
 وثيقة البنك الدولي
 

 لالستخدام الرسمي فقط
 

              1758PADتقرير رقم: 
 

 المؤسسة الدولية للتنمية
 وثيقة المشروع

 المعنية
 بإئتمان مقترح

 مليون دوالر أمريكي( 7مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة )ما يعادل  5بمبلغ 
 ليإ

 جمهورية جيبوتي
 من أجل
 

 ائيةالم الموارد لمشروع تنمية المجتمع الريفي وتعبئة التمويل اإلضافي الثاني
 

 2016مايو/آيار،  9
 
 
 
 

 الممارسات العالمية المعنية بالزراعة
أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال   

 
 
 
 
 
 

وال يجوز  ه الرسمية.تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجبات
 بخالف ذلك اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك الدولي
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 أسعار العملة المقابلة

 (2016مايو/آيار،  9)سعر الصرف في 
 

 وحدة العملة = فرنك جيبوتي
دوالر أمريكي 0.01  
دوالر أمريكي 0.41  
حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي 0.71  

= 
= 
= 

يبوتيفرنك ج 1  
 حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدوليوحدة من  1

دوالر أمريكي 1  
   
 

 السنة المالية
 

ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1  
 

 االختصارات والمختصرات المعتمدة
 

AF التمويل اإلضافي 
AfDB بنك التنمية األفريقي 
AM مذكرة 
AWF مرفق المياه األفريقي 
CERD مركز جيبوتي للبحوث 
CGEP لجنة إدارة المراعي والمياه 
CPL اللجنة التوجيهية المحلية 
CPS استراتيجية الشراكة القطرية 
CRW االستجابة لألزمة نافذة  
DA الحسابات المخصصة 
DO الهدف اإلنمائي 
DRDIP االستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األفريقي 
ESIAF ار تقييم األثر البيئي واالجتماعيإط  
ESMF إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
ESMP خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
EU االتحاد األوروبي 
FAO منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
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FM اإلدارة المالية  
GFDDR المرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش 
GoD ومة جيبوتيحك   
GRS آلية رد المظالم 
HDI مؤشر التنمية البشرية 
ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
IDA المؤسسة الدولية للتنمية 
IERR إجمالي معدل العائد القتصادي  
IFAD الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
IFR التقرير المالي المؤقت 
IP التقدم المحرز في التنفيذ 
ISDS بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة صحيفة  
ISR تقرير النتائج ووضعية التنفيذ 
JICA الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
M&E الرصد والتقييم 
MAEPE-RH د األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكيةئوزارة الزراعة والمياه ومصا  
MEFIP  والتخطيط لة عن الصناعةوزارة االقتصاد والمالية المسؤو  
MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
MIS نظام إدارة المعلومات 
MS   بصورة معقولة مرض  
MTR استعراض منتصف المدة 
O&M التشغيل والصيانة  
PDO الهدف اإلنمائي للمشروع 
PFS البيانات المالية للمشروع  
PID وثيقة معلومات المشروع 
PLR م واألداءاستعراض التعل  
PMU وحدة إدارة المشروع 
POM دليل عمليات المشروع 
PP خطة التوريد 
PRODERMO  الموارد المائيةمشروع تنمية المجتمع الريفي وتعبئة  
PROMES-
GDT 

السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي الموارد المائية تعبئةبرنامج   
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RF إطار النتائج 
SAHP كي والرعوينظام التخطيط الهيدرولي  
SOE بيان النفقات 
SSNP مشروع شبكة األمان االجتماعي 
UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNICEF مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة 
USAID وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة 
WFP برنامج الغذاء العالمي 
WUA رابطة مستخدمي المياه 
 

 

 

 :نائب الرئيس  هـ. غانم  .ظ محاف
 :المدير القطري  أسعد عالم

 :قطريالمكتب المدير   فتحي حوما الزهراء
 :مدير أول مجموعة الممارسات العالمية  يورغن فوغيل

 :مدير الممارسة  ستيفن إن شونبيرجير
 :رئيس فريق العمل  محمد مدوار
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 جيبوتيجمهورية 
 

 وتعبئة الموارد المائيةشروع تنمية المجتمع الريفي التمويل اإلضافي الثاني لم
(PRODERMO ) (P157282) 

 
 جدول المحتويات

 
 6 .......................................................................................... مشروعصحيفة بيانات وثيقة ال

 13 ....................................................................................................................... وثيقة المشروع

 13 ...............................................................................................................................مقدمة أوالً.

مليون وحدة  5ثانيا.   الخلفية واألساس المنطقي للتمويل اإلضافي بمبلغ 

 14 .................................... مليون دوالر أمريكي( 7حقوق السحب الخاصة )ما يعادل 

 21 ........................................................................................ ثالثا.  التغييرات المقترحة

 28 .......................................................................................................رابعا.  ملخص التقييم

 31 ................................... الدولي بالبنكمظالم الخاصة خامسا.   خدمة تعويض ال

 

 المرفقات

 33 ........................................................................... ألف: إطار النتائج المنقحة المرفق

 43 .................................................. والدعم المنقحةالمرفق باء: ترتيبات التنفيذ 

 51 ................................(IBRD 42260: المنطقة الجديدة للمشروع )رقم 1الخريطة 

 

 



6 
 

 

 مشروع صحيفة بيانات وثيقة ال

 جيبوتي

 مائيةوتعبئة الموارد الالتمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي   -جيبوتي 
 (PRODERMO ) (P157282) 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
GFADR 

. 
  الرئيسي - ساسيةاألمعلومات ال

 تقييم جزئي  -ب  ة للتقييم البيئي:الفئة األصلي P117355  الرئيسي:عرف المشروع م  
     2017 /آيارمايو  31 :لإلقفالالتاريخ الحالي 

 (AF)ضافي إلا التمويل - ساسيةاألمعلومات ال

 P157282 :عرف المشروعم  
 ضافي )مناإل نوع التمويل

 ملخص تحديث األنشطة(:
 النطاق  توسيع

 تقييم جزئي -ب :المقترحة التقييم البيئي فئة ه. غانم  .حافظ م  :نائب الرئيس اإلقليمي

 أسعد عالم :المدير القطري
التاريخ المتوقع لدخول 

 :المشروع حيز النفاذ
 2016 /تشرين األولأكتوبر 3 

مدير أول مجموعة الممارسات 
 العالمية

 يورغن فوغيل
التاريخ المتوقع إلقفال 

 المشروع
 2019 /كانون األولديسمبر  31

 PAD1758 :رقم التقرير يرغستيفن أ. شونبير   مدير/مدير الممارسة:

     واردمحمد م  العمل: فريقرئيس )رؤساء( 

 المقترض

 االتصالجهة  المنظمةاسم 
الم سمى 
 الوظيفي

 البريد اإللكتروني الهاتف

وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن 
 الصناعة

السيد إلياس  معالي
 هلاو اموسى د

 cabinet@mefip.gouv.dj 325105-253 وزير

-(PRODERMO)وتعبئة الموارد المائية تنمية المجتمع الريفي مشروع  -جيبوتي ) الرئيسي -تمويل المشروع بيانات 
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(P117355)  )بالمليون دوالر أمريكي( 
 الهامةالتواريخ 

  

 تاريخ التوقيع تاريخ الموافقة الحالة Ln/Cr/TF المشروع
دخول تاريخ 

 حيز النفاذ
 اإلقفال تاريخ

 األصلي
 تاريخ اإلقفال

 المعدل

P117355 

المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7060 

 نافذ
14  

 /حزيرانيونيو
2011 

س أغسط  25
 2011/آب 

/كانون يناير 19
 2012 الثاني

 /آيارمايو  31
2017 

 /آيارمايو  31
2017 

P117355 

المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7780 

 نافذ
12  
 /حزيرانيونيو

2012 

أغسطس  21 
 2012 /آب

 15 
/كانون يناير
 2013 الثاني

 /آيارمايو  31
2017 

 /آيارمايو  31
2017 

  
  المبالغ المصروفة

 المنصرف الم لغى المعدل األصلي ةالعمل الحالة Ln/Cr/TF عالمشرو 
غير 

 المنصرف
%  

 المنصرف

P117355 

المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7060 

 نافذ

حقوق 
السحب 
الخاصة 
بصندوق 

 النقد الدولي

3.80 3.80 0.00 3.26 0.54 85.86 

P117355 

المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7780 

 نافذ

حقوق 
السحب 
الخاصة 

دوق بصن
 النقد الدولي

2.00 2.00 0.00 1.43 0.57 71.35 

وتعبئة الموارد لمشروع تنمية المجتمع الريفي ضافي الثاني اإل تمويلال - جيبوتيضافي اإلتمويل ال -مشروع البيانات تمويل 
 )بالمليون دوالر أمريكي( (P157282)  (PRODERMO) المائية
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 ة الدولية للتنميةمنحة المؤسس [   ] منحة [   ] قرض [   ]
[X] أخرى [   ] ضمان [   ] ائتمان 

 7.00 :التمويل المصرفي اإلجمالي 7.20 :التكلفة اإلجمالية للمشروع

 الفجوة التمويلية:
 

0.00     

 المبلغ (AFاإلضافي )التمويل  – تمويلالمصدر 

 0.20 المتلقي /المقترض

 7.00 (IDA) المؤسسة الدولية للتنمية

 7.20 المجموع
  

 اإلعفاءات من السياسات
المحتوى أو في جوانب هامة  من حيث استراتيجية الشراكة القطرية عنحيد المشروع هل ي

 ال أخرى؟

 شرحال
  

 ال ؟اتلسياس إعفاء أية )إعفاءات( من  هل يتطلب المشروع أي
 شرحال

  

  فريقال تكوين

 موظفو البنك

 وحدةال تخصصال سمى الوظيفيالم   دورال االسم

 فريقال رئيس محمد مدوار
عن  المسؤول)

المساءلة واتخاذ 
 القرار(

 GFA05 زراعة أولأخصائي زراعي 

 توريداتأخصائي  داكاي ديجمهموسى 
عن  المسؤول)

 GGO05 توريدات توريداتأخصائي 
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عن  المسؤول
المساءلة واتخاذ 

 القرار(

 يأخصائي كبير توريداتأخصائي  جاك فيردو-جان
 توريداتال

 GGO05 توريدات

 GGO23 إدارة مالية إدارة ماليةمحلل  أخصائي إدارة مالية روك جبور
اإلجراءات مستشار  شوجبا أولوجوباأا كأفري

 الوقائية
 نخصائياأل كبير
 ينالبيئي

 GEN05 بيئة

أندريانيرينا ميشيل إريك 
 رانجيفا 

 WFALA الصرف موظف الشؤون المالية عضو فريق

 GWA05 عمليات ة برامجمساعد عضو فريق ار حة عميفات
اإلجراءات أخصائي  فول فاتو

 الوقائية
تنمية  أولأخصائي 
 اجتماعية 

 GSU05 إجراءات وقائية

إجراءات أخصائي  إيشانلوسين أوديوا
 وقائية

 GEN05 إجراءات وقائية خبير استشاري

 LEGAM قانونيةالالشؤون  مستشار قانوني أول مستشار قانوني روكساندرا كوستك

 وسعم  الفريق ال

 موقعال سمى الوظيفيالم   االسم
 نيس، فرنسا أخصائي إدارة مياه عزيز تابت

 روما، إيطاليا  (M & E) تقييمرصد و أخصائي  ماريا دونت

 روما، إيطاليا خبير اقتصادي صبري روبل

 جيبوتي، جيبوتي أخصائي عمليات  همو فطومة كر 

  

 مواقعال

 تعليقات فعلي مخطط موقعال عبة اإلدارية األولىالش البلد
   X X جورةتمنطقة تا جورةتمنطقة تا جيبوتي

   X X منطقة أوبوك منطقة أوبوك جيبوتي
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   X X منطقة دخيل منطقة دخيل جيبوتي
   X X بالج أرتا منطقة أرتا جيبوتي

  

 البيانات المؤسسية

 (P117355)  (PRODERMO)وتعبئة الموارد المائية الريفي  مشروع تنمية المجتمع -جيبوتي ) الرئيسي

 الرئيسي(مجال الممارسة )
 الزراعة

 المساهمة مجاالت الممارسة

  الموضوعات المشتركة
[X]  تغير المناخ 

[X]  هشة، الصراع والعنفال 
[X]  النوع الجنسان  

[X]  وظائفال 
 والخاص الشراكة بين القطاعين العام  ] [ 
  

 القطاعات/تغير المناخ
  

 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5)القطاع 
  

المنافع   % % القطاع القطاع الرئيسي
 المشتركة للتكيف 

مشتركة المنافع ال  %
 للتخفيف 

  

اإلدارة العامة والزراعة  اإلدارة العامة والقانون والعدالة
 والصيد والحراجة

35     
  

     20 اإلنتاج الحيواني الزراعة والصيد والحراجة
  

     19 المياه اتإمدادالمياه، والصرف الصحي والحماية من 
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   الفيضانات
     19 الري والصرف الزراعة والصيد والحراجة

  
     7 اإلرشاد الزراعي والبحوث الزراعة والصيد والحراجة

  

 100 المجموع
  

  محاور التركيز
 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5) ر التركيزمحو 

  
 % محور التركيز رئيسيال محور التركيز
 34 الخدمات الريفية والبنية التحتية التنمية الريفية

 23 التنمية الريفية األخرى التنمية الريفية
 15 إدارة الموارد المائية إدارة البيئة والموارد الطبيعية

توليد الدخل غير الزراعي في المناطق  تنمية الريفيةال
 الريفية

15 

 13 السياسات والمؤسسات الريفية  التنمية الريفية
 100 المجموع

 (PRO DERMO)وتعبئة الموارد المائية التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي   -جيبوتي 
(P157282) 

 الرئيسي(مجال الممارسة )
 زراعةال

 المساهمة مجاالت الممارسة

 الموضوعات المشتركة
[X]  تغير المناخ 

  
[X]  هشة، الصراع والعنفال 
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[X]  النوع الجنساني 
[X]  وظائفال 

 والخاض الشراكة بين القطاعين العام]  [  
 
  

 القطاعات/تغير المناخ
 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5)القطاع 

المنافع   % % القطاع القطاع الرئيسي
  المشتركة للتكيف

مشتركة المنافع ال  %
  للتخفيف 

 - - 30 اإلنتاج الحيواني الزراعة والصيد والحراجة
 7 30 30 الري والصرف الزراعة والصيد والحراجة

  

 - - 30 اإلرشاد الزراعي والبحوث الزراعة والصيد والحراجة
الصحي والحماية من المياه، والصرف 

 الفيضانات
   10 10 الحماية من الفيضانات

  
 100 المجموع

 طبقة على هذا المشروعنأقر بعدم وجود معلومات عن المنافع المشتركة لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره م    

  االحتباس الحراريغاز  حساب
  0.00 إجمالي االنبعاثات 0.00 صافي االنبعاثات

  محاور التركيز
 (100بحد أقصى، ويجب أن يعادل مجموع النسب المئوية  5) محور التركيز 

  % محور التركيز رئيسيال محور التركيز
 50 الخدمات الريفية والبنية التحتية التنمية الريفية

 30 إدارة الموارد المائية إدارة البيئة والموارد الطبيعية
 20 تغير المناخ ارد الطبيعيةإدارة البيئة والمو 

 100 المجموع
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 وثيقة المشروع

  
 مقدمة . أوالً 

 
( بمبلغ قدره AF-2موافقة المديرين التنفيذيين لتقديم التمويل اإلضافي الثاني )الحصول على  هذه .    تلتمس وثيقة المشروع1
وتعبئة الموارد مليون دوالر أمريكي( لمشروع تنمية المجتمعات الريفية  7ن حقوق السحب الخاصة )بما يعادل مليون وحدة م 5

لمؤسسة الدولية للتنمية توسيع لتمان المقترح الئ( في جمهورية جيبوتي. وسوف يدعم اPRODERMO  ،P117355)المائية 
 نطاق األنشطة الجارية للمشروع ذو األداء الجيد. 

 
باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا التمويل اإلضافي الثاني، سوف: )أ( يساعد في دعم التكاليف المرتبطة باألنشطة واسعة  .  2

 31، إلى 2017مايو/آيار  31شهرا )من  31النطاق لزيادة تعزيز أثر المشروع، )ب( تمديد موعد اإلقفال النهائي بـ 
وتبسيط إطار النتائج  تنقيحالمشروع الحالي ليشمل منطقة أرتا، )د( (، )ج( تعديل وصف موقع 2019ديسمبر/كانون األول 

(RF )تعكس النطاق  حتىجداول الصرف والتنفيذ  تعديلالفئات الحالية للنفقات تحت فئة واحدة، و )و(  إظهار( ، )ه
 واألهداف المتزايدة.

 
ع والوصف وسيظل عدد المكونات دون تغيير. تغييرات في تصميم المشرو  ة.   ال ينطوي التمويل اإلضافي الثاني على أي3

ومواقع صيد  أوبوك-تاجورة-دخيليتعلق الجدول المقترح بتوسيع نطاق تغطية المشروع لستة مراعي إضافية في مناطق 
في منطقة أرتا الجديدة، حيث ستشمل األنشطة مجموعة كاملة من الخيارات  وأرتا بالجفي منطقة تاجورة  لجوبيتاألسماك 
من المشروعات  ينية المتاحة للمجتمعات المحلية مع التركيز على تمثيل المرأة في اللجان التوجيهية المحلية وكمستفيداإلضاف

يقوم التمويل اإلضافي الثاني بتنفيذ أنشطة بناء القدرات والتوعية المعنية بدور الثروة الحيوانية و الفرعية واألنشطة المدرة للدخل. 
 بالتثقيف في مجال التغذية.  أيضا غذاء كثيف المغذيات، والمعنيةومصائد األسماك كمصدر ل

 
سوف يقدم أيضا التمويل اإلضافي الثاني المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الوكاالت اإلقليمية المنفذة والمنظمات المستندة   . 4

(، ووحدة MAEPE-RHة والموارد السمكية )إلى المجتمع المحلي؛ ووزارة الزراعة، والمياه، ومصائد األسماك، والثروة الحيواني
 مع التركيز بشكل خاص على مقاومة الجفاف. ةإدارة المشروع الحالية والمجتمعات الضعيفة في مناطق المشروع الجديد
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مليون وحدة  5الخلفية واألساس المنطقي للتمويل اإلضافي بمبلغ .   ثانيا

 (أمريكيمليون دوالر  7ما يعادل )حقوق السحب الخاصة من 

 
 المعلومات األساسية 
 
من جراء النمو السكاني وتغير  هاتفاقم وجود ظروف من المتوقعحة المياه، مع .  جدير بالذكر أن جيبوتي تعاني من ش  5

لغالبية السكان، وخاصة  بالنسبة تحديا يوميايشكل المياه الصالحة للشرب  فإن إمكانية الحصول علىالمناخ. ونتيجة لذلك، 
ر الفقر وانعدام وجود األمن الغذائي بشكل أو بآخر على البلد ويؤثة لألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. بالنسب

من  القاسييؤدي الجانب و  .على حد سواء ارتباطًا وثيقا بقضايا إمكانية الحصول على المياه يرتبطان مابأكمله، كما أنه
مم، إلى عدم  150 يبلغ متوسطه والذي بالكاد  غير المنتظماألمطار السنوي توى مسالجغرافية والمناخية إلى انخفاض  المالمح

لى بطء تجدد مياهها الجوفية دائم للمياه العذبة السطحيةوجود تدفق  في المائة من  70يبين الوضع الحالي أن أكثر من و . وا 
موسم المياه على مسافة معقولة. وخالل على يستطيعون الحصول ال  الماشية الخاصة بها قطعانو سكان المناطق الريفية 

التي تمثل عائقا و انعدام إمكانية الحصول على المياه تعاني األسر الرعوية من ثالثة إلى أربعة أشهر، الذي يميد من الجفاف 
 .اثرالموزعة بشكل متن محدودةالللموارد الزراعية الرعوية لتنقل البشري والحيواني، واالستخدام السليم أمام ارئيسيا 

  
في زيادة  ت حدثأن . ومن المتوقع بالفعل المتداعيةمن المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم تحديات الموارد المائية   .6

في  11-4بنسبة انخفاض هطول األمطار  ي توقع في حين، 2050بحلول عام درجة مئوية  2.1-1.7درجات الحرارة بمقدار 
عجل بتدهور التربة، ، مما ي  من األمطار المستويات المفرطةؤدي إلى تفاقم نوبات الجفاف وكثافة يمكن أن ي .  وذلك1المائة

هذه اآلثار من خالل تسرب  زيادة حدة إلىارتفاع مستوى سطح البحر أن تؤدي زيادة والفيضانات والتآكل. ومن المتوقع أيضا 
 المياه المالحة من مستودعات المياه الجوفية الساحلية.

  
من لفقر، لالتي تعاني من أعلى معدالت و ( المجتمعات الريفية، GoDحكومة جيبوتي ) تدعمفي ضوء هذه التهديدات،   .7

المياه  إمكانية الحصول علىيشمل ضمان  وذلكالمياه الهيكلية وآثار تغير المناخ على سبل كسب العيش.  ش حةإدارة أجل 
دخال التكنولوجيا والممارس  مواجهةلوالمياه والموارد البحرية للحفاظ على سبل كسب الرزق  ،ات إلدارة التربةالصالحة للشرب، وا 

 اآلثار المتوقعة لتغير المناخ.
  
للحد من الفقر األساسيين  ينالرئيسي ينالتحدي على أنهما حكومة جيبوتي تأمين إمكانية الحصول على المياه والطاقةتعتبر    .8

 المتعلقةمعالجة الفجوة الهيكلية في البالد ومن أجل مستوى األمة. على صادية المستدامة االجتماعية واالقتتنمية الوضمان 
تعبئة لتطوير مرافق دعم من الشركاء الرئيسيين  إلى الحصول علىحكومة جيبوتي  سعتوالطلب على موارد المياه، العرض ب

                                                 
، اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخالتواصل األولي لجيبوي مع  1 

 2009ديسمبر/كانون األول 
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ات معالجة مياه الصرف الصحي ونقل المياه العابرة ومحط ،الموارد المائية غير التقليدية بما في ذلك محطات تحلية المياه
 .للحدود من إثيوبيا

 
 حالة التنفيذ

 
 مليون 3.8البالغة الممتدة لمدة خمس سنوات و منحة المؤسسة الدولية للتنمية تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة على   .9

من أجل مشروع  2011يونيو/حزيران  14في ( دوالر أمريكي مليون 5.83ما يعادل وهو ) وحدة من حقوق السحب الخاصة
والذي تم ، 2012 /كانون الثانييناير 19في  ودخل حيز التنفيذ، في جيبوتيوتعبئة الموارد المائية تنمية المجتمعات الريفية 

( ألى: )تنفيذ عدة إجراءات تهدف إبالمشروع قام (، DO) اإلنمائي هدفهتحقيق ومن أجل . 2012 /شباطفبراير 15في  إطالقه
وأنشطة إنتاج الثروة  ةالزراعي يةالمجتمعنشطة أللالسطحية والجوفية لالستهالك البشري، وكذلك بالنسبة تعبئة الموارد المائية 

، ال سيما على مجابهة االحتماالت المجهولة لتغير المناخاألسر المعيشية الريفية  اتلتحسين قدر  صغيرة النطاق الحيوانية
 مراكز توزيعالمجتمعات الريفية حول  في لألنشطة الزراعية والثروة الحيوانيةاإلنتاج والقيمة المضافة ( تعزيز بالجفاف؛ )
الجهة المنفذة  اتعلى مستوى المجتمع المحلي، فضال عن قدر القدرات الفنية والتنظيمية واإلدارية ( تعزيز جالمياه؛ و )

 إجراءاته التدخلية على وتعبئة الموارد المائيةية المجتمعات الريفية تنم وقد ركز مشروع . ينواإلقليمي ينوموظفيها المركزي
من القرى  معينةمجموعة بين المشتركة  "parcours" المسارات عترف بها تقليديا أوالمحلية الم   المشاعمناطق الرعي 

 "مسارات"المشروع ثالثة شمل  وقد حقوق الرعي التقليدية على مساحة مشتركة من المراعي.التي تمتلك والمجتمعات المحلية 
أسرة  1000تستهدف و هكتار  40000تغطي حوالي والتي أوبوك في المنطقة الشمالية من أوبوك، -نجرأ-منطقة خور
هكتار،  80000تغطي حوالي والتي ، في المنطقة الجنوبية من دخيل، هانليفي منطقة تشيكيتي  و "مساريين"معيشية، 
 أسرة معيشية. 2000 وتستهدف

 
( وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة GFDDRواإلنعاش )للحد من الكوارث  من المرفق العالميالمقدم الدعم من خالل   .10

لتخفيف لمتوسطة األجل و ألنشطة قصيرة االجفاف وتحديد آثار تقييم  2011والبنك الدولي، بدأت الحكومة في أغسطس/ آب 
ستجابة اال نافذةمن دوالر أمريكي مليون  250، وافق البنك على ما يعادل مبلغ 2011 /أيلولسبتمبر 15في و ثار. اآل حدة من
من قوية الاستراتيجيات دعم سبل العيش المستدامة و تعزيز من أجل ( 2CRW2لمؤسسة الدولية للتنمية )التابعة ل اتزملأل

عددا من  تم تحديدعلى التقييم األولى،  الحاجة لنداءات الطوارئ الروتينية. وبناء والتي ربما تلغي، الناحية االقتصادية
إلى  دوالر أمريكي مليون 13.2الجفاف الذي أدى إلى تخصيص ما يعادل آثار اإلجراءات ذات األولوية للتخفيف من حدة 

األنشطة ذات الصلة  لتوسيع نطاقكانت مخصصة  دوالر أمريكي ماليين 3ما يعادل  تم تخصيصجيبوتي. ومن هذا المبلغ 
الحيواني واإلنتاج  ،والزراعة ،مياهال لجمعالنهج المبتكرة تعزيز  من أجلنمية المجتمع الريفي وتعبئة الموارد المائية تبمشروع 

األنشطة المدرة والحد من انعدام األمن الغذائي، وتحسين التغذية لألسر المعيشية، وتعزيز سبل العيش في الريف من خالل 
وحدة من حقوق السحب مليون  2بمبلغ تمويل إضافي وتمت الموافقة على يدوية. مثل مصائد األسماك والحرف الللدخل 

 15، ودخل حيز النفاذ في 2012 /حزيرانيونيو 12المجلس في  من قبل( دوالر أمريكي مليون 3)ما يعادل الخاصة 
                                                 

 R2011تقرير: المؤسسة الدولية للتنمية /  2 
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 كما بقيت، دون تغييرل التمويل اإلضافي األو هذا  من (PDOوبقي الهدف اإلنمائي للمشروع ). 2013 /كانون الثانييناير
طار نتائجه دون تمكوناته وأنشطته  إضافية. مناطق  المشروع إلى ستتوسيع نطاق تغطية هو وكان التغيير الوحيد  .غييروا 

تم إعادة هيكلة ، حكومة جيبوتي( وطلب من MTRتوصية استعراض منتصف المدة )بناء على ، 2014 /شباطفبراير 4 وفي
لتوظيف، داخل وحدة إدارة المشروع ل( تخصيص أموال إضافية باستحداث أنشطة صغيرة إضافية، ) (أ: )لعمل اآلتي المشروع

(PMU ،) 20000حوالي بسعة يدت وتعديل تعريف خزانات الهواء الطلق التي ش   ظفي الدعم لمنطقة تاجورةومو إقليمي منسق و 
عدد لو/أو تكلفة الوحدة  عدد( تنقيح دلصلة بالمشروع، )نجازات ذات اواإلقياس جميع األهداف ل إطار النتائج( تحديث ج، ) 3م

أدخلت التي منطقة" تاجورة ساجالو تقديرها بأقل من قيمتها لفي االعتبار النفقات الفعلية التي تم  األخذ( همن األنشطة، )
مبلغ غير تخصيص الإعادة ( وأسرة معيشية إضافية، و ) 1000وتستهدف ، هكتار 80000والتي تغطي حوالي حديثا، 

 المشروع.الخاصة ب لنفقات المستحقةلثالث الفئات المخصص بين ال
 

كما . على حد سواء ( مرضيةIPالتنفيذ )التقدم المحرز في و  الهدف اإلنمائي للمشروعتصنيفات  تجدر اإلشارة إلى أن   .11
مثل اللجنة  يةجان االستشارية التنفيذلالجميع ويذكر أن مع الموظفين الرئيسيين موجودة بالفعل. وحدة إدارة المشروع أن 

تعكس ملكية والتزام حكومة قوية. بالفعل و  موجودةولجان التنسيق اإلقليمية  ،المركزية الفنيةولجنة التنسيق  ،التوجيهية الوطنية
ضال عن ، فالمحفورةاآلبار و  ثقوب الحفرتأخر في بناء المن  1 للمكون( MS) المرضي بصورة معقولةينبع تصنيف األداء 

الفعل ب حيث أنه قد تم اتأخيرات نفسهالتمويل اإلضافي الثاني الواجه يمن المتوقع أن  كما أنه ليستنفيذ األنشطة المدرة للدخل. 
 أسرعبشكل ألشغال والمعدات على اوالتعاقد تقديم العطاءات إلى أدى مما العطاءات المواصفات الفنية ووثائق من االنتهاء 

ية بصورة مرضها على أنها تصنيفتم  قد أيضا التوريداتتصنيفات و لمشروع ل (FM) اإلدارة الماليةكر أن وجدير بالذ. بكثير
عداد الميزانية في غير وقتهامقترنة بتقديم التقارير المالية الدورية ال التوريداتلخطط  المبكربسبب التحديث  معقولة سنوية ال، وا 

تألف ي الذيو  أقوىوسيقوم فريق ائتماني . بحاجة إلى تحسين وحدة إدارة المشروعبالسجالت إدارة العقود وحفظ ف. الصرفخطة و 
ويذكر أنه  التمويل اإلضافي الثاني.ضمان الرصد الدقيق لهذه الجوانب خالل تنفيذ والذي سيقوم ب، توريداتحاليا من موظف 

 10.00سياسة العمليات ة. يتوافق المشروع مع ووجدت مقبول التدقيقتم تلقي جميع عمليات قد و ال توجد عمليات تدقيق متأخرة 
( قد تم بشهرا؛ ) 12 مدتهأو أفضل لحد أدنى بصورة معقولة مرض على أنه  ( تم تصنيف المشروع أ: )الذيحد الإلى 

 .إعداد التقارير المالية لشروطاالمتثال ج( وتم القرض الرئيسية للمشروع ؛ ) لتعهداتاالمتثال 
  

 32تم شييد ، 1في إطار المكون ، تشمل ما يلي:  2015 /آذارمارس 31ت المشروع، اعتبارا من إنجازايذكر أن    .12
 16 وتم وضع في المائة(، 100صيد المحلي )مواقع لل 7في المائة( و  100)مفتوحة خزانات  7في المائة(،  91) اصهريج

 4تشييد  تم إطالقها على الصيادين والنساء. معدات صيد األسماك وتوزيع وتم شراءفي المائة(  100منطقة رعي جانبا، )
هكتار من الحدائق  6.5أكثر من إصالح وتم . بئرين ارتوازيين، فضال عن إعادة تأهيل بئرا ضحال 23و جديدة إرتوازية آبار 

فيما يتعلق و . هامن القيام ب في المائة 50لنساء االتي تشكل و للدخل،  مدرا نشاطا 32 ، تم تنفيذالمروية. وباإلضافة إلى ذلك، 
استفادت من  كما أنها ، جاهزة للعمل يامجتمع كالهي 118تم إنشاء أو تعزيز (، 2المكون ) الفنيةببناء القدرات والمساعدة 

(، تم 3المكون إدارة وتنسيق المشروع )من أجل (. وأخيرًا، %38للنساء ) يوما 1189 منها، العمالء لتدريب يوما 3121
 لها. المحددجميع تقارير الرصد والتقييم في الوقت  وتقديمنظام الرصد والتقييم تم العمل بو  ريداتتو التعاقد مع أخصائي 
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 ترتيبات التنفيذ

 
بالنسبة للتمويل تتغير  وتلك المتعلقة بالتوريدات واإلدارة المالية دون، يةتنفيذوال، ةترتيبات المؤسسيتظل ال سوف   .13

وحدة إدارة من خالل  الزراعة والمياه ومصايد األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكية وزارة وف تستمرسو . اإلضافي الثاني
سيتم تعزيز مكاتب كما ذكر سابقا، و . تنفيذ التمويل اإلضافي الثانيمسؤولة عن والالجهة المنفذة القائمة في كونها المشروع 

التمويل المركبات بغية دعم تنفيذ أنشطة و الموظفين، بدخيل الموجودة في أوبوك، تاجورة و  وحدة إدارة المشروع اإلقليمية
 التمويل اإلضافي الثانيالمشاركة في تنفيذ الكيانات األخرى وتشمل حديثا. المراعي التي أدخلت في  اإلضافي الثاني

(؛ CPLsة المحلية )التنمي انلجو (؛ CGEPsفي لجان إدارة المجتمع المحلي )تنظيمها  تمالمجتمعات المحلية المستفيدة التي 
 القائمة التي أنشئت في إطار المشروع األصلي.وغيرها من الفئات المجتمعية، فضال عن اللجنة التوجيهية الوطنية 

 
 

( مع االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط CPSاتساق استراتيجية الشراكة القطرية التابعة لمجموعة البنك الدولي )
 (MENAوشمال أفريقيا )

 
الذي ( جيبوتي -  83874 )تقرير  التابعة لمجموعة البنك الدولي ةالحالياستراتيجية الشراكة القطرية المشروع مع  وافقتي  .14

الذي يسلط الضوء على 'الحماية االجتماعية وتقديم و  2014مجلس المديرين التنفيذيين في مارس/ آذار  تم مناقشته من قبل
(، وكذلك يقترح مشروع 'المياه والتنمية الريفية الصغيرة' 2.3النتيجة واحدة من نتائجه الرئيسية )ها بوصفالدعم المباشر للفقراء' 
، وغيرها من االستثمارات الريفية المستندة إلى المجتمع على نطاق صغير ألغراض الزراعة وتربية الماشيةلتعبئة الموارد المائية 

لقضاء على الفقر المدقع، ا ين فيالمتمثل لمجموعة البنك الدولي المزدوجينفين الهد التمويل اإلضافي الثانييدعم و المحلي.  
أنها ستواصل دعم األنشطة التي سوف تخفف من ضعف الفقراء، بما في ذلك  حيثمستدام،  على نحووتعزيز الرخاء المشترك 

تيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة وسوف يدعم استراالجفاف وانعدام األمن الغذائي، وغيرها من الصدمات الخارجية. ضد 
على  والذي يعتمدنموذج جديد للتنمية لتوليد  بتجديد العقد االجتماعيالمعنية ، ال سيما الدعامة األولى لمنطقة الشرق األوسط

يتم كما  خاضعة للمساءلة.والشاملة الوتقديم الخدمات  ،وحماية أكثر فعالية للفقراء والضعفاء ،ثقة المواطنينمن قدر أكبر 
تعزيز قدرات القطاعين العام دعامة الثانية "الخاص بال( PLR) التعلم واألداء استعراضبأيضا  التمويل اإلضافي الثانيمحاذاة 

 على حد سواء. تقديم الخدمات العامة والخاصةالتي تهدف إلى معالجة قيود و " والخاص لتقديم الخدمات
 

 األساس المنطقي للتمويل اإلضافي الثاني
 

حكومة جيبوتي تسعى الجاري، وتعبئة الموارد المائية مشروع تنمية المجتمع الريفي  اسجله التينظرًا للنتائج الملموسة   .15
التي دارة اإليقودها المجتمع المحلي ومعايير التي  تشاركيةاللعملية االستفادة من زخم إلى الحصول على مساعدة إضافية ل

التمويل  وي عدإضافية.  ويةرعتشمل مناطق األنشطة الجارية ل وتوسيع نطاقتدعيم اإلنجازات، من أجل القائم المشروع وضعها 
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ومن على نحو مالئم لهذا الغرض.  امناسبوتعبئة الموارد المائية تنمية المجتمع الريفي لالجاري  مشروعلل اإلضافي الثاني
 .ثالث سنوات الممتد لمدةار الزمني المقترح وكفاءة ضمن اإلطبسرعة األنشطة اإلضافية تنفيذ المتوقع أن يتم 

 
 وذلك ،السكان الفقراء في المناطق الريفية المستهدفةالحتياجات  أنشطتهتستجيب الجيد و بالمشروع الجاري يتسم أداء    .16

وتعبئة الموارد ي مشروع تنمية المجتمع الريفلمساهمة في تحديد وتنفيذ أنشطة با يسمح للمستفيدينوالذي بفضل النهج التشاركي، 
وتعبئة الموارد مشروع تنمية المجتمع الريفي اعتبارا من اليوم، سمحت إنجازات و ، من خالل اللجان التوجيهية المحلية. المائية
مكانية الحصولمن الماشية  رأس 10260 أسرة معيشية و 1601 لصالحمن المياه  3م 103000تخزين بالمائية   اآلمن وا 
ألسر المعيشية والماشية على السواء. وبفضل هذه اإلنجازات، لللسفر و/أو المسافة فترة زمنية معقولة في غضون لمياه على ا

الكتلة األحيائية  زادتصورة منتجة. عالوة على ذلك، الذي وفرته بستخدام الوقت تجلب المياه و في وقت ال تستهلكلم تعد المرأة 
 .وحدة علف 282520إلى  163800من  لمستهدفةامناطق المراعي من لمراعي المتاحة في المشروع ل
 

من  فعالةبفعالية لسكان المناطق الريفية المتضررة من الجفاف ويحقق  مكاسب  يستجيب التمويل اإلضافي الثانيسوف   .17
لنتائج ونظام المقترح أيضا فرصة لتحسين إطار ا وي عد توسيع النطاق .، مقارنة بإعداد مشروع جديدللمتلقيحيث التكلفة بالنسبة 

 .الرصد
 

  النوع الجنساني
 

 ةمشاركة المرأة وتمكينها على حد سواء كمستفيدب اخاص االمشروع اهتمامسوف يولي المشروع الرئيسي،  على غرار  .18
 CPLs) لجان إدارة المراعي والمياهو  النساء األعضاء في اللجان التوجيهية المحليةسيتم زيادة عدد و قرار.  ةنعاوص
 فيسوف تستفيد النساء أيضا من بناء القدرات و ( من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية المستهدفة. CGEPsو

 وف يتم تعيينمختلف الموضوعات. وعلى الجبهة االقتصادية، سيتم حصول النساء على فرص األنشطة المدرة للدخل. وس
حتى اإلناث  من نظيره موظفين ميدانيينالالتشغيلية . وستشمل األفرقة وحدة إدارة المشروعوالتغذية في النوع الجنساني أخصائي 
التي  فرق الحاليةاللتعزيز  ينإضافيوسيتم تعيين موظفين ميدانيين إشراك المجتمعات المحلية المستفيدة على نحو كاف. يتسنى 

 بين الجنسين. تتسم بالتوازن
 
 لممارسات العالمية لتعاون المشترك ال
 

ثالثة برامج  استعراض التعلم واألداءدعم يتعزيز التعاون الداخلي،  إلى جهود مجموعة البنك الدولي الرامية إلىإضافة   .19
مشروع اإلضافي لتمويل ال(، و DRDIP) االستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األفريقيجديدة ومتكاملة: مشروع 
 وفي إطار. وتعبئة الموارد المائيةمشروع تنمية المجتمع الريفي ضافي الثاني لاإلتمويل ال(، و SSNP) شبكة األمان االجتماعي

األشخاص الذين ال يحظون بخدمات سيتم دعم ، الستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األفريقيل اإلقليميالمشروع 
شاملة الاستنادًا إلى تعبئة المجتمع الخدمات  لتقديم الفرعية المشروعاتمن خالل  المجتمعات المحلية المستهدفةحاليا في  كافية
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. بينما ستكون كافية خدماتالتي ال تحظى بالقائمة والمناطق الخدمات دقيق لمواقع تقديم  وتحديد والمراعية لحالة الصراع
بشكل مفيد  أن يستفيد فريقياالستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األمشروع يمكن لمعيارًا هاما، الرغبة في المشاركة 

إعطاء في الوقت نفسه، يمكن أن و . شبكة األمان االجتماعيبدعم من مشروع  اعدادها يجري ة التياالجتماعي المنطقةمن 
األنشطة التقليدية وغير التقليدية مزاولة للدعم في حصولهم على ا شبكة األمان االجتماعيمشروع  من لمستفيدينلاألولوية 

معايير األهلية. ل إستيفاءهم، شريطة االستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األفريقيمشروع  في إطار لكسب الرزق
معا لضمان أن وتعبئة الموارد المائية مشروع تنمية المجتمع الريفي و  شبكة األمان االجتماعيمشروع  يوبالمثل ستعمل مبادرات

يتم سوف و في المناطق الريفية. معالجة صحة وتغذية األم والطفل ل تندة إلى المجتمعالمسية ئنشطة الوقااأل توسيع نطاقيتم 
لتدريب قادة وتعبئة الموارد المائية مشروع تنمية المجتمع الريفي من خالل  المعمول بهاقوية المجتمعية الهياكل من ال االستفادة

. عالوة على ذلك، سوف تعزز جهود ألمان االجتماعيمشروع شبكة ا من خاللة ئنشطة الوقاياأل وتجهيزالمجتمع المحلي 
الحصول على المياه فيما بين المجتمعات المحلية  إمكانيةزيادة لالرامية وتعبئة الموارد المائية مشروع تنمية المجتمع الريفي 

 استثمارات من خالل ية المجتمعيةتها على إدارة المياه والموارد الزراعية والرعوية باستخدام نهج تشاركي للتنماالريفية وتعزيز قدر 
تنويع بغية في سبل كسب العيش التقليدية وغير التقليدية االستجابة اإلنمائية آلثار نزوح السكان في القرن األفريقي  مشروع

 مصادر الدخل، وتعزيز اإلنتاجية والعوائد من خالل استثمارات سلسلة القيمة، ودعم المنظمات المجتمعية القائمة على كسب
 الرزق لضمان استدامة نتائج المشروع.

 
 التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية

 
لعديد من شركاء التنمية لوجود اقضية بالغة األهمية وتحديا في جيبوتي نظرا يمثل  التنسيق بين الجهات المانحةال يزال   .20

للتنمية الزراعية  لصندوق الدوليايشمل هؤالء الشركاء و د. المياه والتنمية الريفية في البالإمدادات الدوليين المشاركين بالفعل في 
(IFAD)، ( ومرفق المياه األفريقيAWF ،) وبنك( التنمية األفريقيAfDB ،) لألمم المتحدة التابعة ومنظمة األغذية والزراعة
(FAO ،) و( برنامج األغذية العالميWFP و ،)منظمة األمم المتحدة للطفولة (UNICEF ،) ليابانية للتعاون الدوليالوكالة او 
(JICA و ،) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(USAID( واالتحاد األوروبي ،)EU .وغيرها ) بما على المشروع الجاريسيبني ،

لصندوق وا ،االتحاد األوروبي كل منالفعل التي يدعمها بجهود الحكومة  ويوسع التمويل اإلضافي الثاني،في ذلك أنشطة 
برنامج األغذية العالمي، و منظمة األغذية والزراعة، و التنمية األفريقي، والبنك اإلسالمي للتنمية،  وبنك ،مية الزراعيةللتن الدولي

وذلك ، في مجاالت جديدة، الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو  الوكالة اليابانية للتعاون الدوليو ، منظمة األمم المتحدة للطفولةو 
 التي يشملها التمويل اإلضافي الثانيأخذت المناطق والتوجيه، والتنسيق والتنفيذ.  ،نفس هياكل الرقابةقدر اإلمكان، باستخدام 

برنامج إدارة التربة والمياه أهداف، وتمويل، وأنشطة مشروع لتطابق نظرًا و القائم لتجنب أي تداخل.  المشروعفي االعتبار 
، قيد اإلعداد حاليا( دوالر أمريكي مليون 12.5مبلغ بالزراعية ) للتنمية لصندوق الدولي التابع (PROGRESSالسطحية )
، يجري النظر نفس وحدة إدارة المشروعهم البنك الدولي وتقاسمالخاص بوتعبئة الموارد المائية تنمية المجتمع الريفي ومشروع 

المساعدة وتبادل وطرائق التنفيذ،  فنية،الواستخدام نفس المعايير  ،والتنسيق مثل االتفاقالتعاون  ذلكتمويل مواز. وسيعزز في 
الصيانة، وتحقيق و  ،عملياتمن أجل ال( WUAsمستخدمي المياه ) رابطاتالتدريب لتعزيز قدرات تقديم تكاليف و وتقاسم ال الفنية
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مثل وزارة  األخرى التعاون مع الجهات الوطنية والدوليةالتمويل اإلضافي الثاني عزز يسوف و وفورات في التكاليف المتكررة. 
 وغيرها. لتنمية االجتماعيةل(، والوكالة الجيبوتية CERDومركز جيبوتي للبحوث ) ،الصحة

 
 الرصد والتقييم

 
من قبل التمويل اإلضافي الثاني ومشروع برنامج  هواستخدامالرصد والتقييم للمشروع الرئيسي سوف يتم تحسين نظام   .21

 موظف الذي يديره. وسيهدف النظام، على حد سواء للتنمية الزراعية لصندوق الدولياالممول من إدارة التربة والمياه السطحية 
التقدم المحرز في التنفيذ )أي ضمان تنفيذ األنشطة، بما في ذلك إنشاءات البنية  عن اإلبالغ إلى، مخصص للرصد وتقييم

نظام ويقوم . على حد سواء لنتائج المتوقعة(التحتية، وفقا للخطط( والنتائج المبكرة من تنفيذ المشروع )أي ضمان تحقيق ا
وسيجري تحليل البيانات التي على النساء والرجال. وتأثيرها  الجنساني النوعجمع بيانات مصنفة حسب بالفعل بالرصد والتقييم 

ستدامة الاص تم إيالء اهتمام خكما (. AMs( والمذكرات )ISRs) عنها في تقرير النتائج ووضعية التنفيذواإلبالغ  تم جمعها
إشراك المواطنين،  وفيما يخص .(CGEP) لجنة إدارة المراعي والمياهو  مراكز توزيع المياهإنشاء أو تعزيز  من خاللالمشروع، 
الشكاوى المسجلة ذات الصلة : الوسيطة ائجمؤشر النتت الفقراء من خالل الرصد الدقيق لصو الثاني  التمويل اإلضافيسيعزز 
 .بالفعلالتي يتم معالجتها  منافع المشروع بحقيق

 
 جاهزية واستثناءات السياسات

 
المنقحة  التوريداتخطة تم إرسال للتنفيذ،  أكثراستعداد فمن أجل ال يتطلب االئتمان المقترح أي استثناء لسياسات البنك.   .22

شير ت التي( POMليات المشروع )دليل عم ومسودة، التمويل اإلضافي الثاني التي تعكس األنشطة التي سيتم تمويلها في إطار
 علىتفاق المع ا اق عليهيعلالتو  هاضااستعر تم ، قبل المفاوضات و (ESMF) إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية متطلباتإلى 

 التعديالت ذات الصلة خالل المفاوضات.
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 التغييرات المقترحة.  ثالثا

 
 ملخص التغييرات المقترحة

مجاورة  رعويةست مناطق  لتضم الرئيسيتوسيع نطاق أنشطة المشروع لويل اإلضافي المقترح هو التمتجدر اإلشارة إلى أن 
ودعم  نطاق تعزيز وتوسيعبغية أسرة معيشية إضافية  3740 لصالحإضافية وتعديل موقع المشروع الحالي ليشمل منطقة أرتا 

، هصميموتالمفهوم الحالي للمشروع،  علىرئيسية إلى أي تغييرات  يؤدي ومن شأن ذلك أال .النتائج/المخرجات المتوقعة
عددا من مقترح التمويل اإلضافي الثاني يتضمن، مع ذلك، . و اإلدارة الماليةو ، وترتيبات التوريد، يةوالتنفيذ ،المؤسسيةوالترتيبات 

 /كانون األولديسمبر 31 ، إلى2017 /آيارمايو 31شهرا )من  31 بـد الموعد النهائي ي( تمدأالتغييرات على النحو التالي: )
سيتم ( جنطاق وزيادة األهداف )التوسيع كي تعكس زمنية للتنفيذ الجداول الو  ،، والصرفإطار النتائجسيتم تعديل )ب(  (؛2019
  .شمل منطقة أرتايوصف موقع المشروع لسيتم تنقيح ( دربع للنفقات لكي تعكس فئة واحدة )األلمشروع افئات تعديل 

 [X]  [ ال نعم ] لة المنفذةتغيير في الوكا

 [X]  [ ال نعم ] تغيير في األهداف اإلنمائية للمشروع

 ] [ [ الXنعم ] تغيير في إطار النتائج

 [X]  [ ال نعم ] اإلجراءات الوقائيةتغيير في سياسات تفعيل 

 [X]  [ ال نعم ] التقييم البيئي تغيير فئة

 [X]  [ ال م ]عن  في اإلجراءات الوقائيةتغييرات أخرى 

 [X]  [ ال نعم ] تغيير في العهود القانونية

 ] [ [ الXنعم ] تغيير في تاريخ إقفال االئتمان

 [X]  [ ال نعم ] اتح إلغاءااقتر 

 ] [ [ الXنعم ] الصرفتغيير في ترتيبات 

 [X]  [ ال نعم ] الصرففئات بين إعادة توزيع 

 ] [ [ الXنعم ] الصرفتغيير في تقديرات 

 ] [ [ الXنعم ] تغيير المكونات والتكاليف
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 [X]  [ ال نعم ] تغيير في الترتيبات المؤسسية

 [X]  [ ال نعم ] تغيير في اإلدارة المالية

 [X]  [ ال نعم ] التوريداتتغيير في 

 ] [ [ الXنعم ] تغيير في الجدول الزمني للتنفيذ

 [X]  [ ال نعم ]  (أخرى)ات أو تغيير  تغيير
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   هدف/نتائج التنمية

 األهداف اإلنمائية للمشروع
 

  

 للمشروع األصلياإلنمائي  الهدف
لمياه، وتعزيز قدرتها على إدارة المياه والموارد الزراعية على احصول المجتمعات المحلية الريفية  إمكانيةهدف المشروع هو زيادة 

 .المجتمعالمستندة إلى ية والرعوية في مناطق المشروع باستخدام نهج تشاركي للتنم

 تغيير في إطار النتائج
 

 فكرف

 :الشرح

، للتمويل اإلضافي الثاني  لمشروع والقيم المضافةلتاريخ إقفال اثالث سنوات لمدة عكس التمديد يل إطار النتائج سوف يتم تعديل
دخال   و اللجنة التوجيهية المحلية) ةيدار اإللجان لالنساء في انسبة على سبيل المثال، الزيادة في مؤشر جديد متوسط المستوى،  وا 

عكس وسوف يالمنقح يتم تبسيط إطار النتائج سوف  .لرصد مشاركة المرأة في عملية صنع القرار( لجنة إدارة المراعي والمياه
 ستكون بينما، من مؤشرات النتائج متوسطة المستوىواثنا عشر  الهدف اإلنمائي للمشروع ثالثة مؤشرات على مستوى  فقط

تقع ظل تسو  .سنوية للمشروعالتقارير نصف الفي  هاوتحديث هاوسيتم رصد دليل عمليات المشروعالمؤشرات المتبقية مدرجة في 
المكاتب اإلقليمية، وعلى وجه التحديد مسؤولية منسقي  على عاتق والتحليل األولى منها مسؤولية جمع البيانات والتحقق

 .ألفالمنقح في المرفق  طار النتائجإ وينعكس .اإلقليمية المشروعات
  

   االمتثال

وتعبئة الموارد المائية التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي   -جيبوتي ) اإلضافيالتمويل  -عهودال
(PRODERMO )(P157282) 

 مصدر األموال
  

 يةمرجع اتفاق
 التمويل

 لعهوداوصف 
تاريخ 

 االستحقاق
 جراءإ تواتر متكرر

        
 

    

  

 الشروط
  

 نوعال االسم مصدر األموال
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 الشرطوصف 

 

   المخاطر

 فئة المخاطر
، توسطة، مكبيرة، عاليةتصنيف )ال

 منخفضة(
 كبيرة والحوكمةالسياسية  .1
 كبيرة االقتصاد الكلي .2

 متوسطة القطاع استراتيجيات وسياسات .3

 متوسطة مجلمشروع أو البرنال الفنيتصميم ال .4

 كبيرة ستدامةالتنفيذ والالمؤسسية ل اتالقدر  .5
 كبيرة االئتمانيةالمخاطر  .6

 منخفض ة واالجتماعيةيالبيئ .7
 منخفض أصحاب المصلحة .8

 n/a أخرى .9
 كبيرة إجماالً      

 الشؤون المالية
 

 

وتعبئة الموارد ية المجتمع الريفي التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنم  -جيبوتي ضافي )اإلالتمويل  -تاريخ إقفال االئتمان
 (P157282)( PRODERMO)المائية 

 مصدر األموال
 ائتمان التمويل اإلضافيتاريخ إقفال 

  مقترحال
 2019 /كانون األولديسمبر 31 بإعتباره اعتمادمجددا  للتنميةالمؤسسة الدولية ارتباط 

التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي   -ي جيبوت)المشروع الرئيسي  -إقفال االئتمان تواريختاريخ أو 
 (P117355)( PRODERMO)وتعبئة الموارد المائية 

 :الشرح

التمويل  ، لتنفيذ أنشطة2019 /كانون األولديسمبر 31إلى  2017 /آيارمايو 30من تاريخ إقفال االعتماد متد سوف ي
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 اإلضافي الثاني.

Ln/Cr/TF 
 اإلقفال )تواريخ( تاريخ المقترح اإلقفالتاريخ  الحالي اإلقفالتاريخ  األصلي فالاإلقتاريخ  الحالة

 ةالسابق
المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7060 

 نافذ
 /آيارمايو  31 

2017 
 /آيارمايو  31

2017 
/كانون ديسمبر 31

 2019 األول
 2017 /آيارمايو  31

المؤسسة 
الدولية 
-للتنمية

H7780 

 نافذ
 /آيارمايو  31

2017 
 /آيارمايو  31

2017 
/كانون ديسمبر 31

 2019 األول
 2017 /آيارمايو  31

 فكدا الصرفتغيير في ترتيبات ال

 :الشرح
مؤهلة على اللنفقات لله خمسة وأربعة فئات  والذي  (AF-1) اإلضافي األول التمويلو  الرئيسيالمشروع  على النقيض من

 اإلضافي األول على حد سواء  التمويلو مؤهلة للمشروع الرئيسي الكافة النفقات ي اإلضافي الثان التمويل يعكسوف التوالي، س
وباإلضافة إلى . صرف للفترة المتبقية من مدة تنفيذ المشروعالينبع هذا التغيير من قرار تبسيط  .تحت فئة واحدة ليتم تمويله

رصد، ونظرا لألداء المرضى المراقبة و ال، بما في ذلك معمول بها بالفعلالترتيبات االئتمانية و التنفيذ السليم  حيث أنذلك، 
 اإلضافي الثاني. لتمويللتنفيذ الإطار  ، تم االتفاق على استخدام نفساإلضافي األول التمويلو للمشروع الرئيسي 

 ()بما في ذلك جميع مصادر التمويل الصرفتغيير في تقديرات ال
 :الشرح
الصرف ، سيجري تنقيح تقديرات 2019 /كانون األولديسمبر 31، إلى 2017 آيار/مايو 31تمديد تاريخ اإلقفال من  بعد

 .ةفترة تنفيذ المشروع الممتد لتغطي

 (( )بما في ذلك جميع مصادر التمويلاألمريكيةدوالرات ال)بماليين  ةالمدفوعات المتوقع
عام  2014 2013 2012 السنة المالية

2015 
عام  2017عام  2016عام 

2018 
حلول عام  2019

2020 

 0.97 1.00 2.00 4.15 1.92 2.00 1.76 1.13 0.9 السنوية
 15.83 14.86 13.86 11.86 7.71 5.79 3.79 2.03 0.9 ةالتراكمي
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التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي   -جيبوتي )ضافي اإلالتمويل  - المخصصات
  (P157282)( PRODERMO)وتعبئة الموارد المائية 

  تخصيصال فئة اإلنفاق ةالعمل مصدر األموال
صرف  )مجموع ال %
 (نوعال

 المقترح المقترح   

المؤسسة 
 الدولية للتنمية

حقوق 
السحب 

لخاصة ا
بصندوق 

 النقد الدولي

السلع، واألشغال، والخدمات 
خدمات و ، يةغير االستشار 

الخبراء االستشاريين، والتدريب، 
تكاليف التشغيل اإلضافية، و 

 التدقيقبما في ذلك 

5000000 100 

   5000000 :المجموع    

   المكونات

   المكونات والتكاليف في تغييرال

 :الشرح
في المائة(  60) دوالر أمريكي مليون 4.2مبلغ أن يمول ما يعادل المقترح  شأن التمويل اإلضافي الثانيمن   . 1 المكون

 الخبراءتمويل خدمات اليغطي . و ولويةذات األ يةالمجتمع يةستثمار الالفرعية ا المشروعاتلتوسيع نطاق األنشطة القائمة، مثل 
الفرعية  المشروعاتلتنفيذ وتشغيل  ةالمدنياألشغال فضال عن السلع و  للقيام بالتصميم واإلشراف التفصيلي، ينستشاريالا

تعبئة الموارد المائية )أ( الفرعية التالية:  المشروعاتمدفوعة بالطلب، وستشمل  يةستثمارات المجتمعالسوف تكون االمجتمعية. و 
 لمدرة للدخل.)ج( األنشطة او د األسماك؛الزراعة، والثروة الحيوانية ومصائ( ب) ،وحفظ التربة

  
في المائة(  24.3) مليون دوالر أمريكي 1.7 مبلغأن يمول ما يعادل المقترح  من شأن التمويل اإلضافي الثاني  .2المكون 

سوف يقوم التمويل وبشكل أكثر تحديدًا،  الفنية.لتوسيع نطاق األنشطة القائمة، مثل أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة 
 ومجموعات المياه مستخدميرابطة المنظمات الشعبية مثل و ، لوحدة إدارة المشروعأنشطة بناء القدرات تمويل ب  اإلضافي الثاني

آلثار والتحديات لمواجهة اتحسن التخطيط المحلي للطوارئ  بينماتشاركية، ال المخططاتالمجتمع المحلي لدعم صياغة وتنفيذ 
توعية وتعبئة المجتمعات المحلية المستفيدة وغيرها من بالمكون  يقوم فسو الظواهر الجوية الشديدة. و بشكل أفضل في أعقاب 

قضايا التغذية، توعيتهم بشأن فعالة في التخطيط وفي عملية تنفيذ المشروع فضال عن المشاركة التسهيل لأصحاب المصلحة 
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 ( ICTاالتصاالت )و ت استخدام تكنولوجيا المعلوما فيأيضا وسوف يتم النظر   .نوعية المياهو  والمرافق الصحية
  

ئة( افي الم 15.7) دوالر أمريكي مليون 1.1مبلغ أن يمول ما يعادل المقترح  من شأن التمويل اإلضافي الثاني  .3المكون 
دار مواصلة دعم تنسيق ل  ،واألشغال ،السلع تقديممن خالل  وحدة إدراة المشروعوسيدعم هذا المكون  المشروع.ة أنشطة وا 

 المشروع. وتدقيق ورصد وتقييم ،وتنفيذ ،تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بإدارةو  ،وخدمات الخبراء االستشاريين، والتدريب
 ،عملياتالالمعدات و و ، المكاتبأعمال إعادة تأهيل و الموظفين المتعاقدين،  التي سيتم تمويلهاوتشمل التكاليف اإلضافية 

 .سبيل المثال ال الحصرعلى ، الداخليفر والس ،عملياتالومعدات النقل و 

 المقترح المكوناسم  اسم المكون الحالي
 التكلفة الحالية
)مليون دوالر 

 أمريكي(

 التكلفة المقترحة
)مليون دوالر 

 أمريكي(
 اإلجراء

 المشروعات : 1المكون 
 يةالمجتمع يةستثمار الالفرعية ا
 ولويةذات األ

الفرعية  : المشروعات1المكون 
ذات  يةالمجتمع يةتثمار سالا

 ولويةاأل
 منقح 9.26 5.26

بناء القدرات : 2المكون 
 الفنيةوتقديم المساعدة 

بناء القدرات وتقديم  2المكون 
 منقح 2.85 1.25 الفنيةالمساعدة 

دار تنسيق : 3المكون  ة وا 
 المشروع

دار تنسيق : 3المكون  ة أنشطة وا 
 المشروع

 منقح 2.74 1.64

 :المجموع  

ما في ، ب8.83
 0.68ذلك 

 تغير الحتياطيات
 األسعار

بما في  15.83
 0.98ذلك 

 تغير الحتياطيات
 األسعار

  

 (خرىاأل)التغييرات  األخر التغيير

 اإلجراء نوعال اسم الوكالة المنفذة

   تغيير في الجدول الزمني للتنفيذال
 :الشرح

 .2019 /كانون األولديسمبر 31إلى  تاريخ اإلقفالتمديد تم 
  



28 
 

 

 التقييم ملخص.  رابعاً 

 
   التقييم ملخص

 التحليل االقتصادي والمالي
 

 :الشرح
 

األنشطة  تشير آثار، 2016في فبراير/ شباط  التمويل اإلضافي الثاني استنادًا إلى التحليل االقتصادي الذي أجرى أثناء إعداد
أرتا بأن النتائج ال تختلف عن التحليل االقتصادي األصلي وأن -وبوكأ-تاجورة-دخيل لمنطقةفي المنطقة المحددة حديثا 

تبين الحسابات و  .مجدية اقتصاديامازالت سيتم تعزيز نفس النوع من البنية التحتية للمياه( أنه )حيث  المدعومة األنشطة
 المنافع . وسوف تنجمئةفي الما 12.75 يبلغعامًا  20( على مدى EIRR) قتصاديالإجمالي معدل العائد االمنقحة أن 

اختيار  عندجتماعية الا النظر في العواملو حدد كميًا( من تركيزه على الحد من الفقر تالمشروع )لم  من ةجتماعية المتوقعالا
لفقراء الريف وأسر   المعززة المشروع البدائل، أو مصادر الدخليقدم سوف و  .المجموعات، وبخاصة استهداف النساء والشباب

سيتم دعم المجتمعات المحلية و  هم للصدمات.تعرضتقليل يسهم في س، مما متؤدي إلى تنويع دخلهالتي سوف ، و الصيادين
مستدامة، وسوف تتعلم كيفية العمل معا لمواجهة المشاكل المشتركة، وتخصيص الموارد بصورة استثمارات البنى التحتية  إلدارة

 المنافعنفترض أن  األسلم أن فمنلسنوات الخمس األولى من تنفيذ المشروع، امن ، واستنادا إلى األدلة . عليهالشحيحة بكفاءة
تنفيذ األنشطة  عند هاعلى الجانب المنخفض من العائدات االقتصادية المحتملة التي يمكن توقعهي االقتصادية المقدرة 
 التمويل اإلضافي الثاني. المتوخاة في إطار

   التحليل الفني

 :الشرح
إلى حد كبير، من  أن تستفيد ،التمويل اإلضافي الثاني من خالل سيتم تنميتهاباألنشطة التي  المتعلقة الفنيةانب الجو  من شأن

تقنيات حفظ األراضي قد تم و  الموارد المائية، بمعنى أن طبيعة ونوع هياكل تعبئة الرئيسيالخبرة المكتسبة من خالل المشروع 
 ،المشروع الرئيسي هو الحال فيكما و   .تكيف دون تأخير مع المواقع والهياكل الجديدةكي تنموذجية النماذج ال وتتاح هاتوحيد
المياه السطحية  جمعالمستفيدة من هياكل  اتوتوقعات المجتمع ،واحتياجات ،تنميةالتتألف عادة معوقات أن  المتوقعمن 

 seuil"ة يعتبال الموزعاتو وية والزراعية، حفر، واآلبار الرعالبرك و تحت األرض،  الصهاريج، بما في ذلك النطاق صغيرة
d'epandage"   ،نتاج المحاصيلو واألنشطة المدرة للدخل التي تشمل تنمية المراعي وتربية الماشية المحسنة والحرف  ،ا 

االحتياجات األساسية للمجتمعات المحلية،  معظمتتماشى هذه األنشطة مع منظمات المرأة. و اليدوية، ومصائد األسماك، و 
الحجم مع التصاميم البسيطة والتقليدية، دون الحاجة لألشغال المدنية الكبرى والمعقدة،  من حيثيتوقع أن تكون متواضعة و 
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الدروس المستفادة فقد تم بالفعل إدراج ضافة إلى ذلك، إلوبا المشاركين. للموظفين والمستفيدين الفنية القدرات متناول وهي في
التشغيل ترتيبات تضمين الفرعية و  المشروعاتأي إتاحة وقت أكبر لتنفيذ  فنيةتحسينات فيما يتعلق بالحاجة إلى إدخال 

، التي يمكن والحفر االنتقائي آلبار جديدةالتأهيل  إعادة ويدعم المشروع أيضا بعض األصلي.الصيانة، في تصميم المشروع و 
المناسبة لالستثمارات  الفنيةالمعايير  انسيتم ضمومع ذلك،  .إمكانية الحصول على المياه بشكل مستمر من أن تحسن
الجدوى االقتصادية و والهندسية  الفنيةبما في ذلك الجوانب  القائمةعن طريق التصاميم الموحدة  لها المحددة المخطط المجتمعية
جميع على تفتيش لاوسيجري  .( والمبادئ التوجيهية البيئية األساسية ومعايير التكلفةO&Mتشغيل والصيانة )وجدوى الوالمالية 

إلى المنظمات المجتمعية للمساعدة في تحديد  الفنيةوسوف تتاح المساعدة  ..موظفين مؤهلينواسطة الفرعية ب المشروعات
يف كبيرة، مما سيقلل من تعرض يأنشطة تك صيانتها. وللتمويل اإلضافي الثانيو  هاتشغيلها و الفرعية، وتنفيذ المشروعات

ضخ المياه نطاق  تتعلق بإدخال وتوسيعالتي ثار اآلأنشطة التخفيف من  ولديه أيضا .ر المناخالسكان والتربة آلثار تغي
ستبداللري باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية ألغراض ا المضخات الكهربائية ب القائمةمضخات الديزل  وا 
تنفيذ قدر اإلمكان أيضا، وسوف يتم  .3ئةافي الم 47 بـ ناختغير المالمنافع المشتركة للمشروع فيما يتعلق بوتقدر  .الشمسية

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساطة بو إشراك المواطنين 
  

 يةسماك القاعألل بالنسبة طن في السنة 9300طن في السنة:  47000لعائد المستدام( لتقدر إمكانات الصيد )الحد األقصى 
مصائد ل المخطط الرئيسيفي  1996، الوكالة األلمانية للتعاون الفنيالبحرية ) ألسماكل بالنسبة طن في السنة 22000و 

نتاج اإلمنظمة األغذية والزراعة على اإلنترنت(، ازداد موقع ووفقا لإلحصاءات الوطنية لمصائد األسماك ) (.2004األسماك، 
بينما ال   .2012طن في عام  2200وبلغت ذروته ، 2013طن سنويًا في عام  1700إلى  300في العقدين األخيرين من 

جهود  تانخفضفقد األرصدة السمكية المشتركة،  علىد الدولي في مياه جيبوتي أو المصي على هذه البيانات دلياًل واضحاً  تقدم
الضغط على  قلل منإلى حد كبير بسبب األزمة اليمنية، وبالتالي وذلك في مياه جيبوتي بشكل كبير،  األسماكوأنشطة صيد 

 المتنوعةمن أنشطة الصيد  اجزء ديع صغيرالبحرية على نطاق  األسماكصيد  وجدير بالذكر أيضا أن .األرصدة السمكية
فضل المعارف العلمية وفقًا ألالمصيد في المواقع المستهدفة معقولة، في في المائة  50بنسبة زيادة  أن بالتالي يبدوو  .للمشروع
حد برنامج المشروع  . وحيث أنعكس استخدام معدات محسنة وفقا للمؤشرات األخرىا تأنهحيث  عالوة على واقعيتهاالراهنة، 

تحديث بيانات ب سيقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالممول من من التعرض لتغير المناخ وفقر المجتمعات الريفية الساحلي 
مياه المحدودة، على األقل في  تبدوط الصيد و ضغزيادة ألثر التراكمي لفإن مخاطر االبحوث ودعم تنفيذ إطار اإلدارة الوطنية، 

 .محدودا للغاية في البالديبدو تمايز سعر السوق ة لألنواع ذات القيمة العالية، فإن ببالنسة. أما جيبوتيال

 التحليل االجتماعي
  
 

 :الشرح
 

                                                 
)المشروعات الفرعية لتعبئة  1.1يمثل النسبة المئوية لالستثمارات للمكون الفرعي  3 

في المائة  4في الملئة ألغراض التكيف و  96إجمالي االستثمارات، منها المياه(  على 

 ألغراض التخفيف.
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لن يكون هناك أي  حيث أنه  القسريةإعادة التوطين  (OP/BP 4.12)العمليات إلجراءات البنك  سياسةمنشور  تفعيلال يتم 
 األصول، (إمكانية الحصول علىلناس و/أو فقدان )أو المادي ل توطينالعادة إلى إ المؤديألراضي لغير طوعي  استغالل
آثار  مما ينتج عنهالوصول إلى الحدائق المعينة والمناطق المحمية قانونا القسري إلمكانية تقييد المعيشة أو الموارد و الووسائل 

 المشروعاتألغراض أنشطة  األراضيقطع  لواستغالاختيار . وسوف يتم تحقيق سلبية على سبل معيشة األشخاص المشردين
إطار  . تم استعراضالحالي الرئيسيالمحددة التي تتطلب استخدام األراضي بطريقة تشاركية وموثقة كما هو الحال في المشروع 

 و البالد ، في2016 /آذارمارس 16 ه فيونشر  عليه ، ووضع اللمسات األخيرةمن قبل العميل الم عد اإلدارة البيئية واالجتماعية
توقع أن تكون التأثيرات البيئية السلبية على الصعيد العالمي، ي  دار المعلومات الخاصة بالبنك الدولي على حد سواء. و في 

اإلجراءات الوقائية.  ألدواتاالمتثال من خالل  من حدتها تخفيفالويمكن  تهاطبيعبمواقع محددة في ومؤقتة و  ،المحتملة طفيفة
دار إلى  هارسلوتم إ   (PID/ISDS)بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة صحيفة معلومات المشروع / تحديث وثيقة وقد تم

 .تقييمالقبل  اوالكشف عنه المعلومات

 التحليل البيئي
  
 

 :الشرح
 
ية مشروع تنمأنشطة  نطاق لتوسع في. لن يكون لدون تغيير وبقاءهفئة بيئية 'ب' على أنه ف المشروع األصلي يصنت تم

يعتبر البنك الدولي أن الترتيبات الحالية لتنفيذ و  (.لفئة البيئية القائمة )بعلى اأي آثار وتعبئة الموارد المائية المجتمع الريفي 
 ت، نفذوالتمويل اإلضافي األول الرئيسيي إطار المشروع . وفثار البيئية واالجتماعية القائمة مرض  األتدابير التخفيف من 

اإلدارة  خطةلتنفيذ  مراكز التنسيق بتعيين المشروع وقام .مرضية بصورة القائمة اإلجراءات الوقائية أداةمتطلبات  الجهة المتلقية
المجتمعات المحلية المستفيدة تدريبا كما تلقت  .( في المناطق التي يجري فيها تنفيذ المشروعESMP) البيئية واالجتماعية

الفحص ب كما يتم القيام .لمشروعامختلف مستويات  مستمر علىية التأكد من أن التنفيذ االجتماعية بغو ة يالمتطلبات البيئب معني
تنفيذ ب المعنيةشهرية التقارير وتقوم وحدة إدارة المشروع باعداد ال .مع الوثائق المطلوبة منتظمالبيئي واالجتماعي كإجراء 

 تفعيل، تم مشروع الرئيسيالوعلى غرار  ض استعراضها.بغر البنك  وترسله إلى إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةمتطلبات 
 قدو  .لتقييم البيئيالسياسة التشغيلية لإلجراءات الوقائية الخاصة با  (OP/BP 4.01)العمليات/إجراءات البنك  سياسةمنشور 

هذا المشروع  ولن يمول .رائطلخلجديدة مع تحديث الجغرافية المناطق العكس يالقائم ل اإلدارة البيئية واالجتماعية إطار تنقيح تم
وعملية التمويل  مشروع الرئيسيالوعلى غرار  .آثار سلبية على البيئة لها أي من المدخالت الزراعية التي يمكن أن تكون توريد

ب أنشطة تتطل ةأيب التمويل اإلضافي الثاني -وتعبئة الموارد المائية مشروع تنمية المجتمع الريفي لن يقوم ، اإلضافي األول
 .شراء مبيدات اآلفات
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   المخاطر

 :الشرح

نظرا و  التوريداتإلشراف على إدارة اخاصة و تنفيذ البسبب ضعف قدرات  عالية الرئيسيلمشروع ل ةالعامكانت المخاطر بينما 
ستنفذ و  .كبير عموما التمويل اإلضافي الثاني تصنيف مخاطرفإن لدعم اإلضافي الالزم للمنطقة الجغرافية المحددة حديثا، ل

وحدة من خالل  وزارة الزراعة والمياه ومصايد األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكيةبواسطة  التمويل اإلضافي الثاني أنشطة
واالستثمارات  المشروعمعظم أنشطة  بينما ي توقع أن ـتكونمع الخبرة في عملية مماثلة،  الخاصة بهاالحالية إدارة المشروع 
لمشروع، والسياق المؤسسي لطبيعة التنمية المستندة إلى المجتمع المحلي فإن الناحية الفنية،  مبدئية منتوقعة المجتمعية الم

ال الذي  الشديدتقلب المناخ ، يضيف  . باإلضافة إلى ذلكعملية التنفيذ إلىضيف تحديات كبيرة يضعيف إلى حد ما، سوف ال
وهناك أيضا مخاطر  .للمشروع الطقس والمياه أخطار مخاطرعالية من  درجة ،ؤثر على المنطقةي والذييمكن التنبؤ به 

هذه هي العوامل التي يمكن و  .2016مرتبطة بالتغييرات القادمة في الحكومة في أعقاب االنتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان 
. وتجدر ؤسسية وضمان االستدامةالم اتأن تؤثر سلبا على تنفيذ أنشطة المشروع وتعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز القدر 

  .مالئمعلى نحو معمول بها تدابير التخفيف  كما أنيمكن مع ذلك التحكم فيها،  التي تم تحديدهاالمخاطر اإلشارة إلى أن 
  

 

  خدمة تعويض المظالم الخاصة بالبنك الدولي.   خامساً 

 
البنك الدولي أن يقدموا  من قبل المدعومة من المشروعاتسلبا  تأثروالمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يجوز ل   .24

(. GRS)أو خدمة تعويض المظالم التابعة للبنك الدولي  القائمة  المشروعاتمستوى المظالم على  تعويضشكاوى آلليات 
ويجوز لمشروع. في الشكاوى الواردة من أجل معالجة الشواغل المتصلة با على الفورالنظر خدمة تعويض المظالم ضمن وت
وقع،  قد وى إلى هيئة التفتيش المستقلة للبنك الدولي لتحديد ما إذا كان الضرراشكالم يالمشروع تقدالمتأثرة بلمجتمعات واألفراد ل

جراءات البنك الدولي. يقعأو يمكن أن  تنبيه البنك يجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد و ، نتيجة لعدم االمتثال لسياسات وا 
للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الشكاوى و إدارة البنك قد أعطيت فرصة للرد.  أن تكونالشواغل، و بمباشرة 

للحصول على مزيد من المعلومات و.  http://www.worldbank.org/GRSخدمة تعويض المظالم، يرجى زيارة موقع إلى 
 www.inspectionpanel.orgموقع  البنك الدولي، يرجى زيارةبية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش حول كيف

 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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 .إطار النتائج المنقحة: ألف المرفق
  

    

  
 :اسم المشروع

عبئة الموارد المائية وتالتمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي  -جيبوي 
(PRODERMO) (P157282) 

 
 ةنهائي  :الحالة ضافيالتمويل اإل :مرحلة المشروع

  
رئيس )رؤساء( 

  :فريقال
 محمد ميدوار

المتقدمة الوحدة 
 :بالطلب

MNC03  2016 /كانون الثانييناير 6محمد ميدوار في  :بواسطة اإلنشاءتم 

  
 :خط اإلنتاج

/المؤسسة تعميرلإلنشاء وال البنك الدولي
 الدولية للتنمية

 2016 /آيار مايو 8عمار في فاتيحة  :تعديل بواسطةتم ال GFADR :الوحدة المسؤولة

  
 :البلد

 جيبوتي
الحصول على 

السنة  في موافقةال
 :المالية

2016 

  
 :المنطقة

 االستثمارية المشروعاتتمويل  :أداة اإلقراض الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  
 :الرئيسيلمشروع عرف ام  

P117355 
 لمشروعااسم 

 الرئيسي:
 (P117355) (PRODERMO)وتعبئة الموارد المائية التمويل اإلضافي الثاني لمشروع تنمية المجتمع الريفي  -جيبوي 

 
. 
 للمشروع اإلنمائيةهداف األ 
 :الرئيسي - اإلنمائي األصلي للمشروع الهدف 
المستندة إلى تها على إدارة المياه والموارد الزراعية والرعوية في مناطق المشروع باستخدام نهج تشاركي للتنمية المياه، وتعزيز قدر على احصول المجتمعات المحلية الريفية  إمكانية زيادة فيهدف المشروع يتمثل  

 المجتمع
 (:AF) اإلضافي التمويل –لمشروع ل المقترح الهدف اإلنمائي 
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 النتائج

  
 المؤشرات األساسية للقطاع: نعم النظر في تم

 مستوى إبالغ النتائج: مستوى المشروع

  
 الهدف اإلنمائي للمشروعمؤشرات  

  
 الحالة

 النهائي الهدف الفعلي )الحالي( خط األساس   وحدة القياس األساس اسم المؤشر

  
 تم التنقيح

  
  

زيادة في عدد األسر المعيشية  : 1مؤشر ال
للحصول  مزيد من اإلمكانيةفية مع الري

معقولة  على مسافةمياه الشرب  اآلمن على
يابا( في مناطق المشروع  )ساعتين ذهابا وا 

 

 7470.00 3817.00 2160.00 القيمة العدد

/كانون ديسمبر  31 تاريخال
 2013 األول

 /كانون األولديسمبر  31
2015 

/كانون ديسمبر  31
 2019 األول

  
  

 3730من  زاد     عليقالت

  
 تم التنقيح

  
  

الماشية  رؤسفي عدد زيادة   :2المؤشر 
 للحصول اآلمن على مزيد من اإلمكانيةمع 

 في نطاقمعقولة ) على مسافةمياه الشرب 
 كيلومترا( في مناطق المشروع 20

 

 83420.00 12225.00 11075.00 القيمة العدد

  
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2013 ولاأل
 /كانون األولديسمبر  31

2015 
/كانون ديسمبر  31

 2019 األول

 38000من  زاد     التعليق  

 حتم التنقي 

تنظيم المجتمعات المحلية يتم   :3لمؤشر ا
مستندة إلى في مناطق المشروع في هياكل 

لجان و  اللجان التوجيهية المحليةالمجتمع )
أة/ جمعيات والمر  إدارة المراعي والمياه

إعداد بنشاط الذين يقومون بالصيادين( 
 والمائيمخططات التخطيط الرعوي وتنفيذ 

 

 143.00 44.00 39.00 القيمة العدد

/كانون ديسمبر  31 تاريخال
 2013 األول

 /كانون األولديسمبر  31
2015 

/كانون ديسمبر  31
 2019 األول

 91من  زاد     التعليق

لحيوانات المجترة ا رؤسزيادة في عدد   
 

 30400.00 9300.00 9750.00 القيمة العدد



35 
 

 ة للحذفعالم تم وضع
  

  

للحصول  مزيد من اإلمكانيةالصغيرة مع 
معقولة  على مسافةمياه الشرب  اآلمن على

كيلومترا( في مناطق  20 في نطاق)
 المشروع

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2013 األول
 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولتمبرسب 30

       التعليق التفصيل

  
 عالمة للحذف تم وضع

  
  

المجترات الكبيرة مع  رؤسزيادة في عدد 
مياه  للحصول اآلمن على مزيد من اإلمكانية

 20 في نطاقمعقولة ) على مسافةالشرب 
 كيلومترا( في مناطق المشروع

 

 7600.00 960.00 1325.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2013 األول
 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولسبتمبر 30

       التعليق التفصيل

  
 عالمة للحذف تم وضع

  
  

لمراعي ل: زيادة الكتلة األحيائية 3المؤشر 
المتاحة في المراعي المستهدفة في مناطق 

 المشروع

 

 460000.00 209580.00 149800.00 القيمة العدد

  
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2013 األول
 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولسبتمبر 30

       التعليق  

  
 عالمة للحذف تم وضع

  
  

بأن  الذين يشعرونن : المستفيدو 5المؤشر 
 ماستثمارات المشروع تعكس احتياجاته

 

 10h 00 45.00 0.00 القيمة النسبة المئوية

  
 /شباطفبراير 11  تاريخال

2015 
 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق  

  
 عالمة للحذف تم وضع

  
  

لحيوانات المجترة ا رؤسزيادة في عدد 
للحصول  مزيد من اإلمكانيةالصغيرة مع 
معقولة  على مسافةمياه الشرب  اآلمن على

ومترا( في مناطق كيل 20 في نطاق)
 المشروع

 

 30400.00 9300.00 9750.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2013 األول
 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولسبتمبر 30

       التعليق التفصيل

  
 عالمة للحذف تم وضع

  

المجترات الكبيرة مع  رؤسزيادة في عدد 
مياه  للحصول اآلمن على مكانيةمزيد من اإل

 20 في نطاقمعقولة ) على مسافةالشرب 

 

 العدد
 النوع الفرعي

 التفصيل

 7600.00 960.00 1325.00 القيمة

/كانون ديسمبر  31 تاريخال
 2013 األول

 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولسبتمبر 30
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       التعليق كيلومترا( في مناطق المشروع  

  
 عالمة للحذف تم وضع

  
  

لمراعي ل: زيادة الكتلة األحيائية 3المؤشر 
المتاحة في المراعي المستهدفة في مناطق 

 المشروع

 

 460000.00 209580.00 149800.00 القيمة العدد

/كانون ديسمبر  31 تاريخال
 2013 األول

 2017 /آيارمايو  31 2015/أيلولسبتمبر 30

       التعليق
 مؤشرات النتائج المتوسطة

  
 الحالة

 النهائي الهدف الفعلي )الحالي( خط األساس   وحدة القياس األساس اسم المؤشر

  
 تم التنقيح

  
  

لمياه ازيادة في عدد والسعة اإلجمالية لهياكل 
 المشروع التي يدعمها هاتأهيل الم عاد/المشيدة

 

 109.00/997529 39.00/143280 0.00/0.00 القيمة العدد

  
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

 109.00/997529     التعليق  
 74/680050من  زاد

  
 تم التنقيح

  
  

 الم عادو/أو  المستبعدةمناطق الرعي  مساحة
 طريق الحفاظ على التربة والمياه ها عنتأهيل

 

 8400.00 6400.00 0.00 القيمة (Haهكتار )

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

 6400من  زاد     التعليق

  
 تم التنقيح

  
  

خدمات الري  المتوفر لديها المساحة
 )هكتار(والصرف 

 

 145.00 105.00 62.00 القيمة (Haهكتار )

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

       التعليق

للدخل التي يدعمها  المدرةعدد األنشطة   
 

 97.00 31.00 0.00 القيمة العدد
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 تم التنقيح
  
  

/كانون ديسمبر 31 تاريخال المشروع
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

 47من  زاد     التعليق

  
 تم التنقيح

  
  

المدرة للدخل )سنة  ةعدد األنشطة الوظيفي
 (بعد إنشائهاواحدة 

 

  العدد
 النوع الفرعي

 التفصيل

 80.00 0.00 0.00 القيمة

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

نون /كاديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

 40من  زاد     التعليق

  
 تم التنقيح

  
  

لنساء التي تم لعدد األنشطة المدرة للدخل 
 تعزيزها /إنشاؤها 

 

  العدد
 النوع الفرعي

 التفصيل

 53.00 16.00 0.00 القيمة

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

       التعليق

  
 تم التنقيح

  
  

الفرعية الوظيفية بعد عام  المشروعاتعدد 
 إنجازها واحد من 

 

 163.00 48.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

 61د من زا     التعليق التفصيل

  
 جديد

  
  

دارة اإلزيادة النسبة المئوية للنساء في لجان 
اللجنة التوجيهية المحلية و لجنة إدارة )

 (المراعي والمياه

 

  العدد
 النوع الفرعي

 التفصيل

 30.00 20.00 0.00 القيمة

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

       التعليق

  
 تم التنقيح

  

  مخططات التخطيط الرعوي والمائيعدد 

 ويجري تنفيذها تم اعدادهاالتي 
 

 18:00 12.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول
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استنادًا  12ازداد من      قالتعلي التفصيل  
جديدة ال المناطقإلى 
التي سوف ست ال

التمويل عملية تغطيها 
 اإلضافي الثاني

  
 تم التنقيح

  
  

)أ( : علىعدد األشخاص الذين تم تدريبهم 
( إدارة الموارد )ب المائيةموارد الإدارة 

(، التخطيط والتنمية جالرعوية )-الزراعية
 رة للدخلاألنشطة المد التشاركية و )د(

 

 1860.00 552.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

 475من  زاد     التعليق التفصيل

  
 تم التنقيح

  
  

تسويق مصائد األسماك الجديدة 
ة للتخزين وتشييد/إعادة تأهيل البنية التحتي

 في إطار المشروع 

 

 9.00 7.00 0.00 القيمة العدد

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

 7من  زاد     التعليق

  
 تم التنقيح

  
  

منافع  بتحقيق المتعلقةالشكاوى المسجلة 
 علالتي تتم معالجتها بالف المشروع

 

 60.00 0.00 0.00 القيمة النسبة المئوية

/كانون ديسمبر 31 تاريخال
 2012 األول

/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
 2019 األول

 60اإلبقاء على      التعليق

  
 وضع عالمة للحذفتم 
  

  

الم عاد زيادة في عدد محطات تحلية المياه 
 التي يدعمها المشروع تأهيلها

 

 0.00 0.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

       التعليق التفصيل

  
 وضع عالمة للحذفتم 

 الم عاد/المشيدةزيادة في عدد اآلبار المحفورة 
 التي يدعمها المشروع هاتأهيل

 

 9.00 0.00 0.00 القيمة العدد

/كانون ديسمبر 31 تاريخال النوع الفرعي /كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30
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 2019 األول 2012 األول

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

 الم عاد/المشيدةزيادة في عدد اآلبار الرعوية 
 التي يدعمها المشروع هاتأهيل

 

 6.00 0.00 0.00 القيمة ددالع

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

 الم عاد/المشيدةزيادة في عدد اآلبار الزراعية 
 المشروع يدعمهاالتي  هاتأهيل

 

 19:00 0.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

زيادة في عدد الخزانات المفتوحة 
 المشروع يدعمهاالتي  هاتأهيل الم عاد/المشيدة

 

 7.00 6.00 0.00 القيمة دالعد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر 31 تاريخال

 2012 األول
/كانون ديسمبر 31 2015/أيلولسبتمبر 30

 2019 األول

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

لمياه ازيادة السعة اإلجمالية لهياكل 
 المشروع التي يدعمها هاتأهيل الم عاد/المشيدة

 

 0.00 القيمة (m3) مكعب متر
  
  
  

123100.00 629135.00 

 النوع الفرعي
  

 تكميلي

  
 وضع عالمة للحذفتم 
  

  

 الم عاد/المشيدة الصهاريجزيادة في عدد 
 المشروع التي يدعمها هاتأهيل

 

 32.00 31.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
ن /تشرينوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق التفصيل
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 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

خدمات الري لديها  المساحة المتوفر
 (haالجديدة ) - والصرف

 

 33.00 0.00 0.00 القيمة (Ha)هكتار  

 النوع الفرعي
/كانون يناير 31 تاريخال

 2012 الثاني
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول برسبتم 30

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  
  
  

  

خدمات الري لديها  المساحة المتوفر
 (ha) المحسنة - والصرف

 

 72:00 59.25 59.25 القيمة (Ha)هكتار 

 النوع الفرعي
/تشرين نوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آياريوما 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق التفصيل

 النوع الفرعي
/تشرين نوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق التفصيل

 وضع عالمة للحذفتم  
  

  

مساهمة المجتمع في التكلفة اإلجمالية 
 .للمشروع

 

 10.00 10.00 0.00 القيمة النسبة المئوية

  
 /شباطفبراير 11 تاريخال

2015 
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق  

  
 تم وضع عالمة للحذف

  
  

 التي تم تقديمها لعميل اأيام تدريب 
 

 3000.00 3121.00 0.00 القيمة العدد

  
 /كانون الثانييناير 1 تاريخال

2013 
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق  

 تم وضع عالمة للحذف 

  

 المرأة -لعميل المقدمة لأيام التدريب 
 

 900.00 1189.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
 /كانون الثانييناير 1 تاريخال

2013 
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30
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       ليقالتع التفصيل  

 تم وضع عالمة للحذف 

  
  

عدد األشخاص )المجتمعات المحلية 
ومصايد  وزارة الزراعة والمياهوموظفي 

( األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكية
 الذين تم تدريبهم

 

 494.00 568.00 0.00 القيمة العدد

  
/تشرين نوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو 31 2015/أيلول سبتمبر 30

       التعليق  

 تم وضع عالمة للحذف 

  
  

وزارة الزراعة والمياه ومصايد عدد موظفي 
 األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكية

 التشاركية تنمية المجتمع على )أ(المدربين 
(، جالرعوية )-إدارة الموارد الزراعية ب()

)ه(  ( مصائد األسماك،دصحة الحيوان )
 ،والوقائيةإجراءات البنك االئتمانية 

 

 19:00 16.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق التفصيل

 تم وضع عالمة للحذف 

  
  

ت في الوق التقدم المحرزيتم تقديم تقارير 
 المحدد

 

 35.00 27.00 0.00 القيمة العدد

  
/كانون ديسمبر  31 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق  

 تم وضع عالمة للحذف 

  
  

د ئمعدات مصاالصيادين لزيادة استخدام 
 المحسنة األسماك

 

 50.00 40.00 10.00 القيمة النسبة المئوية

  
 /شباطفبراير 11 تاريخال

2015 
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق  

  
 تم وضع عالمة للحذف

  
  

عدد الهياكل الوظيفية المستندة إلى المجتمع 
 المحلي

 

       القيمة العدد

       تاريخال  

       التعليق  
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للحذفتم وضع عالمة   

  
  

التي تم  الشغيليةمستخدمي المياه  رابطة
 هاو/أو تعزيز  إنشاؤها

 

 74:00 74:00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/كانون ديسمبر  31 تاريخ

 2012 الثاني
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق التفصيل

 تم وضع عالمة للحذف 

  
  

 رهاو حضتم ريبية التي عدد الدورات التد
 

 60.00 19:00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/تشرين نوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق التفصيل

 م وضع عالمة للحذفت 

و  اللجنة التوجيهية المحلية دد اجتماعاتع
 التي تم عقدها والمياهلجنة إدارة المراعي 

 

 710.00 471.00 0.00 القيمة العدد

 النوع الفرعي
/تشرين نوفمبر  1 تاريخال

 2011 الثاني
 2017 /آيارمايو  31 2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق التفصيل

 تم وضع عالمة للحذف 

 

 زيادة كمية األسماك التي تم صيدها
 

 50.00 10.00 0.00 القيمة النسبة المئوية

  
 /شباطفبراير 11 تاريخال

2015 
   2015سبتمبر/أيلول 30

       التعليق  
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 والدعم المنقحة التنفيذ ترتيبات: باء المرفق

 
 اإلدارة المالية

 
 ومصايد والمياه الزراعة ارةوزاستعراض ترتيبات اإلدارة المالية في بفريق اإلدارة المالية  قام  .1

 .السمكية والثروة الحيوانية والثروة األسماك
 
منشور سياسات العمليات  متطلبات اإلدارة المالية حسبلديها وحدة إدارة المشروع  تظلالتدابير المقترحة سوف وجود مع   .2

 يف المخاطر الحالي.، وسوف تحافظ على نظام إدارة مالية مقبول وتصن(OP/BP 10.00) إلجراءات البنك
 
عداد بوحدة إدارة المشروع تضطلع   .3 التقدم المحرز في تنفيذ المعنية بدورية التقارير المسؤولية اإلدارة المالية والمحاسبة وا 

ضمن أنشطة وحدة  التمويل اإلضافي الثانيسيتم تعميم تنفيذ و المشروع، بما في ذلك اإلنجازات المادية والمالية على السواء. 
 دارة المشروع.إ
 
( استخدام وحدة إدارة أبالتوصيات التالية من أجل الحفاظ على نظام إدارة مالية مقبول: ) وزارة الزراعةيتعين  أن توفي   .4

المشروع  ادراج( جفي الوقت المحدد دون تأخير؛ ) التقارير المالية المؤقتة( ضمان تقديم بالمشروع الحالية لتنفيذ المشروع ؛ )
( ضمان تقديم الميزانية السنوية وخطة العمل في الوقت المحدد مع عدم وجود تجاوزات د؛ )دليل عمليات المشروعفي الجديد 

 فعالية المشروع.من أشهر  6( تعيين مراجع حسابات خارجي في غضون هفي الميزانية؛ و )
 
 مرض  الجاري وتعبئة الموارد المائية مع الريفي تنمية المجتمشروع اإلدارة المالية بالنسبة لتصنيف تجدر اإلشارة إلى أن   .5

التأخير في إعداد الميزانية و ، التقارير المالية المؤقتة المعتمدةتأخر في تقديم  يعاني منالمشروع لقد كان . بصورة معقولة
 هيكلة.الإعادة  حثت علىعمل مع العديد من التجاوزات المتعلقة بالميزانية التي الالسنوية وخطة 

 
وحدة إدارة وكان لومساعد.  ومسؤول توريداتمنسق المشروع، ومسؤول مالي، من وحدة إدارة المشروع  تتألف: التوظيف   .6

داري  ماليالمشروع مدير  داري جديد. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تعيين  ماليسيتم تعيين مدير و استقال من منصبه.  ولكنهوا  وا 
 محاسب لدعم المسؤول المالي.

 
ة يواإلدارية، والمالية والمحاسب ،: تنفذ وحدة إدارة المشروع المشروع الجاري باستخدام اإلجراءات التنفيذيةبة الداخليةالرقا   .7

والوظائف والمسؤوليات لجميع األطراف المعنية في تنفيذ المشروع.  ،األدوار يحددالذي  دليل عمليات المشروعالموثقة في 
دليل عمليات ستخدم يسو ليشمل المشروع الجديد.  دليل عمليات المشروعإلى تحديث  جةبحاوحدة إدارة المشروع وسوف تكون 

وأن يقدم للحصول  دليل عمليات المشروعنعكس في يلزم أن ستطوال حياة المشروع وأي تغيير في اإلجراءات سوف ي المشروع
 البنك. من موافقةعلى ال
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ميزانية المشروع الجاري جنبا إلى جنب مع خطة العمل السنوية وتقديمها عداد بإوحدة إدارة المشروع تقوم : إعداد الموازنة   .8 

ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد و موافقة عليها. يتم إعداد الميزانية استنادًا إلى جداول تكلفة المشروع. للحصول على الللبنك 
عملية إعداد الميزانية السنوية وتجدر اإلشارة إلى أن يها. للبنك للموافقة عل هاميزانية سنوية وخطة عمل للمشروع الجديد، وستقدم

وحدة إدارة يتعين على ديسمبر/ كانون األول.  15وخطة العمل يجب أن تكتمل قبل بداية السنة المالية، وينبغي تقديمها بحلول 
وال السنة. أي تعديل على المشروع احترام تكاليف الوحدة في جداول التكلفة وممارسة الرقابة الصارمة على الميزانية ط

 موافقة البنك.على  وأن يتم تقديمه للحصول مبررا  سوف يكون بحاجة إلى أن يكونالميزانية، ال سيما من حيث التكلفة 
 
المسؤول  رقابةتحت و المحاسب واسطة " بCiel: سيتم تسجيل المعامالت في النظام المحاسبي "النظم المحاسبية للمشروع   .9

جراء  التقارير المالية المؤقتةإعداد  بمسؤوليةلمشروع لالمسؤول المالي ع يضطلالمالي.  دورية بين البيانات المحاسبية ال التسويةوا 
 .والتقارير المالية المؤقتة

 
مشروع جميع المصادر واالستخدامات لتمويل ال حسابشمل ي( سوف أالمبادئ المحاسبية العامة للمشروع هي كما يلي: )  .10

سيتم إدخال جميع المعامالت المتعلقة بالمشروع في نظام و والمصروفات المتكبدة.  المسددة بما في ذلك المدفوعات ،المشروع
في النظام المخصصة من حسابات المشروع  المصروفة الدفعات( سيتم أيضا إدخال بالمحاسبة على أساس االستحقاق؛ )

، والنفقات في إطار هذا واإليراداتااللتزامات،  المؤقتة التي تلخصوسوف يتم اعداد التقارير المالية المحاسبي للمشروع. 
لتصنيف النفقات ومصادر األموال المشار  سوف تمتثل الئحة الحسابات الخاصة بالمشروع( جالمشروع كل ثالثة أشهر؛ و )

الئحة الحسابات ينبغي أن تسمح و  .دليل عمليات المشروعإليها في جداول تكلفة المشروع وتوزيع الميزانية العامة باإلضافة إلى 
 والمكون الفرعي والفئة. ،حسب المكون المشروعبإدخال البيانات لتسهيل الرصد المالي لنفقات 

 
لمشروع لالبيانات المالية السنوية و  التقارير المالية المؤقتة الفصلية إعداد تقارير المشروع: يتضمن إعداد تقارير المشروع   .11
(PFS ينبغي أن .) المالي للمشروع، بما في ذلك: بالوضعالبيانات المتعلقة التقارير المالية المؤقتة تشمل 
 

 .بيان المقبوضات النقدية والمدفوعات حسب الفئة والمكون 
  السياسات المحاسبية والمذكرات التفسيرية بما في ذلك الكشف عن الحاشية على جداول: )أ( قائمة بجميع العقود

والمدفوعة وغير المدفوعة تحت كل عقد من العقود،" )ب(  ،بها االلتزامبين مبالغ  العقود التي تم الموقعة لكل فئة" ت
لحساب المخصص للمشروع، )ج( بيان المدفوعات النقدية باستخدام أساس بيان النفقات ا لرصيدبيان التسوية 

(SOE تحليل بيان الميزانية موضحا التوقعات والفروقات بالنسبة )زانية الفعلية، و )ه( قائمة شاملة بجميع لميل(، )د
 األصول الثابتة.

 
وحدة إدارة اعدادها من قبل معتمدة من قبل مراجع الحسابات الخارجي وينبغي  التقارير المالية المؤقتةيجب أن تكون   .12

رسالها إلى البنك الدولي في غضون  البيانات المالية  تقديمبغي يوما من نهاية كل ربع سنة. وين 45المشروع كل ثالثة أشهر وا 
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المالي؛  للمركزختامي البيان ال)أ( بيان التدفقات النقدية؛ )ب(  اآلتي البيانات المالية للمشروعأن تشمل  ويجبسنويًا.  للمشروع
لمشروع؛ )ه( بيان المقبوضات ا)ج( بيان االلتزامات الجارية؛ )د( إجراء تحليل للمدفوعات وعمليات السحب من حساب 

للمشروع؛ )ز( بيان المدفوعات النقدية  الحساب المخصصلرصيد  تسويةبيان ( مدفوعات النقدية حسب الفئة والمكون؛ )ووال
 وحدة إدارة المشروع. بواسطةجردها التي تم جميع األصول الثابتة بقائمة شاملة  ؛ و)ح(بيان النفقاتباستخدام أساس 

 
للمشروع بناء على طلبات السحب التي أعدتها للحساب المخصص البنك الدولي : سيتم توجيه األموال من تدفق األموال   .13

لدفع النفقات واألنشطة ذات المخصص سوف تستخدم وحدة إدارة المشروع األموال الموجودة في الحساب و وحدة إدارة المشروع. 
كون وحدة تسو النفقات المتكبدة. توثيق جميع  بمسؤوليةوحدة إدارة المشروع وسوف تضطلع الصلة بصورة حصرية للمشروع. 

 )يفضل أن يكون ذلك على أساس شهري(. الدوريةطلبات السحب نماذج عن تقديم  مسؤولةإدارة المشروع أيضا 
 
خارجي السنوي لحسابات المشروع جميع جوانب المشروع، وجميع ال التدقيق: سيغطي تدقيق البيانات المالية للمشروع   .14 

اإلدارة و سوف يشمل أيضا أنظمة المعامالت المالية، والرقابة الداخلية و ميع النفقات الملتزم بها للمشروع. استخدامات األموال وج
 .لبيانات النفقاتتضمن استعراضًا شامال يالمالية، وسوف 

 
 ، سيتم إطالق عملية توظيف الختيار مراجع2015نتهي في عام يعقد مراجع الحسابات الخارجي الحالي س حيث أن  .15

المقبولة للبنك الدولي، وينبغي  لوثائق المهام واالختصاصاتوفقا  هذا ن مراجع الحسابات الخارجييعيت وسيتمحسابات خارجي. 
، وفقا للمعايير الدولية والتمويل اإلضافي الثاني  والتمويل اإلضافي األول، الرئيسيبمراجعة حسابات المشروع أيضا أن يقوم 

سنوي بما في ذلك رأيه في البيانات الحسابات ال( تقرير مراجعة أ: )اآلتي مراجع الحسابات ي عدلمراجعة الحسابات. يجب أن 
المعني بالتقارير محدود ال( استعراض الرأي جمشروع؛ و )لل( رسالة إدارية على الضوابط الداخلية بالمالية السنوية للمشروع؛ )

رأى  وسيتم تقديم  لي في غضون ستة أشهر من اختتام كل سنة ماليةستقدم التقارير السنوية للبنك الدو و . المالية المؤقتة
مراجعا  توظفضمن وحدة إدارة المشروع أن وف تسو . مع التقارير المالية المؤقتةاالستعراض المحدود إلى البنك الدولي 

 فعالية المشروع.من أشهر  6للحسابات في غضون 
  

 الصرف
 

. وتجري متابعة المشروعات الفرعية من خالل آلية الضوابط المشروعيع عملية تنفيذ تم تعديل جدول الفئة لتبسيط وتسر   .16
النظام والتقارير المالية الدورية، وبعثات اإلشراف ومراجع الحسابات الخارجي.  برمجياتالداخلية المختلفة بما في ذلك 

 ارة المشروع.األشغال والسلع على مستوى وحدة إد القيام/ـتوريد ضافة إلى ذلك، يجريإلوبا
 

سيتم صرف عائدات المشروع وفقا إلجراءات الصرف التقليدية للبنك، وسوف تستخدم لتمويل األنشطة من خالل   .17
والدفع المباشر وسداد التكاليف وااللتزامات الخاصة مصحوبة بالوثائق الداعمة  ،إجراءات الصرف المستخدمة حاليا: أي السلف

و" المبادئ  خطاب شروط الدفع( وفقا لإلجراءات المبينة في بيانات النفقاتلسجالت و/أو مع ا الملخص)أوراق  المالئمة
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عداد التقارير إلكآلية  البيانات المالية للمشروعالتقارير المالية المؤقتة و ستخدم وف تسو البنك. الخاصة ب "صرفللالتوجيهية 
االلتزامات الخاصة و  التكاليف وسداد ،للدفع المباشرلطلب لنموذج اصرف. وسيكون حجم الحد األدنى الالمالية وليس ألغراض 

 .الحساب المخصصسقف من  ئةافي الم 20
 

 الحساب المخصص
 

 Banque du Commerceمنفصل في بنك تجاري ) حسابا مخصصاإدارة التمويل الخارجي ستفتح نيابة عن المشروع،  .18

et de l’Industrie de la Mer Rougeالمشروع من دوالر األمريكي لتغطية حصة اللدى البنك الدولي ب ( في جيبوتي مقبول
سوف تضطلع . و االعتمادمن مبلغ  دوالر أمريكي 800000 الحساب المخصصنفقات المؤهلة للمشروع. وسيكون سقف ال

 .المالئمةمع الوثائق الداعمة  ةالشهريالموارد تجديد دفعات ة تقديم طلبات يمسؤولبوحدة إدارة المشروع 
 

 وفي إطارالبنك.  المشروعات التي يدعمهالجميع اإللكتروني صرف ال : استحدث البنك الدوليالصرف اإللكتروني   .19
ضوئيًا عبر اإلنترنت من خالل نظام  هامسحو الوثائق الداعمة  وسيتم إرسال ،سيتم إجراء جميع المعامالت اإللكترونيصرف ال

لمشروع الجديد.في ا اإللكترونيصرف ال ستخدميسو لبنك. المتعاملين مع ا التواصل مع
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 (SOEsبيان النفقات )
 

 بالنسبة لطلبات السداد ولإلبالغ عن النفقات المؤهلة المدفوعة من الحساب المخصص:  .20
 
( للنفقات المتعلقة بعقود األشغال بمبلغ أقل من شروط الدفع خطابمن  4بيان النفقات في النموذج )المرفق           - 

القيمة؛  من حيث 150000عقود السلع والخدمات غير االستشارية بمبلغ أقل من و القيمة؛  دوالر أمريكي من حيث 300000
بمبلغ  المستقلينلخبراء االستشاريين اوعقود  ،قيمة أمريكي من حيثدوالر  100000عقود الشركات االستشارية بمبلغ أقل من و 

 وورش العمل وتكاليف التشغيل. ات،التدريب كافةالقيمة، فضال عن  من حيث 50000أقل من 
 
من مؤهلة )مثاًل، نسخ ال( والوثائق التي تثبت النفقات شروط الدفع خطابمن  4بيان النفقات في النموذج )المرفق           -

 أعاله. ار إليهاالمشعقود تزيد على المبالغ  النفقات مقابل ال وهي تلكأإيصاالت وفواتير الموردين( لجميع النفقات األخرى، 
 
 (.من خطاب شروط الدفع 5مرفق الللرابطة ) مسبق الستعراضالعقود التي تخضع  مقابلنموذج مدفوعات    -
 
 (.من خطاب شروط الدفع 6مرفق ال) تسوية الحساب المخصصبيان    -
 

ى يصاالت وفواتير الموردين، أعلمؤهلة، مثل نسخ من إالالسجالت التي تثبت النفقات  :بالنسبة لطلبات الدفع المباشر   .21
 .الطلبحجم لالحد األدنى  من 

 
 الحوكمة ومكافحة الفساد

 
أخصائي اإلدارة وجدير بالذكر أن على موارد المشروع، مما يؤثر سلبا على نتائج المشروع.  ااالحتيال والفساد قد يؤثر   .22

لمشروع، فضال عن الخبراء االستشاريين للمشروع ووضع مع اب العملفريق  رئيسعمل عن كثب مع الدولي لبنك ل التابعالمالية 
ما وتجدر اإلشارة إلى أن المخاطر.  حدة لنقاط الضعف المحتملة واتفقوا على اتخاذ إجراءات للتخفيف من متكامال االفريق فهم
 ،وترتيبات اإلبالغ المالية، لإلدارةمع فصل مفصل  دليل عمليات المشروع، بما في ذلك مقترحة ترتيبات ائتمانيةمن ورد أعاله 

أن يكون لها تأثير جوهري  من المرجحلمخاطر االحتيال والفساد التي أن تتصدى المتوقع من االستعراض و ومراجعة الحسابات 
 على نتائج المشروع.

 
 وسيتم إجراء ذلكع العام على المشرو  هالبنك بالتزامن مع إشرافستخضع اإلدارة المالية للمشروع إلشراف : خطة اإلشراف   .23

 سنة.الثالث مرات على األقل في 
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ستنتاجات المسجلة في الجميع الوثائق الداعمة التي تم الحصول عليها كانت لدعم ا الوثائق الداعمة وحفظ السجالت:   .24
 .اإلدارة الماليةتقييم 

  
 ترتيبات التوريدات

 
 يقوم بتوريدهالسلع واألشغال، باستثناء األنشطة المدرة للدخل التي جميع ا توريدوحدة إدارة المشروع بمسؤولية تضطلع   .25

 يتعين تمويلهاالمجتمعات المحلية تشارك في اختيار أنواع األنشطة التي  إال أنلمشروع، بدعم من وحدة إدارة المشروع. اراعي 
التمويل اإلضافي  وحدة إدارة المشروع في سياقالخاصة ب التوريد اتتقييم لقدر  وقد تم إجراءمن خالل اللجان التوجيهية المحلية. 

( انخفاض مشاركة بمحدودة ؛ )ال الفنيةوالقدرات التوريدات ( أالرئيسية التالية: ) التوريداتتم تحديد مخاطر قد المقترح و  الثاني
( حفظ دلى العقود؛ و )اإلشراف عو لتخطيط ل( التأخير في التنفيذ نظرًا جمحلية؛ و) سوقية اتقدر وجود مقدمي العطاءات وعدم 

تلقي التدريب  في( سيستمر موظفي التدريب ب؛ )التوريدات( تحديث دليل أالتالية: )  التخفيفسيتم تنفيذ تدابير و السجالت. 
وحدة إدارة  مساعدةل( توظيف المهندسين جمن قبل الموظفين السابقين والمشاركة في التدريب في مركز متخصص؛ )

د؛ و وتقارير تقييم العطاءات، وفي اإلشراف على العق ،ووثائق العطاءات ،اميم والمواصفات الفنيةفي إعداد التص  المشروع
في االعتبار الدروس  األخذ( ه؛ و )ينمن أجل جذب المزيد من مقدمي العطاءات الوطني العقود لتجميع( وضع استراتيجية د)

كل ستة أشهر  التوريداتاإلشراف على  تواترظل يسو  .خطيطمن العقود السابقة في تحديد متطلبات التأهيل والتالمستفادة 
 ستظل عالية. التوريد ككلمخاطر وتجدر اإلشارة إلى أن والعتبات األصلية دون تغيير.  التوريدظل طرق تسو 
 

تمويل الألنشطة بالنسبة لمؤسسة الدولية للتنمية دون تغيير ل ةاألصلي ةمنحلالمتفق عليها ل التوريدبقى ترتيبات تس  .26
الخاصة بالبنك  المبادئ التوجيهية"المقترح  التمويل اإلضافي الثانيالتي ستمول من  التوريدسوف تتبع عقود و . اإلضافي الثاني

واعتمادات المؤسسة والتعمير في إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء  يةاالستشاراغير الخدمات و السلع واألشغال  توريد: الدولي
(؛ و "المبادئ للتوريد( )المبادئ التوجيهية 2014 /تموزو)المنقحة في يولي 2011بتاريخ يناير/ كانون الثاني  الدولية للتنمية ،"

اعتمادات المؤسسة والتعمير ومنح و إلنشاء لاالستشاريين في إطار قروض البنك الدولي الخبراء التوجيهية: اختيار وتوظيف 
تموز عام  و/)المنقحة في يولي 2011لدولي،" مؤرخة في يناير/ كانون الثاني الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك ا

منع ومكافحة االحتيال المعنية ب(. كما سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالخبراء االستشاريين ( )المبادئ التوجيهية2014
اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، مؤرخة منح و و  لإلنشاء والتعمير والفساد في المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي

 لمشروع.على ا 2011والمنقحة في يناير/ كانون الثاني  2006 /تشرين األولأكتوبر 15في 
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طرق التوريد والعتبات المنطبقة على التمويل اإلضافي الثاني .  27

 .المقترح هي كالتالي

 

 مسبقلاستعراض العتبات ا التوريدعتبات  التوريد طرق
 السلع

دوالر أمريكي  (ICB) العطاءات التنافسية الدولية  لالستعراض خاضعةجميع العقود  ≤  300,000 
 مسبقال

دوالر أمريكي  (NCB)  العطاءات التنافسية الوطنية  50,000 >  

 دوالر أمريكي ≥ 300,000 

 لالستعراض خاضعةجميع العقود 
 مسبقال

 لالستعراض ل عقدان خاضعانأو  دوالر أمريكي >50,000 التسوق
 مسبقال

في  المنصوص عليهامعايير الالوفاء ب  المباشرالتعاقد 
من المبادئ التوجيهية  3.7الفقرة 
 للتوريد

 لالستعراض خاضعةجميع العقود 
 مسبقال

 األشغال
 لالستعراض خاضعةجميع العقود  دوالر أمريكي  ≤2,000,000 (ICB) العطاءات التنافسية الدولية

 مسبقلا
 دوالر أمريكي <200,000 (NCB)  العطاءات التنافسية الوطنية

 دوالر أمريكي ≥2,000,000

 لالستعراض خاضعةجميع العقود 
 مسبقال

  ≤100,000  جميع العقود دوالر أمريكي  >200,000 التسوق

 و

دوالر  >100,000  أول عقدان
 أمريكي

 مسبقالستعراض العتبات ا طبيققابلية الت ينستشاريالا الخبراءأساليب اختيار 

 QCBS, QBS,LCS, CQS)الشركات 

and SSS) 
للخبراء  لمبادئ التوجيهيةلوفقا 
 ينستشارياال

جميع ، و دوالر أمريكي 50,000  ≤
 واحدالمصدر الاختيار  عقود
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دوالر أمريكي )االستثناء  25,000 ≤ المستقلينالخبراء االستشاريين 
ر اختيار المصد الذي ادخل على

وتلك ذات القانونية والمهام ، الواحد
جميع تخضع ، حيث بالتوريدات الصلة
 المسبق( لإلستعراضالعقود 

  

لتمويل وحدة إدارة المشروع ل التي أعدتها 2016 /نيسانأبريل 6( بتاريخ PPاألولية ) التوريداتخطة  خطة التوريدات.
المسبقة، متاحة في وحدة إدارة المشروع وعلى مواقع البنك  ستعراضاالوأساليب  التوريد، بما في ذلك عتبات اإلضافي الثاني

)أو كما هو مطلوب( لتعكس  بصورة سنويةباالتفاق مع البنك  التوريدات. سيتم تحديث خطة على شبكة اإلنترنت الدولي
 والتحسينات في القدرات المؤسسية. المشروعاحتياجات تنفيذ 
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