقية ال يعتس افتقارىا إلى األولوية من طرف الحتومة، ولتن يمتن عزوه إلى إجراءات الموافقة 

 المطولة.

على أنو  البرنامجعبة أمريتا الالتينية والتاريب: بالنظر إلى استمرت شعلى الرغم من التأخير الطويل، فقد  -6
غواتيماال، ومن شأنو أن يخلق انسجاما واتساقا إيجابيا مع الحافظة النشطة ما لالبرنامج القطري جزء ىام من 

الت: استلمت الحتم ف:  أن يدخل حيز التنفيذ. عالوة على ذلك فإن الحتومة الجديدة ف: غواتيماال
 يوما إضافيا 201لمدة ا وقد طلبت رسميا تمديد ا ىاما،برنامج البرنامج، تعتبر ىذا 3123انون الثان: يناير/ت

 للموافقة على اتفاقية التمويل وتوقيعيا.

تأخذ شعبة أمريتا الالتينية والتاريب: التأخيرات الطويلة ف: التوقيع على ىذا القرض مأخذ الجد. وتانت  -7
تتابع بصورة وثيقة ومستمرة الموضوع مع السلطات القطرية بشأن الحاجة إلى ضمان توقيع ىذا القرض 

تقوم شعبة أمريتا الالتينية ف: أقرب وقت ممتن. عالوة على ذلك،  البرنامجودخولو حيز النفاذ واستيالل 
جديد والتاريب: حاليا بمناقشة ىذه المشتلة الييتلية مع الحتومة الغواتيمالية ف: سياق اإلعداد لبرنامج 

 ..312-3124للفترة القطرية للفرص االستراتيجية 

 التوصية -ثالثا

لى تمديد الفترة المحددة فإن المجلس التنفيذي مدعو للموافقة عبناء على المعلومات والمسوغات أعاله،  -8
 21حتى  ستة أشير يتش: لمدةتالتمويل الخاصة ببرنامج التنمية الريفية المستدامة ف: الللتوقيع على اتفاقية 

 .3124يونيو/حزيران 

 


