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 الموافقةبتوصية 
غزة  مف صندوؽالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويؿ التتميل: المقترح تقديمو 

السلطة الفلسطينية( مف أجؿ برنامج إدارة لصالح لمنظمة التحرير الفلسطينية )الذي أنشأه الصندوؽ والضفة الغربية 
 .13ف: الفقرة الموارد الطبيعية القائمة على المشارتة، تما ىو وارد 

 

 مذكرة رئيس الصندوق

الذي أنشأه الصندوق غزة والضفة الغربية  صندوقمن  مقترح تقديموتمويل تكميمي 
 إدارة الموارد الطبيعية القائمة عمى المشاركةبرنامج من أجل 

 الخمفية – أوال

الصندوؽ على إنشاء  ، وافؽ مجلس محافظ:1998 عقدة ف: فبراير/شباط نالحادية والعشريف الم تودور ف:  -1
صندوؽ غزة والضفة الغربية، الستخدامو مف أجؿ تقديـ المساعدة المالية للمشروعات المنفذة ف: المناطؽ 

(. وتانت ىذه المساعدة ستقدـ ف: شتؿ قروض  21 –/د 107 الخاضعة لوالية السلطة الفلسطينية )القرار 
جراءاتو. وقد نص القرار على تمويؿ صندوؽ غزة ومنح، وفقا لقواعد الصندوؽ ولوائحو ومبادئو الت وجييية وا 

والضفة الغربية مف الموارد العادية للصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية ومساىمات أخرى، وأذف للمجلس 
التنفيذي بالبت مف وقت إلى آخر ف: الحد األقصى لقيمة الموارد الت: يمتف أف يستحوذ علييا صندوؽ غزة 

صندوؽ غزة والضفة الغربية فعاال إما حتى تاريخ حصوؿ تما نص القرار على أف يظؿ بية. والضفة الغر 
غزة والضفة الغربية على عضوية الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية، أو حتى يطرح رئيس الصندوؽ الدول: 

موارد ة اقتراحا بإغالؽ الصندوؽ، وحينئذ يبت المجلس التنفيذي ف: تيفية التصرؼ ف: يللتنمية الزراع
 صندوؽ غزة والضفة الغربية. 

مليوف وحدة حقوؽ  5.8، وافؽ المجلس التنفيذي للصندوؽ على قرض قدره 1998أبريؿ/نيساف  23وف:  -2
بشروط تيسيرية للغاية، مف أجؿ  ،لصالح السلطة الفلسطينية ،سحب خاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية

ارتة ف: محافظات جنيف ونابلس وراـ اهلل وطولتـر ف: الضفة برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المش
 الغربية.

سمح المجلس التنفيذي بإغالؽ ، 2008ف: دورتو الخامسة والتسعيف المنعقدة ف: ديسمبر/تانوف األوؿ  -3
، مع التأتيد على إبقائو على الرصيد غير إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المشارتة حساب قرض برنامج

ف:  تقريبا( دوالر أمريت: مالييف 5وحدة حقوؽ سحب خاصة بما يعادؿ مليوف  38287روؼ منو )أي المص
لمنظمة التحرير الفلسطينية تمنحة )لصالح السلطة  ىذا الرصيد وقد ُأتيح صندوؽ غزة والضفة الغربية.
المنحة بتمويؿ الاتفاقية  توقيعوتـ . الطبيعية القائمة على المشارتة المواردإدارة الفلسطينية( لتمويؿ برنامج 
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اإلجمالية تتلفة وقد بلغت ال. 2010يوليو/تموز  26 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ، 2009أبريؿ/نيساف  1 بتاريخ
)بما الصندوؽ في: تمويؿ الدر امص وأمامليوف دوالر أمريت: على مدى ثالث سنوات.  5.73لبرنامج ل

 0.75مليوف دوالر أمريت:( والمستفيدوف ) 4.98 حوال:أو خاصة سحب مليوف وحدة حقوؽ  3.29يعادؿ 
 .للصندوؽ إلشراؼ المباشرويخضع البرنامج لمليوف دوالر أمريت:(. 

، وافؽ المجلس التنفيذي على تحويؿ الرصيد 2119ف: دورتو السابعة والتسعيف المنعقدة ف: سبتمبر/أيلوؿ  -4
ف: غزة والضفة الغربية إلى  اإلعمار والتنمية الصاف: المستحؽ بموجب المرحلة الثانية مف مشروع إعادة

المالية . وتصؿ ىذه الموارد  21 –د/117صندوؽ غزة والضفة الغربية الستخدامو الحقًا تبعا ألحتاـ القرار 
 مليوف دوالر أمريت:. 2.99مليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، أي حوال:  18942إلى ما يعادؿ 

 برنامجالتقدم المحرز في تنفيذ ال -ثانيا 
اليدؼ األول: مف برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المشارتة ىو تحسيف دخوؿ ومستويات معيشة  -5

دارة موارد المياه واألراض:.  المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة مف خالؿ تعزيز إنتاجيتيـ عبر تنمية وا 
األراض: وتحسينيا )بما ف: ذلؾ بناء المصاطب ( استصالح 1وتحقيقًا ليذه الغاية، يدعـ البرنامج ما يل:: )
( إدارة 4( صندوؽ ائتمان:؛ )3( تحسيف إنتاجية المحاصيؿ؛ )2واألسوار وخزانات المياه وطرؽ الوصوؿ(؛ )

 593 111قرية يبلغ عدد ستانيا حوال:  260البرنامج والدعـ المؤسس:. وتتضمف منطقة البرنامج نحو 
ف:  لتـرو طجنيف، ونابلس، وراـ اهلل، و  حافظاتف: م 2تـ 2 411موعيا نسمة يعيشوف على مساحة يبلغ مج

 .الضفة الغربية

، فإف وزارة الزراعة )بالشراتة مع ست منظمات غير حتومية( قد أحرزت تقدما مرضيا  -6 ف: وعلى وجو العمـو
أشجار الزيتوف واألشجار المثمرة، وُبنيت  زراعة وتحسينيا. وتمت تنفيذ متوف استصالح األراض:

ومنذ إطالؽ مرحلة المنحة ف: البرنامج ف: أواخر قرى.  ست وطرؽ الوصؿ ف: مياهالمصاطب وخزانات ال
حوال: ألؼ متر مربع( بما  يساويمف األراض: )الدونـ  امدون 1 141، تـ تحسيف ما مجموعو 2111عاـ 

وتوفير فرص العمالة للقوى العاملة  ،تترأسيا النساء( منيا أسربالمائة  2285أسرة ) 411يفيد بصورة مباشرة 
 7 811و، ةستناديالجدراف االمترًا مربعًا مف  47 483بناء ما مجموعو إضافة إلى ذلؾ، فقد تـ  .ةمحليال

 تيلومتر مف الطرؽ الريفية. وتحولت األراض: المحسنة إلى بساتيف 1186متر متعب مف خزانات المياه، و
 األشجارمنيا مف غراس الزيتوف والباق: مف غراس  21 379غرسة ) 37 111مف خالؿ زراعة أتثر مف 

 .(غرسة زعتر 15 511والمثمرة 

، ويعود السبب ف: ذلؾ أساسًا إلى اتفاقية تمويؿ االئتمافوحتى تاريخو، لـ تتخذ أية إجراءات لتنفيذ متوف  -7
شيرا )المرحلة األولى  18المنحة القائمة والت: تنص على تقسيـ البرنامج إلى مرحلتيف طوؿ الواحدة منيا 

انية ف: المرحلة الث االئتمان:الصندوؽ متوف ضمف والمرحلة الثانية على التوال:( وتنفيذ األنشطة الواردة 
ة. جرى االستعراض ف: أوائؿ شير سبتمبر/أيلوؿ وأثبت مف جديد أىمية راض منتصؼ المدأساسا بعد استع

ونتيجة الستعراض الصغري للمستفيديف مف البرنامج. عالوة على ذلؾ،  االئتمافنخراط ف: إيصاؿ اال
 مليوف دوالر أمريت: مف 3829على تمويؿ مشترؾ بما مقداره  ينطو تت شراتة جديدة يمنتصؼ المدة، أرس

 .االئتمافالشعب الفلسطين:، دعما لتنفيذ متوف  إلى مساعدةتقديـ البرنامج برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ:/
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 المسوغات

ر الزراعة، رسميا مساعدة الصندوؽ لتمتينيا مف توسيع يخالؿ وز  ت السلطة الفلسطينية مؤخرا، مفطلب -8
ية لتحقيؽ ىذا نيلسطفوؽ للسلطة الوتعتبر مساعدة الصندنطاؽ متوف استصالح األراض: وتحسينيا. 

 ؿلتنفيذ وما رافقو مف معدؿ صرؼ عاقدـ اإلجمال: المحرز ف: االيدؼ مالئمة لسببيف رئيسييف، أوليما الت
مرضيا. فقد تـ استخداـ  أمرا استصالح األراض: وتحسينيا، مما يعتبر ، بموجب متوف(بالمائة 155حوال: )

ف: الوقت الذي وصؿ فيو المشروع إلى منتصؼ  الموارد المخصصة بموجب المتوف المذتور آنفا بأتمليا
المدة. ثانييما أف توفير الموارد التتميلية مف الصندوؽ مف شأنو أف يسيـ ف: زيادة دخوؿ ومستويات معيشة 

وضمف اإلطار الزمن: القصير  ،سـ بفعالية التتاليؼصغار المزارعيف ف: المنطقة المستيدفة بأسلوب يت
ة الت: أوفدت إلى الضفة الغربية ف: مدنسبيا. ونظرا لما ورد أعاله، فقد أوصت بعثة استعراض منتصؼ ال

، وبشدة، أف ينظر الصندوؽ ف: تقديـ موارد منحة إضافية للسلطة الفلسطينية لتوسيع 2112سبتمبر/أيلوؿ 
 راض:.نطاؽ أنشطة استصالح األ

 التمويل التكميمي المقترح -ثالثا 
التمويؿ التتميل: مف خالؿ صندوؽ غزة والضفة الغربية الذي يوجد بحوزتو حاليا رصيد متوفر قدره سيتـ  -9

فسيقود إلى الزيادات التالية: سيتـ توسيع األراض:  مليوف دوالر أمريت:. وأما التمويؿ التتميل: 2899
بالمائة،  341بحدود خزانات السترتفع طاقة و ؛ امدون 3 441إلى  1 141بالمائة مف  311المحسنة بحدود 

إلى  47 511بالمائة، مف  336بحدود فستزيد  الجدراف االستناديةأما  ؛متر متعب 26 411إلى  7 811مف 
وسينمو تـ؛  21.6إلى تـ  11.6بالمائة، مف  191وستزداد الطرؽ الريفية بحدود متر متعب؛  162 511

إضافة إلى ذلؾ، سيتـ  قرية. 29ف:  أسرة 1 231إلى  611بالمائة، مف  215عدد األسر المستفيدة بحدود 
ف التمويؿ التتميل: غرسة. وسيمت   57 111مف األسوار، وسيتـ زرع حوال: تـ  118 إنشاء ما يقدر بػ

، وسيعزز مف التأثير تياعيشألمف الغذائ: ودخؿ األسر وظروؼ مالمجموعة المستيدفة مف تحسيف ا
السياسات: للبرنامج على مستوى المحافظة والمستوى الوطن:. تذلؾ فإنو سيسمح بزيادة الترتيز على تحديد 

  منتجات المعرفية لتطبيؽ أوسع ليا ف: األراض: الفلسطينية.الأفضؿ الممارسات و 

 التعديالت المقترحة عمى اتفاقية التمويل -رابعا 
التنفيذي، ستعد ؿ اتفاقية التمويؿ الحالية لتعتس التمويؿ التتميل:. وستتضمف التعديالت بعد موافقة المجلس  -11

المقترح إدخاليا على اتفاقية التمويؿ مراجعة تخصيص حصيلة المنحة لتشمؿ التمويؿ التتميل:. وستظؿ 
ما ى: على النحو منطقة البرنامج، وأىدافو، واستراتيجيتو، والمجموعة المستيدفة منو، وترتيبات تنفيذه ت

. ويرد تدفؽ األمواؿ والتوريد وطرائؽ التعاقد المنصوص عليو ف: تقرير تصميـ البرنامج واتفاقية القرض
المنحة الخاصة بالبرنامج، ف: حيف سيبقى ف: اتفاقية  لمال:اوالصرؼ والحسابات المالية والمراجعة واإلبالغ 

 الرئيسية التعديالتفيما يتعلؽ بالموارد اإلضافية. وتشتمؿ  : للبرنامج صالحا وقابال للتطبيؽشغيلتتيب التال
 يل:: على ماالمقترح إدخاليا على اتفاقية التمويؿ 

 توفير التمويؿ التتميل: لمتوف استصالح األراض: وتحسينيا؛ ( أ)
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أمواؿ المنحة على جميع فئات اإلنفاؽ، بما يتفؽ مع تصميـ البرنامج المصادؽ  خصيصتإعادة  ( ب)
االستثمار الت: يوجد علييا طلب تبير مف أصحاب الحيازات الصغيرة، وى: أساسا ألنشطة  ،عليو

، وبخاصة االئتمافوتقوية وتوسيع فرص الوصوؿ إلى  ،لتعزيز استصالح األراض: وتحسينيا
 التمويؿ الصغري، بيدؼ الترويج للمشروعات ف: المزرعة وخارجيا وللمبادرات المدرة للدخؿ؛

غالقو بحدود سنتيف حتى تمديد تاريخ استتماؿ ال ( ج) مارس/آذار  31و 2115سبتمبر/أيلوؿ  31برنامج وا 
 على التوال:.، 2116

 ية لمبرنامج وتمويموجمالالتكاليف اإل -خامسا 
التتلفة اإلجمالية المعدلة للبرنامج  يلية وموارد التمويؿ المشترؾ، ستصؿالمنحة التتم إذا أخذنا بعيف االعتبار -11

سنوات، أي بزيادة قدرىا  5ر أمريت:( على مدى المليوف دو  5873مليوف دوالر أمريت: )مف  1389إلى 
مليوف وحدة حقوؽ  3.29( الصندوؽ بمنحة أصلية قيمتيا 1وأما مصادر التمويؿ في:: ) بالمائة. 243.5
 1.942حدود بالمائة(؛ ومنحة تتميلية ب 33.70)تقريبا مليوف دوالر أمريت:  4.98 ، بما يعادؿخاصةسحب 

( برنامج 2بالمائة(؛  ) 21851مليوف دوالر أمريت: ) 2.99بما يعادؿ  ،مليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة
مليوف دوالر  3.29ة قيمتيا ىماسالشعب الفلسطين: بم إلى مساعدةال تقديـ برنامج/األمـ المتحدة اإلنمائ:

مليوف دوالر أمريت:  0.87( مؤسسات التمويؿ الصغري بمساىمة قيمتيا 3بالمائة(؛ ) 23.58أمريت: )
 بالمائة(. 13.62مليوف دوالر أمريت: ) 1.90( المستفيدوف مف البرنامج بمساىمة قيمتيا 4بالمائة(؛ ) 5.59)

 لغف: المبا الجدوؿ الثان: مف اتفاقية التمويؿ المعدلة، تما ىو وارد ف: الجدوؿ أدناه، التغيرات سيعتس -12
 1894المنحة األصلية. وسيتـ تخصيص تمويؿ المنحة التتميلية بما يعادؿ  ف: المخصصة لفئات اإلنفاؽ

 األشغاؿ المدنية. - الثانيةمليوف دوالر أمريت: للفئة  2899ما يعادؿ بمليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، 

 

 توصيؼ الفئة
تخصيص منحة 

 البرنامج

 منحة الصندوؽ التتميلية
سحب خاصة )وحدات حقوؽ 

 إشارية(

التخصيص باستخداـ إعادة القيمة بعد 
 1894منحة تكميلية إضافية بما يعادل 

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

 تقريبا

 ةؤىلالنسبة المئوية للنفقات الم
 )صاف: الضرائب(

 100 43 311   000 50 عالمرتبات والمعدات والسل –أوال

 100 500 164 3 000 942 1 000 750 األشغاؿ المدنية -ثانيا

التدريب، والمساعدة التقنية،  -ثالثا
 الدراساتاإلطالع و و 

280 000 
 

167 000 100 

 –االئتماف اإلضاف: )أ( –رابعا
 000 500 1 الصندوؽ االئتمان:

 
1 693 000 100 

 –االئتماف اإلضاف:  )ب(-رابعا
 مخاطر االئتماف

300 000 
  

100 

 91 111 اإلضافية التتاليؼ التشغيلية -خامسا
 

160 849 100 

 316 649 مبالغ غير مخصصة -سادسا
 

 -  
 

   649 228 5 000 942 1 649 286 3  اإلجمال: 
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 التوصية -سادسا 
 بموجب القرار التال:: تميل:أوص: بأف يوافؽ المجلس التنفيذي على التمويؿ الت -13

 18942 حوال: تتميلية بعمالت متنوعة تعادؿ قيمتياأف يقدـ الصندوؽ إلى السلطة الفلسطينية منحة : قرر
 وحدة حقوؽ سحب خاصة( مف صندوؽ غزة والضفة الغربية 1 942 111وحدة حقوؽ سحب خاصة )مليوف 

، على أف تخضع ألية شروط وأحتاـ أخرى تتوف مطابقة على نحو أساس: للشروط الذي أنشأه الصندوؽ
 .2118ديسمبر/تانوف األوؿ ة والتسعيف ف: مساخالتنفيذي ف: دورتو الييا المجلس واألحتاـ الت: وافؽ عل

 

 تانايو نوانزي
 رئيس الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية


