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نتائج تصويت المجمس التنفيذي بالمراسمة عمى منحة مقترح تقديميا بموجب نافذة  
السريعة إلعادة المنح القطرية إلى جميورية الفمبين من أجل برنامج االستجابة 

 إحياء الزراعة في أعقاب إعصار ىيان

عمى قرر المجمس التنفيذي الموافقة ، 4102ف: ديسمبر/كانوف األوؿ المنعقدة العاشرة بعد المائة ف: الدورة  -1
ستجابة السريعة مف أجؿ برنامج االإلى جميورية الفمبيف بموجب نافذة المنح القطرية منحة مقترح تقديميا 

مف النظاـ  42ممادة ووفقا لمرفقة بيذه الوثيقة(، ال)بالمراسمة ء الزراعة ف: أعقاب إعصار ىياف إلعادة إحيا
)التصويت بالمراسمة( وبيدؼ االستفادة بصورة كاممة مف األمواؿ المتاحة ف: ممجمس التنفيذي لالداخم: 

ر االقتصادي والمال: واالستجابة بأقصى سرعة ممكف ف: التخفيؼ مف األثر المدم 4102برنامج عمؿ عاـ 
وقد طمب مف األعضاء  .إلعصار ىياف عمى المجموعة المستيدفة لمصندوؽ مف خالؿ استعادة سبؿ عيشيا

ف: موعد أقصاه منتصؼ بالمراسمة واألعضاء المناوبيف ف: المجمس التنفيذي التصويت عمى ىذا المقترح 
 )بتوقيت روما(. 4102ديسمبر/كانوف األوؿ  20ليؿ 

، كذلؾ األمر بالنسبة لصحة التصويتالتصويت، كاف قد تـ استالـ عدد األصوات المطموبة  ومع إغالؽ -2
مف النظاـ الداخم: لممجمس التنفيذي  42لعدد األصوات الضرورية لمموافقة عمى المنحة. وبموجب المادة 

ما ال يقؿ عف ثمث: األصوات أعضاء المجمس ميكوف التصويت صحيحا إذا ما وصمت ردود مف 
، تتخذ 0-09(. وبموجب المادة 2,482.344( مف مجموع عدد األصوات ف: المجمس التنفيذي )4,888.802)

جميع قرارات المجمس بأغمبية ثالثة أخماس األصوات المعطاة بشرط أف تؤلؼ ىذه الغالبية أكثر مف نصؼ 
 مجموع عدد األصوات ف: المجمس التنفيذي.

( 2,482.344بالمائة مف إجمال: األصوات وعددىا   99.38صوتا ) 2,432.122وقد تـ استالـ ردود تشكؿ  -3
بحموؿ الموعد األقصى المحدد. وكانت جميع األصوات المستممة أعضاء المجمس وأعضائو المناوبيف مف 

 لصالح االقتراح المرسؿ.

رية إلى جميورية المنحة المقترحة تقديميا بموجب نافذة المنح القط عمىوافؽ المجمس التنفيذي وبالتال:، فقد  -4
الفمبيف مف أجؿ برنامج االستجابة السريعة إلعادة إحياء الزراعة ف: أعقاب إعصار ىياف بشروط وأوضاع 

 تكوف مطابقة عمى نحو أساس: لمشروط واألوضاع المعروضة ف: الوثيقة المرفقة.
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 توصية بالموافقة

إلى جميورية الفمبيف المقترح تقديميا  القطرية المجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى التوصية الخاصة بالمنحة
 .9 وارد ف: الفقرة وأعقاب إعصار ىياف، كما ىػػػ برنامج االستجابة السريعة إلعادة إحياء الزراعة ف:مف أجؿ 

تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديميا بموجب نافذة المنح 
برنامج االستجابة السريعة إلعادة القطرية إلى جميورية الفمبين من أجل 
 إحياء الزراعة في أعقاب إعصار ىيان

الفمبيف مقترح تقديميا بموجب نافذة المنح القطرية إلى جميورية  بشأف منحة التالية والتوصيةأقدـ التقرير التال: 
 .تقريبا( مميوف دوالر أمريك: 4.05مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 2..4 قيمتيا

 مقدمة -ولالجزء األ 
 .برنامج جميورية الفمبيفتقديـ دعـ الصندوؽ إلى بيوص: ىذا التقرير  -5

 عمييا ف: الممحؽ بيذا التقرير: وترد وثيقة المنحة لموافقة المجمس التنفيذي -6

 برنامج االستجابة السريعة إلعادة إحياء الزراعة ف: أعقاب إعصار ىياف

المتطورة لمصندوؽ وسياسة الصندوؽ لتمويؿ أىداؼ ومحتوى البرنامج مع األىداؼ االستراتيجية تتماشى و  -7
 المنح.

الت: وافؽ عمييا و دفع سياسة الصندوؽ المنقحة لتمويؿ المنح، ت: تال ةالشامم ةاالستراتيجي وتتمثؿ الغاية -8
تعزيز النيج والتقنيات الناجحة و/أو المبتكرة، جنبا  ف:، 4119وؿ كانوف األ/المجمس التنفيذي ف: ديسمبر

نساء الفقراء مف ف مك  تدعـ التنمية الزراعية والريفية وت  الت: ، يةتمكينالالمؤسسات و إلى جنب مع السياسات 
 ف: البمداف النامية لتحقيؽ دخوؿ أعمى وتحسيف األمف الغذائ:.الريؼ رجاؿ و 

تطوير تكنولوجيات ونيج و األنشطة المبتكرة تعزيز  وتيدؼ ىذه السياسة إلى تحقيؽ المخرجات التالية: )أ( -9
 تأييدىاواستقطاب ىذه المجموعة المستيدفة  توعية لصندوؽ؛ )ب(مف ادعـ المجموعة المستيدفة لمبتكرة 

جراء و  أو القياـ بذلؾ بالنيابة عف ىذه فقراء الريؼ ذات األىمية لالسياسات حوؿ القضايا معيا بشأف حوار ا 
؛ تقديـ مجموعة مف الخدمات لدعـ فقراء الريؼعمى قدرة المؤسسات الشريكة تعزيز  ؛ )ج(المجموعة

دارة المعرفة ونشر المعمومات بشأف القضايا الو تعمـ الدر  )د( يا ترويجو متعمقة بالحد مف الفقر الريف: س وا 
 .المناطؽأصحاب المصمحة داخؿ وعبر  بيف

دعـ التنمية الزراعية والريفية،  المتمثمة ف:سياسة المنح ف: الصندوؽ  غايةالمنحة المقترحة مع وتتماشى  -11
رجاؿ ف: البمداف النساء و ال تمكيف فقراء الريؼ مف –لمصندوؽ  الغاية الشاممةوبالتال: المساىمة ف: تحقيؽ 

مف سياسة المنح وذلؾ  2 ف: المخرجالمنحة وستسيـ  .تحسيف األمف الغذائ:و  تحقيؽ دخوؿ أعمىلالنامية 
أىداؼ ومحتوى البرنامج مع وتتماشى فقراء الريؼ. إلى تقديـ خدمات عمى تعزيز قدرة حكومة الفمبيف ب
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، الت: وافؽ منيا األزمات واإلنعاش ديتفابشأف مع سياسة الصندوؽ األىداؼ االستراتيجية لمصندوؽ و 
انخراط  توجوالت: اإلطار القانون: والمعايير  تحدد: ت، وال(.411/نيساف أبريؿ)عمييا المجمس التنفيذي 

اآلخريف األطراؼ  يوالمتعدد يفمع شركاء التنمية الثنائي ووتنسيقالوطنية مع السمطات  والصندوؽ وتعاون
 األزمات واإلنعاش تفاديبشأف البرنامج المقترح مع سياسة الصندوؽ ويتسؽ ومنظمات المجتمع المدن:. 

لصندوؽ، وال سيما تمؾ مف ا ةلسكاف المستيدففئات ا سبؿ عيشواستعادة  تنميةدعـ سي (0: )حيث إنومنيا 
ذائ: عزز األمف الغيدعـ استعادة قدرة اإلنتاج الزراع: و سي (4) ؛القائمة عمى القطاعات الزراعية والريفية

إعادة بناء قاعدة  عف طريؽف: المستقبؿ  اتاألزمعمى مواجية بناء قدرات فقراء الريؼ  عمى يساعدو 
مف أثر الكوارث الطبيعية عمى رأس الماؿ االجتماع:  سيخفؼ (2؛ )االجتماع: يـرأس مالو  يـأصول

عممية التنمية االجتماعية سيؤدي إلى استعادة  (2؛ )المخاطر يديرفقراء الريؼ و لوالبشري والمادي 
  .حسب االقتضاء بعد ذلؾتعزيزىا و واالقتصادية والبشرية 

عادة اإلحياء ف: لالصندوؽ مف استجابة  أوؿالبرنامج  ويعد ىذا -11 أعقاب إعصار خطة الحكومة لإلنعاش وا 
برامج البشرية واالقتصادية عمى المجموعة المستيدفة مف إعصار ىياف تخفيؼ آثار بيدؼ  1يوالندا

لمزارعيف المتضرريف والمجتمعات المحمية ف: فيساياس الشرقية )المنطقة االصندوؽ واستعادة سبؿ عيش 
إعادة إلى قصير األجؿ  اإلنعاش( خالؿ فترة االنتقاؿ مف ةالسادس المنطقةالغربية )وفيساياس الثامنة( 
 والتنمية عمى المدى الطويؿ. اإلحياء

عادة اإلحياء ف: ويتواءـ البرنامج المقترح تما -12 وخطة  أعقاب إعصار يوالنداما مع خطة الحكومة لإلنعاش وا 
عادة إع . وسيتـ كفالة التنسيؽ لممنحةالمقترحة الرائدة البرامج وكالة مار يوالندا لوزارة الزراعة وى: إنعاش وا 

 وجيوديياف لو مع الوكاالت اإلنمائية األخرى مف خالؿ الفريؽ القطري اإلنسان: لألمـ المتحدة وخطة عمم
عادة إعمار يوالندا.وزارة الزراعة إل  نعاش وا 

 التوصية –ثاني الجزء ال

 أوص: بأف يوافؽ المجمس التنفيذي عمى المنحة المقترحة بموجب القرار التال:: -13

عادة إحياء الزراعة ف: االستجابة السريعة إل، مف أجؿ تمويؿ جزء مف برنامج الصندوؽ: أف يقدـ قرر
مميونيف وستمائة وأربعيف ألؼ وحدة حقوؽ الفمبيف ال تتجاوز إلى جميورية أعقاب إعصار ىياف، منحة 

خضع ألية شروط يعمى أف شيرا  02لبرنامج مدتو (، مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة 2..4سحب خاصة )
 واردة ف: ىذه الوثيقة.وأحكاـ أخرى تكوف مطابقًة عمى نحو أساس: لمشروط واألحكاـ ال

 كانايو نوانزي

 رئيس الصندوؽ الدول: لمتنمية الزراعية

                                                      
 إعصار ىياف يشار إليو باسـ إعصار يوالندا ف: الفمبيف. 1
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 برنامج االستجابة السريعة إلعادة إحياء الزراعة في أعقاب إعصار ىيان

 ات أساسيةمعموم -أوال
 سنويا، عصاراإ لعشريفف: المتوسط . ويتعرض البمد لمكوارث ف: العالـالفمبيف مف أكثر البمداف المعرضة إف  -1

لحاؽ نطاؽ،ة الواسع وفيضانات طينية وانيياراتسريعة  وفيضانات أرضية انييارات ينتج عنيا الضرر  وا 
وأدت انييارات األراض: الناتجة عف إعصار ىياف . وتدميرىا الزراعة قطاعو  العامة التحتية يةوالبن لمنازؿبا

ويعد مقاطعة ف: غرب ووسط وشرؽ الفمبيف.  .0إلى تدمير  4102/تشريف الثان: نوفمبر 8ف:  الكبير
 ، أعمف رئيس4102نوفمبر/تشريف الثان:  00وف: تاريخ. العصار يسجؿ ف: إياف ىو أقوى ىعصار إ

مميوف شخص قد تضرروا  02.4وتشير التقديرات إلى أف أكثر مف حالة الكارثة الوطنية.  جميورية الفمبيف
وتشير التقارير (. ةالسادس المنطقة)الغربية ف: فيساياس الشرقية )المنطقة الثامنة( وفيساياس  ـ، ومعظميمنو

شخص ف: عداد المفقوديف.  0 11. أكثر مفزاؿ ي والشخص  8 111تجاوز بالفعؿ ف عدد القتمى إلى أ
قطاعا الزراعة ومصايد األسماؾ وكاف . وف شخصممي 2.22أكثر مف ش رد مميوف منزؿ و  0.0مر نحو د  و 

مف األسر العاممة أسرة  411 111تشير التقديرات األولية إلى أف أكثر مف و  .األكثر تضررا القطاعاتمف 
المحاصيؿ واألصوؿ. ف: مف خسائر  تالزراعة ومصايد األسماؾ، أو حوال: مميوف شخص، عانف: مجال: 

ىكتار مف  33 111ىكتار مف األراض: الزراعية، بما ف: ذلؾ  082 111 تمؼوتشير التقديرات األولية إلى 
إلى جانب خسائر  عالية القيمةاألخرى آالؼ اليكتارات مف المحاصيؿ و ىكتار مف الذرة،  40 111األرز و

 مجموعنظـ الري ومرافؽ التخزيف وسفف الصيد. ويقدر لحؽ الضرر ب. كما والدواجف واألسماؾ الماشيةف: 
تزيد مف المتوقع أف و  مميوف دوالر أمريك: ف: المناطؽ المتضررة 448نحو بف: القطاع الزراع:  الخسائر

 .لتعويض النقص ف: اإلنتاج المحم: 4102ف: عاـ  ف: المائة 41األرز بنسبة مف  ةالوطنيواردات ال

الت: تـ الموارد صص اإلنسانية. وت خاإلغاثة  حتى اآلف عمىمف المجتمع الدول:  الطارئةاالستجابة  وركزت -2
صالحعادة التوطيف إلإلى حد كبير  حشدىا األراض:  مف الحطاـزالة ا  والبنية التحتية العامة و  المنازؿ وا 

توريد وتوزيع حوال: لعممية بومنظمة أوكسفاـ لألمـ المتحدة منظمة األغذية والزراعة وتقـو الزراعية. 
ة المزارعيف عمى استئناؼ أنشطتيـ الزراعية ف: أكياس بذور األرز المعتمدة لمساعدكيس مف  41 111

حكومة خطة ال. وقد أعدت 4102 /نيسافأبريؿإلى  4102 /كانوف األوؿمف ديسمبر زراعة المحاصيؿموسـ 
عادة اإلحياء ف: ا  ف: اجتماعو لتقديـ مساعدة منسقة ف: المناطؽ المنكوبة.  أعقاب إعصار يوالنداإلنعاش وا 

الحكومة  عرضت(، الصندوؽالتنمية )بما ف: ذلؾ ف: شركاء المع  4102 الثان:/تشريف نوفمبر 48عقد ف: 
عادة اإلحياء ف: اخطة المراحؿ الثالث مف  ستجابة اإلنسانية الفورية اال (0) أعقاب إعصار يوالنداإلنعاش وا 

مرحمة متوسطة  (2) ؛4102نياية عاـ  وحتىاآلف مف  تبدأاألجؿ  ةقصير  إنعاشمرحمة ( 4)؛ الجارية اآلف
إلعادة بناء رأس  أكبراستثمارات ب 4103 /كانوف األوؿإلى ديسمبر 4108 /كانوف الثان:مف ينايراألجؿ 

إلى أف حكومة لمالتقديرات األولية  وتشيرالماؿ االجتماع: والمادي والبنية التحتية واستعادة سبؿ العيش. 
 ة حالياالمتاح وأف األمواؿف: الوقت الحاضر األقؿ عمى مميار دوالر أمريك:  ..4ستبمغ المتطمبات المالية 

البنية التحتية والنظـ الزراعية  إحياءإعادة  ستحتاج عممية. و المطموبة الضخمةموارد ال عفؿ بكثير قت
إلى المدى القصير  عمى أمريك: مميوف دوالر 031 بمقدار حالياات كبيرة تقدر استثمار إلى  المتضررة
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 واألسمدة البذور وتوزيع ،الفاكية المقطوعة أشجار واستبداؿ وقطع ،مف المزارع الحطاـ زالةإل، المتوسط
زالة الطم: مف أدوات الزراعةو   .الصيد ومعدات والقوارب الجرارات واستبداؿ الري قنوات وا 

لمناقشة  4102 /كانوف األوؿديسمبر -/تشريف الثان:نوفمبر ف:الفمبيف بزيارة الصندوؽ مف بعثة  وقامت -3
جرت مشاورات مع الوكاالت و  .يافعصار ىإلبسرعة استجابة مساعدات الصندوؽ نشر الخيارات المتاحة ل

لتعاوف لمناقشة امع شركاء التنمية اآلخريف البعثة  تالحكومية المعنية بشأف المجاالت ذات األولوية واجتمع
عادة اإلعمار ال ، أرسمت وزارة 4102 /كانوف األوؿديسمبر 2 وف:. الالحقةمحتمؿ ف: جيود اإلنعاش وا 

عادة اإلحياء ف: تنفيذ ف:  لممساعدةالفمبيف طمبا إلى الصندوؽ  ف:المالية  أعقاب إعصار خطة إنعاش وا 
لمزارعيف المتضرريف االقطاع الزراع: واستعادة سبؿ عيش  إحياءمع التركيز عمى إعادة  ،يوالندا

قصير اإلنعاش فيساياس الغربية، وال سيما خالؿ االنتقاؿ مف و ة الشرقيوالمجتمعات المحمية ف: فيساياس 
 يساعدأف عمى وجو التحديد، اقترحت الحكومة و والتنمية عمى المدى الطويؿ.  اإلحياءإعادة إلى األجؿ 

ف: الوقت جيدة النوعية ذات الواألسمدة المعتمدة كميات كافية مف بذور األرز  ف: ضماف توافرالصندوؽ 
لفئات اأجؿ استعادة  مف 4102 /حزيرافيونيو إلى /نيسافبريؿأمف  زراعة المحاصيؿوسـ المناسب لم
خيارات  أيضا مناقشات مع الحكومة بشأفالصندوؽ  أجرىو . ياسبؿ عيشل لصندوؽمف برامج االمستيدفة 

عادة اإلحياء ف: اخطة ط ف: إطار العيش عمى المدى المتوس لمساىمة ف: دعـ سبؿا أعقاب إلنعاش وا 
عادة و مف خالؿ قروض جديدة  ،إعصار يوالندا ضاف:. اإلتمويؿ الالجارية أو  العممياتمف موارد تخصيص ا 

عصار اإل ف: أعقابإلعادة إحياء الزراعة الستجابة السريعة ابرنامج ، أعد الصندوؽ ساسىذا األعمى و 
 .يافى

 األساس المنطقي واألىمية لمصندوق – ثانيا
الذي  4108-4100 ف: الفترة مصندوؽل طار االستراتيج:إلالثان: مف االمنحة المقترحة مع اليدؼ تتوافؽ  -4

مى الخدمات لمحد مف الفقر وتحسيف التغذية وزيادة الدخؿ ع نساء ورجاؿ الريؼمف صوؿ الفقراء ح يتناوؿ
 تفاديالمنحة المقترحة تماما مع سياسة الصندوؽ بشأف وتتماشى ف: بيئة متغيرة.  الصمودوبناء القدرة عمى 
بما  ؛(4100) نعاش المبكر مف الكوارثإل( والمبادئ التوجييية لمصندوؽ ل.411) منيا األزمات واإلنعاش

وتعتبر نيج الصندوؽ ف: حاالت ما بعد األزمات. و الصندوؽ  انخراطوشروط ف: ذلؾ االمتثاؿ لمبادئ 
مستيدفة مف المناطؽ ال أثر عمىعصار ف اإلألمبرنامج القطري لمصندوؽ نظرا المنحة ذات أىمية خاصة ل

برنامج النيوض و  برنامج التعزيز السريع إلنتاج األغذيةوىما الصندوؽ الجارية،  برامجمف  برنامجيف
، يداالصندوؽ تضررا شدمف الفئات المستيدفة  عيشسبؿ وقد تضررت  .بالمشروعات الريفية الصغيرة

البشرية  اآلثارمساعدة عاجمة وتدخالت إنعاش مبكر مف الصندوؽ مف أجؿ تخفيؼ  حاجة إلىوىناؾ 
 .عصارواالقتصادية لإل

 البرنامج المقترح – ثالثا
األساسية مف قبؿ مف األغذية المساىمة ف: تحقيؽ األمف الغذائ: واإلنتاج المستداـ  ف:البرنامج  تتمثؿ غاية -5

 المنطقتيفياف ف: ى إعصارالمتضرريف مف القائمة عمى األرز رة أصحاب الحيازات الصغيالمزارعيف 
المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة القائمة عمى األرز "تمكيف  وىالبرنامج  وىدؼ. ةوالثامن ةالسادس
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زراعة موسـ  ف:بدء استئناؼ إنتاج األرز  مف ةوالثامن ةالسادسالمنطقتيف ياف ف: ىعصار إمف  يفالمتضرر 
 ".واستعادة سبؿ عيشيـ 4102 /حزيرافلى يونيوإنيساف /بريؿأمف  المحاصيؿ

38 111تتألؼ المجموعة المستيدفة مف حوال: و  -6
صغيرة القائمة عمى األرز الحيازات المف أصحاب  مزارع 2

 (السادسةفيساياس الغربية )المنطقة و ( الثامنةياف ف: فيساياس الشرقية )المنطقة ى إعصارمف  المتضرريف
تقديرات ف: المائة مف  91 نحو وىو ما يعادؿ ،ىكتار مف مزارع األرز 2. 111حة قدرىا وتغط: مسا

 الحيازات الصغيرة. أصحابتعطى األولوية لممزارعيف وس. ف: المنطقتيف ةالمتضرر المساحة مجموع 

بذور  مفج، وتوزيع مدخالت اإلنتا توريد، أي اواحد امكون وسيتضمفشيرا  02مدة لالبرنامج وسيستمر  -7
مف بذور كيس  2. 111 نحوسيقـو البرنامج بشراء وتوزيع و جيدة. النوعية ذات الواألسمدة األرز المعتمدة 
اليوريا، كؿ وىو )مف األسمدة  كيس 2. 111و كغ( 21كؿ كيس وزنو ) جيدةالنوعية ذات الاألرز المعتمدة 

لموسـ  المنطقتيف الثامنة والسادسةالمتضرريف ف:  األرز مدخالت إنتاج لمزارع:ككغ(  28كيس وزنو 
األرز مف بذور  واحدوسيتـ توزيع كيس  .4102عاـ  /حزيرافلى يونيوإ /نيسافبريؿأمف  زراعة المحاصيؿ

 مف األسمدة لكؿ ىكتار.واحد وكيس المعتمدة 

 والفوائد المتوقعة النواتج - رابعا
الحيازات أصحاب  المزارعيفمف  38 111 نحوبوسع  يصبحأف ، مف المتوقع والفوائد النواتج مف حيث -8

يا السنوي المستيدفيف استعادة إنتاج المنطقتيفياف ف: إعصار ىالصغيرة القائمة عمى األرز المتضررة مف 
 .4104عاـ ف:  يافىعصار إقبؿ اإلنتاج مستوى نفس بحيث يكوف ب (األرز)األساسية  األغذية مف

 ترتيبات التنفيذ –خامسا 
يتولى المكتب اإلقميم: الميدان: لوزارة الزراعة سمبرنامج المقترح. و الرائدة لوكالة الوزارة الزراعة ى: كوف تس -9

وحدات كؿ منطقة مف المناطؽ، وذلؾ بالتعاوف مع  مقاطعاتة تنفيذ البرنامج ف: يف: كؿ منطقة مسؤول
الت: أنشئت لبرنامج التعزيز السريع إلنتاج  لمبرنامج ةالمجنة التوجييية الوطنيوستقدـ . الحكومة المحمية

الذي  البرنامج،مكتب تنسيؽ وسيكوف . البرنامجتنفيذ ف: تخطيط و  اتيةتجاىات السياساالالجاري  األغذية
دارة ، مسؤوالالبرنامجمنسؽ يترأسو  مجنة أمانة لك المشروعمكتب تنسيؽ  وسيعمؿ. البرنامج عف تنسيؽ وا 

 ليا. والتقن:قدـ الدعـ اإلداري سيو  جالتوجييية الوطنية لمبرنام

المتبعة  الترتيبات واآلليات ى: نفسالرصد والتنسيؽ  وآلياتالمقترحة الترتيبات المؤسسية والتنفيذية  وستكوف -11
جراءات وموظفيف  الذيالجاري،  برنامج التعزيز السريع إلنتاج األغذيةف:  لسرعة لديو أنظمة حكومية وا 

ترتيبات اإلدارة ستكوف و تقديـ المساعدة العاجمة المطموبة إلى المزارعيف المتضرريف والمجتمعات المتضررة. 
النظـ واإلجراءات  ستكوف حيث، نفس ترتيبات برنامج التعزيز السريع إلنتاج األغذيةى: أيضا المالية 

دوؽ التوجييية بشأف مراجعة حسابات وفقا لمبادئ الصن ترتيبات مراجعة الحساباتو ومعايير اإلبالغ 
المشروعات. وفيما يتعمؽ بتدفقات األمواؿ، ستفتح وزارة المالية حسابا يخصص حصريا لعائدات المنحة ف: 

                                                      
 0.8ىكتار، بمتوسط حيازة قدره  000 63مزارع مف مزارع: األرز يعيشوف عمى ىذه المساحة البالغة  000 75تشير التقديرات إلى أف  2

 ىكتار لألسرة ف: المنطقة الثامنة وىكتار واحد لألسرة ف: المنطقة السادسة.
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مميوف دوالر  2.88ومف المتوقع أف يكوف حجـ أوؿ دفعة صرؼ مف حساب المنحة كبيرا ) .مكتب الخزانة
  .الزراعةسمدة ف: الوقت المناسب لموسـ ( لتيسير شراء البذور واألتقريبا أمريك:

الشيريف  عمى مدار المقرر أف تجريو وزارة الزراعةاألضرار و حتياجات التقدير األكثر تعمقا لالكجزء مف و  -11
حدات الحكومة المحمية ف: و الميدانية اإلقميمية و  يامكاتببالتعاوف مع وزارة الزراعة ، ستقـو المقبميف

 يـموقعو  ومساحة أراضييـياف ى إعصارمزارع: األرز المتضرريف مف د عدد يدتحبيف تالمستيدف المنطقتيف
تنظيؼ بالفعؿ  ويجريمدخالت اإلنتاج.  الذيف يستحقوف الحصوؿ عمىممستفيديف لعداد قوائـ رئيسية إل

مجنة لاوستوافؽ  البرنامج المقترح.قبؿ تنفيذ  ذلؾ، وسيتـ االنتياء مف المستودعاتو  حقوؿ األرز ونظـ الري
الترتيبات و  التفصيمية شمؿ خطة التنفيذيوسوؼ ، تنفيذالقبؿ عمى تقرير أول:  التوجييية الوطنية لمبرنامج

سيتـ اعتماد المبادئ و المالية.  والخطةوالتوريد العمؿ  وخطت:المؤسسية ومعايير اختيار المستفيديف 
الت: تضررت مف زراعة األرز مناطؽ  إحياءإلعادة  األرز التابع لوزارة الزراعةالتوجييية العامة لبرنامج 

 .تنفيذ األنشطة الممولة مف المنحةلمع تعديؿ الكوارث 

  التكاليف اإلشارية لمبرنامج وتمويمو - اسادس
مميوف وحدة  2..4وسيموؿ الصندوؽ دوالر أمريك:، مميوف  2.023 نحو لمبرنامجالتكاليؼ التقديرية تبمغ  -12

مف خالؿ المنحة المقترحة وستكوف المساىمة  مميوف دوالر أمريك: تقريبا( 2.18حقوؽ سحب خاصة )
األرز منحة الصندوؽ تكاليؼ شراء بذور  وستموؿدوالر أمريك:.  .8 311النظيرة مف الحكومة قدرىا 

وتكاليؼ الرصد  البرنامج، ف: حيف ستموؿ الحكومة إدارة وتسميميا صافية مف الضرائبالمعتمدة واألسمدة 
السمع والخدمات  حسبوستمخص فئة نفقات منحة الصندوؽ ف: اتفاقية التمويؿ والتقييـ ذات الصمة. 

  .والمدخالت. وترد خطة التمويؿ ف: الجدوؿ أدناه

 خطة التمويل 
 ىذه األرقام إشارية(، باآللف الدوالرات األمريكية)

 المجموع الحكومة الصندوؽ *بند التكمفة الرقـ

 972 1 -  972 1 شراء البذور 1

 078 2 -  078 2 شراء األسمدة  2

 52 52 -  إدارة البرنامج 3

 35 35 -  الرصد والتقييـ 4

 137 4 87 050 4 المجموع 
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