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 الموافقةبتوصية 

على النحو الذي أكدته الحكومة،  دور هذا البرنامج في االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الريفي إلىبالنظر 
مشروع التنمية الريفية تمويل  اتفاقيةعلى  المهلة الزمنية للتوقيعتمديد  علىيوصى بأن يوافق المجلس التنفيذي 

 12 لمدة فالكون )المرحلة الثالثة(و الرا المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه الجافة في واليتي 
 .2018/آب أغسطس 31 ، حتىشهرا

 رئيس الصندوقمذكرة 

مشروع التنمية الريفية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه 
 )المرحلة الثالثة( الرا وفالكونفة في واليتي الجا

 تمديد المهلة الزمنية للتوقيع على اتفاقية التمويل
 الخلفية -أوال
في ذلك  يعادل)ما  مليون يورو 6.81 قيمتهقرض  على 2015 /أيلولسبتمبر 7في  التنفيذيفق المجلس وا -1

 لحكومة جمهورية فنزويال البوليفارية( بموجب إجراء انقضاء المدة مليون دوالر أمريكي 7.62الوقت حوالي 
مشروع التنمية الريفية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه الجافة في واليتي  لتمويل

مليون دوالر أمريكي. ويركز المشروع على  68. وبلغت مساهمة الحكومة )المرحلة الثالثة( الرا وفالكون
بلدية  40مدقع تعيش في تعاني من الفقر والفقر الأسرة  18 000ويستهدف  ،في البلد الجافةمناطق شبه ال

)بعد  2017 /أيلولسبتمبر 6للتوقيع على اتفاقية التمويل في  ةفي واليتي الرا وفالكون. وتنتهي المهلة الزمني
 (.عامين من موافقة المجلس التنفيذي

بعد )ثالثة أشهر  2015كانون األول /منذ ديسمبريمر البلد  القرض إلى أنعلى توقيع اليرجع التأخير في و  -2
 ة.بحالة سياسية غير مستقرة حالت دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبالموافقة على المشروع( 

 فعالية القرض حالة -ثانيا
التوقيع عملية  2015أيلول /سبتمبرمنذ السلطات القطرية مع عن كثب عبة أمريكا الالتينية والكاريبي تتابع ش   -3

إجراءات الموافقة الداخلية  وتتم. روعفعالية القرض وبدء المشإعداد على اتفاقية التمويل نظرا للحاجة إلى 
في البلد، ولكن بالنظر إلى  بشكل جيدالرسمي على اتفاقية التمويل  الطابعالتي تتبعها الحكومة إلضفاء 

 ة.العمليمن هاء تنلال وقتمزيد من الالسياق القطري الحالي، هناك حاجة إلى 

 ية حتىاالتفاقعلى لتوقيع لطلب فيها تمديد الموعد النهائي تالصندوق  إلىرسالة رسمية  الحكومةأرسلت و  -4
 المرفق(. اإلجراءات اإلدارية الداخلية )انظر نتهاء منالل 2018آب /أغسطس 31
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 طبق األصلنسخة 

 الشعبية لالقتصاد والمالية في جمهورية فنزويال البوليفارية[ القوىوزارة  رأسية]
F 000491 

 2017 /آبأغسطس 4كراكاس، 

 السيد جيلبير أنغبوإلى: 

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

مشروع التنمية الريفية المستدامة من أجل 
تحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه الجافة 

 في واليتي الرا وفالكون )المرحلة الثالثة(

 ،أنغبوعزيزي السيد 

أشير إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن و  لكمأود أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم تحياتي 
التنمية الريفية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي في المناطق شبه الجافة في على اتفاقية التمويل لمشروع 

للحصول على  2015أيلول /سبتمبر 7تمت الموافقة على المشروع في  قد. و واليتي الرا وفالكون )المرحلة الثالثة(
الشعبية للزراعة الحضرية، من خالل مؤسسة التدريب واالبتكار  القوىوزارة  هتنفذمليون يورو، وس 6.81قرض بقيمة 

 .لدعم الثورة الزراعية

التي تحدد المهلة الزمنية للتوقيع على اتفاقية  2017نيسان /أبريل 5الرسالة المؤرخة  وفي ضوءولهذا الغرض 
 .2018 آب/أغسطس 31، يرجى التكرم بتمديد المهلة المذكورة أعاله حتى 2017أيلول /سبتمبر 6 لتكونالتمويل 

على لتوقيع لالحصول على جميع التراخيص القانونية المطلوبة بجمهورية فنزويال البوليفارية لالتمديد  سيسمح هذاو 
 التمويل هذا العام. اتفاقية

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،و 

 الشعبية لالقتصاد والمالية في جمهورية فنزويال البوليفارية[ القوى]ختم وزارة 

 ]التوقيع[
 

 رامون أوغوستو لوبو مورينو

 الشعبية لالقتصاد والمالية القوىوزير 

 سمية، المنشور في الجريدة الر 2.652بموجب المرسوم رقم  المعين

 2017 /كانون الثانييناير 4، 41.067 الرقمجمهورية فنزويال البوليفارية، ل

 


