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ة البرنامجخریطة منطق

  نیبال

  برنامج تحسین البذور للمزارعین 

  
.و السلطات المختصة بهاالمستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق فیما یتعلق بترسیم الحدود أو التخوم أالتسمیاتإن 

  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالمصدر: 
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  نیبالحكومة 

Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram) برنامج تحسین البذور

  )للمزارعین

  التمویلموجز 

المؤسسة الُمباِدرة:  الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق

حكومة نیبال المقترض:

وزارة التنمیة الزراعیة الوكالة المنفذة:

ملیون دوالر أمریكي59.7 :للبرنامجالتكلفة الكلیة 

19.5ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 12.85

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)

الصندوق:الذي یقدمه قرض القیمة 

19.5ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 12.85

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا)

  :قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق

10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

ثالثة أرباع الواحد في المائة قدرهسنوات، ویتحمل رسم خدمة 

المائة) سنویاً في 0.75(

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

منظمة هایفر الدولیة

ملیون دوالر أمریكي2.5

الجهات المشاركة في التمویل:الجهة/

ملیون دوالر أمریكي7.3 مساهمة المقترض:

ملیون دوالر أمریكي10.9 مساهمة المستفیدین:

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة المؤسسة المكلفة بالتقدیر:

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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  الموافقةبتوصیة 

من أجل حكومة نیبال إلى بالتمویل المقترح تقدیمه المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram)45على النحو الوارد في الفقرة )برنامج تحسین البذور للمزارعین.  

  

 Kisankalagi Unnatأجلمن حكومة نیبالإلىامتقدیمھمقترح ومنحةقرض 

Biu-Bijan Karyakram)برنامج تحسین البذور للمزارعین(

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

مكانةقطاع الزراعة حتلیعاني من عجز في الغذاء. و التي تالدخل ةنخفضتصنف نیبال كأحد البلدان م- 1

في 66ملیون نسمة) و3.4في المائة من جمیع األسر (80یعتمد نحو إذفي االقتصاد الوطني، ةمحوری

.  وبوجه عام، یسهم قطاع في كسب عیشهمى الزراعةعلبصورة أساسیة المائة من القوى العاملة الوطنیة 

تراجع نصیب الفرد من فقد في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني. ومع ذلك، 33الزراعة بما نسبته 

.في المائة في حین ظل اإلنتاج الحیواني راكدا على مدار العقد الماضي8إنتاج الحبوب بمقدار 

في 42(من 2003/2004إلى 1995/1996الثلث تقریبا في الفترة من وانخفض مستوى الفقر الوطني بمقدار- 2

لحضر والریف. وال تزال معدالت الفقر بالغة افي المائة)، مع ارتفاع مستویات التفاوت بین31المائة إلى 

. وتتسم بالغ االنخفاضفي المناطق الریفیة وال یزال مستوى االستفادة من الخدمات والبنیة التحتیة االرتفاع

تقریبا أقل هانصفویأتي هكتار، 0.8عن احیازات األراضي الزراعیة بصغر حجمها، حیث ال یزید متوسطه

في المائة في الفترة ما بین 28زدادت تضاؤال (انخفض متوسط حجم الحیازات بمقدار هكتار، بل وا0.5من 

في المائة من حیازات األراضي الزراعیة یوجه إنتاجها 78). وتشیر التقاریر إلى أن حوالي 2001و1961

بصورة أساسیة بصورة أساسیة، في حین ال تتجاوز نسبة الحیازات التي یوجه إنتاجهالالستهالك المنزلي

، ال یكفي اإلنتاج السنوي إلطعام األسر في المائة من الحیازات60. وفي في المائة1لألغراض التجاریة

في المائة من الحیازات، تعاني األسر من عجز في الغذاء ألكثر من نصف العام.  20؛ وفي خالل العام

في المائة 20ملیون شخص (تشكل حواالتهم 2نحو لغ عدد العاملین بالخارج بات إلى أنر یقدتشیر التوٕاذ 

هجرة السكان اآلن تؤثر على أكثر من نصف األسر النیبالیة. وقد باتتفقد جمالي الناتج المحلي)، إمن 

أدى ذلك إلى "تأنیث" قطاع الزراعة تدریجیا في نیبال، حیث أضحت النساء على نحو متزاید یتحملن 

سواء.المسؤولیة أسرهن وٕادارة مزارعهن على 



EB 2012/106/R.21/Rev.1  

2

)برنامج تحسین البذور للمزارعین(Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakramالمتبع فينهج الویراعي - 3

الدولیة من أجل الجهات ة و األخرى الممولة من الحكوم) ضرورة التعاون والتنسیق مع الجهود 1ما یلي: (

) استراتیجیة التنمیة الزراعیة الوطنیة، التي یتوقع إنجازها بنهایة 2االستفادة من خبراتها وأنشطتها التكمیلیة؛ (

) وجود مخاطر كبیرة، تشمل عدم 3أولویاتها؛ (ضمنالبذور تحسین ضعمن شأنها أن تالتي ، و 2012عام 

مع المبادرات اإلنمائیة األخرى. وتشیر هذه االعتبارات بقوة المحتمل االستقرار السیاسي، ومستوى التعاون 

المساحة كل من لى ضرورة تحلي أي استثمار مقترح بالمرونة التنفیذیة مع السماح أیضا بالتوسع في إ

، إذا كان هناك ما یدعو لذلك. ویوفر التقییم المحدد لالستهداف االجتماعي في المستقبلنطاقالالجغرافیة و 

النظر فیها خالل ةعادإي یمكن والجغرافي تحلیال مبدئیا لخیارات توسیع النطاق الجغرافي المحتملة، الت

استعراض منتصف المدة.

  األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریة- باء

  المستند إلى النتائج

رص االستراتیجیة القطریة وقد صمم في إطار برنامج الف،المبینة أعالهالعامة یتصدى البرنامج لالتجاهات - 4

إلى النتائج في الصندوق واستراتیجیة التنمیة الزراعیة قید اإلصدار. ویدعم اعتماد نهج یعمل تحدیدا المستند

الشمول االجتماعي في ویدخلعلى استهداف المبادرات الخاصة بغیة تحقیق زیادات مستدامة في اإلنتاجیة. 

التدابیر واآللیات. وتستند من صلب تصمیم البرنامج على جمیع المستویات من خالل مجموعة متنوعة

ظم زراعیة وسیاقات فقر مكاسب اإلنتاجیة إلى تحدید مجاالت ذات میزة نسبیة واضحة للمزارعین في ن

المدخالت الزراعیة (ال سیما البذور) –على وجه الخصوص وهما مختلفة. وحدد البرنامج قطاعین فرعیین 

مناطق اسیة لحفز النمو واإلنتاجیة في كنقاط بدء أس-ز) (ال سیما الماعالماشیة على نطاق صغیروتربیة

هما بالضعف حالیا، وهو ما اتسم أداؤ ن وإ لهذه المناطق وكالهما ضروري في النظم الزراعیة.الهضاب

الفعالة بین المزارعین واألسواق.الروابطیرجع في جانب منه إلى االفتقار إلى 

حصول المنتجین علىضمانعلى الحیازات الصغیرة و ةریة القائمویهدف البرنامج إلى تنمیة الزراعة التجا- 5

وٕانشاء فرص لشركات األعمال التجاریة الزراعیة من یمة المضافة في سلسلة القیمة نصیب عادل من الق

المنطقة المستهدفة. وفیما یتعلق باالستدامة، من المقرر أن یجري داخلأجل تنمیة األنشطة ذات الصلة 

، وفي تجدید قواعد الموارد على المستوى المحليوالتخطیطات كبیرة في تنمیة قدرات القیادةالبرنامج استثمار 

لصندوق الذي موله ابرنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیة الطبیعیة وحمایتها، استنادا إلى خبرات 

وتتمثل المبررات رى في مجال نشر البذور المحسنة. خبرات الجهات المانحة األخ، و في مجال تربیة الماشیة

ال سیما في المناطق الریفیة الفقر على نطاق واسع في البالد، األساسیة للبرنامج في استمرار انتشار 

  .بین السكانالمائةفي 45المستهدفة حیث تشیر التقدیرات إلى تجاوز مستویات الفقر 
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  وصف البرنامج-ثانیا

  منطقة البرنامج والمجموعة المستهدفة-ألف

وكثافات سكانیة عالیة نسبیا وتتمیزلى استهداف منطقة تجمع بین مستویات فقر مرتفعة یسعى المشروع إ- 6

إمكانیة إجراء أنشطة تكمیلیة مع المبادرات ضافة إلىبإمكانیات زراعیة كبیرة إلنتاج البذور والماشیة، إ

اإلنمائیة األخرى، وذلك باتباع نهج الممرات الذي تم تجریبه بالفعل في مشروع الزراعة عالیة القیمة في 

والجبال الذي موله الصندوق. وتشمل المنطقة المستهدفة في المرحلة األولى أربعة أقسام هضابمناطق ال

انشي یم الغربي (أرغاكط (بیوثان، ورولبا، وروكوم، وسالیان) وقسمین في اإلقلفي اإلقلیم الغربي األوس

ومن المنتظر أن یتجاوز إجمالي المساحة المزروعة المقدرة من المنطقة .وغولمي) (طالع الخریطة)

هكتار. وتأتي إنتاجیة جمیع المحاصیل األساسیة في هذه المنطقة أقل من المتوسط 000220المستهدفة 

، حیث یصنف بعضها في أدنى المراتب على قسام المستهدفة في مناطق الهضابطني. وتتركز جمیع األالو 

لمتوسطات الریفیة الوطنیة.  أعلى بكثیر من االفقر فیها مستویات تأتي مؤشر التنمیة البشریة في نیبال، و 

مائة من في ال70نعفي األقالیم المستهدفة األسرفي قطاع دخل الو ستهالكمستوى االنخفضوی

وسیتم اختیار في المائة. 60الك الغذاء بنسبة رتفع عدم الكفایة المتصورة الستهالمستویات الوطنیة، حیث ت

أقسام إضافیة للمرحلة الثانیة من البرنامج، من سنة البرنامج الرابعة إلى السنة السابعة، حسب التمویل 

اإلضافي الذي تشارك به الجهات المانحة األخرى.

هو تعداد السكانةملیون نسم1.5أسرة من أصل حوالي 000350ستضم المجموعة المستهدفة حوالي و - 7

) المجموعات والتعاونیات 1توخي استهداف نوعین أساسیین من المستفیدین، وهما: (). ویُ 2010(المنطقة في 

البذور ستخدمونمزارعین الذین ی) فرادى ال2المنخرطة في إنتاج البذور والماشیة أو تقدیم الخدمات المالیة؛ (

000200أسرة بشكل مباشر، كما سیفید 000150سیفید البرنامج حوالي المحسنة الناتجة عن البرنامج. و 

  .، نتیجة لالستثمار في صناعة البذوربشكل غبر مباشرالهضاب مناطق مزارع إضافي في 

  الهدف اإلنمائي للبرنامج- باء

تعزیز النمو الزراعي على أساس تنافسي ومستدام وشامل للجمیع في المنطقة تتمثل غایة البرنامج في - 8

جراء تحسینات مستدامة ویتمثل هدفه اإلنمائي في إاالقتصادي الشامل. هام في النمو المستهدفة بغیة اإلس

من أجل تحسین البذور والماشیة بغیة اختبارقاسو األذي تقودهاإلنتاجیة من خالل تعزیز الطلب الفي

نموذج النمو الذي یقوده القطاع الزراعي وتوسیع نطاقه.

  المكونات/النتائج- جیم

على باإلضافة إلى تنسیق البرنامج وٕادارته،سنوات من ثالثة مكونات،سبعلمتدیتألف البرنامج الذي ی- 9

:النحو التالي
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النخفاض لعلى التصدي البرنامج عمل . سی: تقدیم الدعم لتوسیع نطاق قطاع البذور الرسمي1المكون - 10

في مناطق الهضاب في وانخفاض جودة الحبوب وبذور الخضروات،معدالت استبدال البذورالبالغ في 

ت العالمة الصادقة" من خالل توثیق الصالة "ذاتعلى إنتاج البذور المحسنیقوم. وسمعظم األحیان

وسیجري تیسیر مشاركة شركات البذور توفیر الدعم للبنیة التحتیة ذات الصلة. بمنتجي القطاع الرسمي و 

بغیة خفض تكالیف إنشاء العملیات في المنطقة المستهدفة، وعن تنافسیة نح عن طریق اعتماد خطة مِ 

.دعم عملیاتهاطریق توفیر الدعم لتشكیل مجموعات إنتاج البذور المتعاقد معها و 

المكاتب اإلقلیمیة لمراكز مراقبة مستوىوفضال عن ذلك، سیعمل البرنامج على دعم تشریع معزز، ورفع - 11

. وسیعمل أیضا على على نحو مالئمجودة البذور، ومنح التراخیص للوكالء المحلیین لكفالة مراقبة الجودة 

وسطاء رئیسیین في سلسلة قیمة عتبرون") وتجار المدخالت الذین یAgrovetsالمدخالت ("ديور مساعدة م

).3البذور (انظر المكون 

باستبعادالمحلیة لكل من الحبوب والخضروات بصورة كبیرة، المحسنة توسیع نطاق إنتاج البذور وسیجرى- 12

منخفضة. وسیكفل البرنامج مشاركة ذات جودة اإلنتاج غیر الرسمي والواردات التي غالبا ما تكون 

التي اعتمدتها )GESIالمجموعات المحرومة وفقا الستراتیجیة المساواة بین الجنسین والشمول االجتماعي (

500وضع هدفا شامال لإلنتاج یبلغ بأنهماطنا من بذور الحبوب، عل2503نتاج الحكومة. وسیعمل على إ

طن من بذور الخضروات.

عملیة لشركات البذور 13مجموعة وتشمل نحو 720أسرة، مقّسمة إلى 2007ومن المتوقع أن تشارك - 13

طنا من الذرة ذات العالمة 830طنا من األرز ذي العالمة الصادقة، و760الخاصة، في إنتاج حوالي 

طن من مجموعة من بذور الخضروات ذات 500طنا من القمح ذي العالمة الصادقة، و6601الصادقة، و

ملیون دوالر 3.15ومن المتوقع أن یسفر ذلك عن إنتاج هوامش صافیة كلیة بقیمة العالمة الصادقة.

ملیون دوالر أمریكي لشركات البذور. وسیكون إنتاج البذور المحسنة ذات 2.9ت البذور وأمریكي لمجموعا

هكتار 00014هكتار ذرة، و00041هكتار أرز، و00015العالمة الصادقة كافیا لنشر البذور في حوالي 

.هكتار خضروات في مناطق الهضاب الزراعیة اإلیكولوجیة00065قمح، و

، الثروة الحیوانیةتمثل .ألغراض تجاریة لدى أصحاب الحیازات الصغیرةحیوانيالنتاج اإل : 2المكون - 14

وبخاصة الماعز، أصال مهما لألسر الزراعیة األكثر فقرا، ال سیما النساء، وأعضاء الطوائف المهمشة 

على نطاق ثروة الحیوانیةیفتقرون إلى الموارد الكافیة. وعلى الرغم من توزیع الالذیناألصلیین، والسكان

واسع، تعد األرباح المتحققة من اإلنتاج الحیواني في نیبال منخفضة. ویتیح قطاع الماعز، على وجه 

. وشهد إنتاج األلبان توسعا، غیر أنه ال یزال یفتقر إلى الدعم في یةالخصوص، فرصة كبیرة لتسریع اإلنتاج

تعزیز سالسل التورید التجاریة.

إنتاج األلبان والماعز على حد سواء، استنادا إلى النجاح الذي يا في مجالوسیتصدى البرنامج لهذه القضای- 15

تحسین السالالت الحیازات التأجیریة الحرجیة والحیوانیة. وسیشمل ذلك إیالء االهتمام إلى حققه برنامج 

األنشطة . وستشملاألسواقروابطوتغذیتها وٕادارتها؛ وتطویر الخدمات البیطریة؛ وتدریب المزارعین؛ وتنمیة 

لىالسالالت القائمة ع، بإنشاء مجموعة مختارة من محسنةحیوانیة ة منویوائل سو سالسالت الرئیسیة استیراد

أنواع العلف، وٕادارة الغابات المزرعیة والمجتمعیة على حد سواء، ةعار المجتمع المحلي، وتوسیع نطاق ز 
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الثروة وتوسیع نطاق النفاذ إلى خطط تأمین حیوانات،الأشجار العلف، وتحسین حظائرمشاتلوتنمیة 

على مستوى . وسیتضمن تحسین الخدمات البیطریة تدریب العاملین في مجال الصحة الحیوانیةحیوانیةال

، وتوسیع نطاق برامج التطعیم القائمة وٕانشاء الصنادیق البیطریة الجماعیة. وسیلتزم البرنامج القریة

ین والشمول االجتماعي لضمان شمول المجموعات المحرومة في االستفادة باستراتیجیة المساواة بین الجنس

من الفوائد المتحققة من هذه األنشطة وتقاسمها.

تبرید الحلیب في إطار مركزا ل28معات في إنشاء لمجموعات والتعاونیات والمجتالدعم لالبرنامج قدم وسی- 16

القطاع لمنتجات األلبان منمشروعا15الشراكة بین القطاعین العام والخاص. وسیعمل أیضا على تشجیع 

وفي إطار المكون الفرعي إلنتاج الماعز، سیوفر المشروع المحلي في إطار نظام منح تنافسي. الخاص 

57مركزا لجمع الماعز/سوقا لإلنتاج الحیواني. وخالل فترة البرنامج، سیجري تحسین 26الدعم إلنشاء 

مشارك في مكون إنتاج الماعز، فمن المتوقع أن یستفید 9008ضوء المشاركة المتوقعة لزهاءوفي مجزرا. 

3461إلىاإلنتاج اإلضافي من اللحوم صلملیون دوالر أمریكي، حیث ی5.14ما مجموعهالمزارعون ب

المكون الفرعي. وبالمثل، ستعمل األسر المنتجة لأللبان المتوقع أن یبلغ عددها تنفیذ طنا، في غضون فترة 

طنا من 93085بالغة وٕانتاج حیواناتأربعة تصل إلى أسرة، بوجه عام، على زیادة حجم قطعانها ل5508

الحلیب.

بیئة تهیئةیسعى البرنامج إلى تشجیع.على المستوى المحلي: تنمیة المؤسسات وریادة األعمال3المكون - 17

المؤسسات على استهداف األنشطة عمللتنمیة مشروعات القطاع الخاص على أساس مستدام. وستیة موات

العامة مثل لجان التنمیة القرویة وممثلیات الحكومة المحلیة في األقسام، والمؤسسات المشتركة بین 

شركات تورید الخدمة من القطاع ام، و ص مثل غرف التجارة والصناعة في األقسالقطاعین العام والخا

الخاص، والمؤسسات المالیة. وسیتمكن المستفیدون من البرنامج من الحصول على الخدمات المالیة وغیر 

على النحو فرعیة على أساس كاف ومستدام. وینقسم المكون إلى ثالثة مكونات المالیة الالزمة ألنشطتهم

:لتاليا

یستهدف هذا المكون الفرعي لجان التنمیة القرویة، والمؤسسات الحكومیة : تعزیز المؤسسات  )أ(

المحلیة، ومجموعات وتعاونیات المزارعین. وستوفر لجان التنسیق الزراعیة التابعة لألقسام نقطة 

)312نحو نصف لجان التنمیة القرویة (في األنشطة لمعظم أنشطة المكون. وسیشارك بدءال

تعاونیة 49مجموعة من مجموعات المنتجین و7221تلقى نحو المشمولة في منطقة البرنامج. وست

التدریب والدعم في مجاالت مثل اإلدارة وتخطیط األعمال والمحاسبة والتسویق، بما في ذلك التدریب 

على الوعي باستراتیجیة المساواة بین الجنسین والشمول االجتماعي وتحلیلها.

من الخدمات غیر المالیة التي سیركز البرنامج على نوعین:على الخدمات غیر المالیةالحصول   )ب(

في غرفة التجارة والصناعة ات) إنشاء نافذة استثمار 1فید سالسل القیمة المدعومة من البرنامج: (ت

نطاق توسیع) من أجل Agrovets(لتورید المدخالتشركة 25إلىدعمتقدیم ال) 2التابعة لألقسام؛ (

مراكز األقسام وتقدیم الخدمات إلى المجموعات التي یدعمها البرنامج.أبعد منما هولوصولها

سیعمل البرنامج على استكشاف نهجین متوازیین :مؤسسات التمویل الصغريوصول توسیع نطاق   )ج(

برنامج مویل الصغري في المناطق الریفیة. وفي إطار النهج األول، سیعمل الالتنطاق وصوللتعزیز
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المنتسبة في المنطقة المستهدفة عن في سبیل زیادة عدد كیاناتهاحركة التعاونیات على مساعدة 

، سبع وحدات (SFACL)وحدات التعاونیات الزراعیة المحدودة لصغار المزارعینطریق دعم تنمیة 

للتعاونیات تحاد المركزي هي االمنظمتها األم، و وتقویةفي منطقة البرنامج ومكتبین إقلیمیین، 

على االستفادة إنشاؤهاتمتي یالاإلضافیة التعاونیاتوحداتالعمل في نیبال. وستالمحدودة الزراعیة 

أیضا من التمویل المقدم من مصرف تنمیة صغار المزارعین. وسیقوم النهج الثاني على مؤسسات 

طاق وصولها في التمویل الصغري غیر التعاونیة. وسیساعد المصارف اإلنمائیة على توسیع ن

عن طریق إقامة شبكة من ستة فروع ونقاط خدمة. وسیقدم البرنامج بصورة أساسیةمنطقة البرنامج 

میم أنشطة تمویل الدعم أیضا إلى مجموعة مختارة من المصارف اإلنمائیة في دراسة إمكانیة تص

فروع استنادا إلى تكنولوجیا الهواتف المتنقلة.صغري ال تجرى عن طریق ال

  تنفیذ البرنامج-لثاثا

  النهج -ألف

لبذور والماعز الرسمیة لتجارة السیعتمد نجاح البرنامج اعتمادا كبیرا على مشاركة القطاع الخاص في تعزیز - 18

وأ، وعلى قدرة البرنامج على التعاون بصورة فعالة مع مبادرات التنمیة الریفیة الجاریة وتوسیع نطاقها

، التي ترأسها وزارة التوجیهیةلبرنامجالجانتوجیه العام إلحدى البرنامج للالمزمعة في نیبال. وسیخضع 

التنمیة الزراعیة، بمشاركة وكاالت القطاعین العام والخاص األخرى، بما في ذلك وزارة المالیة. وسیتمثل 

توفیر توجیهات الدور األساسي للجنة في تقییم خطط العمل والتقاریر والمیزانیات السنویة والموافقة علیها؛ و 

. وسیجري والمناظرةبشأن الجوانب االستراتیجیة ألنشطة البرنامج؛ والموافقة على اتفاقات المنح التنافسیة 

شمل ممثلین رئیسیین عن من خالل منتدى لشراكات البرامج االستراتیجیة یدعم اللجنة على الصعید الوطني 

إلى جانب منظمات المجتمع ،وقطاع التعاونیاتقطاع البذور الفرعي من القطاع العام والقطاع الخاص

على األقل، تحقیق التعاون السلس سنویاالمدني والجهات المانحة. وسیكفل المنتدى، المقرر أن یجتمع مرة 

مع الوكاالت األخرى وتقدیم توصیات بشأن أنشطة البرامج إلى اللجنة التوجیهیة للبرنامج.

لتنفیذ طائفة من البرنامجلبرنامج في أحد المراكز الكبرى القریبة من منطقة اكتب إلدارة موسیجري إنشاء - 19

إدارة بوالرصد والتقییم، وٕادارة المعرفة، والتسییر. وسیعمل فریق معني ،والتدریب،الوظائف تشمل التخطیط

فسي، ونائب یتم اختیاره على أساس تناالدعم لمنسقي كل مكون تقني وسیتألف من مدیرالبرنامج على تقدیم

د والتورید، مدیر، ومسؤول حسابات، ومسؤول للرصد والتقییم/إدارة المعرفة، ومسؤول للتخطیط، ومدیر للعقو 

المدیر . ومن المتوقع أن یتم انتداباستراتیجیة المساواة بین الجنسین والشمول االجتماعيمعني بومستشار 

جمیع موظفي زراعیة، بینما سیقوم البرنامج بتعییننمیة الومسؤول الحسابات ومسؤول التخطیط من وزارة الت

لمساعدة التقنیة الوطنیة. وباإلضافة إلى التعاون مع الوكاالت والشركات المحلیة لمهام ااآلخرین لمكتب ا

اإلشراف على عدد من الموظفین المیدانیین المتعاقد معهم مكتب والوطنیة، سیتولى الموظفون المهنیون في 

الجوانب االبتكاریة للشراكة بین القطاعین العام النظر إلىنات األخرى وتقدیم الدعم لهم. وبمن خالل المكو 

التقنیة. لمساعدةلبكوادر محلیة ودولیة مخصصةأثناء المراحل الرئیسیة لمكتب اوالخاص، سیجري دعم 
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  وٕادارة المعرفةالتخطیط والرصد والتقییم والتعلم - باء

سیجري تصمیم نظم الرصد والتقییم ومعلومات اإلدارة في بدایة البرنامج وستضطلع بدور محوري في جمیع - 20

المؤشرات جانب إلى في الصندوق األنشطة. وستوفر المؤشرات المختارة من نظام إدارة النتائج واألثر 

كل عام. وسیتم د البرنامج األساسیة لتخطیط ورصفي اإلطار المنطقي للبرنامج التوجیهاتواردةاألخرى ال

المشاورات المحلیة بطریقة تشاركیة لكل قسم مستهدف، وذلك ضمنإعداد خطة عمل ومیزانیة سنویة 

نظم الرصد تضمنفي خطة العمل والمیزانیة الشاملة للبرنامج. وستویة. وبعد ذلك، تدمج هذه الخططالسن

لهواتف المتنقلة الستعمالها من جانب المجموعات اإلدارة نظاما للرصد القائم على اوالتقییم ومعلومات 

. وستشمل أنشطة إدارة المعرفة عقد جلسات إحاطة ومناقشات ینالمشاركة، والمشروعات، والموظفین المیدانی

البرنامج، وتنظیم حلقات عمل سنویة على مستوى األقسام وعلى المستوى في مع أعضاء منتدى الشراكة 

بشأن عناصر محددة في البرنامج، ونشرها من خالل البوابة اإللكترونیة وسجالتالوطني، وٕاصدار دراسات 

وموقع مخصص للبرنامج.إیفادآسیا

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر- جیم

مارسات المحاسبیة لملبصورة متسقة إلى االحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجالت وفقاالبرنامج سعىسی- 21

القید بدفاتر حساباتها وفقا لنظام المشروعات الجاریة التي یمولها الصندوق في نیبالالمالئمة. فتحتفظ

انتهاجه. وفضال عن نظام حسابات الحكومة، سیتم االحتفاظ بدفتر یعتزم البرنامج أیضا المزدوج، الذي 

ة ــــجیل أنشطــات وتســـــفئي ــج فــــات البرنامــروفــلتسجیل مصینلــمنفصاباتــر حســــ/دفتلــاذ وسجـــأست

المكونات/المكونات الفرعیة التابعة للبرنامج. وسیجري تركیب برمجیة المحاسبة في بدایة البرنامج. 

) 2) قرض من الصندوق؛ (1مختلفة، وهي: (. سیجري تمویل البرنامج من خمسة مصادر تدفق األموال- 22

حدثأخرى. وفضال عن ذلك، قد ت) جهات مانحة 5؛ () المستفیدین4) الحكومة؛ (3منحة من الصندوق؛ (

فق اعتمادات سسات وشركات القطاع الخاص. وستتدتدفقات غیر منتظمة من مصادر أخرى مثل مؤ 

المتبعة في وفقا لإلجراءاتالبرنامج الخاصة بهاومكاتبمكتب إدارة البرنامجالصندوق والحكومة إلى 

األخرى، سواء في هیئة مساهمات نقدیة أو عینیة، االعتماداتلصرف المیزانیة. وستتدفق جمیع الحكومة 

بشكل مباشر إلى األنشطة المعنیة. 

لین الصندوق مراجعة حسابات البرنامج على ید مراجعي حسابات مستقلین مقبو شترطیمراجعة الحسابات.- 23

مراجعة حسابات لیهیة مع المبادئ التوجلة لدى الصندوق وتتمشىو ییر مراجعة مقبلدى الصندوق، ووفقا لمعا

.في الصندوقالمشروعات

المعمول بها في ولوائحه قانون التورید لالسلع واألشغال والخدمات التي یمولها الصندوق توریدوسیخضع- 24

الحكومة بما یتوافق مع المبادئ التوجیهیة للتورید في الصندوق والمبادئ التوجیهیة للشركاء اآلخرین القائمین 

في الحكومةاالمعمول بهولوائحه في قانون التورید مستقبلي . وسیخضع أي تعدیل بالتمویل المشترك

ستقطابتورید السلع واألشغال في حزم عروض كبیرة الالستعراض الصندوق. ومتى أمكن، سیتم جمع

من حیث التكلفة. فعالیةعملیات تقدیم عروض تنافسیة وٕاكساب عملیة التورید 
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تتضمن مبادئ توجیهیة وٕاجراءات وتنفیذ خطة عمل لمكافحة الفساد، على إعداد التسییرستركز أنشطة - 25

، وتقییمها واختیارها، وللتعاقد مع االستشاریین، ومناظرةإلصدار طلبات عروض للحصول على منح تنافسیة 

  واختیار المستفیدین، والتعاقد مع الخدمات األخرى.

  شرافاإل-دال

ضمان) 1ر على البرنامج. وسیشمل اإلشراف األنشطة الرئیسیة التالیة: (سیتولى الصندوق اإلشراف المباش- 26

تعیین جمیع الموظفین المطلوبین وتعبئتهم ضمان) 2ورصدها؛ (إعداد خطط العمل والمیزانیات السنویة

، بما في ذلك وٕاصدارهامقدمي الخدمةعقودإتمام من) التحقق3؛ (متى كان ذلك قابال للتطبیق–وتدریبهم

المواصفات التفصیلیة ألي المحددة فیها تتسم بالجودة التقنیة المالئمة وتحددالتأكد من أن الصالحیات 

رصد المن تنفیذ نظم ) التحقق5(؛وعویة) رصد تصمیم المواد التدریبیة والت4عملیات تورید متضمنة؛ (

ئة الموظفین المیدانیین ) التأكد من تعب6األساسیة؛ (اسةمالئمة، بما في ذلك الدر الدارة اإلتقییم ومعلومات الو 

المشاركین التابعین لوزارة التنمیة الزراعیة.

التوعیة) إعداد وتعزیز عملیة1وستتضمن مهام اإلشراف الرئیسیة في سنة المشروع األولى ما یلي: (- 27

) تحدید 2والتحدید األولیة، من أجل تعزیز الوعي بالبرنامج وتحدید المجموعات المشاركة المحتملة؛ (

قدیم الدعم لهذه الشركات؛ الشركاء التجاریین المحتملین إلنتاج البذور ومنتجات األلبان، والتفاوض بشأن ت

) تمویل وتنسیق إنتاج 4؛ (الیةبسرعة وفعاختیار مجموعات المنتجین المشاركین في السنة األولى) 3(

سالالت وسوائل ) استیراد 5البذور في المرحلة التأسیسیة من أجل إمداد مجموعات إنتاج البذور المشاركة؛ (

) إجراء مفاوضات مع لجان التنسیق الزراعیة 6، وتوزیعها على مربي الماشیة؛ (منویة للجاموس والماعز

داخل كل قسم لتوفیر األساس للدعم المؤسسي وتطویر البنیة التحتیة ةالقرویلألقسام ولجان التنمیة التابعة 

  في المستقبل.

  تكالیف البرنامج وتمویله وفوائده -رابعا

تكالیف البرنامج-ألف

ُیقّدر مجموع تكالیف االستثمار والنفقات المتكررة التراكمیة للبرنامج، بما في ذلك الطوارئ المادیة والسعریة - 28

ملیون دوالر 5.2ن دوالر أمریكي. ویبلغ مجموع المبالغ المخصصة لتنسیق وٕادارة البرنامج ملیو 59.7بنحو 

في المائة من مجموع تكالیف البرنامج. وتبلغ تكالیف توسیع نطاق قطاع البذور 8.7أمریكي وتمثل نحو 

في المائة)، واإلنتاج الحیواني التجاري ألصحاب الحیازات الصغیرة 39ملیون دوالر أمریكي (23.3الرسمي 

في المائة)، وتكالیف تنمیة المؤسسات وریادة األعمال على المستوى 34.3ملیون دوالر أمریكي (20.5

في المائة 3في المائة). وتشكل الطوارئ المادیة حوالي 17.9ملیون دوالر أمریكي إضافیة (10.7المحلي 

32ملیون دوالر أمریكي، أو نحو 19.6موع تكالیف البرنامج. ویقدر مكون الصرف األجنبي بمبلغ من مج

ملیون دوالر أمریكي (انظر الجدول 6.8في المائة من مجموع تكالیف البرنامج. أما الضرائب فتقدر بحوالي 

. أدناه)
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نیبال

  تكالیف األساس–مكونات البرنامج بحسب السنة 

تكالیف األساس (بآالف الدوالرات األمریكیة)

المجموع2013201420152016201720182019

765.0 170.8790.3483.7164.521 772.36 590.95 792.65 12 - دعم توسیع القطاع الرسمي للبذور

649.1 098.616 899.11 936.81 649.72 136.72 544.03 384.23 21 - اإلنتاج الحیواني التجاري ألصحاب الحیازات الصغیرة

732.0 477.09 348.81 282.61 603.41 499.61 386.51 134.11 31 - تنمیة المؤسسات وریادة األعمال على المستوى المحل�ي

728.7 245.7635.5590.6655.6595.2503.8502.44 41 - تنسیق وإدارة البرنامج

874.9 242.552 235.43 604.94 079.55 999.211 156.910 556.611 6مجموع تكالیف خط األساس

476.2 229.3324.3277.5254.8200.0124.965.41الطوارئ المادیة

الطوارئ السعریة

التضخم

699.3 215.1628.9817.1999.5948.2679.0411.54محلي

34.690.8113.7141.7145.7110.164.3701.1أجنبي

400.4 094.0789.2475.85 141.21 249.7719.7930.81المجموع الفرعي للتضخم

--------تخفیض سعر العملة

400.4 094.0789.2475.85 141.21 249.7719.7930.81المجموع الفرعي للطوارئ السعریة

751.5 783.759 149.53 898.95 475.56 207.412 201.012 035.512 7مجموع تكالیف البرنامج

805.6 490.6793.3588.4423.26 437.51 393.91 678.71الضرائب

578.8 144.119 575.81 077.01 138.42 046.54 130.74 466.34 2أسعار الصرف

  

  البرنامجتمویل - باء

ملیون دوالر أمریكي 19.5ستسهم مساعدة الصندوق المقدمة في شكل قروض ومنحة، تبلغ قیمة كل منهما - 29

في المائة من الدعم 67في المائة من مجموع تكالیف البرنامج)، في تمویل ما یلي: 32.6(یمثل كل منهما 

في المائة 65.6لیون دوالر أمریكي)؛ م7.8المقدم لتوسیع نطاق مكون القطاع الرسمي للبذور (كل بمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي)؛ 6.7من مكون اإلنتاج الحیواني التجاري ألصحاب الحیازات الصغیرة (كل بمبلغ 

ملیون 2.7في المائة من مكون تنمیة المؤسسات وریادة األعمال على المستوى المحلي (كل بمبلغ   51.2و

ملیون دوالر أمریكي). وتقدر 2.2في المائة من مكون إدارة البرنامج (كل بمبلغ 85دوالر أمریكي)؛ و

في المائة من المجموع) وتشمل المساهمات 12.2ملیون دوالر أمریكي (7.3مساهمة الحكومة بمبلغ 

ملیون دوالر10.9المخصصة من میزانیتها ومن اإلعفاء من الضرائب والرسوم. وسیوفر المستفیدون حوالي 

في المائة من مجموع تكالیف البرنامج. أما منظمة هایفر الدولیة فستسهم بمبلغ قدره 18.3أمریكي، أو 

في المائة من 4.2ملیون دوالر أمریكي لمكون اإلنتاج الحیواني التجاري ألصحاب الحیازات الصغیرة (2.5

  .مجموع التكالیف)

0.11لمكون. وسیستخدم جزء من مساهمة الحكومة (حسب اه جدول یوجز خطة تمویل البرنامج ویرد أدنا- 30

ندبهما في تمویل رواتب مدیر البرنامج ومسؤول الحسابات اللذین من المتوقع أن یتمملیون دوالر أمریكي)

الضرائب والرسوم على جمیع إسقاط الجزء المتبقي من مساهمة الحكومة في شكل من الحكومة. وسیقدم

للتمویل أي مصدر خارجي آخر من تمویل الصندوق أو اعتمادات من التي تتضمن مدخالت البرنامج

قروض حصائلبعدم تمویل أي ضرائب أو رسوم من الصندوق. وتمشیا مع المبدأ القاضيصاحب لتمویل م

طبق على البرنامج أي تغییرات مستقبلیة في معدالت و/أو هیاكل الضرائب والرسوم.الصندوق، فسوف ت
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  مویل بحسب المكوناتخطة الت

  المكونات حسب جهات التمویل

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

المجموع

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

23,322.739.0--17,814.933.57,814.933.52,805.112.04,887.821.0 - الدعم المقدم لتوسیع نطاق قطاع البذور الرسمي

26,726.032.86,726.032.82,435.911.92,106.210.32,500.012.220,494.234.3 - اإلنتاج الحیواني التجاري لدى أصحاب الحیازات الصغیرة

10,707.417.9--32,743.925.62,743.925.61,268.611.83,951.036.9 - تنمیة المؤسسات وریادة األعمال على المستوى المحل�ي

5,227.18.7----42,216.142.42,216.142.4794.915.2 - تنسیق وإدارة البرنامج

19,500.932.619,500.932.67,304.512.210,945.118.32,500.04.259,751.5100.0إجمالي تكالیف المشروع

منظمة ھایفرالمستفیدونالحكومةمنحة الصندوققرض الصندوق

  

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

إنتاج البذور والماعز، والشركات التجاریةاتنشئت نماذج لتقییم أثر أنشطة البرنامج على مجموعأُ - 31

(معدل البذور المحسنة. وجاءت الفوائد المالیة یستخدمونذین المشاركة، وأصحاب الحیازات الصغیرة ال

في المائة 21في المائة إلى 15بین مابقیم موجبة في جمیع الحاالت، حیث تراوحت العائد المالي الداخلي) 

تقریبا في المائة 21متوسطفي المائة بالنسبة للشركات، وب22إلى 14من و ،بالنسبة لمجموعات اإلنتاج

لمجتمعات الزراعیة التي اعتمدت البذور المحسنة. وتتراوح العائدات المحققة لمجموعات إنتاج بالنسبة ل

جاموس الفي المائة بالنسبة لعمیات إنتاج 70حوالي إلى في المائة بالنسبة لمنتجي الماعز 18نالماشیة م

في 27بنسبة إلى تولید معدل عائد مالي استثمارات البرنامج ؤديمنتجات األلبان. وبوجه عام، تالمستخدم ل

إزاء زیادة تكالیف مرونةإلى التحلیل الحساسیة في المائة. ویشیر23قتصادي بنسبة المائة ومعدل عائد ا

البرنامج، في حین یشیر إلى انخفاضات كبیرة في العائدات متى انخفضت الفوائد أو تأخر قبضها. وتظهر 

في المائة مع 20امج الكلي یظل جذابا عندما تزداد تكالیف االستثمار بمقدار أن البرننتائج تحلیل الحساسیة 

في المائة. ویعد مستوى حساسیة البرنامج للتغیرات في الفوائد المشتقة 23بنسبة داخلي معدل عائد مالي

استجابة في المائة20.3إلى الداخليمعدل العائد المالينخفض ماد البذور المحسنة معتدال، حیث یمن اعت

في المائة في الفوائد 20بنسبةاالنخفاض الناجم عن ثر األفي المائة. ویؤدي20لفوائد بنسبة النخفاض ا

في المائة.32.1بلغ لیالداخلي معدل العائد المالي زیادة اعتماد سالالت الماشیة المحسنة إلىالمشتقة من 

  االستدامة-دال

استدامة الفوائد الناشئة عن تنفیذ البرنامج. فیتعلق األول باالستدامة على یؤثران جانبان رئیسیان هناك- 32

نتاج ، وأسواق اإلویشجعها البرنامج، مثل إنتاج البذور والماعزعززها المالیة لألنشطة االقتصادیة التي ی

االستدامة إلى حد ، یتم ضمان ، والخدمات المالیة الریفیة والخدمات المتعلقة بها. وفي هذه الحاالتالحیواني

ارتفاع مستویات الطلب الوطني المتوقع على الناتج، ومن خالل الجدوى المالیة للعملیات من خاللبعید

حفاظ على للاحافز لمنتجین والمشترین على حد سواء لدى امدى البعید. وفضال عن ذلك، سیصبحعلى ال

المشترین من القطاع ربط المنتجین ربطا مباشرا بلق، نظرا اسو وتلبیة متطلبات األبینهما العالقات التجاریة

ستقوم الشركات الخاصة التي تنشئ العملیات داخل المنطقة الخاص من خالل عقود الشراء. وثانیا، 

مصادرها الخاصة، ویوفر ذلك خالل من وما یتعلق بهالبنیة التحتیة إجراء استثمارات كبیرة في االمستهدفة ب

ملیات في المنطقة. وتشیر النماذج التي تم إعدادها لكل من المنتجین والتجار إلى حافزا إضافیا لمواصلة الع

المالیة. وفي حالة أسواق اإلنتاج ستدامة تتسم باالأن األنشطة االقتصادیة المقترحة في إطار البرنامج 
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كافیا لتغطیة سواق دخالعلى الحیوانات الموردة إلى األسوم المحّصلةالر الحیواني، فمن المتوقع أن تحقق 

  .وتشغیلهاألسواقالحفاظ على اتكالیف 

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

تتمثل أهم المخاطر في المكونات. وبوجه عام، حددت مخاطر على مستوى النظام العام وعلى مستوى - 33

المؤسسیة تدهور األوضاع االقتصادیة الكلیة، وعدم الیقین السیاسي، والكوارث الطبیعیة، ونقص القدرات 

ومن بین مخاطر إنتاج البذور، المحلیة، وضعف التعاون مع مبادرات التنمیة الریفیة ذات الصلة األخرى.

، في نقص االهتمام بین الشركات الخاصة مخاوف رئیسیةالفشل في إنشاء مجموعات منتجین كافیة و یمثل

قطاع الخاص، وضعف اعتماد نهج ، وعدم كفایة مشاركة الحین أن محدودیة النفاذ إلى مناطق الغابات

مهما في مكون تمثل عنصراإنما مهجنة، حیواناتإدخالوالمشكالت الناشئة عن ،تجاري من جانب الرعاة

ریادة األعمال على المستوى لدى أصحاب الحیازات الصغیرة. وبالنسبة لتنمیة اإلنتاج الحیواني التجاري

من ف، على وجه التحدیدیر الخدمات المالیة مخاطر رئیسیة. و تسی، تمثل سیطرة الصفوة وعدم كفاءة المحلي

ركز بما في ذلك إنشاء نظام فیدرالي یتدستور البلد في المستقبل القریب،في مهمةتغییرات إجراءالمتوقع 

أو مجموعة مسیطرة أخرى. مسیطرةعرقیةم على مجموعة كون كل منها قائرجح أن یعدة والیات، یُ في 

جمیع المخاطر المشار إلیها أعاله في لبالنسبةسي الذي اعتمده البرنامج لتخفیف الرئیویتمثل تدبیر ا

  وتعدیل األنشطة إذا ما اقتضت الضرورة. طویعمرن من شأنه أن ییسر تبرنامجي استخدام نهج 

  االعتبارات المؤسسیة- خامسا

االمتثال لسیاسات الصندوق-ألف

سیضطلع القطاع الخاص بدور رئیسي في البرنامج، من حیث تحقیق األهداف اإلنمائیة للبرنامج وضمان - 34

استدامة المنافع بعد فترة التنفیذ. وتحدیدا، سیلتزم القطاع الخاص بمبادئ االنخراط الرئیسیة التالیة المحددة 

قصوى لمصالح إیالء أهمیة : ة، وهياستراتیجیة الصندوق لتنمیة القطاع الخاص وٕارساء عالقات الشراكفي 

؛ واالمتثال للمعاییر االجتماعیة والبیئیة؛ والدعمریةطْ الملكیة القُ ثباتإ و صغار المزارعین والمنتجین؛ 

واستدامة األثر؛ والشفافیة.

في مكون تنمیة ریادة تقدیم الدعم للخدمات المالیة الریفیة من خالل التعاونیات عنصرا رئیسیاویشكل - 35

بخالف المشروعات التي قد تدخل في عضویة إحدى لمشروعات (أي تمویل إلى ایقدم مال. ولن األع

مع المبادئ التوجیهیة الواردة في سیاسة التمویل الریفي في الصندوق، صغري). وتمشیاالتمویل المؤسسات

زبائن؛ واالستقرار الیؤكد البرنامج الجوانب التالیة: أهمیة الوفورات؛ وتثقیف الزبائن وحمایتهم؛ ومشاركة

؛ وأسعار الفائدة. المؤسسي

،ومالكي الماعز،تتمثل الفئة المستهدفة األساسیة للبرنامج في المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرةو - 36

لیس فقط وتعاونیات الخدمات المالیة. وقد اختیرت مكونات البرنامج،وأعضاء مجموعات اإلنتاج المحلي

زیادات في إنتاجیة القطاعات، ولكن أیضا لتكون ذات أهمیة خاصة لهذه المجموعات. من أجل تحقیق
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الطبقات المهمشة، والسكان األصلیین المحرومین والفقراء، أفرادویستهدف البرنامج بشكل محدد النساء، و 

لمتوقع المستفیدین. ومن امجموعفي المائة على األقل من 50وسیعمل على ضمان أن تشكل هذه الفئات 

تشكل المجموعات األصلیة مثل الماغار والكامي أقلیة كبیرة من المستفیدین في إطار البرنامج، وستقاس أن 

مشاركتهم في إطار إجراءات الرصد والتقییم الالزمة. وستقوم معظم األنشطة اإلنمائیة التي یدعمها البرنامج 

ن االنخراط مع الشعوب األصلیة. دوق بشأالمجموعات أو المجتمعات، تمشیا مع سیاسة الصنأساس على 

شكل التكیف مع تغیر المناخ ومواجهته أحد عناصر أنشطة البرنامج. ویمثل تمكین السكان الفقراء من وی

عات مجمو جوهریا في تصمیم البرنامج، بما في ذلك تعزیز العنصراخالل تحسین التحكم في سبل عیشهم 

المشاركة في األنشطة االقتصادیة.

ز على القطاع الزراعي، سیكون للبرنامج انعكاسات على البیئة وٕادارة الموارد عملیة أخرى تركّ وكأي- 37

. وبالتالي، ووفقا إلجراءات التقییم البیئي في الصندوق، تم تصنیف طفیفةالطبیعیة. غیر أن هذه اآلثار تعد 

كتسب الصندوق في هذا الصدد، تتي حددها . ومن بین المبادئ األساسیة ال"باء"ة من الفئة یالبرنامج كعمل

للبرنامج: التكثیف الزراعي المستدام؛ وقیمة األصول الطبیعیة وتسییرها بالنسبة أهمیة خاصة المبادئ التالیة 

  "؛ وتنویع سبل العیش وسالسل القیمة.یامناخذكي واعتماد نهج "

المواءمة والتنسیق- باء

مع االستراتیجیة الوطنیة للحد من الفقر ویستخدم النظم الوطنیة. ویراعي المسارات الرئیسیة یتواءم البرنامج- 38

في إنشاء مجموعة عمل تقنیة كبرىقید اإلصدار. وسیكتسب البرنامج أهمیة الستراتیجیة التنمیة الزراعیة

في تمویل املة في القطاعالجهات المانحة األخرى العلفرعي تعنى بالبذور والماشیة. وستشاركفي القطاع ا

  . مرحلتها الثانیة

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

یتمثل االبتكار الرئیسي الذي یشجعه البرنامج في ربط مجموعات المزارعین بالقطاع الخاص سواء في قطاع - 39

دیة) في الزراعة التعاقفي تعاونیات وتیسیر مشاركتهابذورمجموعات مضاعفة الالبذور (عن طریق تنظیم 

  أو قطاع الماعز ومنتجات األلبان (عن طریق تعزیز سالسل القیمة). 

االنخراط في السیاسات -دال

لمساعدة النمو االقتصادي الذي یقوده1995ي عاما ف20لمدة تستمر أعدت الحكومة خطة منظور زراعي - 40

لتركیز على هذه لاستثماریة یتم إنشاء ذخیرة مشروعات القطاع الزراعي والحد من الفقر، غیر أنه لم 

األخیرة مدفوعة إلى حد ات في القطاع الزراعي خالل السنواتاألولویات. ونتیجة لذلك، جاءت االستثمار 

بعید بأولویات المانحین. ولتبسیط االستثمار في القطاع الزراعي، شرعت الحكومة في إعداد استراتیجیة 

هذه االستراتیجیة خطة استثماریة تضمن. وستسیوي والصندوق، بدعم من مصرف التنمیة اآلللتنمیة الزراعیة

لقطاعات فرعیة محددة. 
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وسیعمل البرنامج على مساعدة المجلس الوطني للبذور وجمیع أصحاب المصلحة في إنجاز وتنفیذ - 41

في إبرام وزارة التنمیة الزراعیة ذور ولوائحه. وسیقدم الدعم أیضا إلى التعدیالت المقرر إدخالها على قانون الب

  الزراعیة.الوثائق

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم على حكومة نیبال ستشكل اتفاقیة التمویل بین - 42

المتفاوض بشأنهاالتمویل اتفاقیة نسخة من وترفق .المتلقي/أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض

.كملحق بهذه الوثیقة

.من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةتلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة حكومة نیبال و - 43

وسیاسات وٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة- 44

الصندوق.في هومعاییر اإلقراض

التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 45

عشر ياثنتعادل قیمته بشروط تیسیریة للغایةقرضًا حكومة نیبال : أن یقدم الصندوق إلى قـرر

وحدة حقوق سحب 12,850,000وحدة حقوق سحب خاصة (ألف وخمسین وثمانمائةاً ملیون

أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامیخضع ألیة شروط أنعلى خاصة) 

  .الواردة في هذه الوثیقةواألحكام 

ئة اثمانمو اً عشر ملیونياثنمنحة تعادل قیمتها حكومة نیبال : أن یقدم الصندوق إلى قرر أیضا

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن 12,850,000(وحدة حقوق سحب خاصة ألفوخمسین

الواردة في هذه واألحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكام تخضع ألیة شروط 

  .الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: "Kisankalagi Unnat Biu-
Bijan Karyakram – Improved Seeds for Farmers 
Programme"

(Negotiations concluded on 5 September 2012)

Loan Number: 

Grant Number: 

Programme Title: Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram – Improved Seeds for Farmers 
Programme (the “Programme”)

The Government of Nepal (the “Borrower/Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the 
Allocation Table (Schedule 2).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement.  For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the Loan is SDR 12.85 million.

B. The amount of the Grant is SDR 12.85 million.

2. The Loan is granted on Highly Concessional Terms as defined in section 5.01(a) of 
the General Conditions.

3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 16 July.

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 December and 
1 June.
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6. Counterpart financing shall be provided for the Programme in the amounts of 
approximately USD 7.3 million from the Borrower/Recipient and approximately 
USD 10.9 million from beneficiaries both in cash and in kind. The contribution of the 
Borrower/Recipient shall cover (i) taxes and duties foregone on all the Programme 
inputs, (ii) the salaries of the Programme Manager and Accounts Officer and other 
deputed staff, and (iii) audit fees for the Programme.  It is also expected that Heifer 
International will provide additional financing for activities related to the Programme in 
the amount of USD 2.5 million.

Section C

1. The Lead Programme Agency shall be the Borrower/Recipient’s Ministry of 
Agriculture Development (MOAD).

2. The following are designated as additional Programme Parties: Ministry of Federal 
Affairs and Local Development, Ministry of Finance, Ministry of Cooperatives and Poverty 
Alleviation, Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries, Nepal 
Agricultural Cooperative Central Federation, Small Farmer Development Bank , District 
Agricultural Development Offices , District Livestock Service Offices , District 
Development Committees, Village Development Committees, Heifer International and 
Agro Enterprise Center.

3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:

(i) The Programme Steering Committee and the Programme Management Office 
(PMO) shall have been established and the members designated;

(ii) the Programme Manager and the Accounts Officer, both acceptable to the Fund 
based on the approved terms of reference, shall have taken up their posts;

(iii) the Programme Implementation Manual shall have been approved by the 
Programme Steering Committee after non-objection by the Fund.

2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Borrower/Recipient:

Joint Secretary, Foreign Aid Coordination Division
Ministry of Finance
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
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For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, dated _______, has been prepared in the English language in six (6) 
original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

GOVERNMENT OF NEPAL

__________________________
Authorized Representative
Title

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

_________________________
Kanayo F. Nwanze 
President
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Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. Target Population. The Programme shall benefit about 150,000 households, 
including those participating in production groups and farming households that adopt 
improved seed and livestock, in four districts in the Mid-Western Development Region 
(Rukum, Salyan, Rolpa, and Pyuthan) and two districts in the Western Development 
Region (Gulmi and Arghakhanchi) (the “Programme Area”) during the first phase and 
additional districts (to be determined) in the second phase.

2. Goal. The goal of the Programme is to promote inclusive, competitive and 
sustainable agricultural growth within the target area so as to contribute to overall 
economic growth.

3. Objectives. The objective of the Programme is to improve household incomes 
through sustainable, market-drive productivity improvements, with the aim to scale-up 
an agriculture-led growth model.

4. Components. The Programme shall consist of the following Components and their 
associated sub-components: 

4.1 Component 1: Support to the Extension of the Formal Seed Sector

a) The Ensuring an Effective Enabling Environment sub-component will promote 
policy and regulations improvements, increase the capacity of District 
Agricultural Development Offices, and improve the seed quality control 
system;

b) The Improved Seed Production sub-component will assist in increasing output 
of improved seed, including facilitating participation of seed companies 
through a Competitive Grant Scheme;

c) The Promoting Farmer Demand for Truthfully Labelled (TL) Seed
sub-component will promote awareness of improved seeds among 
disadvantaged groups and people in remote areas.

The expected results of Component 1 are at least 7,200 households supported, organized 
around 720 groups and involving up to 13 private seed company operations participating 
in the production of approximately 760 metric tons (MT) of TL paddy; 830 MT of TL 
maize; 1660 MT of TL wheat; and 500 MT of a range of TL vegetable seeds.  This is 
expected to generate overall positive net margins for both the seed groups and the seed 
companies.  TL improved seed production is expected to lead to the increase of its 
utilisation coverage for the related varieties and be sufficient for the sowing of some 
15,000 hectares of paddy; 41,000 hectares of maize; 14,000 hectares of wheat; and 
65,000 hectares of vegetables in the agro-ecological hills zone.

4.2 Component 2: Smallholder Livestock Development

This Component aims to increase income from livestock production through breed 
improvement; nutrition and management; veterinary services development; farmer 
training; and market linkage development, including establishment of livestock markets, 
in three sub-components:
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a) The Improving Dairy Productivity sub-component will focus on breed 
improvement, nutrition and management, veterinary services development, 
farmer training, and market linkage development;

b) The Improving Goat Productivity sub-component will include the same main 
areas of focus as the dairy sub-component, but with the addition of Farmer 
Field Schools;

c) The Strengthening of District Livestock Service sub-component will improve 
the mobility and equipment of district offices, including creating an expanded 
artificial insemination capacity.

This Component will support groups/cooperatives/communities to establish at least 28 
milk chilling centres under public-private partnership. It will also promote at least 15 
local private dairy enterprises under a competitive grant system. Under the Improving 
Goat Productivity sub-component, the Programme will support establishment of 26 goat 
collection hubs/livestock markets, which in their turn stimulate the private investments in 
meat processing and detail sales. With the implementation period of the sub-component, 
it is expected that increase of milk and meat production will yield substantial financial 
income among the 8,900 beneficiaries households.

4.3 Component 3: Local Entrepreneurship and Institutional Development

This Component aims to support Components 1 and 2 by providing a conducive 
environment for their activities at the institutional, household, production and 
commercialization levels.

a) The Institutional Strengthening sub-component will include both local bodies 
and producer groups and cooperatives;

b) The Access to Non-financial Services sub-component will support the 
Programme-supported value chains by creating an Investment Window at the 
District Chambers of Commerce and Industry and supporting agro-vets to 
expand their outreach to Programme-supported groups;

c) The Increasing Outreach of Microfinance Institutions sub-component will 
promote microfinance outreach in the target area, including assisting the 
cooperative movement to increase the number of its affiliates and assisting 
development banks to set up points of service and explore the use of 
microfinance activities based on mobile phone technology.

This Component will provide a conducive environment for activities undertaken under 
components 1 and 2: (i) 156 Village Development Committees (VDCs) will be 
strengthened; (ii) 24,810 households will adhere to producers’ cooperatives and will 
benefit from technical and management training; (iii) 30,000 households will have access 
to financial services through the creation of at least 30 Small Farmer Agriculture 
Cooperatives and 6 local banks’ branch extension. They will benefit from loans amounting 
to USD 8 million and  improved financial services from the strengthened financial 
institutions.

4.4 Component 4: Programme Management Office 

This Component aims at ensuring effective and efficient management of the Programme 
through planning, training, monitoring and evaluation, knowledge management and 
governance.
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II. Implementation Arrangements

1. The Programme shall be implemented under the overall direction of a Programme 
Steering Committee (PSC), chaired by the Secretary of the Lead Programme Agency. The 
PSC shall evaluate and approve annual work plans, reports, and budgets; provide 
directives on strategic aspects of Programme activities; and approve major competitive 
and matching grant agreements.

2. The Programme Management Office (PMO) shall include a Programme management 
team comprised of a Programme Manager, Deputy Programme Manager, Senior 
Programme Advisor, Accounts Officer, Monitoring and Evaluation/Knowledge 
Management Officer, Planning Officer, Contracts and Procurements Manager, Financial 
Management Specialist, Crops/Seed Development Officer, Livestock/Veterinary Officer 
and a Gender and Social Inclusion (GESI) Advisor and other staff.  The Programme 
Manager, Deputy Programme Manager, Accounts Officer, Planning Officer, Crops/Seed 
Development Officer and Livestock/Veterinary Officer will be deputed MOAD personnel. 
All other PMO staff will be recruited by the Programme.

3. Main Implementing Agencies and Roles:


 (a) MOAD shall assume overall management and implementation 
responsibility for the Programme.


 (b) Programme staff and experts, other than deputed MOAD personnel (as 

referred to in paragraph 2), will be recruited from the local market through a 
contracted recruitment agency following a competitive selection process in 
order to assist the PMO team for key managerial tasks.


 (c) HEIFER International shall be a key implementation partner of 

Component 2 and provide support, technical advice and backstopping for the 
livestock development initiatives in accordance with an MOU, satisfactory to 
the Fund, between it and the Borrower/Recipient.


 (d) Agro Enterprise Center (AEC) shall be the institution charged with 

facilitating business development in the agricultural sector nationally, linked 
to the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI). 
It shall also fulfil this role in the Programme in accordance with an MOU, 
satisfactory to the Fund, between it and the Borrower/Recipient.


 (e) Development partners providing additional funding may, with the 

approval of the Fund, be designated by the Borrower/Recipient as 
implementing agency for specific Programme activities.

4. Programme Implementation Manual. The PMO shall finalise the Programme 
Implementation Manual (“PIM”) and shall submit the PIM to the Fund for no objection 
and to the PSC for approval.

5. Mid-Term Review.  A Mid-Term Review (“MTR”) shall be conducted at the end of 
Programme Year three to prepare Phase II of the programme. The MTR shall assess the 
progress, achievements, constraints, and emerging impact and likely sustainability of the 
programme and make recommendations and necessary adjustments for the remaining 
period of disbursement. The MTR shall be carried out jointly by the Lead Programme 
Agency and IFAD.  The MTR shall take into account additional amounts provided by other 
donors and recommend appropriate changes to the Allocation Table in Schedule 2.
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Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of  Loan and Grant Proceeds. (a)  The Table below sets forth the 
Categories of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant and the 
allocation of the amounts of the Loan and the Grant to each Category and the percentages 
of expenditures for items to be financed in each Category:

Category Loan Amount 

Allocated

(expressed in 

SDR)

Grant Amount 

Allocated 

(expressed in 

SDR)

Percentage

(all net of taxes) 

I Funds 2 320 000 2 320 000 100% net of 

beneficiaries’ 

contribution

II. Technical Assistance 550 000 550 000 100% net of other 

donors’ contribution

III. Studies, Surveys, 

Training and Workshops

3420 000 3 420 000 100% net of other 

donors’ contribution

IV. Goods and services 

(including vehicles)

3 720 000 3 720 000 100% net of 

beneficiaries and 

donors’ contributions

V. Operating Costs 1 590 000 1 590 000 100% net of 

government’s 

contribution

Unallocated 1 250 000 1 250 000

TOTAL 12 850 000 12 850 000

(b) Apportionment of Expenditures. All expenditures shall be apportioned between the 
Loan and the Grant at the ratio of 1:1
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Logical framework

Objective 
Hierarchy

Key Performance Indicators and Targets
(by end of programme)

Monitoring and 
Information Sources

Assumptions and Risks

Goal
Increased 
competitive, 
sustainable and 
inclusive rural 
growth

 Value of agricultural & livestock production in target area increases by at least 
15% and 10% respectively.
 At least 150,000 families(including among disadvantaged groups) increase 
household food security [RIMS]
 At least 20 percent of Programme area HHs show improvement of more than 
10% in household assets ownership index [RIMS]
 Reduction of at least 20% in prevalence of child malnutrition among participating 
HHs [RIMS]

Baseline, midterm and 
completion surveys and 
impact studies that contain 
disaggregated data based on 
sex, ethnicity, caste and 
geographical remoteness

Macro-economic and 
political conditions do not 
deteriorate further
No major natural disasters 
affect target area

Development 
Objective
Create 
sustainable 
productivity 
improvements 
driven by market 
demand

 Productivity in beneficiary HHs increases by (a) goat meat : 25%; (b) milk 
production: 50%; (c) crop yields using improved seeds: 15 % [RIMS]
 At least 70% of supported production groups actively functioning at the end of 
the implementation period [RIMS]
 Private purchase contracts established with at least 50 % of supported seed and 
dairy production groups [RIMS]
 75 % production groups receiving infrastructure support sign production 
contracts within 2 years [RIMS]

DADO & DLS records
Outcome studies with data 
disaggregated (ethnicity, sex, 
caste and remoteness).
Periodic surveys & reports 
part of the monitoring RIMS 
reports at 2nd level

Participation in, and support 
for, programme activities 
from relevant local-level 
GON agencies
Ability of Programme to 
collaborate with other 
projects.

Output 1. 
Expansion of 
formal seed 
production 
sector
Increased 
production of TL 
seeds within the 
target area and 
marketed locally 
and beyond

 Strengthened NARC and SQCCs able to produce required foundation seed and 
perform adequate seed quality control functions, respectively
 Truthfully labeled seed production , formal marketing and distribution system to 
meet GON recommended SRRs
 At least 7,000 farmers participate in at least 700 seed producer groups [RIMS]
 At least 5 seed companies establish cereal and/or vegetable seed purchasing 
operations in the target area
 At least 25,000 farmers participate in more than 1,000 seed demonstrations for 
improved seeds [RIMS]
 At least 240,000 ha sown with TL seed for cereals and vegetables 

District DLS reports
Programme annual and 
trimester reports as part of 
the regular programme 
monitoring
RIMS 1st level annual reports

Target households willing 
and able to utilize improved 
seed
Private companies involved 
in seed sector interested 
and willing to participate in 
sector growth
Adequate capital base or 
financing access to permit 
private sector firms to 
invest in required assets

Output 2. Small 
Scale 
Commercial
Livestock 
Development
Animals with 
improved genetic 
potential result in 
improved growth 
of animal 
products

 At least 550 dairy and goat new and existing groups supported by the 
programme [RIMS]
 At least 80 % of the participating HHs have improved animals through breed 
improvement program
 At least 60 % of dairy group HHs produce forage 
 At least 50 % dairy and goat HHs use stall-feeding
 At least 80 % of animals in dairy HHs covered by routine vaccination against HS, 
BQ and FMD [RIMS] 
 At least 15 local livestock collection centres/markets and 25 milk chilling centers 
established and functioning [RIMS] 
 60 % of dairy groups and 25 % of goats groups are engaged in marketing 
activities.

District DLS reports
Programme annual and 
trimester reports as part of 
the regular programme 
monitoring
RIMS 1st level annual reports

Sufficient forest areas 
approved for goat 
production
Cross breeds improve 
growth rates 
Demand for goat meat and 
dairy products in Nepal 
continues
Private companies willing to 
participate in sector growth
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Outcome 3.
Entrepreneur-
ship 
&Institutional 
Development
Strengthened 
capacity of rural 
institutions to 
provide services 
to smallholder 
farmers

 Strengthening of participating local institutions through training: (a) participating 
VDCs - 80 %; (b) participating Production groups and Cooperatives – 70% ; (c) 
participating Agrovets – 80%. [RIMS]
 At least 50 % of groups formed/strengthened with women in leadership position 
[RIMS]
 At least 80 % of members of new SFACLs and bank branches access production 
loans
 At least 5 multi-stakeholder platforms functioning in the programme area.

VDC and DACC records
SFDB and SFACL reports and 
records.
Programme annual and 
trimester reports as part of 
the regular programme 
monitoring
RIMS 1st level annual reports.

Active collaboration will be 
possible with government 
and other agencies 
Collaborating agencies will 
have sufficient staff and 
resources to provide 
effective services.


