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 .أو التخوم أو السلطات المختصة بها إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود

 55/7/5152، الصندوق الدول: للتنمية الزراعية: المصدر

 بوروندي
 مشروع دعم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتها

 خريطة منطقة المشروع

خريطة منطقة المشروع
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 الموافقةبتوصية 
 إلىف: شتل منحة المقترح تقديمه اإلضاف:  بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .53 ، على النحو الوارد ف: الفقرةقيمتهاثيف الزراعة وزيادة مشروع دعم تت من أجل جمهورية بوروندي
 

 الصندوق رئيسمذكرة 

مشروع دعم تكثيف  من أجل جمهورية بوروندي مقترح تقديمه إلى تكميليتمويل 
 الزراعة وزيادة قيمتها

 السياق  -أوال
 ف: إطار القدرة على تحمل الدين منحةف: شتل  تتميل:الموافقة على تمويل  هو هذه المذترةالهدف من  -1

مشروع ( لصالح وحدة حقوق سحب خاصةمليون  52.51)ما يعادل تقريبا مليون دوالر أمريت:  51قدرها 
حيز  ودخل 5112 /نيسانف: أبريل المجلس التنفيذيالذي وافق عليه ، عم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتهاد

 اإلغالقتاريخ و  5157 /أيلولسبتمبر 31 وتان تاريخ اإلنجاز هو، السنة تموز من نفس/يوليو 55ف:  النفاذ
نشطة األفرعية و المتونات والز المتونات يتعز بة تتميليالمنحة وستسمح هذه ال. 5152 /آذارمارس 35 هو

التتيف مع تغير  تدابيرتوسيع نطاق على يساعد س، مما عم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتهامشروع دل ةاألصلي
 . هاوتعزيز  المناخ

غط: يتنفيذ مشروع لخاصة حقوق سحب  وحدة 000 300 9على المنحة األصلية وقدرها الصندوق ووافق  -2
المناطق المحافظات الست من أتثر وهذه ومورامفيا. بوبانزا و سيبيتوت: وتايانزا و تاروزي و  محافظات غيتيغا

وه: اعية. على األراض: الزر تبير ، مما أدى إلى ضغط يانزااوخاصة غيتيغا وت دلاتتظاظا بالستان ف: الب
 . إلى حد ما إلى انعدام األمن الغذائ: تؤدي ف: األغذيةفترات نقص  لذلك تشهد

لنظام  5151-5153من دورة أمريت: مليون دوالر  51مبلغ استخدام قرر الصندوق وحتومة بوروندي و  -3
لتوسيع منطقة ال التمويل التتميل: من لتغطية احتياجات المشروع  على أساس األداءالموارد تخصيص 

ف: وساهمت فقط  اتسمت بفعالية التتاليفالت: األنشطة  وتترارداخل المحافظات المستهدفة أصال التدخل 
عم تتثيف الزراعة مشروع دف: إطار ألنشطة الت: نفذت بالفعل ا ستتمالالبل أيضا زيادة دخل األسر، 

  المستهدفة. المجتمعاتف: وزيادة قيمتها 
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 ساس المنطقي األالمبررات و  -ثانيا
 /تشرين الثان:نوفمبر 55إلى  2من  ف: بورونديالت: جرت  استعراض منتصف المدةبعثة  بناء على نتائج -4

ة لمساعدة المشروع على تحقيق تتميليا لجمع أموال مالحتومة والصندوق قصارى جهدهبذلت ، 5153
 أهدافه. 

عم دل األنشطة المحددة ف: المرحلة الثانية من مشروع تم  هذه األموال المتاحة لتمويل أنشطة ت  وستستخدم  -5
تنفيذ ، و منتصف المدةاستعراض ف: تقرير على النحو الوارد (، 5151-5152) تتثيف الزراعة وزيادة قيمتها

. وينبغ: النظر المتسمة بفعالية التتاليفنشطة األ وتترارلمشروع التمية لهداف األتحقيق المقررة لاألنشطة 
تمالها؛ األنشطة المنفذة ف: المحافظات األربع األولى  توحيديتم س (5): التاليةالعناصر ف:  سينفذ  (5)وا 

المساحات توسيع عن طريق )بوبانزا ومورامفيا(  تين األخيرتينف: المحافظاألنشطة المحددة المشروع 
 مستجمعات المياه.  المستصلحة عند

الريف: برنامج اإلنعاش  الت: حققهاتعزيز المتاسب إلى  عم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتهامشروع ديهدف و  -6
عم تتثيف الزراعة مشروع دتصميم تقرير ف: و اآلن. الذي أغلق ف: نفس منطقة التدخل و  المنفذوالتنمية 

أنشطة  ، ثم تمديدوتاروزي غيتيغاالمشروع أنشطة ف: محافظت: تان من المتوخى أن ينفذ ، وزيادة قيمتها
المشروع نطاق توسيع ب تتميل:التمويل الوسيسمح . :تايانزا وسيبيتوتأخريين وهما تين لمشروع لمحافظا

استتمال األنشطة الت: لم يتم تنفيذها ف: المحافظات  فضال عن)بوبانزا ومورامفيا(، تين أخريين لمحافظ
 . االنعتاسات واألثرتحقيق أقصى قدر من لاألربع األصلية 

وجود وعلى وجه الخصوص على أساس مجموعة من المعايير،  تيناختيار المحافظتين األول وتان قد تم -7
 اتتعتبر البلديو . المتعلقة باألراض:مشاتل شدة الوانتشار الفقر وانعدام األمن الغذائ: و مياه مستنقعات 

. تنفيذ النشاطاتوبرمجة  تخطيطالت: يقوم عليها ال متانيةالوحدات اله: " على المستوى المحل: التاللو"
 أيضا.  األسس هتم اختيار أنشطة المحافظات األخرى وتنفيذها على هذوقد 

 تتسم بصفة خاصة بالظواهرمناخية  تقلبات فهناكالمشروع عددا من القيود. المعنية ف: وتواجه المنطقة  -8
)تصل إلى  طوالأتثر فأتثر الجفاف فترات من ( غياب أو عدم تفاية األمطار مما يؤدي إلى 5)التالية: 

تسبب ف: فيضانات ت غزيرة( أمطار 5)؛ (ف: العادة أربعة أشهر إلىستة أشهر ف: السنة بدال من ثالثة 
تها خصوب ال تتوقفالتالل الت:  تربةتآتل فضال عن المياه خاصة ف: األراض: المنخفضة ومستنقعات و 

الغزيرة الت: تتسبب ف: حبات الجليد أو للغاية رياح عنيفة هطول األمطار المصحوبة ب( 3)؛ عن التدهور
ارتفاعا نظرا المناطق األتثر  ف:( تدهور الغطاء النبات: والغطاء الحرج: 2)؛ للمحاصيل عديدةأضرار 

مجال ومنظمات المزارعين ف:  اتتعاونيما قبل المجموعات لالمحدودة  ات( القدر 1)؛ زراعةالتمديد مناطق ل
مما تسويق المنتجات الزراعية، تجهيز و مستوى  انخفاض (1)؛ حياؤهاالمناطق المطورة أو المعاد إإدارة 
 القيمة المضافة.  من يحصل عليه المنتجونالجزء الذي  يخفض

إزالة القيود الت:  الحاجة إلىبرره ت تتميل:تمويل  بفضل عم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتهامشروع داستمرار و  -9
اإلنتاج الرئيسية  أحواضتتثيف الزراع: ف: للظروف مواتية  تهيئةإضافة إلى تعوق النمو ف: هذا القطاع، 
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ومن أجل إتاحة الوقت التاف: إلزالة تلك القيود، سوف يمدد التمويل التتميل:  .الست محافظات المعنيةالف: 
قفال المنحة.  لسنة واحدة من تاريخ إنجاز المشروع وا 

 المشروعوصف  -ثالثا
مستجمعات  مرافقتمديد و رأس المال اإلنتاج:  زيادة( 5)ه::  تتميل:التمويل اللمتونات الت: ستستفيد من ا -11

تحسين ة و يالزراعالمنتجات  تطوير( 5)المناسبة لإلدارة المستدامة لألراض: والمياه؛  التقنياتالمياه واعتماد 
، ووحدات صغيرةال األلبانومزارع ، ةالوصول إلى األسواق، بما ف: ذلك إنشاء مراتز جمع الحليب الثانوي

وفيما يتعلق . هوتسهيل ( تنسيق المشروع3)جودة وتذلك وحدات تخزين؛ عال: الاألرز إلنتاج تقشير األرز 
الت: يتعين مستجمعات المياه  ستزيد مساحة( 5) ف: منتصف المدة فه::األهداف التمية المحددة ب

عادة تأهيليتم استصالحها المياه الت: س ومستنقعاتتقريبا هتتار  51 111 بمقدار استصالحها  بمقدارها وا 
مجتمع لتضامن السلسلة  ف: إطارعجل إضاف:  5 111 توزيع منرسملة الإعادة ستتألف  (5)؛ اهتتار  115

بنسبة  المخزن والمجهزاألرز  زيادة تميات( 2)جمع الحليب؛ مرتزا إضافيا ل 55إنشاء  (3)؛ رعاة األبقار
 على األقل.  ف: المائة 51بنسبة القابلين للبيع األرز والحليب وزيادة  ف: المائة 31

وتايانزا لتعظيم األثر  :وسيبيتوتتاروزي و  األنشطة الت: بدأت ف: محافظات غيتيغامن سيتم االنتهاء و  -11
المطلة  مستجمعات المياهالمناطق الت: تضم المستنقعات و  علىمع نهج الترتيز  والمحافظة على االتساق

تآزر مع أنشطة وستتم إقامة أوجه بوبانزا ومورامفيا.  ت:محافظ ه األنشطة ف:وسيتم توسيع نطاق هذ. عليها
عم تتثيف الزراعة مشروع دي نفذ فيها ف: نفس البلديات الت:  يتون التدخلعندما  القيمة سالسلبرنامج تنمية 
  1.الجاريةرنامج القطري من أجل ترشيد استخدام الموارد ف: سياق إعادة هيتلة البوزيادة قيمتها 

، فإن تتميل:التمويل ال. وبفضل 5153و 5112أسرة بين عام:  15 111حوال: إلى هذا المشروع  وصلوقد  -12
النساء والشباب بنفس الطريقة  يتم استهدافأسرة. وسوف  513 111 نحو سيزيد إلىعدد األسر المستفيدة 

 الصغري االئتمانالقدرات، والحصول على  تنميةأنشطة وخاصة ف: ، 5153إلى  5112 الفترةخالل  المتبعة
 .رعاة األبقارمجتمع لتضامن السلسلة القائمة، مثل التضامن  اتف: مجموع

 التخطيط والرصد والتقييم -رابعا
عم تتثيف الزراعة مشروع دلاستعراض منتصف المدة ت عملية ميزنة على أساس النتائج ف: إطار أجري -13

مد هذا النهج ف: اعت  و تتاليف. وجدول الالعملية مواءمة هيتل اإلطار المنطق: هذه  وتضمن. وزيادة قيمتها
التتاليف على أساس  وضع جدول( 5)وسيتون له آثار على إدارة المشروع:  تتميل:التمويل تقرير الصياغة 
 الت: يتعين تحقيقها النتائجعلى أساس  اتالخدم مقدم:اتفاقيات مع  ست برم (5)؛ الت: يتعين تحقيقها النتائج

وفقا خطط العمل والميزانيات السنوية  إعدادسيتم  (3)ف: جدول التتاليف؛  الواردةوالميزانيات المرتبطة بها 
يتون من سالمال: ألنه  والرصدسيتون من األسهل ربط مؤشرات الرصد المادي  (2)هيتل جدول التتاليف؛ ل

هذا النهج ف: إطار البرنامج القطري  إدماج( سيتم 1) نتيجة معينة؛بالنفقات  ربطالممتن ف: أي وقت 
                                                      

والت:  4102المقرر تنفيذها ف: عام تلك و  نفذتف: هذا اإلطار، تم رسم خريطة ألنشطة مشروع دعم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتها الت:  1
بلدات ف:  4102والمقررة لعام  الت: نفذت برنامج تنمية سالسل القيمةأنشطة باإلضافة إلى اإلضاف:، التمويل على أساس ضطلع بها سي  

 التدخل.
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 سالسلبرنامج تنمية القادمة لمنتصف المدة  استعراض)ف:  المشروعات الجاريةواستخدامه ف: جميع 
 (.موسوف: إمبو و  )ف: تنفيذ البرنامج الوطن: لألمن الغذائ: والتنمية الريفية ية( أو المستقبلالقيمة

  المتوقعة للمشروعاآلثار المباشرة  -خامسا
 ه::  تتميل:من التمويل ال ةاآلثار المباشرة المتوقع -14

 إلنتاج الزراع:: بالنسبة ل 

 طن 3.1و االستصالحهتتار قبل تل لواحد هتتار )طن تل طن ل 5.1 قدرهمن األرز إنتاج إضاف:  (5)
هتتارا  115 بزراعةمن األرز طنا  5 111 نحو قدره( سيؤدي إلى إنتاج إضاف: ههتتار بعدتل ل
ف: األرز  وف: حالة زراعةف: السنة. واحدة دورة زراعة ف: حالة  مستنقعات المياهمن  يدادج

 ؛من األرز سنوياطنا  3 311 إلى سيرتفعضاف: اإلنتاج اإل، فإن اثنين ف: السنةموسمين 

 بقرة 5 111 × بقرة لتللترات ف: المتوسط  1 تميتهمن الحليب  بيعهالذي سيتم ضاف: اإلنتاج اإل (5)
طنا إضافيا من الحليب ف: السنة ف:  212قدره  ،ف: المائة 21× سنة ف: ال إنتاج ألبان يوم 511 ×

ف:  21بافتراض أن  5132طنا إضافيا من الحليب ف: السنة بحلول عام  2 313إلى  5151عام 
 ؛منتجة لأللبانسنويا المستوردة من األبقار  المائة

الحظائر دائمة )االصطبالت اللتل بقرة ف: ف: السنة  أطنان 2 قدره السمادمن إضاف: إنتاج  (3)
 ؛من السماد سنويا اطن 7 121 ي، أبقرة 5 711لعدد ( اإلسمنتية

 لدىعلى األقل أن يتضاعف والذرة( ينبغ:  والفاصولياءإنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية )الموز  (2)
 استخدام السماد.  يقومون بتربية األبقار نتيجة مستفيد 5 711

 والتجهيزلتخزين والحفظ بالنسبة ل : 

لحصول على سمح بايتقشير متطورة لل اتوحدف: تقشير باألرز غير المقشور، فإن الفيما يتعلق  (5)
لتل  فرنك بوروندي 5 111 قدره سعرباع بمتوسط ي ف: المائة 55 تهنسبتسر محصول أرز ب

ف:  51 تهنسبتسر يحتوي على الذي ألرز ل لتل تيلوغرام فرنك بوروندي 5 111 مقابل تيلوغرام
على  فرنك بوروندي مليون 351 قدرها التقليديةالتقشير وحدة بمقارنة مبيعات أتبر سيعن: ، المائة
 ؛األقل

 فرنك بوروندي 511 قدرهامضافة بقيمة ومنافذ البيع ببيعه لصناعات األلبان الحليب تبريد سيسمح  (5)
فيما يتعلق على األقل  مليون فرنك بوروندي 532.2ضافية اإل مبيعاتالتبلغ ل، على األقل ترلل
إذا ما أخذ ف: االعتبار على األقل  مليون فرنك بوروندي 5 213وتزيد إلى فقط اإلضافية ألبقار با

والذي لم يتن سعر الحليب يصل إليه بسبب ( 3 122بالفعل )متاح  األبقارحليب أعلى سعر ل
 ؛عملية تبريد الحليب االفتقار إلى

الحليب  بزيادة قيمةاآللية الحليب بالوسائل ثانوية وشبتة من جامع: إنشاء مراتز جمع سيسمح  (3)
 تبلغمبيعات إضافية  وتحقيق وغيرهاوبوتينيانا  موهانغاموتاهو و حتى اآلن ف: بلدات الذي يستهلك 

 .على األقل فرنك بورونديمليون  121
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 وتمويله وفوائده  المشروعتكاليف  -سادسا
دوالر  52 732 511 زادت ميزانية المشروع منوقد مليون دوالر أمريت:.  51 قدره تتميل:التمويل المبلغ إن  -15

من الصندوق  تتميل:( تمويل 5)من خالل المساهمات التالية: دوالرا أمريتيا  13 132 121أمريت: إلى 
دوالرا  5 721 553 بقيمةحتومة بوروندي  نظيرة منالمساهمة ال (5)؛ أمريت: دوالر 51 111 111 قدره

 ينمساهمة المستفيد (3)دوالرا أمريتيا؛  1 521 553مساهمتها ل، وبذلك يصبح المبلغ اإلجمال: أمريتيا
. دوالرا أمريتيا 5 251 533 ممساهمتهل، وبذلك يصبح المبلغ اإلجمال: دوالرا أمريتيا 5 151 533 قدرهاو 

. وال دوالرا أمريتيا 52 521 221 قدرهلتقرير الرئيس: الوارد ف: امجموع الزيادة ف: الميزانية وبذلك يتون 
يساهم االتحاد األوروب: وبرنامج األغذية العالم: ووتالة التعاون التندية ف: التمويل التتميل:، علما بأنها 

 التمويل األول:.اشترتت ف: 

 5الجدول 
 تكميليلتمويل البالنسبة لوجهة التمويل اإلنفاق التكاليف حسب فئة 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 

 :0جهة التمويل 
 الصندوق

 :4جهة التمويل 
 ب:و االتحاد األور 

 :3جهة التمويل 
 الحتومة

 :3جهة التمويل 
برنامج األغذية 

 العالم:
 :5جهة التمويل 

 تندا
 :6جهة التمويل 
 المستفيدون

 المجموع 

اإلنفاق التتاليف حسب فئة 
لتمويل بالنسبة لوجهة التمويل 

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ تتميل:ال

 253 8  510 1   -  -     -  743 6 األشغال المدنية -0

 746 4  -  - -    -  2 626 المواد والمعدات -4

 344  -  - -    -  344 المرتبات -3

الدراسات والمساعدة  -2
 الفنية

1 057  -    - -  -  1 057 

 002 1  -  - -    -  002 1 التدريب -5

 407 1  -  - -    -  407 1 الدعمأموال  -6

 387 2  -  - -    -  387 2 تقديم الخدمات -6

 567 1  -  - -    -  567 1 الرواتب -أ8

 404 3  -  - -  785 2 -  618 مصاريف التشغيل -ب8

 130  -  - -    -  130 متنوعةمصاريف  -9

 295 24  510 1  - -  785 2   000 20 المجموع
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 5الجدول 
 تكميليالبالنسبة للتمويل التكاليف حسب المكون وجهة التمويل 

 الدوالرات األمريتية( بآالف)
 

قرض من 
 الصندوق

منحة من 
 الصندوق

جهات تمويل مشترك 
 أخرى

 المجموع  الجهة النظيرةالمقترض/ المستفيدون

التتاليف حسب المتون وجهة التمويل 
 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ تتميل:لتمويل البالنسبة ل

 254 12  - 510 1    744 10   اإلنتاج: رأس المال زيادة: 0المتون 

 تطوير المنتجات الزراعية: 4المتون 
 سواقالوصول إلى األوتحسين 

  6 707    - - 6 707 

 334 5 785 2  -    549 2   هوتسهيل : تنسيق المشروع3المتون 

 295 24 785 2 510 1  - 000 20   المجموع

 

ين تحسين نظام . غير أنه ال يزال يتعف: الوقت الحال: منخفضةللمشروع  ةالمخاطر االئتمانية العامو  -16
بوجود مديرية عامة للقابة داخل وزارة الزراعية والثروة الحيوانية  ، وتتفاقم مخاطر ذلكالمراجعة الداخلية

واحدة على األقل ف: السنة لتل هيئة وتقديم تقرير عنها إلى السلطات. وبالتال: يوص: متلفة بإجراء بعثة 
 . ف: الوزارة الداخلية الرقابة نظام لجودة خارج: تقييم إجراءإما بتحسين نظام المراجعة الداخلية للمشروع أو 

 5152 /أيارمايو 35ف:  ف: المائة 12.1صرف )ال تمعدال تتان، من المشروع خالل المرحلة األوليةو  -17
خطط العمل والميزانيات السنوية تنفيذ  تمعدالو منحة الصندوق ف: إطار القدرة على تحمل الديون( بالنسبة ل

مقدم: الخدمات  للتعاقد معالتدابير المتخذة خالل من  الصرفيمتن تعجيل و . ةمرضيلمنحة الصندوق 
لتلبية و لمشروع. ل موارد بشرية إضافيةوتوفير النتائج  يستندان إلىلميزانية نهج لدارة و لإلباستخدام نهج 

والمهارات( ف:  العددمن حيث مشروع )للاالحتياجات الوظيفية للمشروع، ينبغ: تعزيز موظف: اإلدارة المالية 
 رصد وثيق لألنشطة المالية لمقدم: الخدمات. إلجراءالميدان 

 االبتكارات وتوسيع النطاق -سابعا
سيتم توسيع ، عم تتثيف الزراعة وزيادة قيمتهامشروع دإلى المقدم من الصندوق  تتميل:لالتمويل اف: إطار  -18

تؤدي إلى األبقار الت: رعاة تضامن لمجتمع السلسلة  مثل، فعاليتها التتاليفيةاألنشطة الت: أثبتت نطاق 
المحاصيل  تاجإنف: السماد سيستخدم ) ةمباشرة )مبيعات الحليب( وغير مباشر بطريقة  دخل األسر زيادة

سيسمح إنشاء إنتاج األرز، و  وسيسمح استصالح مستنقعات المياه بزيادةالغذائية بما ف: ذلك الموز(. 
بسعر أعلى ومنافسة األرز المستورد ته ببيعه تحسين نوعيبهدف  ةمهنيبطريقة  وحدات تجهيز األرز وتعزيز

الحليب  لزيادة قيمةمرحلة جديدة  بدءسيتم  2باإلضافة إلى التبريد ف: مراتز جمع الحليب،و تنزانيا.  من
األلبان شبتة جامع:  وستتيحمدة صالحية الحليب.  مما سيؤدي إلى زيادةألبان صغيرة بإنشاء مزارع 

 .أيضا منافذ البيع الت: سيتم إنشاؤهاالحليب إلى  نقلالمناطق النائية و الوصول إلى اآللية بالوسائل 

                                                      
 زود بنظام اللتقاط الطاقة الشمسية.يمراتز جمع الحليب يقع ف: منطقة ال تصلها شبتة التهرباء وس أحد 2
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 اتفاقية تمويل المشروعالتعديالت المقترحة على  -ثامنا
من المقدم  تتميل:التمويل التأخذ ف: االعتبار ل اتفاقية المنحة ، سيتم تعديلالمجلس التنفيذيموافقة  بعد -19

سبتمبر/أيلول  31وتشمل التعديالت تمديد تاريخ إنجاز المشروع إلى  .وأي تغيير آخر مطلوب الصندوق
يعزز خطة التمويل أن هذا التمويل ومن شأن  .5152مارس/آذار  35وتاريخ إقفال المنحة إلى  5152

 .المشروع أي تغيير ف: وصف يترتب عليه ولنتصميم المشروع  عندالمتفق عليها 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -تاسعا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  جمهورية بورونديبين الحالية تمويل الاتفاقية تعديل على الشتل يس -21

 .المتلق:المقترح إلى  تتميل:الثيقة القانونية الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل الو 

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل بموجب القوانين السارية فيها سلطة مخولة  جمهورية بورونديو  -21
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن  -22  الدول: للتنمية الزراعية المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق تتميل:الالتمويل وا 
 .ف: الصندوقومعاييره  التمويلوسياسات 

 التوصية -عاشرا

 القرار التال:: من خالل اعتمادالمقترح التمويل أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -23

 اعشر مليون أربعة اتعادل قيمته ةتتميليمنحة  جمهورية بوروندي : أن يقدم الصندوق إلىقـرر
، وأن (وحدة حقوق سحب خاصة 52 511 111وحدة حقوق سحب خاصة )ومائتين وخمسين ألف 

هذه  الواردة ف:واألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتامخضع ألية شروط ت
 .الوثيقة

 تانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 

 


