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تنفیذ الدورة الثانیة من مشروع التخفیف من وطأة الفقر في المرتفعات الغربیة 

الممول بموجب اآللیة اإلقراضیة المرنة

  

من المبادئ التوجیهیة لآللیة اإلقراضیة المرنة 13الغرض من هذه المذكرة اإلعالمیة هو االمتثال للفقرة - 1

فیما یتعلق بكل قرض ممول بموجب اآللیة ...، التي تنص على أنه ")EB 98/64/R.9/Rev.1(الوثیقة 

لغي ینتقل إلى الدورات التالیة أو ی، قبل نهایة كل دورة، ما إذا كان ساإلقراضیة المرنة ستقرر إدارة الصندوق

  ".....وسوف تبلغ اإلدارة المجلس بما تقرره .أرجیأو 

مقدمة-أوال 

الهدف الشامل لآللیة اإلقراضیة المرنة هو إضفاء مزید من المرونة على تصمیم وتنفیذ مشروعات الصندوق - 2

ویلة األجل في الحاالت التي یتبین من أجل مواءمة األطر الزمنیة مع السعي لتحقیق األهداف اإلنمائیة ط

فیها أن تحقیق هذه األهداف یتطلب فترة تنفیذ أطول؛ وزیادة مشاركة المستفیدین القائمة على الطلب إلى 

وتشمل العناصر المحددة لقرض اآللیة .أقصى حد ممكن؛ وتعزیز تنمیة القدرات على المستوى القاعدي

سنة) للسماح بتحقیق أهداف إنمائیة 12-10فترات أطول للقروض () تحدید 1اإلقراضیة المرنة ما یلي: (

) عملیة تصمیـم مستمرة ومتطورة من خالل تنفیذ دورات محددة بوضوح تتراوح مدة كل منها 2مستدامة؛ (

  .) شروط مسبقة أو "محفزات" محددة بوضوح للمضي قدما نحو الدورات التالیة3بین ثالث وأربع سنوات؛ (

كرة اإلعالمیة عن التقدم المحرز في تحقیق محفزات الدورة الثالثة من مشروع التخفیف من تبلغ هذه المذ- 3

.وطأة الفقر في المرتفعات الغربیة والقرار الذي یتخذه الصندوق للمضي في مرحلة ثالثة من هذا المشروع

مة نیبال والتي تستند المكونات على االستنتاجات التي خرجت بها بعثة استعراض مشتركة للصندوق ولحكو 

مهمة لآللیة اإلقراضیة المرنة، تمثلتطبقا لإلجراءات التشغیلیة .2012تم إیفادها في أبریل/نیسان 

االستعراض في تقدیر تقدم المشروع وأدائه في المرحلة الثانیة، وتقریر ما إذا كان قد تم استیفاء معاییر 

وصیات بشأن التحسینات الممكنة للمشروع، وتحدید موافقة الصندوق على تمویل المرحلة الثالثة، وتقدیم ت

مضمون المرحلة الثالثة، واقتراح أي تغییرات مطلوب إدخالها على اتفاقیة القرض بین حكومة نیبال 

.والصندوق

الخلفیة-ثانیا 

بموجب اآللیة اإلقراضیة 1مراحلر في المرتفعات الغربیة على ثالثیتم تنفیذ مشروع التخفیف من وطأة الفق- 4

وأما التاریخ الحالي إلنجاز ،2003ینایر/كانون الثاني 1المرنة في الصندوق بقرض دخل حیز النفاذ بتاریخ 

تم استكمال المرحلة األولى من المشروع .، وهو حالیا في مرحلته الثانیة2014مارس/آذار 31المشروع فهو 

وأما في المرحلة الثانیة، فقد توسعت تغطیة المشروع إلى .في أربع مقاطعات2007/2006في السنة المالیة 

                                                     

1
في المرحلة الثانیة فھي: دایلیخ*. جاجركوت*، دولبا. را*، جومال* وھومال*، أماوجاجھانغ*، بطعات في المرحلة األولى: بااالمق

م، إضافة إلى مقاطعة موغو التي تم إدراجھا مبدئیا في المرحلة الثانیة ولكنھا سحبت فیما بعد بسبب صعوبات وكوت. رولبا وروكیلاك

لدعم اإلداري المكثف خالل تمدید المرحلة التنفیذ. المقاطعات المشار إلیھا بعالمة* ھي مقاطعات التركیز التي تحتاج إلى المزید من ا

الثانیة لسنة واحدة، بما في ذلك تعیین مدیر للبرنامج في المقاطعة یتم اختیاره على أساس حجم أنشطة المشروع ضمن تلك المقاطعات.
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سبع مقاطعات إضافیة إال أنه تم فیما بعد سحب واحدة من هذه المقاطعات بسبب التغطیة الفعلیة لعشرة 

نة وقد وافق الصندوق على الطلب المقدم من حكومة نیبال بتمدید المرحلة الثانیة لمدة س.مقاطعات نشطة

شریطة أن یتم تعدیل تاریخ إنجاز المرحلة الثانیة 2011یونیو/حزیران 17واحدة دون تحمل أیة تكالیف في 

ومن المتصور التمدید لمرحلة تعزیز ثالثة ونهائیة شریطة اإلیفاء بجمیع .2012یولیو/تموز 15لیغدو 

لمرحلة الثالثة، كما تنص علیه اتفاقیة إلى امعاییر المحفزات الخمسة والمحددة للتقدم من المرحلة الثانیة

  .2007یولیو/تموز 19تمویل المرحلة الثانیة بتاریخ 

إلى تحسن كبیر في أداء إدارة المشروع، 2011األولاإلشراف الموفدة في دیسمبر/كانونأشارت بعثة - 5

، وبالتالي 2012ز بصورة كبیرة بحلول یولیو/تمو وزیادة احتمال أن یفي المشروع بمحفزات األداء الخمسة

.التقدم نحو المرحلة الثالثة

أداء المشروع أثناء الدورة الثانیة-ثالثا 

استمر تقدم تنفیذ وأداء إدارة المشروع في التحسن في السنة األخیرة مما یعد أساسا مشجعًا للمضي نحو - 6

المشروع، أي جودة كما ینعكس في التحسینات التي طرأت على الدرجات في تقریر وضع.المرحلة الثالثة

اإلدارة المالیة من غیر مرٍض إلى مرٍض إلى حد ما، وجودة إجراء المراجعات في وقتها المحدد من غیر 

  .مرٍض إلى مرٍض إلى حد ما

وعلى وجه الخصوص فقد تمكن فریق اإلدارة الذي تم تعزیزه مؤخرا وعلى مستوى وحدة تنسیق المشروع - 7

جید في تنفیذ خطة العمل السنویة والمیزانیة المعدلة الهادفة للنهوض وعلى مستوى المقاطعة بإحراز تقدم

وقد طرأت تحسینات .بالمشروع في تنفیذ معاییر المحفزات الخمسة المنصوص علیها في المرحلة الثانیة

على جودة المراجعة وتتخذ وحدة تنسیق المشروع اإلجراءات الضروریة للتطرق للقضایا المالیة األخرى التي 

.قع تحت سیطرتهات

على الرغم من هذه التحسینات األخیرة إال أن المشاكل الهیكلیة في تصمیم المرحلة الثانیة وطریقة تنفیذها - 8

ستحد من مدى قدرة المشروع على تحقیق إمكانیاته الكاملة، ولهذه األسباب سوف یعاد تصمیم جمیع تدابیر 

.تبسیطها بوجود فریق محاسبة أقوى بكثیر مكرس لهذا المشروعاإلدارة المالیة في المرحلة الثالثة، كما سیتم 

المحفزات الخمسة للمضي إلى 2007یولیو/تموز 19تحدد اتفاقیة تمویل المرحلة الثانیة المبرمة بتاریخ - 9

، كان قد تم اإلیفاء بجمیع هذه المحفزات 2012یونیو/حزیران 15بحلول و .المرحلة الثالثة من هذا المشروع

نحو التالي:على ال

تم إعداد وتنفیذ خطط مفصلة، أو أنها قید التنفیذ لالستخدام النشط لألراضي بالنسبة :إجارة األحراج  )أ(

في المائة من مجموعات المنتفعین بالغابات عن طریق االستئجار والتي حصلت 70لما ال یقل عن 

وفي الوقت الحالي .بالفعلد تم اإلیفاء بهذا المحفز وق.على إیجارات لمدة ثالث سنوات أو أكثر

بالمائة من مجموعات المنتفعین بالغابات عن طریق االستئجار تتمتع باستخدام نشط 82فإن 

.لألراضي والخطط
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یفید التقدیر الهندسي بأن معاییر التصمیم واإلنشاء والصیانة مالئمة البنى األساسیة المجتمعیة:  )ب(

المحفز المحقق بالفعل: تم .في المائة من المرافق المنشأة في المرحلة الثانیة80وكافیة بالنسبة لـ 

  .2012بالمائة من هذا المحفز بالفعل بحلول نهایة مایو/أیار 85تحقیق 

بالمائة 95ال یقل معدل استرداد القروض المقدمة من المشروع والتدفقات الراجعة عن االئتمان:  )ج(

.سمالیة التي وفرتها المقاطعات للمنظمات المجتمعیة إلعادة اإلقراض)(بالنسبة إلقراض القروض الرأ

بالمائة، وظل ثابتا على هذا المستوى 95.4المحفز المتحقق بالفعل: وصل معدل االسترداد إلى 

  .2011منذ یولیو/تموز 

ى سیتم تصنیف المجموعات على أساس قدرتها واستدامتها، وأما الحد األدنالمنظمات المجتمعیة:   )د(

المتفق علیه لجمیع المجموعات العاملة ألكثر من سنتین فیجب أن یكون في التصنیفین األول 

بالمائة من المنظمات المجتمعیة 87المحفز المتحقق بالفعل: في الوقت الحاضر یصنف.والثاني

  .التي یتجاوز عمرها السنتین من الدرجة األولى أو الثانیة

المحفز المتحقق بالفعل: تم بحلول .بالمائة من القروض75: صرف ما ال یقل عن الصرف  )ه(

مخصصات القروض اإلجمالیة للمرحلتین .بالمائة من القروض85صرف 2012یونیو/حزیران 

مالیین وحدة حقوق سحب خاصة، وأما إجمالي المبلغ المصروف فقد بلغ 9األولى والثانیة هي 

بالمائة 87السلف في الحساب الخاص)، (بما في ذلكوحدة حقوق سحب خاصة449.708237

  .في القروض
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المرحلة الثانیة من مشروع التخفیف من وطأة الفقر في المرتفعات الغربیة بموجب اآللیة اإلقراضیة المرنة

لغ بحقوق السحب الخاصة)ا(المب

%المبلغ المصروف من القرضالمبلغ المخصص من القرض توصیف الفئة

2األساسیة المجتمعیةالبنى  060 000.001 699 138.2882.48

495.8475.06 000.00675 900استثمارات تنمیة مجموعات المنتفعین بالغابات عن طریق االستئجار

80المعدات والمواد والمركبات 000.0075 572.6394.47

540المشروعات الفرعیة لإلنتاج المحصولي والحیواني 000.00416 692.7377.17

1التدریب وحلقات العمل 200 000.00916 035.6276.34

240الدراسات والبحوث 000.00193 784.9680.74

1عقد خدمات المنظمات غیر الحكومیة والدعم اإلداري والمؤسسي 750 000.001 286 006.9073.49

350التشغیل والصیانة 000.00194 196.6655.48

180مبالغ غیر مخصصة 104.22    -   0.00

7المرحلة الثانیةمجموع 300 104.225 456 923.6274.75

  

  التوصیات لتنفیذ المرحلة الثالثة من المشروع-رابعا

ما زالت غایة وهدف المشروع على حالهما دون تغییر وهما على التوالي: "تعزیز سبل العیش والكرامة - 10

األساسیة في صفوف الفقراء والمحرومین اجتماعیا في األقالیم الوسطى والغربیة البعیدة من نیبال" واإلنسانیة 

و"تحسین مستوى المعیشة من خالل النمو المستدام للعمالة والدخل والوصول إلى الموارد بین األسر الریفیة 

  .الفقیرة في المنطقة المستهدفة"

) تحسین األصول 1حالهما دون تغیر كما في المرحلة الثانیة وهما: (وأما المؤشران الرئیسیان فیبقیان على- 11

) الحد من انتشار سوء التغذیة بین األطفال وبخاصة سوء التغذیة المزمن 2األسریة ومؤشر الملكیة؛ (

.(الطول بالنسبة للعمر)

لمتمحور حول وسیتمثل النهج في رعایة التمكین االجتماعي واالقتصادي ضمن المجمتعات المستهدفة ا- 12

عملیات االستثمار التشاركیة التي یقودها المجتمع المحلي، والتي یقرر فیها كل مجتمع مستهدف ضمن كل 

لجنة لتنمیة القرى لنفسه كیف سیتم استخدام أموال االستثمار المجتمعي التي یوفرها المشروع لتلبیة 

ال ذلك من خالل تعزیز المنظمات القاعدیة سیتم استكم.األولویات الخاصة به ألغراض التنمیة االقتصادیة

القائمة (المنظمات المجتمعیة، ومنظمات المنتفعین بالغابات عن طریق االستئجار، ومنظمات المنتفعین 

بالبنى األساسیة)؛ وٕاعادة توجیه توفیر الخدمات التقنیة في الثروة الحیوانیة والغابات والزراعة، واستجابة 

مع محلي یتم توفیر األموال من خالل صندوق االستثمار المجتمعي الخاص بهذا للمطالب المحددة لكل مجت

  .المجتمع واالستثمار للنهوض بفعالیة موفري الخدمات وقدرتهم على االیصال على مستوى المقاطعة

یعترف النهج التشغیلي في المرحلة الثالثة بالسیاق االجتماعي االقتصادي المتغیر بصورة سریعة في العدید - 13

سوف .من المجتمعات المستهدفة في المشروع وبخاصة: الطرقات الجدیدة، واألسواق وبیئة إرساء السالم

یكون هذا المشروع في أفضل موقع یمكنه من دعم مجتمعاته المستهدفة لتخلیص نفسها من الفقر من خالل 

ة مع المشروعات تبني نهج أكثر تركیزا یتطرق لعدد صغیر من قضایا التنمیة الحاسمة، وینسق بصف
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األخرى لدعم المجتمعات المستهدفة لالستفادة من الترابط المحسن وفرص السوق في المقاطعات التي تطرأ 

.فیها هذه التغییرات

عملیات یقودها المجتمع على أنها بناء"وبالتالي یمكن تلخیص استراتیجیة التنمیة الجوهریة للمرحلة الثالثة - 14

واالجتماعي مما من شأنه أن یزید من إنتاجیة األشخاص والزراعة، ویحسن المحلي للتمكین االقتصادي 

وتعطي هذه االستراتیجیة دفعا الستراتیجیة المشروع ."من الوصول إلى األصول اإلنتاجیة الموفرة للعمالة

.لالمركزیة والتطوراول أعمال وزارة التنمیة المحلیةاألصلیة المستندة إلى جد

ن التعدیالت الرئیسیة المطلوبة في المرحلة الثالثة هي في طرائق التنفیذ والتي تم إعادة وعلى هذا األساس فإ- 15

وسوف تبقي المرحلة الثالثة من .هندستها لتحسین استجابة وجودة الدعم الموفر للمجتمعات المستهدفة

میة القرى في المشروع على نفس الغایة والهدف وعلى نفس المجموعة المستهدفة والعمل على نفس لجان تن

.مقاطعات المشروع

مكونات على النحو التالي: 3مكونات إلى 5تم تبسیط مكونات المشروع من - 16

 1-2) وبما في ذلك التغذیة(التمكین االجتماعي 1-1الذي سیضم التمكین المجتمعي: 1المكون

؛التمكین االقتصادي

 في المقاطعات والذي سیركز على التعزیز المؤسسي؛ تحسین إیصال الخدمات: 2المكون

 إدارة المشروع: 3المكون.

الذي سیرسي التمكین االجتماعي واالقتصادي بین المجتمعات المحلیة التمكین المجتمعي : 1المكون - 17

ي إلدارة والتخطیط االستثمار لي عملیة تشاركیة متعددة السنوات وستتمثل العناصر الرئیسیة ف.المستهدفة

وسوف یستخدم صندوق االستثمارات .یدعمها صندوق االستثمار المجتمعي الذي سیوفره المشروع

المجتمعي على سبیل المثال لشراء الخدمات التقنیة (مثل تدریب المزارعین) أو لتمویل البنى األساسیة 

رضة للمساءلة أمام وسوف تكون هذه المجتمعات ع.اإلنتاجیة وفقا لما ترغب به المجتمعات المحلیة نفسها

ولزیادة المساواة .نفسها عن القرارات التي ستتخذها وعن ضمان ایصال االستثمارات للفوائد المتوقعة منها

مرأة كبیرة في السن ورجل كبیر في السن من كل من األسر انسین في اتخاذ القرارات، ستتمتع بین الج

.یة بشأن استخدام صندوق االستثمار المجتمعيالمستهدفة بحقوق تصویت متساویة في القرارات المجتمع

وسوف تدیر المجتمعات المحلیة استثماراتها الخاصة بها في البنى األساسیة المنتجة بدعم تقني وهندسي 

مالئم، في حین سیتم توفیر الخدمات التقنیة مثل تلك الخاصة بالخدمات الحیوانیة أو الغابات من قبل 

بموجب عقود تعتمد على األداء تدیرها وحدة تنسیق المشروع في المقاطعات موفري الخدمات في المقاطعات 

.ووحدة تنسیق المشروع بالنیابة عن لجان تنمیة القرى

هنالك حاجة لنقلة في التغییر في جودة واستجابة .: تحسین إیصال الخدمات في المقاطعات2المكون - 18

وتسهم مظاهر متعددة في المشروع في تحقیق هذا المكون .وفعالیة إیصال الخدمات التقنیة إلى القرویین

من خالل خلق األطر التمكینیة والحوافز الهیكلیة وتشمل: 

 إعطاء المجتمعات المستفیدة سلطة كاملة في اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد للخدمات، وٕانشاء

بة لتوفیر الخدمات؛ مجلس إشرافي للمستفیدین (انظر أدناه) والذي سیبدأ بالتطرق لالستجا
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 إشراك الدوائر اإلقلیمیة (الثروة الحیوانیة والغابات والزراعة) مما سیعزز من اإلشراف التقني والجودة؛  

 ،استخدام الوكاالت الحكومیة المختصة في المقاطعة وموفري الخدمات من الوكاالت غیر المختصة (مثال

ل الخاصة التي تتمتع بموظفین تقنیین مناسبین) المنظمات غیر الحكومیة، والتعاونیات، أو األعما

لتوفیر خدمات مماثلة في لجان تنمیة قرویة مختلفة في نفس المقاطعة مما سیرفع من التنافس بین 

موفري الخدمات، ویوفر معیارا تأشیریًا لألداء ویضع آلیة إیصال بدیلة یمكن الوثوق بها للمشروع في 

  .حال سوء أداء أحد موفري الخدمات

ستغطي جمیع أنشطة إدارة المشروع وتنسیقه واإلبالغ عنها على مستوى إدارة المشروع: 3المكون - 19

  .المقاطعة أو المستوى اإلقلیمي والوطني

الثالثةاألموال االستثماریة المتاحة للمرحلة 

تقریر تقدیر یستند التمویل المقترح للمرحلة الثالثة على هیكلیة التمویل األصلیة كما هي معروضة في - 20

  .ولیس هناك أموال إضافیة من الصندوق مما هو متصور أو مما سیوفره الصندوق للمرحلة الثالثة.المشروع

.2016یولیو/تموز16سنوات تنتهي في 4لفترة 2012یولیو/تموز 16فيالمرحلة الثالثة بدأت- 21

االستنتاجات-خامسا 

اإلنمائیة للمشروع في المقاطعات التي یغطیها، والتي تنتمي إلى الحكومة ملتزمة بصورة كبیرة باألهداف - 22

األقالیم التي تتمتع بأولویة كبیرة للتنمیة بموجب الخطط الحكومیة للتنمیة وٕاعادة اإلعمار على المدى 

أدى كذلك أبدى الفریق التقني التابع لوحدة تنسیق المشروع التزاما كبیرا بأداء وظائفه المهنیة، مما .المتوسط

  .إلى أداء مرٍض إلى حد كبیر

وقد أحرز المشروع تقدما كبیرا خالل الدورة الثانیة فیما یتعلق بأهدافه اإلنمائیة المحددة والنواتج/النتائج - 23

وتسهم مكونات المشروع في التخفیف من وطأة الفقر في .المتوقعة رغم التحدیات الكبیرة في البیئة التشغیلیة

.المناطق العرضة للصراعات في نیبالالمناطق األشد فقرا بین

یبقى تصمیم و .وجود أساس راسخ لالستمرار في دورة ثالثة من هذا المشروعمقتنعة بٕادارة الصندوق و - 24

المشروع ذا صلة، أما اتفاقیة القرض اإلجمالیة فقد أدخلت علیها بعض التعدیالت كما هو موضح بالتفصیل 

ه األسباب فقد وافقت إدارة الصندوق على الشروع بالمرحلة الثالثة من ولهذ.في تقریر تصمیم المرحلة الثالثة

.2012یولیو/تموز 16هذا المشروع بتاریخ 


