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 الموافقةبتوصية 

من أجل  مال:جميورية إلى  اتقديميمقترح  بمنحةالمجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى التوصية الخاصة 
، تمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة –مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف: مال: 

 .47عمى النحو الوارد ف: الفقرة 

تمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة  –مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في مالي 
 أصحاب الحيازات الصغيرة

 السياق والمبررات -أوال
عمى مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف: مال:  4101وافق المجمس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول  -1

(EB 2010/100/R.14/Rev.2 بتكمفة مالية قدرىا )مميون دوالر أمريك: عمى مدى ست سنوات.  067.5
 27بالمائة(، والبنك الدول:/المؤسسة الدولية لمتنمية ) 09الصندوق ) :وأما مصادر التمويل األصمية في:

بالمائة(، ومرفق  2بالمائة(، ومرفق البيئة العالمية/المؤسسة الدولية لمتنمية ) 04بالمائة(، واالتحاد األوروب: )
بالمائة(  2ن )بالمائة(، والمستفيدو  07بالمائة(، والحكومة ) 0البيئة العالمية/برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: )
 بمشاركة ف: التمويل موازية لتمويل الصندوق.

 411 111مميون وحدة حقوق سحب خاصة، ومنحة بقيمة  40وقد تم توقيع اتفاقية تمويمية لقرض بقيمة  -2
بين جميورية مال: والصندوق لتمويل مشروع  4100فبراير/شباط  02وحدة حقوق سحب خاصة بتاريخ 

 ل:.تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف: ما

 مميون 6.5 الغاية من ىذه المذكرة ى: السع: لمحصول عمى تمويل إضاف: لممشروع عمى شكل منحة بقيمة -3
مميون دوالر أمريك:( من حساب أمانة برنامج التأقمم لصالح  9.9وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل 

 .زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

يتمثل اليدف الرئيس: من ىذا المشروع ف: زيادة اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة وألصحاب  -4
بالحبوب الجافة الصناعات الزراعية الذين يستخدمون نظم إنتاج مستيدفة ف: مناطق تزرع ومنتج: 

 إنتاج األلبان.ف: باستخدام الري عمى نطاق صغير وكبير و 

. إال العمل واالستراتيجيات والمؤسسات لتعزيز الصمود ف: وجو تغير المناخ طورت مال: جممة من خطط -5
عمى المستوى بصورة كافية التأقمم مع تغير المناخ بعين االعتبار لم يؤخذ أنو وعمى الرغم من ىذه الجيود، 

 الوطن: وف: البرامج اإلنمائية الرئيسية.

الذي يقدم نيجا جزئيا لمتعامل مع قضية  عية ف: مال:وينطبق ىذا الحال عمى مشروع تعزيز اإلنتاجية الزرا -6
ري المناطق المتجاورة. إال أن الترويج لزراعة تتسم بالصمود تغير المناخ، وبشكل خاص ف: مبادراتو لدعم 

ف: وجو تغير المناخ يستدع: نيجا إيكولوجيا منتظما يتجاوز معايير الري لمجمع بين الجيات الفاعمة عمى 
 بيدف تحميل المخاطر وأسباب اليشاشة والخروج باستجابة ممموسة وذات صمة.مستوى األراض: 



 EB 2013/110/R.17 

4 

الحيازات أصحاب زراعة وف: ىذا السياق، يتمثل اليدف اإلنمائ: لمتمويل المقدم من برنامج التأقمم لصالح  -7
تحسين صمود أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتمقون الدعم بموجب ىذا المشروع ف: مجال ف: الصغيرة 

 لري عمى نطاق صغير من خالل تزويدىم بالنيج والتكنولوجيات الجديدة والخدمات االبتكارية الرديفة.ا

 المجموعة المستهدفةو منطقة المشروع وصف المشروع، و  -ثانيا

ة لألنشطة الت: مستكون األنشطة الت: يموليا برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مكم -8
 ومييكمة ضمن ثالثة مكونات: يوفرىا المشروع

نقل التكنولوجيا وخدمات المنتجين: إذ سيضيف التمويل المقدم من برنامج التأقمم لصالح زراعة . 1المكون  -9
أصحاب الحيازات الصغيرة أنشطة ريادية جديدة لممشروع ف: مجاالت الوصول إلى الطاقة المتجددة 

بيدف تخفيف  أو بدون معدات شمسية معالحيوية  واالبتكارية، واختبار أنماط متنوعة مع الياضمات
عمى الغطاء النبات:. واستنادا إلى النتائج الت: تم الحصول عمييا عمى مدى المرحمة االختبارية لمدة  الضغط

 فة.شيرا، سيتم توسيع نطاق أفضل األنشطة المكي   08

التأقمم لصالح زراعة أصحاب البنى األساسية لمري: سوف يوجو التمويل المقدم من برنامج  .2المكون  -11
ونيج مشتركة تستند  باستثماراتالحيازات الصغيرة إلى نظم الري صغيرة النطاق، وسيرفد تدخالت المشروع 

وسيتم وضع المجموعات المستيدفة ف: مركز التدابير إلى عممية تشخيص تشاركية عمى مستوى القرية. 
إعداد وتمويل مشروعات لمتأقمم مع وسيمكن ىذا النيج من تخطيط البرامج واالستثمارات والرصد. التشغيمية ل

، والوصول إلى الحت والتعرية، وزحف الرمال والحد من ،تغير المناخ ف: مجاالت إدارة مستجمعات المياه
عادة وحمايتيا المساحات المروية  وبناءالمائدة المائية، إلخ. وسوف يتم توفير ما يمزم ألنشطة دعم  تغذية، وا 

المحمية المساعدة المترولوجية  اتمجموعقدرات  وتعزيزالقدرات أيضا مثل دعم لجان حيازة األراض:، 
 نشر المعمومات المناخية.بيدف 

لممشروع ف: تيسير التنسيق  7اليدف من المكون  يتمثلالنيج البرامج: ورصد القطاع:  .3المكون  -11
ياسات بين مختمف الجيات الفاعمة ف: القطاع. الحكوم: والرصد والتقييم ف: قطاع الزرعة وحوار الس

وسوف يرفد التمويل المقدم من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تدخالت المشروع 
إلعداد وتحديث وسيوفر الدعم فضال عنو أنو ، بأنشطة مشابية تتمحور حول قضايا التأقمم مع تغير المناخ

وجمع البيانات لتيسير  ،ولبناء قدرات الجيات الفاعمة ،مجال تغير المناخ السياسات واالستراتيجيات ف:
رصد وتقييم أثر تغير المناخ عمى اإلنتاجية الزراعية. وستبذل الجيود لتحسين المعرفة ونشرىا بأسموب 

 استراتيجية محددة لالتصاالت. وترافقويرتبط بصورة كاممة مع نظام رصد وتقييم األنشطة 

التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: إقميم: كياس  التمويل المقدم من برنامجتنفذ أنشطة س -12
الري عمى نطاق صغير ف: اإلنتاجية الزراعية ف: مال: إلى العمل ف:  تعزيزوسيكاسو. وقد دعا مشروع 

وكنييبا ف: كايس، وف: مقاطعات سيكاسو، ويانفوليال وبوجون: ف: سيكاسو. وف:  ،مقاطعات كيتا، وبافوالب:
مائية بموجب ىذا  - كميونا عمى أساس وجود تحسينات زراعية 71 المشروع ختارسي، ىذه المقاطعات

ضافة إلى معايير الفقر ،المشروع  ووجود شركاء تقنيين وماليين آخرين. ،وأثر تغير المناخ ،وا 
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المزارعون ومربو  –المباشرون من ىذا المشروع ىم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة المستيدفون  -13
لألخذ بعين االعتبار  بصورة أكبرومنظماتيم. وسوف يتم تشذيب االستيداف  –الحيوانات ومالكو القطعان 

  اإلضاف: من ىذا التمويل وسيستفيدأشد الناس فقرا ضمن ىذه المجموعات، بما ف: ذلك النساء والشباب. 
. ف: حين سيستفيد من عمى األقل من أصحاب الحيازات الصغيرة شخص 65 111حوال: بصورة مباشرة 

مزارع ممن سيحصمون عمى وصول  01 111األسر، و فرد من أفراد 2 111الوصول إلى الطاقة المتجددة 
 المناخية. -أفضل لممعمومات الزراعية 

التأقمم مع تغير المناخ  إدراجاألراض: الالمركزية لتمكينيا من  مجموعاتأيضا  البرنامجكذلك سيستيدف  -14
ف: عمميات التخطيط الخاصة بيا، بصورة مشابية لما حدث بموجب صندوق تنمية المنطقة الساحمية، أي 

إضافة إلى ذلك سيتم استيداف كل من متنمية المحمية. ل اً خطط بيئية مشتركة تتضمن خططإلعداد 
المركزية، والخدمة الوطنية المترولوجية، ووكالة البيئة والتنمية المستدامة، والقطاع الخدمات الحكومية ال
 إمدادات السمع والخدمات اإلجراءات الضرورية لمتأقمم مع تغير المناخ. تشملالخاص لضمان أن 

 تكاليف المشروع وتمويمه  -ثالثا
ويل المشروع. ويبمغ إجمال: التمويل سيكمل برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تم -15

 9 911 111دوالر أمريك: يقسم كالتال:: منحة من حساب أمانة برنامج التأقمم بقيمة  00 011 111المقدم 
بالمائة من  01دوالر أمريك: ) 0 011 111دوالر أمريك:؛ ومساىمات إضافية من المستفيدين بما يعادل 

 .إجمال: التكاليف(

)ج( من الشروط العامة ف: الصندوق، 0-00اء من سياسة الضرائب الواردة ف: البند ويتوقع حصول استثن -16
رائب والرسوم إلى نفس الحد الذي يتوقعو ة منحة برنامج التأقمم لتمويل الضبحيث يمكن استخدام حصيم

 .البنك الدول:

، الري والبنى األساسية، وىو األكبر، 4أما تقسيم التكاليف حسب المكون في: عمى الشكل التال:: المكون  -17
، وىو نيج 7بالمائة من تكاليف األساس؛ يتبعو المكون  57مميون دوالر أمريك:، أي  6.2بما يعادل 

بالمائة من إجمال: تكاليف األساس؛  47مميون دوالر أمريك: أو  4.5المشروع ورصد القطاع بما يعادل 
بالمائة. أما  41مميون دوالر أمريك: أو  4.4المنتجين بما يعادل والمكون األول: نقل التكنولوجيا وخدمات 

 :تقسيم التكاليف حسب فئات اإلنفاق، فيرد ف: الجدول أدناه
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 الجدول
 مال:

 تمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة –مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية ف: مال: 
 الممولةحسابات الصرف حسب الجيات 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
سوف يخصص التمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لفئات اإلنفاق الموجودة  -18

ف: خطط العمل  منفصمة: سوف يتم تحديدىا بصورة تأصال لتمويل األنشطة المحددة ليذا البرنامج، وال
ولن يؤدي تقديم التمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  والميزانيات السنوية لممشروع.

 الصغيرة ألي تغيير ف: مدة المشروع.

 عمى النحو التالي: موزع الصندوق المقدم من تمويل ال -19

 الفئة

 قرض الصندوق الحالي للمشروع

 )بآالف وحدات الحقوق(

 منحة الصندوق الحالية للمشروع

 )بآالف وحدات الحقوق(

منحة برنامج التأقلم للمشروع التي 
 ستتم الموافقة عليها

 )بآالف وحدات الحقوق(

 000 1   170 8 نقل التكنولوجيا وخدمات المنتجين

 350 3   500 9 البنية األساسية للري

 500 1   200  230 1 نهج البرنامج ورصد القطاع

 650  100 2 غير مخصص

 500 6 200 000 21  المجموع

 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -رابعا

ىذا المشروع لمتأكد من امتثالو لمتطمبات الصندوق فيما ري تقييم لنظام اإلدارة المالية ف: . أجاإلدارة المالية -21
يتعمق بالمخاطر المالية. وسوف تستند اإلدارة المالية إلى ىيكمية لممحاسبة موجودة أصال، وتعتبر ىذه 

وتتسم باستخدام جيد لبرمجيات المحاسبة واإلبالغ المال:. وقد أصدر مراجعو الحسابات رأيا الييكمية فعالة 
. إال أنو تمت مالحظة بعض مكامن الضعف 4104غير متحفظ عن حسابات ىذا المشروع لمسنة المالية 

ئة ىذا بيئة الضوابط الداخمية. ويقدر مستوى المخاطر المالية ف: بيف: وبخاصة نتيجة لمضعف النسب: 
سيتم إدراج تمويل برنامج التأقمم ف: خطة العمل والميزانية السنوية متوسط باإلجمال. عمى أنو المشروع 
، السائقين باستثناءإضافيين، تعيين موظفين  يشكل. وسوف 4102 لعام التوريد خطة جانب إلىلممشروع، 

وتحديث دليل إجراءات المشروع اإلدارية والمالية إلدراج التمويل المقدم من برنامج التأقمم لصالح زراعة 
 .لمصرف من التمويل مسبقةأصحاب الحيازات الصغيرة شروطا 
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ستبقى األحكام المطبقة عمى قرض الصندوق فيما يتعمق باإلدارة المالية والميزنة والمحاسبة والتقارير المالية  -21
. وسوف يتم إعداد خطط العمل السنوية، لإلعفاء من الضرائب والرسوم نافذة المفعولوالمراجعات واألىمية 

متمويل المقدم من التأقمم لصالح زراعة وللممشروع  الفصمية ، والتقاريرالتوريدوالميزانيات السنوية، وخطط 
 أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة مشتركة.

من خالل  برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لممشروعرد ستتاح موا .تدفق األموال -22
عمى أساس الوثائق الداعمة المالئمة  تغذيتوف: ىذا الحساب ويجوز حساب معين. وسوف يتم إيداع سمفة 

 السحوبات السابقة المجراة لتغطية النفقات المؤىمة. وسيفتح حسابات فرعية ف: كل من كيتا ف: تظيرالت: 
 إقميم كايس، وبوجون: ف: إقميم سيكاسو.

 عمى قرض الصندوق عمى حاليا دون تغيير.ستبقى المبادئ التوجييية لمتوريد المطبقة  التوريد. -23

 اتفاقية التمويل عمى المقترحة التعديالت -خامسا  

لألخذ بعين الحسبان  اتفاقية التمويل حتى يتم تعديل ما أن يتم الحصول عمى موافقة المجمس التنفيذي -24
التمويل التكميم: المقدم من حساب أمانة برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي 

لو. وسوف يعزز ىذا التمويل من خطة التمويل األساسية الموافق عمييا عند  كمديريعمل الصندوق 
ن يتم إيجاد فئة جديدة لإلنفاق ألن التصميم. وسوف يتضمن جممة من التغييرات ف: وصف المشروع. ول

جميع األموال المستممة من منحة البرنامج المقترحة ستستخدم لتعزيز الدعم المقدم ألنشطة المشروع الذي 
يمولو الصندوق أساسا، والت: ى: قيد التنفيذ. وأما النفقات المؤىمة لمحصول عمى التمويل من برنامج التأقمم 

 تحديدىا بصورة واضحة ف: اتفاقية التمويل.ت الصغيرة فسيتم لصالح زراعة أصحاب الحيازا

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: لمتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  مال:جميورية بين  الحاليةتمويل لاتعديل اتفاقية شكل يس -25

 .التمويل المقترح إلى المقترض توفيرالت: يقوم عمى أساسيا 

مخولة بموجب القوانين السارية فييا سمطة تمق: تمويل من الصندوق الدول: لمتنمية  مال:جميورية و  -26
ومن حساب أمانة برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل الصندوق ، الزراعية

 .بحكم كونو وصيا عمى حساب األمانة ىذا

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق و  -27 وسياسات  أحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: لمتنمية الزراعيةوا 
 .هومعايير  ف: الصندوق التمويل
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 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التال::التمويل عمى أوص: بأن يوافق المجمس التنفيذي   -28

جميورية مال: منحة ف: إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب إلى  قدم الصندوق: أن ي  قرر
  حقوق سحب خاصةالحيازات الصغيرة تعادل قيمتيا ستة ماليين وخمسمائة ألف وحدة 

 تكون مطابقةً أخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت، عمى أن وحدة حقوق سحب خاصة( 6 511 111)
 .الوثيقة ف: ىذه واألحكام الواردةعمى نحو أساس: لمشروط 

 كانايو نوانزي

 ةرئيس الصندوق الدول: لمتنمية الزراعي


