
 الدول األعضاء في المجلس التنفيذي ممثليالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Hubert Boirard 
 مدير البرنامج القطري

 المحيط الهاديشعبة آسيا و 
 2298 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

  h.boirard@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

Alessandra Zusi Bergés 
 القائمة بأعمال

 شؤون الهيئات الرئاسية متتب
 2092 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb_office@ifad.org :لتترون:اإلبريد ال

 

 الدورة السادسة عشر بعد المائة –المجلس التنفيذي 
 5162ديسمبر/تانون الثان:  61-61روما، 

 

 للموافقة

Document: EB 2015/116/R.40. 

A 

Agenda 9(c)(ii) 

Date 2 December 2015 

Distribution: Public 

Original: English 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 رئيس الصندوق  مذكرة
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 الموافقةبتوصية 
جمهورية باتستان تقديمه إلى التمويل اإلضاف: المقترح ب ةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصي

دخال تعديالت على  ،13الفقر ف: جنوب البنجاب تما هو وارد ف: الفقرة  وطأةاإلسالمية من أجل مشروع تخفيف  وا 
 . 72التمويل تما ه: واردة  اتفاقية

 

يل إضافي مقترح تقديمه إلى جمهورية باكستان اإلسالمية من أجل مشروع تمو 
 نجابالفقر في جنوب الب وطأةتخفيف 

 مسوغالسياق وال -أوال
منها ما  ،مليون دوالر أمريت: 94.6تانت التتلفة اإلجمالية لمشروع تخفيف وطأة الفقر ف: جنوب البنجاب  -3

من )ق و مليون دوالر أمريت:( يمولها الصند 91.5مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 51.52 من يقرب
وقد وافق  .أمريت:( مليون دوالر 8.4تمويل مشترك محل: ) و( وأما ماتبقى فهI-825-PKقم ر خالل القرض 

. 5166ف: سبتمبر/أيلول  ا  وغدا نافذ ،5161المجلس التنفيذي على هذا المشروع ف: ديسمبر/تانون األول 
 .5161سبتمبر/أيلول  51هو وأما تاريخ إنجاز المشروع ف

بالمائة من  4سنوات من التنفيذ، اعتبر المشروع محفوفا بالمخاطر حيث لم يتم صرف إال  عد ثالثب -7
 وأجري استعراض منتصف الفترة ف:  .أهمية هذا المشروع متينة بقيتف: حين  ،األموال

 ماليين 61اء جزئ: للقرض بحدود وتمت التوصية بإلغ .وتيرة التنفيذ بسبب بطء 5162يناير/تانون الثان: 
 .5162دوالر أمريت:. وبناء عليه فقد وافق المجلس التنفيذي على إلغاء جزئ: للقرض ف: مارس/آذار 

بعد إجراء استعراض منتصف الفترة، تغيرت إدارة وحدة إدارة البرنامج ونفذت الحتومة جميع التوصيات الت:  -1
دعم وثيق من فريق الصندوق. ونتيجة لذلك، تحسن التقدم خرج بها هذا االستعراض بصورة استباقية وب

تحت المتون  82إلى  18بالمائة تحت المتون األول، ومن  41إلى  99المحرز نحو تحقيق األهداف من 
بالمائة ف: عام واحد. وأتدت بعثة  11بالمائة إلى  4الثان: مع إدخال تحسينات مستقرة على الصرف من 

المشروع جميع  سيستنفذالتنفيذ،  ف: الوتيرة، أنه وبهذه 5162بر/تشرين األول اإلشراف األخيرة ف: أتتو 
 .5161األموال بحلول مارس/آذار 

 ف: موقع يسمح له بإعادة استيعاب  البنجابوف: يومنا هذا، فإن مشروع تخفيف وطأة الفقر ف: جنوب  -4
المشروع وأثره إلى المستوى  انتشارماليين دوالر أمريت: الت: من شأنها أن تزيد بصورة فورية من  31الـ 

المخطط له ف: تصميم المشروع. وأما أهداف المشروع األصلية ونطاقه واحتياجاته التمويلية فستبقى على 
 .7131حالها تما تم المصادقة عليه ف: عام 

 وتم اإلبقاء على .لم يصنف هذا المشروع على أنه مشروع محفوف بالمشاتل ف: آخر استعراض للحافظة -5
، فإن أداء اإلدارة المالية 7135عليه آخر بعثة إشراف ف: أتتوبر/تشرين األول  تهذه الحالة وتما أتد

للمشروع مرض على وجه العموم ويمتثل لألحتام القانونية، بما ف: ذلك فما يتعلق برفع تقارير مراجعة 
 الحسابات.
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غالق المشروع بسنة تاملة.ال بد من تمديد تواريخ  ،ولتوفير الوقت الالزم إلنجاز األنشطة -6  إنجاز األنشطة وا 

 طلبت حتومة باتستان هذا التمويل اإلضاف:. -2

ستخدام التمويل اإلضاف: بموجب فترة التسعى هذه المذترة إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي  -8
 وحدة حقوق سحب خاصة )أي ما يعادل 000 290 7التجديد التاسع لموارد الصندوق بما يعادل 

 على شتل قرض بشروط تيسيرية للغاية. ماليين دوالر أمريت:(. 31

 وضع تنفيذ المشروع -ثانيا
الغاية من هذا المشروع ه: زيادة دخول الستان المستهدفين من خالل تعزيز إمتانية توظيفهم وزيادة اإلنتاج  -9

 .واإلنتاجية الزراعية

ذه اإلنجازات سة ف: الميدان. وقد نجمت هحقق هذا المشروع تحسنا ملحوظا ف: تنفيذه وحقق نتائج ملمو  -31
( التزام موظف: المشروع وشرتاء 7( توصيات استعراض منتصف الفترة؛ )3يل:: ) المثيرة لالنتباه عما

 ( دعم الحتومة لمجلس تخطيط وتنمية البنجاب.1التنفيذ؛ )

 الذي يضم ثالثة متونات فرعية، يرد وصفها أدناه. : تعزيز سبل العيش1المكون  -33

ستهدف على وجه الخصوص أشد النساء فقرا، أي اللوات: يقعن ي الذي : خلق األصول1.1لمكون الفرعي ا -37
 ،الحيوانية الثروةلدعم الدخول. وبموجب حزم  بينظيرعلى بطاقة درجات الفقر ف: برنامج  38-1ف: نطاق 

 أن التقدم هو أسرة، أي 11 111مقابل الهدف المتمثل ف:  "حزم من الماعزبـ "أسرة  71 498سوف يتم تزويد 
 الهدف الموضوع. وبصورة مشابهة، سوف يتم توفير حيازات صغيرة من األراض:  مقابلبالمائة  28بحدود 

مما  3 111ة معدمة لبناء المنازل مقابل الهدف المعدل )ف: استعراض منتصف الفترة( وهو أمر ا 3 111لـ 
 بالمائة. 81يشير إلى تقدم بحدود 

الذي يهدف إلى دعم األسر الزراعية  : التدريب المهني والتدريب على المبادرات الفردية1.1ي المكون الفرع -31
 منخفضة لالنخراط ف: أنشطة توظيف مجزية خارج المزرعة. وحاليا، هنالك اأجور  تجن:الت: 

. أما التدريب على 33 555شخص ممن استتملوا هذا التدريب مقابل الهدف الموضوع وهو  5 177 
 بالمائة من الهدف الموضوع. 51شخص، أي  3 671 فقد استفاد منهدرات الفردية المبا

الذي سيوفر الدعم للمجتمعات من خالل جملة من البنى التحتية المادية المجتمعية : 1.1المكون الفرعي  -34
نوات. الشرب، والري والطرقات والق ومياه والتصحاحقة الشمسية لألسر، ، الطامرافق البنية التحتية مثل
ضافة إلى ذلك، فقد  لنساء ا/إستان إليواءبنشاط ريادي لتوفير وحدات استعراض منتصف الفترة  أوصىوا 

لدعم الدخول )اللوات: ال  بينظيرعلى بطاقة درجات الفقر ف: برنامج  33-1اللوات: ينتمين إلى النطاق من 
ل و للعمل بصورة مجانية مقابل الحص جار منزل لألسرة أو المضطراتفر لديهن اإلمتانية لشراء أو استئتتو 

ويهدف هذا النشاط الريادي إلى توفير فرص العمالة والدخل للمستفيدات الشابات ف: المتون  على مأوى(.
جراء تقدير إجتماع: وتم الشروع ولهذا الغرض، تم إ. 3.1بالمتون الفرع:  من خالل ربطهن 3.7الفرع: 

. 7135ولى أن يمتلتن منزال بحلول ديسمبر/تانون األول الشريحة األالنساء ف:  وتتوقعمنزال  97بالعمل على 
 .7136يق هذه األهداف بحلول تاريخ إنجازه ف: سبتمبر/أيلول من تحقوالمشروع على ثقة 
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 .3، ف: الجدول 7135أتتوبر/تشرين األول ف: ترد نتائج المتون األول تما تانت عليه  -35

 3الجدول 
نجازاته 1أهداف المكون   وا 

 الوحدة متون/النشاطال

 التقدم المادي

 الهدف الهدف المنجز الهدف

 78 498 23 000 30 أسرة الثروة الحيوانية )حزم الماعز(

 83 1030 300 1 أسرة حيازة األراض:

         التدريب:

 44 022 5 555 11 متدرب مهن: 

 53 623 1 081 3 متدرب مبادرات فردية 

تحتية المادية البنى التحتية )البنى ال
 96 796 826 مخطط  المجتمعية(

 7 *92 300 1 وحدات اإلستان المنخفض التتاليف

 بدأت مرحلة التشييد.*
 يرد وصفها أدناه.، تما فرعية ضم أيضا ثالثة متوناتيي والذ : تنمية الزراعة والثروة الحيوانية2المكون  -36

الصغيرة الحيازات وفر المنح للمزارعين أصحاب ي الذيمبادرات تعزيز اإلنتاجية  1.2: المكون الفرعي -32
الهدف وعلى خلفية  .لتمتينهم من شراء المدخالت مثل البذور واألسمدة لزراعة محاصيل عالية القيمة

بالمائة.  85أي إن اإلنجاز هو بحدود  –أسرة المنح  9 133تلقت ما مجموعه  أسرة، 31 152الموضوع وقدرة 
وقد الحظ استعراض  .مزارع إلى مزارع منلبذور المحسنة من خالل االتصاالت وقد روج هذا النشاط لتبن: ا
الفقر، لم  درجاتعلى بطاقة  11-1الحيازات الصغيرة الذين صنفوا ف: النطاق  منتصف الفترة أن أصحاب

ن ي(. ويعتمد هؤالء المزارعالية )بما ف: ذلك االئتمان الصغريتتن لديهم فرص الوصول إلى الخدمات الم
عراض منتصف الفترة أوصى است ،وبهدف حل هذا الوضع .تبيرة على الوسطاء ومزودي المدخالت صورةب

ما ينفذه اآلن مصرف التمويل الصغري ف: مستفيد. وهو  3 611بإيجاد صندوق دوار ريادي لإلنتاجية مع 
 المشروع الوطن: للدعم الريف:.

والذي يهدف إلى تعزيز قدرة النساء المحليات على : التدريب على الخدمات البيطرية 1.1المكون الفرعي  -38
ف الفترة ير مرض إلى حد ما ف: استعراض منتصإدارة الثروة الحيوانية. وقد صنف هذا النشاط على أنه غ

منطقة المشروع ومن قبل الحتومة. وقد وافقت الحتومة على تغيير نمط التدريب الذي يتم توفيره ألن نساء 
إذ أن الدورة ه: دورة مع إقامة مطولة لمدة  ،يمثلن تحديات معتبرة -الماض:ف: حيث تم توفير التدريب -

 لفترة التوصية بدورات التدريب تمساعدات بيطريات سنتين خارج مدنهن األصلية. وعوضا عن ذلك، تمت
 نفيذ.عملية التوريد لخدمات شرتاء الت تنجز أ. و 7136-7135خطط له للفترة موهو  أقصر

الذي يهدف إلى تزويد أعضاء المنظمات المجتمعية : موفرو الخدمات المجتمعية 1.1المكون الفرعي  -39
 .المميتنةبالمعدات والتدريب للسماح لهم بتحسين إنتاجيتهم الزراعية من خالل الوصول إلى خدمات الزراعة 

وتلقوا التدريب  ،168جتمعية وهو ( الهدف الموضوع لموفري الخدمات الم751وقد تم تحديد أتثر من ثلث: )
والمعدات. وقد الحظ استعراض منتصف الفترة أن هنالك عدد تبير من األسر ف: القرى الت: تواجه انعدام 
األمن الغذائ: لمدة ثالثة أشهر ف: السنة، مما يؤدي إلى المديونية و/أو توفير عمالة مجانية، خاصة 
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الغذاء. وقد أوصى استعراض منتصف الفترة بإيجاد بنوك للغذاء بالنسبة للنساء مقابل حصولهن على القمح/
لتديرها النساء من عضوات المجتمع المحل: على أساس تجريب: لتحسين األمن الغذائ: لألسر الضعيفة 

 والمعرضة النعدام األمن الغذائ:.

 5الجدول 
نجازاته 2أهداف المكون   وا 

 المتون/النشاط
 التقدم المادي 

 النسبة المئوية الهدف المنجز الهدف الوحدة
 85 311 9 057 10 أسرة مبادرات تعزيز اإلنتاجية

         :التدريب

 0 0 200 متدرب المساعدات البيطريات 

 68 250 368 متدرب موفرو الخدمات المجتمعية 

 68 250 368   المعدات )موفرو الخدمات المجتمعية(

 0 0 600 1 مستفيد الصندوق الدوار

 0 0 04 عدد ك الغذاءبن

عامال رئيسيا ف: أداء التنفيذ المرض: الحال:. تذلك فقد متنت استخدام  المشروع االستهداف ف:يعتبر نهج  -71
أسرة،  11، بما ف: ذلك 71-1قرية، الت: تصنف ضمن نطاق  759الفقر من تحديد األسر ف:  درجاتبطاقة 
وترفد خطة اإلجراءات للتمايز بين الجنسين جهود  ع(.هو مؤشر على الفقر المدقو ) 33-1من  النطاقف: 

الخطة االستراتيجيات واإلجراءات واألهداف للمستفيدين. إضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد  تحددالمشروع إذ 
 المسؤوليات المؤسسية إلحراز األهداف ضمن اإلطار الزمن: للمشروع.

الرصد والتقييم ونظمه للمحاسبة المالية، وتم تدريب وبصورة موازية لذلك، فقد رفع المشروع من سوية نظام  -73
 موظف: البرنامج بناء على ذلك.

فإن المشروع  ،ماليين دوالر أمريت: 31ونظرا للتقدم المحرز أعاله، وبسبب اإللغاء الجزئ: للقرض بحدود  -77
نالك فجوة تمويلية وه له.اآلن يفتقر إلى األموال لتنفيذ األنشطة المتوقعة والمجدية ضمن الفترة المتبقية 

هداف المخطط لها ف: التمويل وتحقيق األ ،بحاجة للتطرق لها بهدف اإلبقاء على المعدل القوي للتنفيذ
 األصل: وزيادة انتشار هذا البرنامج وأثره.

 تكاليف المشروع والتمويل -ثالثا

لية، على النحو الوارد ف: ة المشروع الحاطيخصص وفقا ألنش ماليين دوالر أمريت: 61يبلغ التمويل اإلضاف:  -71
 .1الجدول 
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 5الجدول 
 تكاليف البرنامج/المشروع حسب فئة اإلنفاق

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئات اإلنفاق
 قرض الصندوق

 % المبلغ
 51.1% 110 5 األشغال المدنية/البنى التحتية المجتمعية .1

 11.1% 110 1 المساعدة التقنية، التدريب والدراسات .2

 29.3% 930 2 لمستفيدينمنح ا .3

 3.1% 310 المرتبات والبدالت .4

 1.4% 140 تتاليف التشغيل اإلضافية  .5

 4% 400 غير مخصص

  000 10 المجموع

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -رابعا

ر بعثة مسؤولة عن إدارة األموال. وقد وجدت آخ وحدة الت: تنفذ المشروع حالياالستتون  .اإلدارة المالية -74
، أن االدارة المالية لهذا المشروع مقبولة عموما وتتماشى 5162لإلشراف أوفدت ف: أوتتوبر/تشرين األول 

مع األحتام القانونية والمبادئ التوجيهية للصندوق. وتذلك فإن الضوابط الداخلية األساسية موجودة، بما ف: 
جراءات التسوية مع المصارف. وقد قدر خطر ذلك التقسيم المالئم للمهام، وعمليات التفويض بالنفقات  وا 

فريق ال( زيادة قدرة 6اإلدارة المالية للمشروع حاليا على أنه متوسط، ويتم التخفيف منه من خالل مايل:: )
( تعزيز 5لتترونية لتحسين اإلبالغ والرصد الماليين؛ )( تعظيم استخدام النظم اإل5) ؛المال: بتعيينات جديدة

 ( ضمان المراجعة الداخلية على مستوى موفري الخدمات.9ألصول؛ )إدارة العقود وا

سوف يتم تحويل األموال من  ،بصورة تعتس تماما تدابير تدفق األموال ف: القرض الحال:تدفق األموال.  -75
سيتم استخدام حساب تشغيل و القرض اإلضاف: من الصندوق عبر حساب معين بالدوالرات األمريتية. 

نفقات اليومية، وأما تحويل األموال من الحساب الخاص إلى حساب بالعملة المحلية بالعملة المحلية لل
 العمل والميزانيات السنوية الموافق عليها. طإلى خط واستنادافسيجري بما يتماشى مع إجراءات الصندوق 

ؤوال عن إجراء سيتون المراجع العام ف: باتستان، باعتباره مؤسسة المراجعة العليا ف: البالد، مس المراجعة. -76
، وعلى الرغم من 5169-5165المراجعة السنوية لحسابات المشروع. وأما بالنسبة لمراجعة السنة المالية 

استالمها بعد تأخير شهرين عن الموعد المحدد لها بسبب عمليات ضمان الجودة الداخلية الت: يجريها 
 . وبالنسبة لمراجعة السنة الماليةالمراجع العام ف: باتستان، إال أنها جاءت بدون أي رأي متحفظ

، فقد تم رصد المالحظات وه: إما حّلت أو بصدد الحل. ف: حين أن المراجعة للسنة المالية 5165-5169
 تقرير المراجع العام على الصندوق بحلول تاريخ قد جرت ويتوقع عرض 5169-5162
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 فاقية التمويلالتعديالت المقترحة الت -خامسا

بان التمويل التمويل لتأخذ بعين الحس ستعّدل اتفاقية على هذا المقترح، عند موافقة المجلس التنفيذي -72
سنة تاملة. ويستتمل هذا التمويل الخطة التمويلية تما بديد تاريخ إنجاز المشروع عالوة على تم ،اإلضاف:

رات ف: يأي تغي لىوي ذلك عط، فلن ينإليه ريتمت الموافقة عليها أصال عند تصميم المشروع. وتما أش
ع أو وصفه أو منطقته أو المجموعات المستهدفة منه. ولن يتم إيجاد فئات جديدة للنفقات ألن و أنشطة المشر 

 قيد التنفيذ. اجميع األموال اإلضافية ستستخدم لتعزيز دعم األنشطة الت: ه: حالي

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا

والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  باتستان اإلسالميةجمهورية بين المعدلة،  الحالية شتل اتفاقية التمويلتس -78
  .المقترح إلى المقترض اإلضاف: مويلالت توفيرالوثيقة القانونية الت: يقوم على أساسها 

: تمويل من الصندوق الدول: مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق باتستان اإلسالميةجمهورية و  -79
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -11 وسياسات  وا 
 .اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق

 التوصية -سابعا  

 :أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال: -13

قرضا  بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  باتستان اإلسالميةجمهورية : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
وحدة حقوق سحب  000 290 7وحدة حقوق سحب خاصة ) سبعة ماليين ومائتان وتسعون ألف

خاصة( على أن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام 
 .لواردة ف: هذه الوثيقةا

 
 تانايو نوانزي

 ةرئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعي

 


