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  جمهورية جيبوتي

  تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضيبرنامج 

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الُم    الدولي للتنمية الزراعيةصندوقال

 :تلقيلما  جيبوتيجمهورية 

الثروة الحيوانية والموارد البحرية، المسؤولة عن و وزارة الزراعة

 الموارد المائية
 :الوكالة المنفذة 

 :برنامجللالتكلفة الكلية    مليون دوالر أمريكي12.3

 دوالر ماليين 3.0بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2

 )أمريكي تقريبا
 اقدمهي يالت منحة التكميليةالقيمة  

 :الصندوق

 دوالر ماليين 3.0بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1.95

 )أمريكي تقريبا
  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

  برنامج األغذية العالمي

  المرفق الفرنسي للبيئة العالمية

  ق البيئة العالميةمرف

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 : المشاركة في التمويلالجهات 

  مليون دوالر أمريكي 1.12: برنامج األغذية العالمي

  مليون دوالر أمريكي 1.2: المرفق الفرنسي للبيئة العالمية

  مليون دوالر أمريكي 1.0: يةمرفق البيئة العالم

 مليون دوالر أمريكي 0.067: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 :قيمة التمويل المشترك 

 :شروط التمويل المشترك  منح

 :مساهمة المتلقي  دوالر أمريكيمليون  2.64

 :مساهمة المستفيدين  دوالر أمريكي مليون  0.17

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة    الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية المقترح تقديمه إلى التكميلي بالتمويل التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 20 الفقرة  في، على النحو الواردتعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضيبرنامج من أجل  جيبوتي

 .18إلى  15ات من  الفقر على النحو الوارد فيوتعديالت اتفاقية التمويل

  

  مذكرة رئيس الصندوق

تعبئة المياه  برنامج من أجل جيبوتييلية مقترح تقديمها إلى جمهورية منحة تكم

  السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي

  الخلفية - والًأ

ماليين دوالر  3تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على تمويل تكميلي قدره  -1

تعبئة المياه السطحية واإلدارة برنامج من أجل  حقوق سحب خاصة،  مليون وحدة2يعادل أمريكي، أو ما 

 .2007كانون األول / في جيبوتي، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبرالمستدامة لألراضي

، فإن )EB 2007/92/R.36/Rev.1( الصلة يذتقرير رئيس الصندوق  من 36وكما هو موضح في الفقرة  -2

 مليون وحدة 1.95 اقيمتهطار القدرة على تحمل الديون بموجب إ منحةالبرنامج ممول من الصندوق ب

يشارك في تمويل البرنامج، الذي تبلغ و. ) دوالر أمريكيماليين 3.0بما يعادل (حقوق سحب خاصة 

 من بينها حكومة جيبوتي، والمجتمعات مليون دوالر أمريكي، جهات عديدة 11.64ميزانيته اإلجمالية 

لمرفق الفرنسي للبيئة العالمية، ومرفق البيئة العالمية، وبرنامج األغذية  الرعوية المستفيدة، واالمحلية

 .العالمي، والمرفق األفريقي للمياه

  أهداف البرنامج

 الرعوية عن طريق  المحليةلمجتمعاتلة يمعيشالظروف بال في النهوضبرنامج الهدف العام لل يتمثل -3

تنفيذ برنامج ) 1: ( في للبرنامج فيتمثالن المحدداننهدفاأما الو. إلدارة المتكاملة للموارد الطبيعيةا عزيزت

 وزيادة ، الرعوية وحيواناتها إلى المياه المحلية وصول المجتمعاتسبللتعبئة المياه السطحية لتحسين 

التنظيم واإلدارة على المستويات المؤسسية، والتقنية، على  ةالقدرتعزيز ) 2(اإلنتاج الزراعي؛ 

تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة ) 1: (البرنامج من ثالثة مكونات هيويتألف . والمجتمعية

مباشرة أو فوائد البرنامج بيعود وس. برنامجلتنسيق وإدارة ا) 3(بناء القدرات الوطنية؛ ) 2(لألراضي؛ 

 . أرتا، ودخيل، وتاجورةاليم أسرة رعوية تعيش في أق6 000 على غير مباشرة
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  منجزات البرنامج

وقد أنشأ خمس لجان إنمائية في منطقة . 2008كانون األول / في ديسمبرلمفعولا ح البرنامج نافذأصب -4

وقد تمت هيكلة هذه اللجان على . لموارد الطبيعيةاتنمية لتوصل إلى اتفاق معها على خطط البرنامج و

التوضيحية الجيدة على ومن األمثلة . المنظمات التقليدية التي تدير الموارد الطبيعية داخل أراضيهاغرار 

ولكن " يوم الغابة"موارد المجتمع المحلي في صون في إشراك تنفيذ نهج اإلدارة التشاركية التقدم المحرز 

أراضي تنمية  وفي وسقاية الحيواناتراض المنزلية في تنفيذ أعمال حصاد المياه لألغالتقدم كان بطيئا 

  .المراعي

مول بشكل الذي يلتأخر في توفير األموال من مرفق البيئة العالمية، ا) 1(: ويعود هذا األداء الضعيف إلى -5

عدم توفر أموال المرفق األفريقي ) 2(أساسي المساعدة التقنية لوحدة إدارة البرنامج والمجتمعات المحلية؛ 

 الخاص مقابل العمل غذاءتوفر برنامج المحدودية ) 3(للمياه لتمويل دراسات الجدوى للسدود الصغيرة؛ 

) 4(التي وضعت في مرحلة التقدير؛ كثيفة العمالة برنامج األغذية العالمي بالنسبة لألشغال الطموحة ب

األعمال المتصلة بالمياه بالمقارنة مع في الزيادة في تكاليف شراء واستئجار المعدات المستخدمة 

زارة الزراعة والثروة وحدة إدارة البرنامج التابعة لوفي ضعف قدرات التنفيذ ) 5( الميزانية؛ اتمخصص

الحيوانية والموارد البحرية، المسؤولة عن الموارد المائية، إلدارة حافظة متنامية من المشروعات 

وإضافة إلى البرنامج، تدير الوحدة حاليا مشروع المساعدة في حصاد المياه السطحية . المتصلة بالمياه

 .فريقي للمياهلالستخدامات المنزلية والزراعية الممول من المرفق األ

  بررات التمويل التكميليم

 ستحد من قدرة وزارة الزراعة على تمويليةفجوة يواجه البرنامج، وهو اآلن في سنته الثانية من التنفيذ،  -6

وسوف يمكن التمويل التكميلي المقترح من الصندوق . تحقيق األهداف المادية والمؤسسية للبرنامج

والوزارة بحاجة إلى مثل هذا الدعم . ه وتعزيز قدرتها على التنفيذ تجسير فجوة التمويل هذ منالوزارة

 7 مليون إلى 2.5من المائية موارد الالمؤسسي لتمكينها من تعبئة التمويل المطلوب لتحقيق هدف زيادة 

   .2020ماليين متر مكعب بحلول عام 

  التمويل التكميلي المقترح - ثانياً

  س األداء في الصندوقالصلة بنظام تخصيص الموارد على أسا

 نظام تخصيص الموارد على أساس  في إطاريجيبوتلجمهورية  السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -7

  .2012-2010 التخصيصي على مدى دورة مريكأدوالر  ماليين 3.0 األداء

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

من الصندوق للحصول على مساعدة مالية   بموجب إطار القدرة على تحمل الديونجيبوتي مؤهلة حاليا -8

   . في المائة100  بنسبةعلى أساس منحة

  ترتيبات اإلشراف

 .سيقوم الصندوق بإدارة المنحة واإلشراف عليها -9
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  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

موظف توريد ومساعد : وسيع الفريق المالي لوحدة إدارة البرنامج ليشمل موظفين إضافيينسيتم ت -10

تود وزارة الزراعة تعيين المدير و وبينما سيتم ملء منصب مساعد المحاسبة على أساس تنافسي .محاسبة

د بحيث ، في هذا المنصب الجدي2008المالي السابق للبرنامج، الذي كان قد وظف على أساس تنافسي في 

هذا التعيين ذو المفعول الرجعي لموافقة المجلس سيخضع و. 2010حزيران / يونيو1يبدأ نفاذ التعيين في 

  .التنفيذي

 المكونات الرئيسية

أما .  تغييردونومدته، ومكوناته الثالثة كما هي  المادية، هأهدافطقته، وتبقى أهداف البرنامج، ومن -11

 في المائة من 64.3(مياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي تعبئة ال) 1(: هيالثالثة ف مكوناتال

 في 25.3(تنسيق وإدارة البرنامج ) 3(؛ ) في المائة10.4(بناء القدرات الوطنية ) 2(؛ )التكاليف األساسية

 ).المائة

بالتنفيذ  التغيير الرئيسي في البرنامج هو التقليل من االعتماد على برنامج الغذاء مقابل العمل واستبداله -12

   .، والمشاركة المجتمعيةذاتية على تنفيذ األشغالالقدرات الو، التعاقدعن طريق 

  فئات النفقات

؛ ) في المائة من التكاليف اإلجمالية42.9(اإلنشائية وإعادة اإلعمار  عمالاأل )1 (:للنفقاتفئات  ست هناك -13

الدراسات، والتدريب، والمساعدة ) 3(؛ ) في المائة من التكاليف اإلجمالية13.9( والمركبات المعدات) 2(

 في المائة من التكاليف 1.9 (ةعقود الخدم) 4( ؛) في المائة من التكاليف اإلجمالية16.9(التقنية 

 10.4(التشغيل والصيانة ) 6(؛ ) في المائة من التكاليف اإلجمالية14(المرتبات والمزايا ) 5(؛ )اإلجمالية

لكي تعكسا احتياجات التمويل ) 2(و ) 1 (لنفقاتوقد تم توسيع فئتي ا). يةفي المائة من التكاليف اإلجمال

 .اإلضافية، وسوف يرد تحديد لهما في الجدول الثاني المعدل التفاقية تمويل المنحة

  البرنامجمويل ت خطة 

، وللتصدي الحتياجات المساعدة التقنية، يةفجوة التمويللردم اللقد تم تعديل خطة تمويل البرنامج  -14

 مليون دوالر 12.30لتصبح إجمالي التكاليف وقد تم تعديل . والستيعاب وحدة إدارة البرنامج الموسعة

، بما في ذلك المنحة التكميلية؛ دوالر أمريكي نيي مال6.0الصندوق ) 1: (ومصادر التمويل هي. أمريكي

مرفق البيئة ) 3( ل العمل؛ مليون دوالر أمريكي كغذاء مقاب1.12 برنامج األغذية العالمي، ما يعادل )2(

المرفق ) 4( مليون دوالر أمريكي؛ 1.0العالمية، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوكالة منفذة، 

) 5( مليون دوالر أمريكي؛ 1.2الفرنسي للبيئة العالمية، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوكالة منفذة، 

؛   مليون دوالر أمريكي2.64الحكومة، ) 6(يون دوالر أمريكي؛  مل0.067برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 . مليون دوالر أمريكي 0.17مساهمة تقدر بمبلغ بالمستفيدون، ) 7(
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  التعديالت المقترحة على اتفاقية المنحة

 لتتماشى مع الخطة أوال، يتوجب تعديل اتفاقية المنحة. يتوجب إدخال أربعة تعديالت على اتفاقية المنحة -15

برنامج األغذية العالمي، ووسوف تؤثر التعديالت على التمويل من الصندوق،  .يدة لتمويل البرنامجالجد

 التمويل من المرفق األفريقي للمياه، بينما سيضاف تمويل برنامج األمم شطبوسيتم . وحكومة جيبوتي

 .المتحدة اإلنمائي

مبلغا أكبر من أموال المنحة من أجل المخصصات المخول بها للحساب الخاص لتعكس ، سيتم تعديل ثانيا -16

 مليون دوالر أمريكي، بحيث تعادل 0.25تم زيادتها بإيداع آخر قدره توسوف . تمويل أنشطة البرنامج

وسوف يخول األمين العام لوزارة الزراعة ومدير التمويل .  مليون دوالر أمريكي0.60قيمتها اإلجمالية 

ينظم اإلدارة  الذي 2009  عامب الخاص بما يتماشى مع قانونالخارجي في وزارة المالية بإدارة الحسا

 .المالية في وزارة الزراعة

التوصية التي تقدمت بها دراسة تقنية وبيئية معمقة بخصوص ترميم ) 1(ثالثا، سيعكس وصف المكون  -17

 . المساعدة التقنية قصيرة وطويلة المدىتوفيرعلى ) 2(وسينص وصف المكون . سدين صغيرين

 إلى وحدة إدارة موظف التوريد ومساعد المحاسبة، سيتم اآلن إضافة 10 وكما ذكر في الفقرة رابعا، -18

أما فيما يتعلق بموظف التوريد، فقد أعيد . سيتم تعيين مساعد المحاسبة على أساس تنافسي. البرنامج

نفيذي على تعيين ب موافقة المجلس التوطلفإنه من المولذا . تعيين المدير المالي السابق في هذا المنصب

 1المدير المالي السابق للبرنامج في منصب موظف التوريد على أن يكون التعيين نافذا ابتداء من 

 .  2010حزيران /يونيو

مختلفة الناتجة عن التمويل الغييرات لتعكس التلمنحة عند موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية او -19

 . التكميلي للصندوق

 صيةالتو – ثالثا

، 18-15 تعديالت اتفاقية التمويل، كما هو وارد في الفقرات أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على -20

 :بموجب القرار التاليوالتمويل التكميلي المقترح 

 مليوني وحدة حقوق الصندوق إلى جمهورية جيبوتي منحة تكميلية تعادل قيمتهاأن يقدم : قـرر

 وأحكامخضع ألية شروط تعلى أن  ،)حب خاصة حقوق س وحدة2 000 000(سحب خاصة 

  .في هذه الوثيقةواألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  




