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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  . للموافقة عليهاهذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلى بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

Omer Zafar 
  رنامج القطريمدير الب

  2348 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

  org.ifad@zafar.o: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+: هاتفم الرق

  org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
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  الموافقةبتوصية 

مشروع التنمية الريفية القائمة على بالخاصة تعديل اتفاقية القرض المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 .10  في الفقرةالوارد على النحو ،يةة اليمنجمهوريالالمشاركة في ذمار في 
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  مذكرة رئيس الصندوق

  مشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذمار

   منحة تكميلية– تعديل اتفاقية القرض

   معلومات أساسية-أوال

قدم  على قرض م2002أيلول /ن المعقودة في سبتمبر السادسة والسبعيدورتهفي وافق المجلس التنفيذي  -1

 تقديمقد جرى و.  لتمويل مشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذماريةجمهورية اليمنالإلى 

 مليون 14.01بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 10.90 قيمته تعادلقرض الصندوق الذي 

 مليون دوالر 22.65 لمشروعإلجمالية لاتكلفة البلغ تو.  بشروط تيسيرية للغاية)دوالر أمريكي تقريبا

من بينها ( مليون دوالر أمريكي 6.52أمريكي، تتكون من قرض الصندوق، والتمويل المشترك بمبلغ 

، ) مليون دوالر أمريكي من هولندا2.16 مليون دوالر أمريكي من برنامج األغذية العالمي، و4.36

مساهمة المستفيدين بمبلغ يعادل  مليون دوالر أمريكي، و1.49 بمبلغ يعادل ية اليمنالحكومةومساهمة 

، وأصبح نافذا في 2003شباط / فبراير18 القرض في  اتفاقية وجرى توقيع. مليون دوالر أمريكي0.63

 .ويخضع القرض لإلشراف المباشر من الصندوق. 2004تموز / يوليو12

ة المجتمعية، استخدام موارد التمويل المشترك المزمعة في تقاسم تكاليف المشاركالمتوقع وكان من  -2

واإلرشاد القروي، وبناء القدرات، والتنمية المؤسسية المحلية، والبنية األساسية للمجتمعات المحلية، 

غير أن هذه الموارد لم تتوفر نظراً لتغير أولويات التمويل المشترك . والحماية البيئية، وإنتاج البن

وأدى هذا ). 2002بأسعار عام (ر أمريكي  مليون دوال6.52المقترح، مما أسفر عن فجوة تمويلية تبلغ 

إلى خفض كبير في نطاق وحجم أنشطة المشروع وفي عدد القرى واألسر المستهدفة، مما خفض التدفق 

 مليون دوالر أمريكي، مع مراعاة التضخم 7.50وتقدر الفجوة التمويلية حالياً بمبلغ . اإلجمالي للفوائد

وقد طلبت الحكومة مؤخرا مساعدة من الصندوق . طوارئ المادية وال2002الخارجي والداخلي منذ عام 

  . مليون دوالر أمريكي لتغطية هذا العجز في التمويل7.50بنحو 

  أهداف المشروع

وزيادة ، ذمار بتعزيز األمن الغذائي لألسربمحافظة الريفيين الهدف العام من المشروع هو دعم السكان  -3

التي تمتلك مزارع صغيرة لألسر والمشاركة اإلنمائية ، وتحسين الظروف المعيشية دخل األسر

تمكين المجتمعات المحلية من تنظيم أنفسها ) 1(: وأما أهدافه المحددة فهي. والمجتمعات المحلية القروية

إزالة ما يعترض اإلنتاجية والتقدم من عوائق حيوية ) 2(والتنفيذ اإلنمائيين؛ للمشاركة في التخطيط 

دعم األسر التي تعيش على الزراعة في تحسين المخرجات ) 3(علق بالبنية األساسية؛  وأخرى تتاجتماعية

. ، وإنتاج فائض قابل للتسويق، ومتابعة السعي إلى فرص زيادة الدخلمن أجل تأمين اإلمدادات الغذائية

كثر فيها ويشمل المشروع المحافظة بكاملها، مع تركيز االستثمارات في المنطقة الجبلية الغربية التي ت
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وتتكون . تشرذم حيازات األراضي/ وصغر حجمهاحاالت الفقر نتيجة لبعد المنطقة وصعوبة تضاريس

 البعلية، وغير المصاطب هكتار من 0.5متلك كل منها نحو التي يفقيرة السر األالمجموعة المستهدفة من 

 . أسرة26 000والمشروع مصمم لكي يستفيد منه نحو . نالمؤاكريالمالك، و

 الوضع الراهن للمشروع

.  وأكدته الحكومةإن أداء تنفيذ المشروع مرض تماماً، كما قدرته بعثات اإلشراف الموفدة من الصندوق -4

 النهج القائمة على المشاركة وجرى تعميمها من أجل المشاركة المجتمعية والتخطيط والتنفيذ، ُأرسيتفقد 

تمل اثنان وتسعون مشروعا من مشروعات البينة واك.  المنظمات المجتمعية التمثيليةتشكيلويجري 

وُأدخلت . من سكان المناطق الريفية 58 000  لـاألساسية المجتمعية، تقدم تدفقات مستمرة من الفوائد

.  من إجراء التجارب الميدانية، ونقل التكنولوجيا، واالتصال الجماهيريأساليب إرشاد مبتكرة تمكن فعلياً

 مجموعة من مجموعات 124في غير الرسمي عن طريق تكوين وتشغيل وطُور هيكل التمويل الري

 واعتمدت إدارة المشروع ثقافة إدارية تستند إلى روح .القيمةتها نظماالدخار واالئتمان بالتعاون مع م

 عالقات إيجابية مع السلطات المركزية وأقامتالجنسين، والشفافية، الفوارق بين الفريق، ومراعاة 

ويؤثر المشروع على السياسات المحلية وسياسات . ية والمجتمعات المحلية المشاركةواإلدارة المحل

 .المحافظة المتعلقة بالتنمية المجتمعية والخدمات الزراعية

 المسوغات

يعتبر تقديم المساعدة التكميلية من الصندوق إلى الحكومة الستكمال حزمة تمويل المشروع مناسباً لثالثة  -5

إن تصميم المشروع متوافق مع سياسات الصندوق ومبادئه التوجيهية الواجبة أوالً، . أسباب رئيسية

وقد استعرضته وأجازته جميع آليات االستعراض الفنية واإلدارية الداخلية، وسبق أن وافق عليه التطبيق، 

روع،  العجز التمويلي للمشمجردوسوف تغطي مساهمة الموارد التكميلية للصندوق  1.المجلس التنفيذي

إن المشروع بلغ مرحلة ثانياً، . دون أن يستدعي ذلك أي تصميم إضافي أو إجراءات استعراض إضافية

يعجل  الجنسين؛ ومن المتوقع أن الفوارق بين ويعمل بنجاح على أساس نهج تشاركي يراعي االكتمال

ثالثاً، إن . ن حيث التكلفةفوائد جمة للفقراء الريفيين بطريقة فعالة ممن تحقيق توفير الموارد التكميلية 

 .الحكومة تتعهد بتنفيذ المشروع بالكامل وفقا لبارامترات تصميم المشروع والوثائق القانونية

  القرضية التعديالت المقترح إدخالها على اتفاق-ثانيا

ون  ملي7.50طلبت الحكومة رسميا إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن يقدم تمويال تكميليا بمبلغ  -6

لليمن بموجب نظام المخصصات زيادة وهذا ممكن في ضوء . دوالر أمريكي من أجل المشروع

شديد "أنه بلد ب حاليا اًولما كان اليمن مصنف. 2009-2007 لفترة لساس األداءأتخصيص الموارد على 

الديون، بموجب إطار القدرة على تحمل ") حمراأل "تحت الضوءبلد " (إجهاد الديون"في " التعرض للخطر

وسوف .  في المائة100 بنسبة ةمؤهل للحصول على مساعدة مالية من الصندوق على أساس منحفإنه 

 12 500ستفيد من ذلك نحو تاحة الفرصة لتغطية قرى إضافية فتإ) 1: (يقوم التمويل التكميلي بما يلي

                                                      
  .EB 2002/76/R.20الوثيقة  (1)
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تمكين ) 3(روع؛  في المشتعميق وتدعيم األنشطة في القرى التي تشارك فعلياً) 2( ريفية؛ أسرة

تعزيز التأثير ) 4( ودخل األسر، والظروف المعيشية؛ المجموعات المستهدفة من تحسين أمنها الغذائي،

السياساتي الناجم عن المشروع على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة لزيادة 

 .قها على نطاق أوسع في البلدإيالء االهتمام بتحديد أفضل الممارسات والمنتجات المعرفية لتطبي

وستظل منطقة . في تصميم المشروع القائم، وستغطي عجزه التمويليالمقترحة وستدمج الموارد التكميلية  -7

على كما هي استراتيجيته، ومكوناته، والمجموعة المستهدفة منه، وترتيبات تنفيذه المشروع، وأهدافه، و

وتتمثل التعديالت المقترح إدخالها . ع واتفاقية القرضالنحو المنصوص عليه في تقرير تصميم المشرو

 :فق عليها مع الحكومة، فيما يليالتي نوقشت واتُّوعلى اتفاقية القرض، 

منحة التغيير مسمى اتفاقية القرض إلى اتفاقية تمويل، حيث إن القرض القائم سيستكمل من موارد   )أ (
 تكميلية؛ال

لمنحة التكميلية؛ وستوزع وحدات حقوق السحب تنقيح تخصيص حصيلة القرض إلدراج موارد ا  )ب (
  القائمة؛اإلنفاق مليون دوالر أمريكي عبر فئات 7.50الخاصة التي تعادل 

 30المنحة، من /ة عشر شهرا لتاريخ إنجاز المشروع وإقفال القرضخمستمديد قدره   )ج (
 30ى  إل2012آذار / مارس31، ومن 2012كانون األول / ديسمبر31 إلى 2011أيلول /سبتمبر
 على التوالي، إلتاحة الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة الممولة من الموارد 2013حزيران /يونيو

 .التكميلية

  إجمالي تكلفة المشروع

 مع زيادة الموارد من الحكومة والمستفيدين، يرتفع إجمالي تكلفة المشروع من ،بهذه الموارد اإلضافية -8

وسيسفر ذلك عن التغييرات التالية في .  دوالر أمريكي مليون24.07 مليون دوالر أمريكي إلى 22.65

 مليون 10.10 إلى  أمريكي مليون دوالر8.66المكون اإلنمائي للمجتمع المحلي، من ) 1 (:التخصيص

 مليون دوالر 8.01من  والبيئة ،وتنمية سبل العيشالزراعة تطوير ب المتعلق المكون) 2( أمريكي؛ دوالر

 من ، والمساعدة التقنية، والتدريبالدعم المؤسسيمكون ) 3(الر أمريكي؛  مليون دو7.05إلى أمريكي 

 شامالً وحدة مشروعمكون إدارة ال) 4(؛ و أمريكي مليون دوالر4.39  إلى أمريكي مليون دوالر4.52

 . أمريكي مليون دوالر2.52 إلى  أمريكي مليون دوالر1.45التنمية المجتمعية من 

 تمويل المشروع

مما ) القرض والمنحة(الصندوق المقدم من تمويل اليرتفع ) 1(:  المشروع على النحو التاليينقَّح تمويل -9

 21.51 مليون دوالر أمريكي من وحدات حقوق السحب الخاصة إلى ما تعادل قيمته 14.01تعادل قيمته 

وق  من حق أمريكي مليون دوالر1.49ترتفع مساهمة الحكومة مما يعادل ) 2(؛ مليون دوالر أمريكي

ترتفع مساهمة المستفيدين مما يعادل ) 3(؛  أمريكيدوالر مليون 1.82السحب الخاصة إلى ما يعادل 

  مليون دوالر0.74 من وحدات حقوق السحب الخاصة إلى ما يعادل  أمريكي مليون دوالر0.63

 .أمريكي
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  التوصية-ثالثا 

  : بموجب القرار التاليالمقترحالتكميلي التمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -10

أربعة ماليين وستمائة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية منحة تكميلية تعادل قيمتها  أن يقدم :قرر

على أن تخضع ) وحدة حقوق سحب خاصة 4 660 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وستين ألف

في هذه ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة 

  .الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  



 


