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 الموافقةبتوصية 
من فاسو  بورتيناإلى  التوصية الخاصة بالتمويل التتميل: المقترح تقديمو المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على

ية قوالشمالية الوسطى والشر  ،مشروع اإلدارة التشارتية للموارد الطبيعية والتنمية الريفية ف: المناطق الشماليةأجل 
 .5على اتفاقية التمويل تما ى: واردة ف: الفقرة ، والتعديالت 01 تما ىو وارد ف: الفقرة ،(تامبا –نير )مشروع 

 

 مذكرة رئيس الصندوق

مشروع اإلدارة التشاركية من أجل  بوركينا فاسومقترح تقديمه إلى تمويل تكميمي 
لمموارد الطبيعية والتنمية الريفية في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى 

 تامبا( –ية )مشروع نيرقوالشر 

 الخمفية – أوال

مليون  17.87تسعى ىذه المذترة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على توفير تمويل إضاف: بقيمة  -0
اإلدارة التشارتية للموارد مليون وحدة حقوق سحب خاصة لمشروع  08.24 دوالر أمريت:، أي ما يعادل

الذي وافق  (تامبا –نيرشروع ية )مقوالشمالية الوسطى والشر  ،الطبيعية والتنمية الريفية ف: المناطق الشمالية
 .1101عليو المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

 واألساس المنطقي المسوغات -ثانيا 
، تان (EB 2012/107/R.15من الوثيقة  20ذي الصلة )الفقرة  الصندوق رئيسف: تقرير تما تان متصورا  -1

مليون دوالر أمريت:  40.05تامبا منحة أولية من الصندوق بما يعادل -مشروع نير من المفروض أن يتلقى
من ثم تمويل و ، 1101-1101بموجب دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة  1101عام 

، حيث سيعرض 1104-1102إضاف: بموجب الدورة التالية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة 
 التمويل اإلضاف: على المجلس التنفيذي للموافقة عليو.ىذا 

وعلى ضوء ما ورد أعاله، يتم السع: حاليا للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تمويل إضاف: بما  -2
 ،مليون دوالر أمريت: على شتل قرض بشروط تيسيرية للغاية 03.38مليون دوالر أمريت: ) 17.87قيمتو 

تامبا بموجب مخصصات بورتينا فاسو للفترة -لمشروع نير (ون دوالر أمريت:ملي 03.38ومنحة بقيمة 
 ف: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 1102-1104
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 وتمويمه تكاليف المشروع -ثالثا 
مليون دوالر أمريت: على مدى ثمان: سنوات. وأما  003.5تبقى التتلفة اإلجمالية للمشروع على حاليا بحدود  -3

مليون دوالر أمريت:، ومنحة تتميلية  40.05( الصندوق، بمنحة أولية قدرىا 0يل في: التالية: )مصادر التمو 
أي ما ) مليون دوالر أمريت: 03.38 ةيمبق بشروط تيسيرية للغاية وقرضمليون دوالر أمريت:  03.38قدرىا 

مليون دوالر  13.01 بمساىمة قدرىا ،الحتومة( 1ف: المائة من تتاليف المشروع(؛ ) 58.8 يعادل مجموعو
( 3بالمائة(؛ ) 4.1مليون دوالر أمريت: ) 4.81 بمساىمة قدرىا ،المستفيدون( 2ف: المائة(؛ ) 10أمريت: )

 بالمائة(. 2.8مليون دوالر أمريت: ) 3.36 مساىمة من جية أخرى مشارتة ف: التمويل بما يعادل

بالمائة منو على  41دوالر أمريت: ) مليون 17.87وقدره من الصندوق  التمويل اإلضاف:سيتم تخصيص  -4
قرض بشروط تيسيرية للغاية(  شتل بالمائة على 41وى تحمل الديون طار القدرة علإشتل منحة بموجب 

 0بحدود المعدات والمواد،  (1)ماليين دوالر أمريت:؛  01بحدود  ،( األشغال المدنية0لفئات اإلنفاق التالية: )
 1.4بحدود  ،( صندوق رأسمال أول:3مليون دوالر أمريت:؛ ) 02بحدود  ،الخدمات( 2مليون دوالر أمريت:؛ )

مليون دوالر أمريت:. وتشمل جميع ىذه  1.3بحدود  ،المرتبات والتتاليف التشغيلية (4؛ )مليون دوالر أمريت:
 .الطوارئ المبالغ
 الجدول

 تكاليف المشروع بحسب مصدر التمويل

 

عملة 
 المبلغ اإلجمال:  محلية 

مساىمة 
 مساىمة الحتومة المستفيدين

الصندوق + جية 
 مشارتة ف: التمويل

 

رسوم 
 وضرائب

)من دون 
 الضرائب(

عملة 
 أجنبية

  المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ %

  القدرات اإلنتاجيةو  الحيازات الصغيرةتنمية  -ألف

 صغيرةات التنمية الحياز 017.7 30 72.2 972.8 6 16.8 603.9 4 11.1 594.3 41 36.3 060.5 4 370.5 31 163.4 6

 استصالح األراضي - - - - - - - - - - -
 المتدهورة

 حليةدارة الماإلدعم  430.6 7 74.9 492.1 2 25.1 - - 922.6 9 8.7 462.7 1 253.7 7 206.3 1

 وتأمين حيازة األراضي
 مجموع فرعي 448.2 37 72.7 464.9 9 18.4 603.9 4 8.9 517.0 51 44.9 523.2 5 624.2 38 369.6 7

 نمية اإلنتاجيةوالت التكثيف -باء

2 787.2 14 026.3 3 382.0 17.6 20 195.5 - - 25.0 5 048.9 75.0 035.5 04 
 تحسين تزويد خدمات 

 المساعدة التقنية

 المبادرات المحلية دعم 294.5 9 74.9 804.4 1 14.5 306.1 1 10.5 404.9 12 10.8 264.5 765.7 11 374.7
 لتنمية اإلنتاج

 مجموع فرعي 414.1 24 75.0 853.2 6 21.0 306.1 1 4.0 600.4 32 28.4 646.5 3 792.0 25 161.9 3

 القدرات بناء -جيم

 ونلمستهدفسكان  اال 791.8 6 75.0 263.9 2 25.0 - - 055.8 9 7.9 113.5 006.1 8 936.2

 غرف الزراعة 179.2 8 74.4 818.4 2 25.6 - - 997.6 10 9.6 903.1 2 373.7 6 720.8 1

 اإلدارات اإلقليمية 172.8 2 71.8 854.4 28.2 - - 027.2 3 2.6 438.8 1 967.1 621.4
 مجموع فرعي 143.8 17 74.3 936.8 5 25.7 - - 080.6 23 20.1 455.4 4 346.8 15 278.4 3

 إدارة المشروع -دال

 الموّظفون 706.8 1 75.0 568.9 25.0 - - 275.7 2 2.0 - 275.7 2 -

 التجهيزات والدراسات 690.7 1 74.2 587.2 25.8 - - 277.9 2 2.0 317.7 761.1 1 199.1

 ياتالعمل 171.9 2 75.0 724.0 25.0 - - 895.9 2 2.5 718.4 743.1 1 434.4

 مجموع فرعي 569.4 5 74.8 880.1 1 25.2 - - 449.5 7 6.5 036.1 1 780.0 5 633.5

 اإلجمالية المشروعكلفة ت 602.6 84 73.8 134.9 24 21.1 910.0 5 5.2 647.5 114 100.0 661.2 14 542.9 85 443.4 14
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 التعديالت المقترحة عمى اتفاقية التمويل -رابعا 
الذي وافق عليو ، تامبا –مشروع نيرورىنا بدخول اتفاقية التمويل من أجل  موافقة المجلس التنفيذي عند -5

لتعتس التمويل  ىذهتفاقية اال المجلس التنفيذي ف: دورتو السابعة بعد المائة، حيز النفاذ، سوف يتم تعديل
. وقد تم تصور ىذا التمويل اإلضاف: ف: خطة التمويل المبدئية الت: تمت الصندوق الذي يقدموالتتميل: 

 ينطوي على أية تعديالت ف: وصف المشروع. وأما الموافقة علييا ف: مرحلة التصميم، وبالتال: فإنو ال
الترتيبات المالية المحددة ف: وثائق التصميم والمطبقة على المنحة األولى المقدمة بموجب إطار القدرة على 

، فستطبق الصندوق من تقرير رئيس 16الفقرة  –دال تحمل الديون، تما تم تسليط الضوء علييا ف: المقطع 
ويل الثان:. وى: تتضمن متطلبات للمحاسبة المالية، ومراجعة الحسابات، وتدفق األموال. أيضا على ىذا التم

لقرض األول الممنوح بموجب اتمويل درجة ف: اتفاقية تذلك ال بد من اإليفاء بالشروط المسبقة للصرف الم
 مبسطة ترتيباتالقدرة على تحمل الديون قبل البدء بالصرف من التمويل اإلضاف:. وسيتم تطوير إطار 

 لمصادر التمويل الثالثة وتحديدىا ف: االتفاقية القانونية ذات الصلة.متسقة لإلبالغ المال: والصرف و 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا
الوثيقة سيشتل التعديل على اتفاقية التمويل الحالية بين بورتينا فاسو والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  -6

 ./المقترضالقانونية الت: يقوم على أساسيا تقديم التمويل التتميل: المقترح إلى المتلق:

 .سلطة تلق: تمويل من الصندوق الدول: للتنمية الزراعية فييابموجب القوانين السارية  مخولة وبورتينا فاسو -7

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: ل -8 لتنمية الزراعية وسياسات وا 
 .اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق

 التوصية -سادسا

 :ينالتالي ينالقرار المقترح بموجب التتميل: أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل  -01

تسعة يمتو بورتينا فاسو قرضا تتميليا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قأن يقدم الصندوق إلى : قـرر
وحدة حقوق سحب  مليون 8.564)وحدة حقوق سحب خاصة  وستمائة وخمسة وسبعين ألفماليين 

خضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام يخاصة( على أن 
 ؛5وعلى وجو الخصوص فيما يتعلق بالفقرة ، الواردة ف: ىذه الوثيقة

تسعة ماليين وستمائة  سو منحة تتميلية تعادل قيمتيابورتينا فاأن يقدم الصندوق إلى : أيضا قـرر
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن  مليون 8.564وحدة حقوق سحب خاصة ) وخمسة وسبعين ألف

تخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: ىذه 
 .5وعلى وجو الخصوص فيما يتعلق بالفقرة ، الوثيقة

 تانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية


