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 الموافقةبتوصية 

 .من هذه الوثيقة 10الفقرة ف:  ةالواردالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 

 الخلفية -أوال
، صادق المجلس التنفيذي على قرض 2018ف: دورته الثالثة والعشرين بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان  -1

مليون يورو لجمهورية البوسنة والهرسك للمساعدة على تمويل مشروع المشروعات الريفية  11.9بقيمة 
ما ه: واردة ف: برنامج الفرص ت ف: البالد المشروع مع استراتيجية الصندوق هذا والتنمية الزراعية. ويتسق
، وبخاصة تأتيده على روابط السوق وتنمية 2018-2013للفترة تائج المستند إلى الناالستراتيجية القطرية 

 الزراعة التجارية واألعمال الزراعية الصغيرة.

تنمية االقتصادية الريفية والحد من الفقر. وسوف تحقيق الوقد صمم المشروع إلدخال نموذج قابل للتترار ل -2
لفرص األعمال الريفية الجديدة لصالح الستان الريفيين الفقراء والشباب، ولربط المزارعين من  يطلق العنان

 .أصحاب الحيازات الصغيرة، ومنظمات المزارعين واألعمال الزراعية واألسواق التجارية

الريفية للمشروع ف: المساهمة ف: التنمية االقتصادية  ةاإلجمالي الغايةتمثل تأهداف المشروع الرئيسية:  -3
والحد من الفقر، من خالل تحسين سبل العيش وتوليد العوائد وتعزيز مستويات معيشة األسر المستهدفة. أما 

يتمثل ف: زيادة دخل األسر الريفية الفقيرة والشباب الريفيين من خالل إشراتهم ف: األعمال الزراعية فهدفه 
 جديدة لسأسر المستفيدة للحصول على المربحة وخلق فرص العمالة. وسوف يخلق هذا المشروع سبال

 الوظائف أو إليجاد أنشطة مولدة للدخل.

. وتنص قواعد الصندوق للمشروعات 2020على اتفاقية التمويل هو أبريل/نيسان الموعد األقصى للتوقيع  -4
ن لم يتم توقيع اتفاقي 2018الت: تمت المصادقة عليها قبل دورة ديسمبر/تانون األول عام  ة على أنه وا 

شهرا من المصادقة على المشروع، فإن المخصصات المرصودة له تلغى بشتل  24التمويل ف: غضون 
 أوتوماتيت:.

أسفها العميق للصندوق بسبب  حتومة البوسنة والهرسك نقلت، 2019سبتمبر/أيلول  17وبرسالة مؤرخة ف:  -5
تمديدا لمدة  طلبتفاقية التمويل و استتمال اإلجراءات الرامية إلى قبول شروط اتعلى التأخيرات الت: طرأت 

 شهرا للموعد األقصى المحدد للتوقيع على هذه االتفاقية. 12

 وضع توقيع القرض -ثانيا
إال أن هذه االتفاقية لم توقع بسبب ، 2018تم التفاوض على اتفاقية تمويل القرض ف: أبريل/نيسان  -6

التأخيرات ف: تشتيل الحتومات على تل من المستوى الوطن: ومستوى التيان منذ انتخابات أتتوبر/تشرين 
 .2018األول 
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اتفاق ديتون للسالم، هيتلية حوتمة معقدة لمجموعات األغلبية الثالث ف: البوسنة والهرسك، وه:  خلق -7
البوسنيين والصرب والتروات. ويتم حتم البالد على مستويين وهما المستوى الوطن: األعلى، عالوة على 

وللحتومة على جمهورية صرب البوسنة واتحاد البوسنة والهرسك. ه: يين، و سمستوى التيانين المؤس
المستوى الوطن: ومستوى التيانين برلمانه الخاص وحتومته الخاصة. وحتى تاريخه، تم تعيين حتومة 

. ويتطلب إبرام بعدوالحتومة الوطنية لم يتم تعيينهما تحاد اال ت:جمهورية صرب البوسنة، ف: حين أن حتوم
عد التوقيع على اتفاقية التمويل البد من اتفاقية التمويل انخراط الحتومات الثالث ف: هذه العملية. وب

إضافة إلى الحتومة الوطنية  ؛المصادقة عليها من قبل برلمانات تل من االتحاد وجمهورية صرب البوسنة
ومجلس: البرلمان الوطن:، لتخضع بعدئذ للمصادقة النهائية من قبل الرئاسة وبعدئذ تنشر ف: الجريدة 

 ، يبقى من الصعب التنبؤ بتوقيع هذه المصادقة.الرسمية. وبسبب هذا الوضع السياس:

ويعن: هيتل الحوتمة المعقد هذا والتوترات السياسية ف: البالد بأن النظام السياس: فيها عرضة لالختناقات،  -8
وبالتال: فإن تاريخ تشتيل الحتومات غير معروف حتى اآلن. وبناء عليه، فإنه من غير الواقع: توقع أن 

 ، ومن الصعب أيضا التنبؤ بتاريخ التوقيع2020أبريل/نيسان  13فاقية التمويل قبل يتم التوقيع على ات
 .المحتمل

تما  التيانين والحتومة الوطنية ت:حتومتل من نجم عن الحافظة القطرية نتائج جيدة والتزام القوي من قبل  -9
إذ تجاوز المشروع هدفه المبدئ: ف:  المنجز حديثا. الريفيةواضح من أداء مشروع تنمية األعمال هو 

نتيجة لعب فيها التمويل المشترك اإلضاف: من حتومة جمهورية  :وه –بالمائة  361االنتشار بأتثر من 
صرب البوسنة دورا رئيسيا. وعلى المستوى الميدان:، نجم عن هذا المشروع نتائج جيدة لجهة مضاعفة 

 المردودات المحصولية ودخول المزارعين.

 التوصية -ثاثال
الموعد على تمديد  بالمصادقةالمجلس التنفيذي  يوصىأعاله،  ةالوارد والمسوغاتاستنادًا إلى المعلومات  -11

عشر  ثناالمدة  مشروع المشروعات الريفية والتنمية الزراعيةبالخاصة  التمويللتوقيع اتفاقية  المحدد األقصى
 .2021 أبريل/نيسان 13غدو بتاريخ يبحيث  – شهرا
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