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 الموافقةبتوصية 

مشروع دعم سبل العيش  تمويلاتفاقية  تعديلبمقترح المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .8، على النحو الوارد ف: الفقرة السبيال-داراغو ف: 
 

 رئيس الصندوق مذكرة
 السبيال-داراغو باكستان: مشروع دعم سبل العيش في 

  تعديل اتفاقية التمويل
 الغرض -أوال
الغرض من مذترة الرئيس ىذه ىو الطلب من المجلس التنفيذي الموافقة على تعديل اتفاقية التمويل الخاصة  -1

التمويل بأثر رجع: وتقترح ىذه المذترة إدراج بند عن  السبيال.-داراغو بمشروع دعم سبل العيش ف: 
الصلة باألنشطة االستياللية )أي إلنشاء وحدة إدارة المشروع( والت: لتضمينو تتاليف النفقات المؤىلة ذات 

من الحتومة بتاريخ  ينالوارد ينتم تتبدىا قبل تاريخ نفاذ مفعول االتفاقية. ويتماشى ىذه التعديل مع الطلب
 .3172يوليو/تموز  5وفبراير/شباط  37

اره يمثل استثناءا من الشروط العامة لتمويل سيعرض ىذا التعديل على المجلس التنفيذي للموافقة عليو باعتب -2
 التنمية الزراعية.

  الخمفية -ثانيا
اليدف الرئيس: من ىذا المشروع ىو زيادة دخول وتعزيز سبل عيش األسر الريفية الفقيرة/أسر الصيادين  -3

( 7ستان. وسيتم تحقيق ىذا اليدف من خالل: )والسبيال ف: محافظة بلوش داراغو  :الفقيرة ف: مقاطعت
( البنى األساسية الريفية. ويتوقع أن يستفيد من ىذا 2( تنمية مصايد األسماك؛ )3التنمية المجتمعية؛ )

 أسرة فقيرة. 31 111المشروع حوال: 

مليون وحدة حقوق سحب  78.55، عرض على المجلس التنفيذي قرض بقيمة 3177مايو/أيار  77بتاريخ  -4
: ف: ذلك الوقت( للموافقة عليو. وغدا القرض نافذ المفعول مليون دوالر أمريت 21خاصة )أي ما يعادل 

، أما 3171مارس/آذار  27. ومن المقرر للمشروع أن ينجز بحلول 3172يناير/تانون الثان:  27بتاريخ 
لشروط المسبقة ألول بايتم حتى اآلن اإليفاء بصورة تاملة  م. ول3171سبتمبر/أيلول  21تاريخ إغالقو فيو 

 فإن تنفيذ أنشطة المشروع لم تبدأ بعد. ، وبالتال:سحب
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 طمب التمويل بأثر رجعي -ثالثا

إمتانية التمويل بأثر  فيو حرىتالصندوق ت إلى طلباحتومة باتستان  أرسلت، 3172فبراير/شباط  37بتاريخ  -5
وأما القيمة الدقيقة واألنشطة الت: يتم السع: للحصول على التمويل بأثر رجع: ألجليا  رجع: ليذا المشروع.

( فقد تم اإلفصاح تقريبا دوالر أمريت: 215 011باتستان:، أي ما يعادل حوال:  لايرمليون  21.51)وى: 
 .3172يوليو/تموز  5عنيا ف: رسالة ثانية بتاريخ 

 اتفاقية التمويل مبررات طمب تعديل -رابعا
بصورة استثنائية فصلت بين موافقة المجلس التنفيذي عليو طويلة  مرور فترة زمنيةعانى المشروع من  -6

على وثيقة المشروع الت: أعدتيا  ، والت: جاءت نتيجة لتأخيرات ف: موافقة حتومة بلوشستانالقرضوتوقيع 
  حتومة باتستان.

ن تبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل أن يدخل المشروع حيز النفاذ، ستان أنتيجة لذلك، فقد قررت حتومة بلوش -7
وقد أعلمت حتومة  .(ماليين دوالر أمريت: حتى تاريخو 2أي أتثر من ) معتبرةمما أدى إلى تتبدىا تتاليف 

قبل تاريخ نفاذ مفعول اتفاقية التمويل، وبالتال: ال يمتن أن تعتبر مؤىلة  وقعتستان بأن ىذه التتاليف بلوش
للسداد ما لم يتم إدراج أحتام خاصة ف: اتفاقية التمويل. وحيث أن مثل ىذه األحتام لم تتن مدرجة ف: 
االتفاقية، فقد طلبت حتومة باتستان عرض التعديل الذي يسعى إلى إدراج بند يعتبر ىذه النفقات مؤىلة 

التمويل حيز النفاذ. وسيتم إدراج  لبعض األنشطة االستياللية المحددة مما تم تتبده قبل تاريخ دخول اتفاقية
ىذه النفقات ف: القوائم المالية للمشروع للسنة األولى من العمليات، وستخضع لمراجعة الحسابات للتأتد من 

 أىليتيا بموجب اتفاقية التمويل المعدلة.

 التوصية -سابعا

ط العامة لتمويل التنمية ( من الشرو 3)أ()8-0يوصى المجلس التنفيذي بالموافقة على استثناء من البند  -8
دوالر أمريت: والموزعة على النحو التال::  211 111النفقات الت: تبلغ بمجمليا ما يعادل  وباعتبارالزراعية 

مواد(؛ المعدات و الدوالر أمريت: للفئة الثالثة ) 35 111مرتبات(؛ الدوالر أمريت: للفئة الثانية ) 338 211
دوالر أمريت: للفئة الثامنة )تتاليف  71 211ودوالر أمريت: للفئة السابعة )الرواتب والعالوات(؛  25 111

 77من اتفاقية التمويل( والت: تم تتبدىا بعد  3 جدول، ال7تشغيلية إضافية( من جدول المخصصات )الفقرة 
للسداد ألغراض ىذه االتفاقية ف:  قبل تاريخ نفاذ مفعول اتفاقية التمويل على أنيا مؤىلةو ، 3177مايو/أيار 

 أنو قد تم تتبدىا قبل بداية فترة تنفيذ المشروع. على الرغم من أصال حال تانت مؤىلة

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية


