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 الموافقةبتوصية 
رئيس الصندوق سلطة التفاوض ووضع اللمسات األخيرة على اتفاق  أن يفوضالمجلس التنفيذي مدعو إلى 

سالسل القيمة الجاري ف: مشروع تنمية لدعم أنشطة تنمية سالسل القيمة ف:  روتفلر مؤسسةأموال تتميلية مع 
 .9، على نحو أساس: تما هو وارد ف: الفقرة نيجيريا

 مقترح بشأن قبول أموال تكميلية من مؤسسة روكفلر
 الخلفية -أوال 

 مؤسسة من تتميلية أموال للحصول على يسعى الصندوق أنمدعو لإلحاطة علما ب التنفيذي المجلس -1
الصندوق  رئيسيلتمس  الغاية، هذهومن أجل . نيويورك مقرها ربحية غير خيرية منظمة وه: روتفلر،
على نحو  مطابق ،ةتتميلي أموال اتفاق على خيرةاأل اللمسات ووضع لتفاوضعلى ا التنفيذي المجلس موافقة

 .الوثيقة هذهمن  األول قالملح ف: الواردة أساس: للشروط

دوالر أمريت:  مليون 1 500 000وقد سعى الصندوق للحصول على أموال تتميلية من مؤسسة روتفلر بقيمة  -2
التسافا ف: والية أوغون ف: نيجيريا،  قديم مساعدة تقنية محددة لصغار مزارع:لت سنوات ثالثعلى مدى 

نشاء التسافا لشرتة نيجيريا لصناعة الجعة، الشرتة المحلية  إمداداتبهدف إدماج المزارعين ف: سلسلة 
 التابعة لشرتة هاينتن. 

 تنفيذ دعم إلى الصندوق يهدف أوغون، والية ف: التسافا مزارع: لصغار ف: السوق ةفرصحديد ت وبعد -3
 مستدامة يةتسويق فرصة لبناء القيمة سلسلة ف: الشرتاء مع بالتعاون التقنية والمساعدة اإلرشاد أنشطة

 تنمية مشروع ومخرجات أهداف مع المساعدة هذهواءم توت. الصغيرة الحيازات ألصحاب األعمالتوجهها 
 . نيجيريا الصندوق ف: الجاري الذي يدعمه القيمة سالسل

بمعمل  ينالمحلي التسافا مزارع: وربط ،وتدريب تجميع، مساعدة ف: المشروع هذا من العام الهدف يتمثل -4
 ءنشا مورد وهو أويو، والية ف: عملي، Psaltry International Company Ltd ،تحديده تم شريكنشاء 
 على ةقادر  غير Psaltryشرتة فإن  الخام، اإلمدادات لنقص ونظرا .لشرتة نيجيريا لصناعة الجعة التسافا
هذه الفجوة، المعمل على سد  المشروع وسيساعد. شرتة نيجيريا لصناعة الجعة هايلعمل التامل الطلب تلبية

تسعى السوق. و  مستدام توجهه نهجيازات الصغيرة من خالل حوزيادة دخول مزارع: التسافا من أصحاب ال
 تافية إمدادات على الحصول إلى حاجةب ألنها شراتةإلى  ،النهائ: المشتري ،شرتة نيجيريا لصناعة الجعة

 روتفلر مؤسسةو . طاقته ل: بتاملالمح الجعة مصنع لتشغيل المجهز التسافا ءنشال محلية مصادر من
 قيمة سالسل ف: الحصاد بعد ما خسائر تخفيضل ت: توليهاال االستراتيجية ولويةنظرا لأل بالتعاون مهتمة
 والنتائج األنشطة على الضوء لتسليط ةالمرفق يميةهامفال مذترةالمعا  شرتاءال أعد وقد. نيجيريا ف: التسافا
 من الشرتاء عن محليا الصندوق قبل من الواجبة تحرياتال تأجري وقد. التعاون من جراء تحقيقها المراد
 .الشراتة ف: المشارتين الخاص القطاع
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 رئيس: تنفيذي تشريك (EUCORD) الريفية للتنمية ةاألوروبي التعاونية روتفلر ومؤسسة الصندوق حددوقد  -5
 من لمستفيدينعلى ا الصندوقالت: يشترطها  الواجبة العناية لمتطلبات االمتثالب رهنا وذلك المشروع، لهذا
 ،الريفية للتنمية ةاألوروبي التعاونيةوقد عملت  .سياسة تمويل المنح ف: الصندوق مع تمشيا وذلك ،المنح

 تنمية على شرتة نيجيريا لصناعة الجعة مع واسع نطاق على بروتسل، مقرها ربحية غير منظمة ه:و 
 تنفيذيال شريكألن تتون ال روتفلر مؤسسة قبل منتمت التوصية بها و  نيجيريا، ف: التسافا إمدادات سلسلة

 مع الريفية للتنمية ةاألوروبي التعاونيةو  الصندوقسيعمل  المبادرة، هذه إطار ف:و . التعاون هذا ف: للصندوق
 األراض: من هتتار 3 000 حوال: ونزرعأصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمن  المزارعينمن  3 000
منخرطون  نالمزارعو  هؤالء. و Psaltryلشرتة ( المحددة الطلب فجوة) التسافا من متري طن 60 000 لتوريد
، وسوف يجري توفير خدمات اإلرشاد والمساعدة التقنية لهم ةمشروع تنمية سالسل القيم ف: بنشاط بالفعل

 .نيجيريا لصناعة الجعة وشرتة  Psaltryلتلبية طلب شرتة 

 ذات والقيود والشروط ،تتميلية أموال إدارة قبول بشأن قرار التخاذ المختص الجهاز هو التنفيذي مجلسال -6
دارة لتلق: أي ،الصندوق رئيس إلى السلطة تلك من جزء تفويض المجلس قرروقد . الصلة  أي من المنح وا 
 نيةتق مساعدة وأنشطة دراسات لتمويل األعضاء الدول ومن الجارية، الصندوق مشروعات لتمويل مصدر
 تين: الوثيقف محدد هو مال مماثلة ظروف ف:و  الصندوق، عملياتب صلة ذات األجل قصيرة

EB 1986/28/R.47 وEB 1987/30/R.28 ف: عضو دولة ليست روتفلر مؤسسةوبما أن . التوال: على 
 ،القيمةمشروع تنمية سالسل  تنفيذبشتل مباشر  تمول لن المقترحة التتميليةاألموال  مساهمةو  الصندوق،

سلطة  الصندوق رئيس فوضي نمدعو أل التنفيذي المجلسه، فإن أهداف تحقيق دعمتس اأنه من الرغم على
  .مؤسسةال مع ةتتميلي أموال اتفاق على خيرةاأل اللمسات ووضع لتفاوضا

 التتاليف تغطية تموست ،(الفائدةب االحتفاظ إلى باإلضافة المائة ف: 7) بالتامل التتاليف استرداد مبدأيطبق س -7
 .هذهاإلدارة  رسوم خالل من المباشرة غير

 .الحقةللعلم ف: دورة  المجلس على وقعمال االتفاقوف يعرض سو  -8

 التوصية -ثانيا 

 اتفاقعلى  األخيرة اللمسات ووضع لتفاوضاسلطة  الصندوق رئيسمدعو ألن يفوض  التنفيذي المجلس -9
 على نحو أساس: بما يتفق نيجيريا، ف: القيمة سلسال تنمية مشروع دعمل روتفلر مؤسسة مع ةتتميلي موالأ

 .الوثيقة هذهمن  األول قالملح ف: الواردة لشروطا مع

 

 


