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  الموافقةبتوصیة 

جمهوریة نیبال المقترح تقدیمه إلى تكمیليلابالتمویل المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة

در اكما هو و ،والحیوانیةبرنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیةشكل قرض ومنحة من أجل على الدیمقراطیة االتحادیة

  .16في الفقرة كما هي واردة تمویلالتعدیالت على اتفاقیة العلى و ،17في الفقرة 

  مذكرة رئیس الصندوق

من أجل جمهوریة نیبال الدیمقراطیة االتحادیةمقترح تقدیمه إلى تكمیليتمویل 

  برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیة

  الخلفیة-أوال

كانون األول دیسمبر/وافق المجلس التنفیذي على برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیة في شهر - 1

2004)EB 2004/83/R.25( . وأما ملیون دوالر أمریكي. 12.77وتبلغ تكالیف البرنامج الموافق علیها

حواليریكي ومنحة قیمتها ملیون دوالر أم10.49حواليقیمته بقرض لصندوقا)1: (فهيتمویل مصادر ال

) المستفیدون 3ملیون دوالر أمریكي؛ (1.05) حكومة نیبال بمساهمة قیمتها 2ملیون دوالر أمریكي؛ (1.22

دوالر أمریكي.14  000ساهمة قیمتهابم

لحصول على المساعدة المالیة من الصندوق لمؤهلةنیبالإنف،وبموجب إطار القدرة على تحمل الدیون- 2

قرض بشروط تیسیریة للغایة.لى شكل ئة عافي الم50منحة ولى شكلئة عافي الم50على أساس 

  وتسعى هذه المذكرة إلى الحصول على الموافقة على تمویل تكمیلي للبرنامج على شكل قرض بقیمة - 3

ملیون دوالر أمریكي) بشروط تیسیریة للغایة، 1.5ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما یعادل 0.97

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما یعادل 0.97بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون بقیمة ومنحة 

یتحمل الو سنوات. 10فترة سماح مّدتها بما في ذلكسنة 40تبلغ مّدة القرض .ملیون دوالر أمریكي)1.5

،ئة) سنوًیاافي الم0.75ئة (افي المالواحدثالثة أرباع قدرهم خدمة أنه یتحّمل رسالقرض أیة فائدة، إال

سّدد على دفعتین في السنة.ی

نفَّ - 4 في منطقة التالل الوسطى في نیبال. وتغطي منطقة البرنامج سنوات 8مدىذ البرنامج الذي یمتّد علىُی

التي اعتبرتها حكومة نیبال ذات أولویة بموجب البرنامج عاتاطوهي المق،27اطعة من أصل مق22

ملیون شخص (أي نحو ملیون 5.31نحو عاتاطقاریة الحرجیة. ویعیش في هذه المالوطني للحیازات اإلیج

ملیون شخص.2.55يفي المائة، أ48وتبلغ نسبة الفقراء من بینهم أسرة) 

) تنمیة الثروة 2المجموعات؛ (شكیلالحیازات اإلیجاریة الحرجیة وت)1یتألف البرنامج من أربعة مكّونات: (- 5

) 1() إدارة البرنامج وتنسیقه. وتهدف مكونات البرنامج إلى 4ات المالیة الریفیة؛ () الخدم3الحیوانیة؛ (

محاصیل األشجار عن طریق اإلدارة اآلمنة والمستدامة ألراضي و األسر من األعالفتحسین إنتاج
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) إنشاء مؤسسات3لحیوانات الصغیرة (الماعز)؛ (اي مننتاج األسر اإل) تحسین 2(الحیازات اإلیجاریة؛ 

) تحسین قدرة الحكومة على تطبیق 4الخدمات ألصحاب الحیازات اإلیجاریة؛ (تقّدممجدیةتمویل صغري 

الوطني.على المستوىنظام الحیازات اإلیجاریة الحرجیة 

لقد أنجز البرنامج، وهو الیوم في سنته السادسة، األنشطة المتعّلقة بتحدید مناطق الغابات المتدهورة الجدیدة - 6

موعات مستخدمي الحیازات اإلیجاریة الحرجیة. وسیرّكز البرنامج في السنتین المتبقیتین على وتشكیل مج

بلغ عدد مجموعات مستخدمي الحیازات اإلیجاریة الحرجیة و لخروج. لالمجموعات وتنفیذ استراتیجیة تعزیز

د تقدیر البرنامج. عنالمحّددفي المائة من الهدف 87أي ،أسرة43638مجموعة بعضویة 0804المكّونة 

في المائة من تقدیرات 64أو هكتار90019التي ُسّلمت للمجموعات اإلجمالیةوتبلغ مساحة الغابات

. وستستمّر عملیة توزیع البرنامجهورة تراجع منذ تصمیم دأن توافر الغابات المتوتجدر المالحظة. البرنامج

في 94أي ،رأس00070حیوانات الموّزعة حتى اآلن بلغ عدد القد و .حیوانات الماعز في السنة السابعة

.جدیرة بالتنویهالظروف الراهنة تعتبر إنجازات البرنامج في ظلو المائة من الهدف المحّدد.

قبل بدء البرنامج كانت أسر مجموعات مستخدمي الحیازات اإلیجاریة الحرجیة تصّنف ضمن ثالث فئات: - 7

واألسر األفقر (وتبلغ نسبتها ،في المائة من إجمالي أسر المجموعات)57األسر األشد فقًرا (وتبلغ نسبتها 

في المائة). وبلغت نسبة األسر من مجموعات براهمین 12واألسر الفقیرة (وتبلغ نسبتها ،في المائة)31

في المائة من 54.6جانجاتیس ومجموعات في المائة من 10.7في المائة، و34.7وشیتري ونیوار 

وقد أظهرت دراسة حدیثة ألثر البرنامج أجراها برنامج التعاون التقني في منظمة األغذیة لیتس. دامجموعات 

في المائة في السنة في منطقة دالیتس في 40.2أن دخول المزارع تحّسنت بنسبة والزراعة لألمم المتحدة

یازات اإلیجاریة نمت دخول المزارع للفئات األعلى ضمن مجموعات مستخدمي الحفیما ،برنامجالظّل 

في المائة في السنة. وكذلك، تحّسنت دخول المزارع في األسر التي ترأسها نساء بنسبة 14الحرجیة بنسبة 

في المائة في السنة.23.4یرأسها رجال نسبة يفیما سّجل نمو دخول األسر الت،في المائة في السنة36.8

  التسویغ واألساس المنطقي-ثانیا

حّددت حكومة نیبال والصندوق من خالل استعراض منتصف المدة وبعثات ،البرنامجفي أثناء تنفیذ - 8

لیة البرنامج االسنویة الحاجة إلى القیام بأنشطة إضافیة لم تكن متوّقعة لتحسین فعةاالستعراض المشترك

إدارة علىوشمل ذلك التدریب على مستوى أعضاء مجموعات مستخدمي الحیازات اإلیجاریة الحرجیة.

ات عالو وكذلك كان من الضروري رفع رواتب و .العیشالماعز وٕانتاج البذور وٕادخال خطط تحسین سبل 

الموظفین المحلیین. وتطّلب كل ذلك موارد إضافیة من البرنامج لم تشملها میزانیته أساًسا.

،البرنامجباإلضافة إلى ذلك، كانت معدالت التضخم الفعلیة أعلى من المعدالت التي قّدرت عند تصمیم - 9

المتضافر ثر األولقد أّدى تقدیر التكالیف.رض عندكما افتُ ةالنیبالیةبینما لم تتراجع أسعار صرف الروبی

دوالر أمریكي.الیینم3بحواليیقدرعجزهذین العاملین وحده إلى ل

. وسیعّرض هذا 2012ستتوّقف أنشطة البرنامج في الفصل األول من العام تكمیليالالتمویلوٕاذا لم یتوّفر - 10

استدامة نتائج البرنامج التي تتطّلب علىویؤّثر ،للخطرالمادیة والبشریة التي قّدمتاألمر االستثمارات 

في التصمیم األصلي. وستتعّرض للخطر تم تصوره) كما 2014-2012استكمال سنتي التنفیذ األخیرتین (
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" التي تحتاج إلى دعم متوسطة النشاط"مجموعات مستخدمي الحیازات اإلیجاریة الحرجیة بشكل خاص 

وبالطبع مجموعات مستخدمي ،من دون دعم خارجي إضافيعملهاإضافي لتصبح "نشطة" وتستمر في 

واإلدخار دعًما إضافًیا االئتمانالحیازات اإلیجاریة الحرجیة التي تكّونت حدیثًا. وكذلك تتطّلب أنشطة 

ینها وبین الصندوق الحكومي للحد من الفقر ومصرف نردهان ألن الروابط الموصى بها ب،لضمان استدامتها

بعد.ال تعمل بكامل طاقتهاأوّتان 

ستكمال السنتین األخیرتین كما خطط لذلك أصًال، االذي سیمّكن البرنامج من تكمیليمن دون التمویل ال- 11

ون جدید لتنظیم الحیازات اإلیجاریة الحرجیة وتوسیع نطاقها من خالل تبّني قانسیاسةسیصعب تعمیم

قسم للحیازات اإلیجاریة الحرجیة في وزارة الغابات وتطبیق مبادئ توجیهیة أكثر مالءمة الغابات وٕاقامة 

للحیازات اإلیجاریة الحرجیة.

ا كبیًرا من الخبرات المیدانیة والدروس المستفادة. وتدّرب موّظفو البرنامج مؤخًرا على - 12 أنتج البرنامج كم�

ر عملهم مع اآلخرین. طاتشالكتساب المعارف ومناقشة الخبرات و نترنتعلى اإلIFADAsiaاستخدام بوابة

لالستفادة بشكل أكبر من خبرات موظفي اإلنترنتعلى هموقعو البرنامج هذا التدریب یستغلّ ویمكن أن 

فاعلیة بین البرنامج إلى إنشاء رابط أكثر ویحتاج البرنامج والمستفیدین لمصلحة المجتمع المحلي األوسع. 

االستفادة من ، إذا ما شارف على االنتهاءیغدو باإلمكان،حتىةعملیات الرصد والتقییم وٕادارة المعرف

المنتجة لصیاغة السیاسات وفتح األبواب أمام توسیع نطاق العملیات من خالل البنى الحكومیة. ةالمعرف

لتحدید مواقع مجموعات ةجغرافیالمعلومات الام ، نظلهوفي هذا السیاق، سینّفذ البرنامج في المدة المتبقیة 

. وبالتالي، لن یعود على المدى الطویلویخدم ذلك استدامة مكاسب البرنامج،المستخدمین وأراضیهم

السیاسات وتوسیع نطاق األنشطة. ارحو عملیة التعّلم فحسب، بل سیعّزز بالفائدة على تكمیليلالتمویل ا

  تكالیف البرنامج-ا ثالث

ملیون دوالر أمریكي، 0.20عالوة على مساهمة إضافیة من الحكومة بقیمة مع هذه الموارد اإلضافیة، و - 13

ملیون دوالر 15.97ملیون دوالر أمریكي إلى ما یقارب 12.77من للبرنامج كلفة اإلجمالیةالتستزداد

اق علیه مع الحكومة.فصصات اإلجمالیة لنیبال وقد تم االتأمریكي. ویندرج التمویل المقترح ضمن المخ

االستثمارات )2في المائة)؛ (3معّدات ومواد () 1على الشكل التالي: (تكمیليتتوّزع فئات نفقات التمویل ال- 14

في 21) الدعم التقني (4في المائة)؛ (20موفرو الخدمات، دراسات () 3(في المائة)؛15في المزرعة (

) التشغیل 7في المائة)؛ (5ت (العالوارواتب و ال) 6المائة)؛ (في 24تدریب (العمل و حلقات ال)5(المائة)؛ 

. أضیفت فئة جدیدة هي "الدعم التقني" إلى التمویل التكمیلي لغرض إدارة المعرفة في المائة)12والصیانة (

.)وٕاعداد حوار السیاسات من أجل زیادة توسیع النطاق(لتوثیق الدروس المستفادة

  تمویل البرنامج–ا رابع

)1أما مصادر التمویل فهي: (ملیون دوالر أمریكي. 15.97للبرنامج ةعدلالمكلفة اإلجمالیة تالتكون س- 15

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما یعادل 7.15بقیمة على شكل قرض الصندوق، بتمویل أولي 

ا یعادل ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي م0.84ملیون دوالر أمریكي تقریبًا) ومنحة بقیمة 10.49
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ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 1.95ملیون دوالر أمریكي تقریبًا) باإلضافة إلى تمویل تكمیلي بقیمة 1.22

ملیون 1.5مالیین دوالر أمریكي تقریبًا) یتألف من قرض بشروط تیسیریة للغایة (حوالي 3(أي ما یعادل 

)2ملیون دوالر أمریكي)؛ (1.5الي دوالر أمریكي) ومنحة بموجب إطار القدرة على تحّمل الدیون (حو 

ملیون دوالر 0.20ملیون دوالر أمریكي، ومساهمة إضافیة بقیمة 1.05حكومة بمساهمة أولیة تبلغ قیمتها ال

  ملیون دوالر أمریكي.1.25أمریكي بحیث یكون المجموع 

  التعدیالت المقترحة على اتفاقیة التمویل–ا خامس

ي هذا طو ن. وال یتكمیليالتمویل التعّدل اتفاقیة التمویل الحالیة لتعكسس،بعد موافقة المجلس التنفیذي- 16

  في وصف البرنامج.تتعدیالةأیعلى تكمیليالتمویل ال

  التوصیة- اسادس

  :لتاليالمقترح بموجب القرار اتكمیليأوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل ال- 17

الدیمقراطیة االتحادیة قرًضا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایة : أن یقّدم الصندوق إلى جمهوریة نیبال قرر

وحدة حقوق سحب خاصة) 000975بقیمة تسعمائة وخمسة وسبعین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

  هذه الوثیقة.

منحة تكمیلیة بموجب إطار جمهوریة نیبال الدیمقراطیة االتحادیةالصندوق إلى یقّدم أن : قرر أیًضا

000975القدرة على تحمل الدیون بقیمة تسعمائة وخمسة وسبعین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي 

  .دة في هذه الوثیقةللشروط واألحكام الوار 

  

  كانایو نوانزي

رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة


