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 جمهورية بنن وجمهورية توغو 

 البرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية

 ضميمة

البرنامج اإلقليمي لتكامل  بشأنعلى تقرير رئيس الصندوق التالية  والتعديالت ضمائمالانتباه المجلس التنفيذي إلى  يلفت

بخط على نص التقرير ولتيسير الرجوع إليها، ترد اإلضافات . (EB 2020/131(R)/R.11) عيةاألسواق الزرا

 .بارز، بينما يظهر النص المحذوف يتوسطه خط

 

 صبح كما يلي:يعدّل موجز التمويل لي ،iiiالصفحة 

 الصندوق المؤسسة الُمباِدرة:

 لوزارتان المسؤولتان عن الشؤون المالية في بنن وتوغوا :المتلقيان/المقترضان

 :الوكالتان المنفذتان

 بنن:

 توغو

 

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك

  مصايد األسماكوزارة الزراعة واإلنتاج الحيواني و

 اإلقليمية للزراعة واألغذيةالوكالة  المستفيد من المنحة اإلقليمية:

 التكلفة الكلية للبرنامج:

 بنن:

 توغو:

 (تقريبا مليون دوالر أمريكي 108.56يورو )ما يعادل مليون  92.8حوالي 

 أمريكيدوالر  62 827 500

 ر أمريكيدوال 42 732 900

التجديد [ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق

 :]الحادي عشر لموارد الصندوق

في المائة من التكلفة  33.6)أي  تقريبا(مليون دوالر أمريكي  36.50مليون يورو )ما يعادل  31.20

 اإلجمالية(

في المائة منها  73، يتم تقديم تقريبا(مليون دوالر أمريكي  021.9مليون يورو )ما يعادل  18.72 بنن:

 على شكل قرض بشروط تيسيرية للغاية )أي بشروط مواتية بشكل خاص(

في المائة منها  73، يتم تقديم تقريبا(مليون دوالر أمريكي  014.6مليون يورو )ما يعادل  12.48 توغو:

 على شكل قرض بشروط تيسيرية للغاية

 قرضان بشروط تيسيرية للغاية الصندوق: ذين يقدمهمالال القرضينشروط 

 قرض بشروط تيسيرية للغاية بنن:

 قرض بشروط تيسيرية للغاية توغو:

الصندوق  المنحتين اللتين يقدمهماقيمة 

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون 

 :)التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(

 

 تقريبا(مليون دوالر أمريكي  8.10مليون يورو )ما يعادل  6.93 بنن:

 (تقريبامليون دوالر أمريكي  5.40مليون يورو )ما يعادل  4.62 توغو:

؛ )صندوق األوبك للتنمية الدولية) دوق منظمة البلدان المصدرة للنفط من أجل التنمية الدوليةنص في التمويل:الجهات المشاركة 

 حكومة بنن؛ حكومة توغو؛ المستفيدون

مليون دوالر  26مليون يورو )ما يعادل  22.23، بقيمة تعادل 1صندوق األوبك للتنمية الدولية قيمة التمويل المشترك:

 تقريبا(أمريكي 

                                                      
وتوغو خطابات الطلب إلى صندوق األوبك للتنمية الدولية. وخالل بعثة التصميم، أعرب يتم التفاوض بشأنه حاليا بعد توجيه حكومتي بنن  1

 صندوق األوبك للتنمية الدولية عن اهتمامه البالغ بالمساهمة في خطة التمويل.
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 تمويل مواز شروط التمويل المشترك:

مليون دوالر  015.5مليون يورو )ما يعادل  13.26، بقيمة تعادل 2حكومة بنن وحكومة توغو :المتلقين/المقترضينمساهمة 

 تقريبا(أمريكي 

 تقريبا(مليون دوالر أمريكي  8.81مليون يورو )ما يعادل  7.53 بنن:

 تقريبا(مليون دوالر أمريكي  6.69مليون يورو )ما يعادل  5.72 توغو:

 تقريبا(دوالر أمريكي  مليون 5.05و )ما يعادل رمليون يو 4.32 مساهمة المستفيدين:

 تقريبا(مليون دوالر أمريكي  4.02مليون يورو )ما يعادل  3.43 بنن:

 تقريبا( مليون دوالر أمريكي 1.03 1.34مليون يورو )ما يعادل  0.88 توغو:

 تقريبا(ماليين دوالر أمريكي  10مليون يورو )ما يعادل  8.55 الفجوة التمويلية:

دوالر أمريكي مليون  19.53 19 529 000مليون يورو )ما يعادل  16.69المبلغ اإلجمالي:  قيمة تمويل المناخ الذي يقدمه الصندوق:

 تقريبا(

 مليون يورو )ما يعادل 5.95المبلغ المقدم بموجب التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق: 

 (تقريبادوالر أمريكي  مليون 6.96 6 964 500

قيمة المنحة اإلقليمية التي يقدمها الصندوق إلى 

 الوكالة اإلقليمية للزراعة واألغذية

 3 تقريبا(مليون دوالر أمريكي  2مليون يورو )ما يعادل  1.71

 الصندوق والوكالة اإلقليمية للزراعة واألغذية المؤسسات المتعاونة:

 

 لتصبح كما يلي: 3، تعدّل الحاشية ivالصفحة 

( مليون يورو 0.9 واحد مليون دوالر أمريكيمن المتوقع أيضا أن يقدم صندوق األوبك للتنمية الدولية منحة )بقيمة  3"

الخاصة بالبرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية )التنسيق واألنشطة على المستوى لتمويل المنحة اإلقليمية 

 اإلقليمي(."

 لتصبح كما يلي: 31، تعدّل الفقرة 12الصفحة 

تمشيا مع منهجيات المصارف اإلنمائية متعددة األطراف فيما يخص تمويل المناخ، يشمل البرنامج اإلقليمي  -31"

دوالر  19 529 000ية تمويال من الصندوق يتعلق بتغير المناخ تعادل قيمته اإلجمالية لتكامل األسواق الزراع

يورو  5 953 581.81 دوالر أمريكي 6 964 500)حيث يتم تقديم مبلغ يورو  16 694 306.72 أمريكي

14 ناخ موارد(. ويبلغ تمويل التكيف مع تغير الملمن برنامج القروض والمنح الخاص بالتجديد الحادي عشر ل

 دوالر أمريكي 5 115 500)بما في ذلك يورو  12 165 327.41 دوالر أمريكي 231 000

 التجديد الحادي عشر للموارد(، ويبلغ تمويل التخفيف من آثار تغير  من يورو 969.74 372 4

 دوالر أمريكي 1 849 000)بما في ذلك  يورو 4 528 979.31 دوالر أمريكي 5 298 000 المناخ

تمويل المناخ الخاصة بكل  إلفراديةمبالغ اوتعادل من التجديد الحادي عشر للموارد(.  يورو 1 580 612.07

دوالر أمريكي  6 264 500 لبنن )بما في ذلك يورو 10 710 377.84 دوالر أمريكي 12 529 000بلد: 

 دوالر أمريكي 7 000 000ومن تمويل المناخ بموجب التجديد الحادي عشر للموارد( يورو  5 355 188.92

من تمويل المناخ  يورو 598 392.88 دوالر أمريكي 700 000لتوغو )بما في ذلك  يورو 5 983 928.88

 .بموجب التجديد الحادي عشر للموارد(

                                                      
 المبالغ المقابلة للرسوم والضرائب وتوفير المكاتب لوحدة إدارة البرنامج وقطع األراضي إلنشاء األسواق. 2
( لتمويل المنحة اإلقليمية مليون يورو 0.9 واحد مليون دوالر أمريكيمن المتوقع أيضا أن يقدم صندوق األوبك للتنمية الدولية منحة )بقيمة   3

 الخاصة بالبرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية )التنسيق واألنشطة على المستوى اإلقليمي(.



EB 2020/131(R)/R.11/Add.1  

3 

 لتصبح كما يلي: 32، تعدّل الفقرة 12الصفحة 

-2021سيمتد تنفيذ البرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية في بنن وتوغو على مدى ست سنوات ) -32"

 مليون دوالر أمريكي 108.6(. وتقدر تكلفته اإلجمالية، بما في ذلك مخصصات الطوارئ، بمبلغ 2026

موزعة بين المكون  األفريقيةمليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية  63.5، أي حوالي مليون يورو 92.84

، أي يورومليون  45.97 مليون دوالر أمريكي 53.8األول، تكامل األسواق وريادة األعمال الريفية، بقيمة 

، التحول نحو زراعة 2في المائة(؛ والمكون  49.5) مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية األفريقية 31.5

مليار فرنك  22.6، أي مليون يورو 32.94 مليون دوالر أمريكي 38.5أسرية متكيفة مع تغير المناخ، بقيمة 

، الحوار السياساتي وانخراط المواطنين، 3 في المائة(؛ والمكون 35.5من فرنكات الجماعة المالية األفريقية )

ريقية مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية األف 3.4، أي مليون يورو 4.99 مليون دوالر أمريكي 5.9بقيمة 

مليارات فرنك  6، أي مليون يورو 8.89 مليون دوالر أمريكي 10.4في المائة(؛ وتكاليف تنفيذ بقيمة  5.4)

 ."في المائة( 9.6من فرنكات الجماعة المالية األفريقية )

 لتصبح كالتالي: 33، تعدّل الفقرة 12الصفحة 

ماليين  5وسيتم تمويل األنشطة اإلقليمية للبرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية بمبلغ إجمالي قيمته  -33"

 مليون دوالر أمريكي 2على النحو التالي: منحة إقليمية من الصندوق بقيمة  مليون يورو 4.27دوالر أمريكي 

 0.85 مليون دوالر أمريكي 1ولية بقيمة ، ومنحة إقليمية من صندوق األوبك للتنمية الدمليون يورو 1.71

)ويقابل المنحتين العمود "المنح اإلقليمية من الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنية" في الجدول أدناه(، مليون دوالر 

مليون  1.2، منها مليون يورو 1.71 مليون دوالر أمريكي 2)من مكون المنح( بقيمة  وإعادة إقراض قطري

 من توغو." مليون يورو 0.68 مليون دوالر أمريكي 0.8ومن بنن  مليون يورو 1 دوالر أمريكي
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 بالجدول التالي: 1، يعّوض الجدول 14الصفحة 

 1الجدول 

 424اإلقليميةوالبلد بما في ذلك المنح  (والمكون الفرعي)تكاليف البرنامج حسب المكون 

 الدوالرات األمريكية( بآالف)

 توغو بنن 

المنح اإلقليمية المقدمة من الوحدة 
 المجموع اإلقليمية للمساعدة التقنية

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون/المكون الفرعي

 الريفية األعمال وريادة األسواق تكامل-1
        

 2.4 190.37 2 - - 47.7 045.39 1 52.3 144.98 1 الصيانة ونظم االقتصادية التحتية البنية إدارة 1-1

 37.1 473.84 34 - - 43.1 858.18 14 56.9 615.66 19 االقتصادية التحتية البنية تأهيل إعادة 1-2

 10.0 310.05 9 - - 41.8 889.72 3 58.2 420.41 5 األسواق حول المتمحورة والتعاونيات والشباب للنساء األعمال ريادة 1-3

 49.5 974.27 45 - - 43.1 793.30 19 56.9 180.97 26 المجموع الفرعي

 المناخ تغير مع متكيفة أسرية زراعة نحو التحول -2
      

- - 

 8.0 447.94 7 - - 41.1 058.22 3 58.9 389.72 4 المناخ تغير وجه في الصمود على وقادرة مستدامة زراعة تنمية 2-1

 24.7 930.07 22 - - 32.5 460.08 7 67.5 470.08 15 للري المستدامة اإلدارة 2-2

 النساء إشراك ودعم لألسر التغذوي األمن تحسين 2-3
1 334.25 52.2 1 224.06 47.8 - - 2 558.30 2.8 

 35.5 936.40 32 - - 35.7 742.35 11 64.3 194.05 21 المجموع الفرعي

 المواطنين وإشراك السياساتي الحوار -3
        

 3.7 420.84 3 25.9 887.16 33.9 161.31 1 40.1 372.37 1  السياساتي الحوار 3-1

 1.7 566.25 1 54.6 854.85 22.7 354.76 22.8 356.56 المواطنين إشراك 3-2

 5.4 987.09 4 34.9 742.01 1 30.4 516.16 1 34.7 728.93 1 المجموع الفرعي

 والتقييم والرصد والتنسيق اإلدارة -4
       

- 

 8.0 423.75 7 8.5 633.10 38.6 868.10 2 52.8 922.55 3 المؤسسي والدعم البرنامج إدارة 4-1

 1.6 481.11 1 12.8 189.43 41.2 610.28 46.0 681.31 المعرفة وإدارة والتقييم الرصد 4-2

 9.6 904.86 8 9.2 822.62 39.1 478.37 3 51.7 603.86 4 المجموع الفرعي

 100.0 802.19 92 2.8 564.54 2 39.4 530.09 36 57.9 707.90 53 المجموع

                                                      
 )والتي يجري التحقق منها حاليا(. صندوق األوبك للتنمية الدوليةالمقدمة من الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنية" في الجدول، وهي منح من الصندوق ومن  يشار إليها باسم "المنح اإلقليمية 424
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 التالي: بالجدول 2، يعّوض الجدول 15صفحة ال

 2الجدول 

 تكاليف البرنامج حسب المكون )والمكون الفرعي( والجهة الممولة

 الدوالرات األمريكية( بآالف)

 قرض الصندوق منحة الصندوق 
اإلقليمية  المنحة

 للصندوق
قرض صندوق األوبك 

 للتنمية الدولية

المنحة اإلقليمية 
لصندوق األوبك 
 مساهمة الحكومتين عينا الفجوة التمويلية للتنمية الدولية

مساهمة 
 المستفيدين نقدا

مساهمة المستفيدين 
 المجموع عينا

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون/المكون الفرعي

                     الريفية األعمال وريادة األسواق تكامل -1

 2.4 190.37 2 - - - - 11.2 245.26 - - - - - - - - - - 88.8 945.12 1 الصيانة ونظم االقتصادية التحتية البنية إدارة 1-1

 - - 51.5 761.41 17 - - 16.6 705.59 5 - - االقتصادية التحتية البنية تأهيل إعادة 1-2
3 

141.99 9.1 7 864.76 22.8 - - - - 34 473.84 37.1 

 المتمحورة والتعاونيات والشباب للنساء األعمال ريادة 1-3

 10.0 310.05 9 4.2 392.89 4.7 438.19 1.8 165.16 - - - - - - - - 89.3 313.81 8 - - األسواق حول

 - - 38.6 761.41 17 - - 30.5 019.49 14 4.2 945.12 1 المجموع الفرعي

3 

141.99 6.8 8 275.18 18.0 438.19 1.0 392.89 0.9 45 974.27 49.5 

                    - المناخ تغير مع متكيفة أسرية زراعة نحو التحول -2

 وجه في الصمود على وقادرة مستدامة زراعة تنمية 2-1

 8.0 447.94 7 0.1 9.66 - - 6.0 446.32 - - - - - - - - 61.1 547.96 4 32.8 444.01 2 المناخ تغير

 - - 15.7 609.76 3 - - 30.4 977.43 6 - - للري المستدامة اإلدارة 2-2
5 

406.57 

23.

6 3 459.22 15.1 - - 3 477.26 15.2 22 930.07 24.7 

 النساء إشراك ودعم لألسر التغذوي األمن تحسين 2-3
2 345.96 91.7 - - - - - - - - - - 212.43 8.3 - - - - 2 558.30 2.8 

 - - 11.0 609.76 3 - - 35.0 525.39 11 14.5 789.96 4 المجموع الفرعي

5 

406.57 

16.

4 4 117.88 12.5 - - 3 486.84 10.6 32 936.40 35.5 

                     المواطنين وإشراك السياساتي الحوار -3

 3.7 420.84 3 - - - - 3.6 122.84 - - - - - - 25.9 887.16 - - 70.5 410.84 2  السياساتي الحوار 3-1

 1.7 566.25 1 - - - - 1.7 26.5 - - 54.6 854.85 - - - - - - 43.7 684.90 المواطنين إشراك 3-2

 5.4 987.09 4 - - - - 3.0 149.34 - - 17.1 854.85 - - 17.8 887.16 - - 62.1 095.74 3 المجموع الفرعي

 - -  -  -  -  -    -       والتقييم والرصد والتنسيق اإلدارة -4

 8.0 423.75 7 - - - - 8.1 597.97 - - - - - - 8.5 633.10 71.9 337.84 5 11.5 854.85 المؤسسي والدعم البرنامج إدارة 4-1

 1.6 481.11 1 - - - - 7.9 117.63 - - - - - - 12.8 189.43 21.6 319.20 57.7 854.76 المعرفة وإدارة والتقييم الرصد 4-2

 9.6 904.86 8 - - - - 8.0 715.59 - - - - - - 9.2 822.62 63.5 656.95 5 19.2 709.61 1 المجموع الفرعي

 33.6 201.91 31 12.4 540.43 11 المجموع

1 

709.69 1.8 21 371.17 23.0 854.85 0.9 

8 

548.47 9.2 13 257.82 14.3 438.19 0.5 3 880.15 4.2 92 802.19 100.0 

 ه( لم تتم تغطيتها وقت تقديمالتكلفة اإلجماليةمن  في المائة 9.2 أي) يورو مليون 8.55فجوة تمويلية تبلغ  يعاني منأن البرنامج  مالحظة: تجدر اإلشارة إلى
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 التالي: بالجدول 3، يعّوض الجدول 16صفحة ال

 3الجدول 

 فئة اإلنفاق والجهة الممولةتكاليف البرنامج حسب 

 الدوالرات األمريكية( بآالف) 

  
 المنحة اإلقليمية للصندوق قرض الصندوق منحة الصندوق

قرض صندوق األوبك 

 للتنمية الدولية

المنحة اإلقليمية لصندوق 

 المجموع مساهمة المستفيدين عينا مساهمة المستفيدين نقدا مساهمة الحكومتين عينا الفجوة التمويلية األوبك للتنمية الدولية

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

                   االستثمارية التكاليف -أوال

                     األشغال ألف.

 49 478.71 45 - - - - 18 186.19 8 18.6 444.18 8 - - 47 371.17 21 - - 16.4 477.26 7 - - . األشغال، الهندسة المدنية1

 5.9 502.65 5 63.2 477.26 3 - - 36.8 025.22 2 - - - - - - - - - - - - . األشغال، األراضي2

 54.9 981.36 50 6.8 477.26 3 - - 20 211.40 10 16.6 444.18 8 - - 41.9 371.17 21 - - 14.7 477.26 7 - - المجموع الفرعي

 - والمواد المعدات -باء
                  

- 

 0.1 135.07 - - - - 23 31.12 - - - - - - - - 77 104.29 - - . المركبات1

 1.9 778.08 1 - - - - 22.7 403.92 - - - - - - 1.2 21.54 63.9 135.15 1 12.2 217.13 . المعدات والمواد2

 2.1 913.15 1 - - - - 22.7 435.03 - - - - - - 1.1 21.54 64.8 239.44 1 11.3 217.13 المجموع الفرعي

 2.2 022.57 2 - - - - 0 0 - - 3.4 68.13 - - 8.4 169.69 43.4 877.93 44.8 906.99 والمدخالت والخدمات السلع -جيم

 - الخدمات -دال
                  

- 

 1.5 385.71 1 - - - - 18 249.36 - - - - - - - - 62.3 863.48 19.7 272.53 التقنية المساعدة .1

 7.5 949.91 6 - - - - 18 249.70 1 1.5 104.38 - - - - 0.1 7.44 42.4 945.80 2 38 642.93 2 الوطنية االستشارة خدمات .2

 4.9 560.61 4 - - - - 16.2 740.47 - - 3.8 175.16 - - 6 272.27 72 284.75 3 1.9 88.31 الدولية االستشارة خدمات .3

 9.2 560.44 8 0.1 7.27 - - 0 0 - - 7.1 611.56 - - 8.5 724.14 33.2 843.39 2 51.1 373.82 4 والندوات العمل وحلقات التدريب .4

 23.1 456.66 21 0 7.27 - - 10.4 239.53 2 0.5 104.38 3.7 786.80 - - 4.7 003.85 1 46.3 937.51 9 34.4 377.59 7 المجموع الفرعي

 9.8 067.36 9 4.4 395.28 4.8 438.19 - - - - - - - - - - 77.4 015.64 7 13.4 218.24 1 واإلعانات المنح -هاء

 1.8 709.69 1 - - - - - - - - -  - - -  - - 100 709.69 1 التقنية للمساعدة اإلقليمية الوحدة -واو

 93.9 150.80 87 4.5 879.81 3 0.5 438.19 14.8 885.96 12 9.8 548.56 8 1 854.85 24.5 371.17 21 1.4 195.08 1 30.5 547.79 26 13.1 429.56 11 مجموع التكاليف االستثمارية

 - التشغيلية التكاليف -ثانيا
                  

 

 4.7 363.99 4 - - - - - - - - - - - - 8.5 371.00 89 882.03 3 2.5 110.87 والعالوات الرواتب -ألف

 1.4 287.40 1 - - - - 28.9 372.03 - - - - - - 11.2 143.61 60 772.01 - - التكاليف التشغيلية -باء

 6.1 651.39 5 - - - - 6.6 372.03 - - - - - - 9.1 514.62 82.3 654.04 4 2 110.87 مجموع النفقات التشغيلية

 المجموع 
11 540.43 12.4 31 201.91 33.6 1 709.69 1.8 21 371.17 23 854.85 0.9 8 548.47 9.2 13 257.82 14.3 438.54 0.5 3 880.15 4.2 92 802.19 100.0 

      في المائة من التكلفة اإلجمالية( لم تتم تغطيتها وقت تقديمه. 9.2)أي  مليون يورو 8.55مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن البرنامج يعاني من فجوة تمويلية تبلغ 
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 بالجدول التالي: 4، يعّوض الجدول 17الصفحة 

 4الجدول 

 والسنة (والمكون الفرعي)تكاليف البرنامج حسب المكون 

 (اليورو بآالف) 
 

       

 Total 2026 2025 2024 2023 2022 2021 المكون/المكون الفرعي

     الريفية األعمال وريادة األسواق تكامل .1

 190.37 2 386.65 396.31 409.22 382.54 316.89 298.77 الصيانة ونظم االقتصادية التحتية البنية إدارة .1.1

 473.84 34 411.61 2 495.64 11 044.54 14 874.17 5 618.99 28.89 االقتصادية التحتية البنية تأهيل إعادة .1.2

 310.05 9 387.07 216.19 1 386.31 2 317.32 2 878.95 1 124.29 1 األسواق حول المتمحورة والتعاونيات والشباب للنساء األعمال ريادة .1.3

 974.27 45 185.25 3 108.14 13 840.14 16 574.03 8 814.84 2 451.96 1 المجموع الفرعي

 - - - - - - - المناخ تغير مع متكيفة أسرية زراعة نحو التحول .2

 447.94 7 486.41 671.23 006.58 2 311.16 2 313.64 1 658.92 المناخ تغير وجه في الصمود على وقادرة مستدامة زراعة تنمية 2-1

 930.07 22 54.88 392.20 6 626.60 9 354.51 6 380.66 121.30 للري المستدامة اإلدارة 2-2

 558.30 2 313.64 408.62 587.88 518.12 547.19 182.94 النساء إشراك ودعم لألسر التغذوي األمن تحسين 2-3

 936.40 32 854.93 472.05 7 221.06 12 183.88 9 241.41 2 963.16 المجموع الفرعي

 - - - - - - - المواطنين وإشراك السياساتي الحوار .3

 363.65 3 411.01 636.43 871.77 515.13 535.90 393.49  السياساتي الحوار 3-1

 566.25 1 276.37 290.99 311.42 361.77 181.23 144.38 المواطنين إشراك 3-2

 929.90 4 687.38 927.42 183.19 1 876.90 717.13 537.87 المجموع الفرعي

 - - - - - - - والتقييم والرصد والتنسيق اإلدارة .4

 446.83 7 044.96 1 155.84 1 264.49 1 916.99 912.72 151.82 2 المؤسسي والدعم البرنامج إدارة 4-1

 515.22 1 351.43 158.06 199.44 218.67 122.16 465.38 المعرفة وإدارة والتقييم الرصد 4-2

 المجموع الفرعي
2 617.11 1 034.96 1 135.66 1 463.93 1 313.90 1 396.48 8 962.04 

 المجموع
5 570.10 6 808.26 19 770.39 31 708.24 22 821.42 61 24.04 92 802.19 

 (%) المجموع
 بالمائة 100 بالمائة 7 بالمائة25 بالمائة 34 بالمائة 21 بالمائة 7 بالمائة 6
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 لتصبح كما يلي: 35، تعدّل الفقرة 18الصفحة 

مليون  44.45 مليون دوالر أمريكي 52( الصندوق، بما يعادل 1ستشمل جهات تمويل البرنامج ما يلي: ) -35"

 1.71 مليون دوالر أمريكي 2في المائة من التكلفة اإلجمالية، بما في ذلك منحة إقليمية قدرها  47.9، أي يورو

-2019بنن وتوغو للفترة ومخصصات في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لمليون يورو 

، مليون يورو 22.23بقيمة  مليون دوالر أمريكي 27526( سيقدم صندوق األوبك للتنمية الدولية2؛ )2021

مليون  0.85 مليون دوالر أمريكي 1في المائة من التكلفة اإلجمالية، بما في ذلك منحة إقليمية قدرها  23.9أي 

 14.3، أي مليون يورو 13.2 مليون دوالر أمريكي 15.5حوالي 286( ستقدم حكومتا بنن وتوغو3؛ )يورو

مليون يورو،  4.32بقيمة  ماليين دوالر أمريكي 5( سيقدم المستفيدون 4في المائة من التكلفة اإلجمالية؛ )

 يمليون دوالر أمريك 10 بـ قدرهاتمويلية الفجوة الوتقّدر ( 5؛ )297(في المائة من التكلفة اإلجمالية 4.7أي )

 8"30في المائة من التكلفة اإلجمالية. 9.2، أي مليون يورو 8.55

 لتصبح كما يلي: 36، تعدّل الفقرة 18الصفحة 

وستكون خطة التمويل هذه موضع اتفاقيتين منفصلتين للتمويل. وستمول األنشطة اإلقليمية للبرنامج التي يبلغ  -36"

مليون  2من خالل منحة الصندوق اإلقليمية البالغة  مليون يورو 4.27 ماليين دوالر أمريكي 5مجموعها 

مليون دوالر  1، والمنحة اإلقليمية لصندوق األوبك للتنمية الدولية البالغة مليون يورو 1.71 دوالر أمريكي

 2بنن وتوغو البالغة ل، ومخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء مليون يورو 0.85 أمريكي

في المائة على التوالي، بما يتناسب مع نظام  40في المائة و 60) مليون يورو .711 مليون دوالر أمريكي

 9"31تخصيص الموارد على أساس األداء لكل منهما(.

 لتصبح كما يلي: 24، تعدّل الحاشية 18الصفحة 

في المائة من التكلفة  14)مليون يورو  7.52 مليون دوالر أمريكي 8.8بالنسبة لبنن، تبلغ قيمة تلك المساهمة  24"

 "في المائة من التكلفة اإلجمالية(. 15.7) مليون يورو 5.73 مليون دوالر أمريكي 6.7اإلجمالية(؛ وبالنسبة لتوغو 

 لتصبح كما يلي: 25، تعدّل الحاشية 18الصفحة 

مليون  0.68 أمريكيمليون دوالر  0.8؛ وتوغو مليون يورو 3.16 مليون دوالر أمريكي 3.7بالنسبة لبنن  25"

 "يورو.

                                                      
التصميم، يتفاوض بشأنها عقب رسالتين من حكومتي بنن وتوغو تطلبان فيهما منحة من صندوق أوبك للتنمية الدولية. وخالل مرحلة  527

 أعرب ذلك الصندوق عن اهتمامه الكبير بالمساهمة في خطة التمويل.

 يعادل ذلك تغطية الرسوم والضرائب وتوفير مكاتب لوحدتي إدارة البرنامج وأراضي إلنشاء األسواق. 628

يشمل هذا التمويل، أوال مساهمة عينية من المستفيدين من خالل توفير األراضي الزراعية لبناء منشآت الري والمدارس الحقلية  729

، وثانيا مساهمة مليون يورو 3.85 مليون دوالر أمريكي 4.5المشروعات الفرعية بمبلغ  من أجل تنفيذللمزارعين، وتعبئة العمالة والسلع 

مليون  0.43 مليون دوالر أمريكي 0.5بمبلغ الحجم التوحيد واالستدامة للمشروعات الزراعية الصغيرة ومتوسطة نقدية لتمويل خطط 

. وسيؤدي دعم هذا البرنامج من خالل آلية حوافز التمويل الزراعي والصندوق الوطني للتنمية الزراعية إلى زيادة مساهمة المؤسسات يورو

مليار فرنك من فرنكات الجماعة  2ول إلى األسواق. ويصل تأثير المساندة المالية المتوقعة إلى أكثر من المالية في التمويل الزراعي والوص

 المالية األفريقية مخصصة لقطاعات السوق المختلفة التي يروج لها البرنامج.

ومراكز تجميع السلع والطرق الريفية( ومناطق ستُعبأ هذه االحتياجات المالية لتنفيذ جزء من البنية التحتية لألسواق )أسواق شبه الجملة  830

 بناء منشآت الري.

ين ستوقع مذكرة تفاهم بين الوكالة اإلقليمية للزراعة وألغذية وكل وحدة من وحدتي إدارة البرنامج تحدد تلك الوكالة كشريك تنفيذي. وسيتع931

ستوافق عليها الحكومتان والصندوق )خالل دورات اللجنة على تلك الوكالة وضع خطة العمل والميزانية السنوية الخاصة بها والتي 

 التوجيهية المشتركة( من خالل تحديد األنشطة التي تتماشى مع اتفاقية التعاون القائمة.
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 لتصبح كما يلي: 26، تعدّل الحاشية 18الصفحة 

 0.2 وتوغوفي المائة من التكلفة اإلجمالية(؛  6.4) مليون يورو 0.26 مليون دوالر أمريكي 0.3بالنسبة لبنن  26"

 "في المائة من التكلفة اإلجمالية(. 2.4) مليون يورو 0.17 مليون دوالر أمريكي

 لتصبح كما يلي: 29تعدّ الحاشية  ،18الصفحة 

يشمل هذا التمويل، أوال مساهمة عينية من المستفيدين من خالل توفير األراضي الزراعية لبناء منشآت الري  29"

مليون دوالر  4.5المشروعات الفرعية بمبلغ  من أجل تنفيذوالمدارس الحقلية للمزارعين، وتعبئة العمالة والسلع 

، وثانيا مساهمة نقدية لتمويل خطط التوحيد واالستدامة للمشروعات الزراعية الصغيرة مليون يورو 3.85 أمريكي

. وسيؤدي دعم هذا البرنامج من خالل آلية حوافز مليون يورو 0.43 مليون دوالر أمريكي 0.5بمبلغ الحجم ومتوسطة 

مة المؤسسات المالية في التمويل الزراعي التمويل الزراعي والصندوق الوطني للتنمية الزراعية إلى زيادة مساه

مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية  2والوصول إلى األسواق. ويصل تأثير المساندة المالية المتوقعة إلى أكثر من 

 ."األفريقية مخصصة لقطاعات السوق المختلفة التي يروج لها البرنامج

 لتصبح كما يلي: 32، تعدّل الحاشية 19الصفحة 

 "لكل من البلدين. يورو 736 000 دوالرا أمريكيا 861 497بمبلغ  32"

 لتصبح كما يلي: 40، تعدّل الفقرة 19الصفحة 

أو  البرلمان المعنيالصندوق حيز التنفيذ، وبعد تصديق  يومنحت   يوبعد توقيع اتفاقيات التمويل ودخول قرض   -40"

 المقترض/المتلقي، سيفتح ممثلو بتشريعها ا عماللكل دولة مقترضة عليهالسلطة المختصة موافقة 

 ".2020حسابا تعينه جهة مانحة خارجية المقترضين 

 لتصبح كما يلي: 43، تعدّل الفقرة 19الصفحة 

توغو كجزء من بنن وأُجري التحليل المالي واالقتصادي باستخدام الدراسات التشخيصية التي أجريت في  -43"

الحكومتان من صحتها، وباستخدام البيانات اإلحصائية الوطنية والمناقشات التي تصميم البرنامج وقد تحققت 

أجريت مع ممثلي الهيئات التقنية في السلطات العامة والشركاء اآلخرين. ووضعت لكل بلد سبعة نماذج تشغيل 

التحليل  للمشروعات متناهية الصغر/المشروعات على أساس األنشطة التي سيدعمها البرنامج. وتظهر نتائج

في  12.2اقتصاديا. ويبلغ معدل العائد االقتصادي الداخلي األساسي للبرنامج  جد  االقتصادي أن البرنامج مُ 

مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية األفريقية، أي ما  34 بمبلغ صافي القيمة الحالية يُقدَّرالمائة في حين 

سنة وتقدر ميزانيته اإلجمالية  20على مدى فترة ورو مليون ي 46.50 مليون دوالر أمريكي 54.4يعادل 

وأخذ التحليل االقتصادي أيضا في االعتبار أثر  مليون يورو. 92.84 مليون دوالر أمريكي 108.5بحدود 

البنية التحتية االقتصادية، وال سيما الطرق المؤدية إلى المزارع األسرية. ويؤكد تحليل الحساسية الذي أُجري 

 ."يوهات مختلفة متانة هذا البرنامجوفقا لسينار

 لتصبح كما يلي 33، تعدّل الحاشية 19الصفحة 

 .انظر الملحق" من نافذة منح الصندوق. مليون يورو 1.71 مليون دوالر أمريكي 2تشمل  33"
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 لتصبح كما يلي: 75، تعدّل الفقرة 25الصفحة 

 بموجب القرار التالي:أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح  -75"

واحدا وعشرين إلى جمهورية بنن تعادل قيمته  بشروط تيسيرية للغايةأن يقدم الصندوق قرضا  قرر:

ثمانية عشر مليونا  مليون دوالر أمريكي( 21 900 000مليونا وتسعمائة ألف دوالر أمريكي )

منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون و يورو( 000 720 18)ن ألف يورو يوسبعمائة وعشر

ستة ماليين  دوالر أمريكي( 8 100 000ثمانية ماليين ومائة ألف دوالر أمريكي )تعادل قيمتها 

، على أن يخضعا ألية شروط وأحكام أخرى يورو( 000 925 6ن يورو )يوعشر سةوتسعمائة وخم

 في هذه الوثيقة؛تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة 

أربعة أن يقدم الصندوق قرضا بشروط تيسيرية للغاية إلى جمهورية توغو تعادل قيمته  وقرر أيضا:

اثنا عشر مليونا وأربعمائة  دوالر أمريكي( 14 600 000عشر مليونا وستمائة ألف دوالر أمريكي )

ومنحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون تعادل قيمتها  يورو( 12 480 000وثمانين ألف يورو )

ماليين وستمائة  ةأربع دوالر أمريكي( 5 400 000خمسة ماليين وأربعمائة ألف دوالر أمريكي )

، على أن يخضعا ألية شروط وأحكام أخرى تكون يورو( 000 615 4وخمسة عشر ألف يورو )

 الواردة في هذه الوثيقة؛مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام 

أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي للبرنامج اإلقليمي لتكامل األسواق الزراعية  وقرر أيضا:

مليوني دوالر الذي يمتد لست سنوات، منحة إقليمية إلى الوكالة اإلقليمية للزراعة والتغذية تعادل قيمتها 

، يورو( 1 710 000وسبعمائة وعشرة آالف يورو )مليونا  دوالر أمريكي( 2 000 000أمريكي )

 على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة

 ."في هذه الوثيقة

 لتصبح كما يلي: 11من الملحق، تعدّل الفقرة  28الصفحة 

تكاليف المشروع  وتقسم مليون يورو. 4.27 دوالر أمريكي ماليين 5قدر التكلفة اإلجمالية لألنشطة بمبلغ تُ  -11"

 يأ)، مليون يورو 1.72 مليون دوالر أمريكي 2.01 قدرها 1المكون تكلفة ( 1حسب المكون كما يلي: )

 مليون يورو 0.85 مليون دوالر أمريكي 1 قدرها 2المكون تكلفة  (2) ؛(في المائة من التكلفة اإلجمالية 40.2

مليون  1.70 مليون دوالر أمريكي 1.99 قدرها 3المكون تكلفة ( 3؛ )(في المائة من التكلفة اإلجمالية 20 يأ)

منحة الصندوق خالل السنوات الثالث األولى،  وستُصرف. (في المائة من التكلفة اإلجمالية 39.8 يأ) ،يورو

 ."ث المتبقيةبينما ستغطي مصادر التمويل األخرى التكاليف على مدى السنوات الثال

 بالجدول التالي: 1من الملحق، يعّوض الجدول  28الصفحة 

 1الجدول 

 تكاليف حسب المكّوِّن والجهة الممولةال

 (اليورو بآالف)

 مكونات المنحة

أموال من عمليات 
اإلقراض 
 اإلقليمية

 

المنحة اإلقليمية 
 للصندوق

المنحة اإلقليمية لصندوق األوبك 
 للتنمية الدولية

 المجموع

 717.05 1 0  887.16 829.89 التجاري اإلقليمي .المكون األول: التكامل1

 854.85 854.85 0 0 . المكون الثاني: انخراط المواطنين2

التنسيق والرصد والتقييم وإدارة المعرفة . المكون الثالث: 3

     على المستوى اإلقليمي

 289.28 1   633.10 656.18 إدارة المشروع والدعم المؤسسي -ألف
التنسيق والرصد والتقييم وإدارة المعرفة على  -باء

 413.06   189.43 223.54 المستوى اإلقليمي

 274.23 4 854.85 709.69 1 709.69 1 المجموع
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 لتصبح كما يلي: 12من الملحق، تعدّل الفقرة  28الصفحة 

في المائة(؛  0.6للمعدات والمواد ) يورو أمريكي دوالرمليون  0.03فيما يلي التوزيع حسب فئة اإلنفاق: يرد و -12"

 3.14وفي المائة(؛  11.9للسلع والخدمات والمدخالت ) مليون يورو 0.50 مليون دوالر أمريكي 0.59و

للخدمات، بما في ذلك المساعدة التقنية، والخدمات االستشارية  مليون يورو 2.68 مليون دوالر أمريكي

 0.77 مليون دوالر أمريكي 0.90وفي المائة(؛  62.8) والندواتوحلقات العمل  الوطنية والدولية، والتدريب،

لتكاليف ل مليون يورو 0.29 مليون دوالر أمريكي 0.34في المائة(؛ و 17.9للرواتب والعالوات )مليون يورو 

 "في المائة(. 6.8) يةالتشغيل

 بالجدول التالي: 2من الملحق، يعّوض الجدول  28الصفحة 

 2الجدول 

 التكاليف حسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة

 (اليورو بآالف)

 فئة اإلنفاق

أموال من عمليات 

 اإلقراض اإلقليمية

 المنحة اإلقليمية للصندوق 

المنحة اإلقليمية لصندوق 

 المجموع األوبك للتنمية الدولية

 0 0 0 0 األشغال .1

 25.65 0 21.54 4.19 . المعدات والمواد2

 508.46 68.13 169.69 270.64 والخدمات والمدخالت. السلع 3

 683.11 2 786.80 003.85 1 892.46 . الخدمات4

 765.94 0 371.00 394.94 . الرواتب والعالوات5

 291.08 0 143.61 147.46 . التكاليف العامة6

 274.23 4 854.85 709.69 1 709.69 1 المجموع

 


