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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  . للموافقة عليهاهذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلى بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

Francisco Pichon 
   القطريمدير البرنامج

  2128 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

  org.ifad@pichon.f: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

  org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال

  



  EB 2009/98/R.37/Rev.1  

i 

  الموافقةبتوصية 

جمهورية  المقترح تقديمه إلى  التكميليبالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .10  في الفقرةالوارد ، على النحو سان لورينزو–مشروع تنمية إبارا من أجل إكوادور 
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   الصندوقرئيسمذكرة 

  بشأن قرض تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية إكوادور من أجل

   سان لورينزو–مشروع تنمية منطقة إبارا 

   الخلفية–أوال 

يكي بما  مليون دوالر أمر4.20 قيمتهتسعى هذه المذكرة للحصول على موافقة لتوفير تمويل إضافي  -1

وهو .  سان لورينزو– مليون وحدة حقوق سحب خاصة، لمشروع تنمية منطقة إبارا 2.65يعادل 

وقد تقدم وزير  .20091أيلول / المنعقدة في سبتمبرالمشروع الذي صادق عليه المجلس التنفيذي في دورته

ي رسالة مؤرخة في المالية في جمهورية إكوادور بطلب هذا التمويل اإلضافي بالنيابة عن المقترض ف

وتقع هذه الموارد اإلضافية المطلوبة ضمن مخصصات جمهورية . 2009تشرين الثاني / نوفمبر17

  .2009- 2007إكوادور بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة 

   المبررات والمسوغ–ثانيا 

زيادة جهودها الرامية إلى الحد من تقدمت السلطات الحكومية بطلب الموارد اإلضافية بناء على التزامها ب -2

الفقر الريفي المدقع وضمان األمن الغذائي بين اإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان 

األصليين والميستيزو والسكان الذين يعيشون بمحاذاة الطريق السريع الرابط بين إبارا وسان لورينزو في 

ة الحدود الشمالية في إكوادور بمستويات مرتفعة من الفقر وتتسم منطق. اإلقليم الشمالي من إكوادور

 وبعجز تاريخي في الخدمات والبنى األساسية االجتماعية ،واالستبعاد وانعدام المساواة االقتصادية

 كما أن هنالك انعدام أمن متزايد مرده إلى الصراع ، الطبيعية لضغوط شديدةهاوتتعرض موارد. الرئيسية

  .ا المجاورةالدائر في كولومبي

استعادة المعرفة " و"تنمية مشروعات األعمال وسالسل القيمة"سيتم تخصيص التمويل التكميلي لمكوني  -3

وعلى وجه الخصوص سيتم استخدام التمويل لزيادة . "المتوارثة وإعادة التأكيد على الهويات الثقافية

ة، مع تيسير الوصول إلى األسواق االستثمارات الرامية إلى الترويج لألمن الغذائي واألعمال الريفي

  . وتعزيز الهوية الثقافية

قامت الحكومة بتعزيز األمانة العامة التقنية لخطة إكوادور من خالل إناطة المزيد من الصالحيات  -4

وتقع األمانة العامة التقنية لخطة إكوادور تحت مسؤولية الوزير . التنفيذية بها وتزويدها بالتمويل الكافي

من الداخلي والخارجي، وأما المهمة الخاصة المنوطة بها فهي تنسيق مساعدات الجهات المنسق لأل

المانحة الخارجية التي تستهدف اإلقليم الحدودي الشمالي من خالل دائرة التخطيط التابعة لها وثالث 

التعاون الوطني ) ج(التنسيق والعمل المتسق؛ ) ب(البرمجة والمشروعات؛ ) أ(وحدات أخرى لـ 

وقد أسست هذه األمانة اآلليات الضرورية للتنسيق مع الوكالة اإلكوادورية للتعاون الدولي . لدوليوا

                                                      
  EB 2009/97/R.24/Rev.1 الوثيقة 1
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التابعة لألمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ووزارة التمويل الستهداف مساعدة الجهات المانحة بموجب 

 العامة التقنية لخطة كذلك فإن األمانة. األهداف العامة لخطة إكوادور في اإلقليم الحدودي الشمالي

 وتندرج ميزانيتها ضمن النظام المالي ،إكوادور هي أيضا جزء من نظام اإلدارة المالية للقطاع العام

ويسمح نظام اإلدارة المالية بتسجيل االستثمارات والتكاليف المتكررة ومعالجتها ولديه اآلليات . الوطني

المتطلبات المالية للعام القادم في نهاية كل سنة عرض  المالئمة لضمان توفير األموال النظيرة بناء على

 إلى وزارة المالية امن قبل األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ومن ثم يتم رفعهالتي يتم النظر فيها مالية و

  . في الميزانية الوطنيةاإلدراجه

   التمويل التكميلي واألنشطة المقترحة–ثالثا 

 مليون 4.20 قيمتهت به حكومة إكوادور للحصول على قرض تكميلي سيسمح الطلب الرسمي الذي تقدم -5

 عدد المستفيدين من المشروع  مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بزيادة2.65، بما يعادل دوالر أمريكي

 أسرة تعيش في الكانتونات شبه الحضرية والريفية في اإلقليم الشمالي، والتي 14 000 إلى 9 000من 

يتوقع لها أن تشهد تحسنا في أمنها الغذائي وفي قيمة أصولها االقتصادية والبيئية واالجتماعية الثقافية 

  .نتيجة الستثمارات المشروع

وستبقى أهداف . وط عاديةستقوم جمهورية إكوادور باقتراض مبلغ القرض اإلضافي المقترح بشر -6

 إال أنه من ،المشروع واستراتيجيته وتغطيته الجغرافية ومكوناته وتنظيمه وإدارته على حالها دون تغيير

  :المتوقع وجود المظاهر التالية

تنمية مشروعات األعمال " دوالر أمريكي لمكون ماليين 3سيستخدم المخصص اإلضافي البالغ   )أ (
 تعزيز المبادرات المنتجة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق األمن  فيللمساعدة "وسالسل القيمة

قع أيضا أن ويتو. الغذائي وتوليد فائض في اإلنتاج وتطوير مهارات أصحاب المبادرات الفردية
 المستفيدة من هذا المكون، والتي يبلغ عددها ة بزيادة عدد األسر الريفييسمح التمويل اإلضافي

  .المنطقة المستهدفة أسرة في 14 000حاليا 
استعادة المعرفة المتوارثة " مليون دوالر أمريكي مكون 1.20سيدعم المخصص اإلضافي وقدره   )ب (

تحديد وتنفيذ المشروعات الثانوية المستندة إلى الترويج ل "وإعادة التأكيد على الهويات الثقافية
ستراتيجية إلعادة التأكيد على  وغيرها من المبادرات المجتمعية ذات األهمية اال،للمحاصيل اإلثنية

ويتوقع أن تؤدي الموارد . الهوية الثقافية وإعادة اإلحياء االقتصادي لهذه األراضي المتنوعة إثنيا
اإلضافية إلى زيادة في عدد المشروعات الثانوية المدعومة بموجب هذا المكون والذي يمول اآلن 

  . مشروعا ثانويا45

  تكاليف المشروع

.  مليون دوالر أمريكي18.72 مليون دوالر أمريكي إلى 13.68ف اإلجمالية للمشروع من ستزداد التكالي -7

والمكون الثاني ) بناء القدرات وحقوق المواطنين والتعزيز المؤسسي(وستبقى مخصصات المكون األول 

 مليون 5.11 مليون دوالر أمريكي و1.01على حالها دون تغيير بحدود ) إدارة الموارد الطبيعية والبيئية(

تنمية مشروعات األعمال وسالسل (وستبلغ مخصصات المكونين الثالث . دوالر أمريكي على التوالي
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 مليون 7.13ما مجموعه )  على الهويات الثقافيةالتأكيداستعادة المعرفة المتوارثة وإعادة (والرابع ) القيمة

د تكاليف إدارة المشروع لتصل كذلك ستزدا.  مليون دوالر أمريكي على التوالي3.16دوالر أمريكي و

 مليون دوالر أمريكي من خالل التمويل المشترك الوطني اإلضافي والذي تم االتفاق عليه مع 2.31إلى 

  . الحكومة

 مليون دوالر 8.63 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو 5.55ستزداد قيمة قرض الصندوق من  -8

وستقوم جمهورية .  مليون دوالر12.83 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو 8.20أمريكي، إلى 

وستنعكس التغيرات في القيم . إكوادور باقتراض قرض الصندوق والقرض التكميلي بشروط عادية

 االمخصصة لفئات اإلنفاق من قرض الصندوق في الملحق الثاني من اتفاقية التمويل والتي لم يتم استكماله

  .بعد

 مليون 2.70تفيدين والبلديات على حالها دون تغيير بحدود ستبقى مساهمات مرفق البيئة العالمية والمس -9

في حين ستزداد .  دوالر أمريكي على التوالي198  000 و، دوالر أمريكي755 000و ،دوالر أمريكي

 مما سيرفع من تكلفة ، مليون دوالر أمريكي2.24 مليون دوالر أمريكي إلى 1.41مساهمة الحكومة من 

  . مليون دوالر أمريكي18.72 المشروع اإلجمالية لتصل إلى

   التوصية–رابعا 

  :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -10

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إكوادور قرضا تكميليا بشروط عادية تعادل قيمته مليونين : قـرر

، ) حقوق سحب خاصةوحدة  2  650 000( وستمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

ية شروط وأوضاع تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع الواردة ألعلى أن يخضع 

  .في هذه الوثيقة

  

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


