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  توصیة بالموافقة

برنامج الوطني الدعممشروع خاصة بتفاقیة القرض الاتعدیل طلب المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على 

.8، على النحو الوارد في الفقرة يزراعلإلرشاد ال

  

  البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعيدعم مشروع مذكرة رئیس الصندوق بشأن

  تعدیل على اتفاقیة القرض

  الخلفیة-أوال 

، على تقدیم قرض 2006وافق المجلس التنفیذي في دورته السابعة والثمانین المنعقدة في أبریل/نیسان عام - 1

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)، إلى جمهوریة 20ما یعادل بملیون وحدة حقوق سحب خاصة (13.85بقیمة 

ي المعروف في موزامبیق باسم دعم الزراعالموزامبیق، بشروط تیسیریة للغایة، للمساعدة في تمویل برنامج 

البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعي. ویتماشى هذا البرنامج مع استراتیجیة تدخالت الصندوق المنصوص 

ویستند . 2004الفرص االستراتیجیة القطریة التي تمت الموافقة علیه في سبتمبر/أیلول علیها في برنامج 

للحدومقترحات خطة العمل ، رؤیة الحكومة للتنمیة الزراعیةإلى ألساس المنطقي لبرنامج الدعم الزراعي ا

، والتطورات التي حققها البلد في عملیة الالمركزیة ونظام الحكم، والتقدم المحرز في إطار المدقعمن الفقر 

من ، وهو نهج قطاعي شامل ممول2011-2006المرحلة الثانیة من البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة للفترة 

على 2008لمیزانیة العامة للحكومة. ووافق المجلس التنفیذي في عام اآللیة المشتركة لتدفق األموال، وا

مول بها في الصندوق اعترافًا بأن البنك الدولياستثناء من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة المع

 EB“ (یسمح على وجه التحدید بتمویل الضرائب والرسوم التي یعتبرها البنك الدولي، بوجه عام، معقولة”

2008/93/R.28 (هذا ومنح . طاعیًا بترتیبات تمویلیة مجمَّعةفیما یتعلق بهذا البرنامج الذي یشكل نهجًا ق

للسماح باستخدام حصیلة القروض لتمویل الضرائب والرسوم، إلى نفس ”برنامج الدعم الزراعيلاالستثناء

).3، الفقرة EB 2008/93/R.28“ (المدى الذي یطبقه البنك الدولي

برنامج حكومة موزامبیق المرحلة الثانیة من . یشكل البرنامج جزءًا أساسیًا من ةالمشروع الرئیسیأهداف- 2

ع وأهدافها؛ ویسعى على لعمل الوطنیة للحد من الفقر المدقالوطني للتنمیة الزراعیة، دعمًا لمبادئ خطة ا

7لقطاع الزراعي على مستوى وجه التحدید إلى المساهمة في تحقیق هدف الحكومة المتمثل في إبقاء نمو ا

في المائة أو أكثر في السنة، وهو الحد الذي تشیر التقدیرات إلى أنه سیكون مطلوبًا لضمان تحقیق 

في المساهمة في الحد إلى تحقیقهالذي یسعى البرنامج باستمراراألهداف اإلنمائیة لأللفیة. ویتمثل الهدف 

نساء الریف في موزامبیق. والغرض من التنمیة هو زیادة من الفقر المدقع وتحسین نوعیة حیاة رجال و 

العائدات وتحسین األمن الغذائي ألسر المزارعین الكفافیین، ال سیما األسر التي ترأسها نساء واألسر 

المحرومة، بواسطة زیادة كفاءة اإلنتاج زیادة مطردة. أما األهداف الرئیسیة الداعمة فهي ضمان توسیع 
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لى خدمات الدعم التقني الفعالة، وتحسین تنظیم مجموعات المنتجین التي تؤثر في تقدیم إمكانیات الوصول إ

  الخدمات، وتقدیم خدمات الدعم المستندة إلى الطلب.

ال یتجزأ جزءاتشكل باعتبارهاثماني سنواتامتداد تكالیف البرنامج على تَ ُقدِّر تكالیف المشروع وتمویله.- 3

بالتالي تعبِّر عن ، وهي على النطاق األوسعمبیق الوطني للتنمیة الزراعیةمن عملیات برنامج حكومة موزا

المتوقع أن تقدمه الحكومة لخدمات اإلرشاد العامة في إطار خطة اإلرشاد الرئیسیة المنقحة. وبلغت تمویل ال

ل البرنامج بقرض من الصندوق بلغت 50.82التكلفة التقدیریة األصلیة للبرنامج  ملیون دوالر أمریكي. وموِّ

ملیون دوالر أمریكي، 30.07ملیون دوالر أمریكي تقریبًا، ومساهمة من الحكومة بمبلغ 20قیمته 

ملیون دوالر أمریكي في إطار الِمنح المناظرة. 0.76ومساهمات من مؤسسات األعمال والمستفیدین بمبلغ 

ملیون دوالر 27.6ضرائب، والرسوم و اللتغطیةملیون دوالر أمریكي 3.01كومة وشملت مساهمة الح

شكل رواتب متكررة وتكالیف تشغیل دائرة اإلرشاد العمومیة، ویضاف إلى ذلك شيء من فيأمریكي 

االستثمار المحدود في بناء القدرات. كما شملت مساهمة الحكومة جمیع الموارد الحكومیة المخصصة 

للتنمیة الزراعیة من غیر قرض الصندوق، بما في رحلة الثانیة من البرنامج الوطنيإطار الملإلرشاد في

ذلك األموال المقدمة كمساهمة في دعم المیزانیة العامة والتي خصصتها الحكومة لوزارة الزراعة من أجل 

مشتركة لتدفق األموال. أنشطة اإلرشاد، وكذلك األموال التي قدمتها الجهات المانحة األخرى عبر اآللیة ال

ووجِّهت مساهمة الصندوق نحو تقدیم الخدمات المتعددة إلى األقالیم والمقاطعات، ودعم تمكین المزارعین، 

والتنمیة المرتبطة بالقطاع الخاص (بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة). ولم یصرف حتى اآلن سوى 

عن ضعف التقدم المحرز في تنفیذ البرنامج في إطار في المائة من أموال الصندوق، وهو ما یعبِّر 10.7

  المرحلة الثانیة للبرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة.

  تعدیل اتفاقیة القرض-ثانیا 

أربعة معوقات رئیسیة 2011حدَّد االستعراض الذي ُأجري للبرنامج في منتصف المدة في سبتمبر/أیلول - 4

) عدم كفایة القدرات وضعف االلتزام بإدارة 1رشاد الزراعي: (مسؤولة عن تدني أداء البرنامج الوطني لإل

) 2برنامج قطاعي معقد وما یصاحبه من متطلبات متصلة بالتخطیط والمیزانیات والتنفیذ والرصد والتقییم؛ (

) 3عدم وضوح الترتیبات بین هیاكل التنسیق على مستوى المناطق والمقاطعات وعلى المستوى المركزي؛ (

) عدم مالءمة نظام 4هیكل اإلدارة المحاسبیة والمالیة، وهو ما یعبِّر عن ثغرات في التصمیم؛ (عدم كفایة 

الصرف، مما أدى إلى إیجاد عقبات أمام السیولة على المستوى المحلي. ونتیجة لتلك الصعوبات التي كانت 

ة، توقفت المرحلة الثانیة من یاعر ز تواجهها الكثیر من البرامج المنفذة في إطار البرنامج الوطني للتنمیة ال

  . 2011في دیسمبر/كانون األول الزراعیةالبرنامج الوطني للتنمیة 

خالل استعراض منتصف المدة الذي تم التوصل إلیه االتفاق الرئیسي فإنواستنادًا إلى التقییم الوارد أعاله، - 5

عم إلى عملیة قائمة بذاتها لدهإطار البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة وتحویلفيفي إیقاف العمل یتمثل 

مشروع دعم اسم البرنامج إلى تغییرالعملیةوسوف تشمل تلكالبرنامج اإلطاري الوطني لإلرشاد الزراعي. 

یح فذة. وسوف یتوستصبح المدیریة الوطنیة لإلرشاد الزراعي الوكالة المن،البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعي

مقومات االستدامة الالزمة للتكامل مع إطار اإلرشاد الوطني بهدف تنفیذ خطة ذلك هیكًال تشغیلیًا تتوفر له

اإلرشاد الرئیسیة عن طریق اختبار وتجریب بعض الُنهج المبتكرة نسبیًا في عدد محدود من المقاطعات من 



  EB 2012/106/R.41  

3

األساس وهذا هونامج الوطني لإلرشاد الزراعي. أجل توسیع نطاقها في نهایة المطاف ضمن سیاق البر 

  المنطقي الذي یستند إلیه التحول إلى مشروع.

وطلبت حكومة موزامبیق تعدیل اتفاقیة القرض لكي تعبِّر عن توصیات استعراض منتصف المدة على النحو - 6

  التالي:

إلى مشروع یدعم الزراعیةمن برنامج في إطار المرحلة الثانیة من البرنامج الوطني للتنمیة التحول  )أ(

بالتالي مشروع دعم البرنامج الوطني لإلرشاد اسمهیصبحو البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعي، 

  الزراعي؛ 

  مقاطعة؛42اقتصار منطقة المشروع على   )ب(

  تكوین فریق متخصص إلدارة المشروع؛  )ج(

د إقفال القرض حتى وتمدید موع2017دیسمبر/كانون األول 31سنتین حتى تمدید تاریخ اإلنجاز   )د(

  ؛2018یونیو/حزیران 30

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا، 20مراعاة تمویل المشروع على النحو التالي: قرض من الصندوق بمبلغ   )ه(

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا، ومساهمات من مؤسسات األعمال 8.4ومساهمة حكومیة بمبلغ 

ملیون 6.3دوالر أمریكي تقریبًا. وسوف تشمل مساهمة الحكومة مبلغ 000416والمستفیدین بمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي 2.1دوالر أمریكي تنفق في إطار البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة ونحو 

لتغطیة الرسوم والضرائب والمدفوعات األخرى عقب استعراض منتصف المدة. وسوف تتحمَّل 

  مشروع تكالیف البرنامج الوطني األوسع لإلرشاد الزراعي.الحكومة أیضًا بعد انتهاء ال

د، ونظام الحكومة اإللكتروني للمیزانیة   )و( تغییر تدفق األموال لصرفها من خالل حساب الخزانة الموحَّ

  المالیة العامة وٕاعداد التقاریر.

  إدخال فئات قرض جدیدة وتخصیص المبالغ وفقًا للجدول الوارد أدناه.  )ز(

  

الفئة

  مخصص من القرضالمبلغ ال

)الخاصة(وحدات حقوق السحب

000780المركبات والمعدات والمواد-أوال

0000503التدریب وحلقات العمل  -ثانیا

0000005المساعدة التقنیة وعقود تقدیم الخدمات  -ثالثا

000950المنح المناظرة   -رابعا

0003501التشغیل والصیانة-خامسا

2004861الزراعیةحساب النقد األجنبي للبرنامج الوطني للتنمیة -سادسا

8002331مخصصةمبالغ غیر 

00085013مجموع القرض

  

وحدات حقوق من 2064861ومن بین مجموع المبالغ المحددة أعاله، یدخل سداد الضرائب ضمن مبلغ 

  األصلي.ُصرفت من قبل في إطار البرنامج التي خاصة السحب ال
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  المبررات-ثالثا 

لدعم نظام اإلرشاد في موزامبیق على كافة بسالسةتنفیذ األنشطة6ستیسِّر التعدیالت المقترحة في الفقرة - 7

  المستویات، وبالتالي التمكین من بلوغ األهداف المحددة للمشروع.

التوصیة-رابعا

  بموجب القرار التالي:المقترح التعدیلأوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على - 8

واألحكام للشروط ، طبقا يدعم الزراعالبرنامج بعلى تعدیل اتفاقیة القرض الخاص الصندوق یوافق : أن قـرر

  .في هذه الوثیقةالواردة 

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  


