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  جمهورية أفغانستان اإلسالمية

  تقرير مرحلي عن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

عرض تقارير مرحلية عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية عادة على الرغم من أنه ليس بالمطلب الرسمي 

 انخراط الصندوق  إال أن هذه المذكرة اإلعالمية ترد على أساس استثنائي بسبب طبيعة،على المجلس التنفيذي

 2008كانون األول / وااللتزام الذي تم قطعه عندما ناقش المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر،في أفغانستان

  .برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي صاغه الصندوق ألفغانستان

   المقدمة– أوالً

   معايير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية–ألف 

نيسان /يذي على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي ألفغانستان في أبريلوافق المجلس التنف -1

وزارة التنمية وإعادة ه توقد تمت مناقشة البرنامج المقترح سابقا واالتفاق عليه في اجتماع ترأس. 2008

ية وقد صيغ برنامج الفرص االستراتيجية القطر. وحضره أصحاب المصلحة الرئيسيوناإلعمار الريفي 

 وهو يهدف إلى دعم ورفد  اآلخرين،بالتشاور الوثيق مع السلطات األفغانية ومع الشركاء اإلنمائيين

 كما تم ،المناصرة للفقراءالحكومة األفغانية والشركاء اإلنمائيين الوطنيين والدوليين سياسات وبرامج 

 . األهداف اإلنمائية لأللفية وبما يتماشى مع،ستراتيجية اإلنمائية الوطنية ألفغانستاناالتصوره في 

 وهو أول 2012-2008ويمتد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي على فترة أربع سنوات من  -2

 وكان من بين أول برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي تمت .برنامج يصوغه الصندوق ألفغانستان

وقد انطوى تصميمه على . الجديدة في الصندوقصياغتها وفقا لعملية البرامج المستندة إلى النتائج 

 .استعراض منتصف الفترة للنتائج والتقدم المحرز فيه

، أي تقريبا في منتصف فترة األربع 2011آذار / مارس27 إلى 19من المدة تم استعراض منتصف  -3

 مشاورات مسهبة مع الوزارات الحكومية والجهاتالمدة وقد عقدت بعثة استعراض منتصف . سنوات

 .المانحة وغيرها من أصحاب المصلحة

   منذ تقدير برنامج الفرص االستراتيجية القطريةالقطريالسياق التغيرات في  -باء 

، بدأت الحكومة باكتساب القدرة واالستقرار الضروريين إليصال الخدمات على المستويات 2008منذ عام  -4

سيادية مما هو ضروري أدوات إيجاد ها في أنه ما زالت هناك تحديات معتبرة تواجهإال . تدنياًاألشد 

وقد استمرت أهم المعوقات الرئيسية فيما .  الشعب األفغانييدلضمان أن تكون الوصاية بشكل كامل في 

 منافسا الحكومة في السيطرة على 2008يتعلق باألمن حيث ازداد التمرد والعصيان انتشارا منذ عام 

 ،زال ضعيفا  ة إلى ذلك فإن التنسيق بين الجهات المانحة ماباإلضاف. مناطق كانت مستقرة في السابق
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وتتطرق الحكومة إلى ذلك حاليا من خالل إعداد برامج األولويات القطرية كمنصة رئيسية لتمويل 

 من خالل الحكومة ة باإلضافة إلى زيادة نسبة تمويل المعونة التي يتم تحويلها مباشرالمجتمع الدولي

كذلك تتم معالجة مسألة الفجوة في التخطيط ).  بالمائة50 بالمائة إلى 20ن زيادة مالتمت مناقشة (

ال مركزية إلى والميزنة وبناء القدرات بين المركز والمحافظة والمقاطعة من خالل بداية التحول 

 .اتخاذ القرارات من كابولواالبتعاد عن السلطات 

 169 من أصل 155فها حسب األمم المتحدة في المرتبة إذ جاء تصنيتقريباً أفغانستان أفقر بلدان العالم تعد  -5

 عقود تقريبا منذ الغزو ة وقد تأثرت أفغانستان بسلسلة من النزاعات التي استمرت على مدى ثالث.1بلدا

 مليون نسمة، 15.5 آخر إحصاء رسمي أجري في ذلك العام كان عدد السكان فيو. 1979يتي عام يالسوف

مكتب اإلحصاء المركزي في أفغانستان  (اً مليون24داد السكان فتتراوح ما بين أما التقديرات الحالية لتع

 بالمائة 80حوالي تمركز  مع )2006 مؤشرات التنمية العالمية لعام ،البنك الدولي (اً مليون30 و)2006عام 

السكان هم  بالمائة من 52وأفغانستان هي بلد فتي حيث أن . من جميع سكان أفغانستان في المناطق الريفية

 46 أما النساء فيشكلن ، بالمائة من إجمالي السكان54 ويبلغ تعداد الرجال حوالي .2 أو أقل17في سن 

 بالمائة 36بحوالي  والزراعة هي أهم قطاع بالنسبة للعمالة حيث يسهم القطاع الزراعي الرسمي .بالمائة

 . إلى هذه النسبة بالمائة47فيسهم بإضافة  أما إنتاج األفيون غير القانوني ،من الناتج المحلي اإلجمالي

 ، بالمائة17 وما فوق ممن تلقوا أي نمط من أنماط التعليم الرسمي 25ال تتجاوز نسبة السكان من عمر  -6

 بما في ذلك التهميش ، وأما العنف المهيكل. بالمائة فقط6في حين أن هذه النسبة للنساء ال تتجاوز 

 .رية للفقرزب المستويات الم فإنه يتفاقم بسب،المستمر للنساء

 بالمائة من مجموع اإلنفاق العام في 90 اً تشكل المساعدة الدولية حالي،ومع انخفاض العوائد الحكومية -7

.  فقطاً أمريكياً دوالر1 419 مع حصة للفرد الواحد من الدخل القومي اإلجمالي بما ال يتجاوز ،البالد

المؤسسات الديمقراطية أنشئت  إذ ، إحراز الكثير تم، ومع إسقاط نظام طالبان2001ومنذ عام 

المدارس أنشئت كذلك ؛  وأدخلت تحسينات معتبرة على الرعاية الصحية وعلى التلقيح؛والوزارات

المعاناة لظروف ا زالوا يخضعون مإال أن معظم األفغانيين  .االبتدائية والطرقات والبنى األساسية للنقل

هنالك تفاوت ذلك،  باإلضافة إلى . حاليا التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا ويتهدد اإلجرام،وانعدام األمن

واسع في التوزيع الجغرافي للمعونة حيث أن بعض الجهات المانحة الرئيسية توجه حصة غير متناسبة 

ومعظم المعونة توجه إلى كابول وغيرها من .  حيث التمرد في أشده،من أموالها إلى المحافظات الجنوبية

على موارد أقل مما تحتاجه تحصل الزراعة وما زالت  ، الحضرية عوضا عن المناطق الريفيةالمناطق

 .ليس بالبعيدحتى وقت 

ومن وجهة نظر المجموعة المستهدفة للصندوق فإن الحقيقة االقتصادية الكلية األكثر وضوحا هي أن  -8

تفاعات أسعار األغذية  وقد حركتها إلى حد كبير ار،أسعار المستهلك قد تضخمت في مناسبات عدة

كذلك فقد ارتفعت تكاليف نقل السلع إلى وفي هذا البلد .  وهي ظاهرة تعكس التوجهات الدولية،والوقود

                                                      
  .2010مسارات إلى التنمية البشرية، تقرير األمم المتحدة اإلنمائي؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : الثروة الحقيقية لألمم 1
  .أفغانستان: 2005تقدير الوطني للمخاطر والضعف ال 2
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وتحت هذه . جيران أفغانستان عوائق على تصدير القمحكما وضع  ،الذي تحيطه اليابسة من كل جهة

 .كانت في طور االرتفاع في السنوات األخيرةوتة ولكنها باإلجمال انتاجية الزراعية متفإل كانت ا،الظروف

 من نهج التنمية الريفية وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية جزءا متأصالغدت  2009منذ عام  -9

 متعدد الوزارات الذي حقق اندماجا بين متطلباته المؤسسية وجملة من برامج األولويات الوطنية الشامل

 .المنبثقة عن عملية كابول

ر القيادة ضمن يلمتطلبات المؤسسية الخاصة بوزارة الزراعة والري والثورة الحيوانية في ظل تغينشأت ا -10

ر استعراض هيكلية الوزارة وبرامجها بما يوقد أثار هذا التغي. 2008تشرين األول /الوزارة في أكتوبر

ولويات االستراتيجية كانت جزءا فرعيا من أالتي يتماشى مع استراتيجية تنمية الزراعة والقطاع الريفي 

 وقد تطورت استراتيجية تنمية الزراعة والقطاع الريفي لتغدو خطة رئيسية .الوطنية للتنمية في أفغانستان

 وفي نهاية المطاف اإلطار الوطني للتنمية الزراعية وخارطة طريق للقطاع ،2009للزراعة في عام 

عملية كابول التي انخرطت فيها مخرجات وقد دعمت هذا التطور . الزراعي للسنوات الخمس القادمة

 وزارة في مجموعات تنموية ثالث للتنمية الريفية والزراعية، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية ة عشرست

ويترأس مجموعة التنمية .  بالمائة من الميزانية اإلنمائية80 مديرة أكثر من ،البنى األساسية والطاقة

 وهي تتألف من وزارة التنمية وإعادة ،ة والري والثروة الحيوانيةالريفية والزراعية وزارة الزراع

ويتمثل الهدف اإلجمالي لهذه . المخدراتمكافحة  ووزارة ، ووزارة الطاقة والمياه،اإلعمار الريفي

 ، برامج لألولويات الوطنيةةالمجموعة في تطوير مجتمعات ريفية ورعوية مزدهرة وقد تم وضع أربع

ة والطبيعية؛ ـة للموارد المائيـالتنمية الوطني) 1: (وهذه البرامج هي. ولي بدعمهاالمجتمع الدوأوصى 

التعزيز ) 4(الوصول الريفي الوطني؛ ) 3(التنمية الوطنية الشاملة لألسواق واإلنتاج الزراعي؛ ) 2(

 .الوطني للمؤسسات المحلية

دى السنوات القليلة الماضية  فقد نضج الجدل حول التسيير دون الوطني على م،وباإلضافة إلى ذلك -11

 وسيتم .واستكمل في ظل الدائرة المستقلة للتسيير الوطني ووزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية

 وكذلك الكيانات التمثيلية من ،ترشيد اآلليات الموجودة حاليا على مستوى المقاطعة والمستوى المجتمعي

 مع احتمال تجميع ،غدو مجالس قروية ومجالس مقاطعاتخالل تحسين القواعد الناظمة ونقل الموارد لت

تقرير كيف من وعندها ستتمكن الوزارات المسؤولة . األخيرة وفقا للخطوط االجتماعية واالقتصادية

 والقواعد الناظمة المطلوبة لضمان ،لتحويالت إلى المجتمعات المحليةيستند إلى الميزانية لستطور نظاما 

 .الشفافية والمساءلة

وضع األمني في البالد آخذ في التدهور على مدى السنوات القليلة الماضية حتى في المناطق التي تم ال -12

 وبالتالي يمكن اختيارها للتنفيذ المبدئي لبرنامج دعم الثروة الحيوانية ،تحديدها أساسا على أنها مستقرة

يا لالنتقال المادي المتدرج  تم استكمال خطة متفق عليها دول2011وفي عام . والتمويل الصغري الريفي

 مع اإلعالن عن أول ست ،لألمن من القوة الدولية للمعونة األمنية إلى قوات األمن الوطني في أفغانستان

وقد كان لجميع هذه التطورات أثر معتبر على قدرة الحكومة على . 2011آذار /محافظات في مارس

 .ةإيصال الخدمات في بيئة آمنة ومستقر
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  ز وأهمية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي صاغه الصندوقموج –ثانياً 

منذ التقدير األولي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية تم إحراز تقدم معتبر في السياسة الوطنية في  -13

 ،نكذلك فقد أدى استكمال االستراتيجية الوطنية المؤقتة للتنمية في أفغانستا. مجال التنمية والتسيير واألمن

والمصادقة عليها لتغدو إطارا إنمائيا شامال متكامال على صيغة االستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في 

وتبع ذلك عملية كابول التي . 2009عام ل إلى صياغة استراتيجيات القطاع 2013-2008أفغانستان للفترة 

طاعي للوزارات األفغانية بهدف  ونجم عنها التوزيع الق،2010تموز /يوليوفي بدأت في مؤتمر كابول 

 .استكمال قائمة برامج األولويات الوطنية

  األهداف االستراتيجية – ألف

يتطرق برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفقر الريفي المنتشر في بلد مزقته الحروب واتسم بالمعاناة  -14

لذي يحتمل للصندوق أن يلعبه في  وهو يحدد الدور ا.وانعدام المساواة والحرمان االقتصادي واالجتماعي

 وبالتالي توفير منصة للحوار والتنسيق مع الحكومة ومع أصحاب ،التحالفات والشراكات االستراتيجية

ويتسم هذا البرنامج بالمرونة ويتوقع إجراء استعراضات سنوية له . المصلحة الدوليين والمحليين اآلخرين

 .حفظ السالم وإعادة الوفاق وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاعاتللتأقلم مع العملية الهشة لبناء الدولة و

يتمثل الهدف اإلجمالي للبرنامج في الحد من انعدام المساواة بين الجنسين ورفع المكانة االقتصادية  -15

تعزيز قدرة ) 1: ( وأما أهدافه المخصوصة فتتمثل في.والمجتمعية للمجتمعات المحلية المهمشة والضعيفة

سسات اإلنمائية المحلية وأصحاب المبادرات الفردية والوكاالت الحكومية المحلية على التخطيط على المؤ

زيادة الوصول إلى الخدمات المالية التي ) 2(المستوى المحلي وتنمية المشروعات والنمو االقتصادي؛ 

 .ةتعزيز األصول والمهارات وإنتاجية األسر الريفي) 3(تركز على الريف؛ 

 إال أن الصندوق ،ن أن الوضع األمني يبقى عائما وما زالت الحافظة القطرية في طور النضجوفي حي -16

في حاجة على المدى القصير والمتوسط ألن يحد من انتشاره الجغرافي لتطوير نموذج تشغيلي متكامل 

ون وفي الوقت نفسه ال بد من أن يك. ومتمم يفضي إلى المشاركة في التمويل مع جهات مانحة أخرى

 ولكن الوضع األمني فيها ،المزيد من استثمارات الصندوقتستحق مناطق جغرافية بوجود هنالك اعتراف 

 .يشكل تحديا حتى بالنسبة للبرامج الوطنية الرئيسية

   أهمية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية–باء 

طورات التي طرأت على  والت2008يرات والتعديالت منذ عام يبعين االعتبار مسألة التغمع األخذ  -17

السياسة والمستويات المؤسسية متضافرة مع التدخالت التي تعمل إلرساء االستقرار واألمن في جميع 

ضمن األطر السياساتية ذات الصلة والمبادئ بصورة عريضة  فإن هذا البرنامج ما زال يقع ،أنحاء البالد

 .التوجيهية للحكومة

 وألهدافه 2015- 2011امل لإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة كذلك فإنه يقع تماما ضمن الهدف الش -18

الموارد الطبيعية وقاعدة األصول االقتصادية المعززة واألكثر ) 1: (االستراتيجية األربعة المتمثلة في
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الوصول المعزز إلى جملة من الخدمات ) 2(قدرة على الصمود لصالح فقراء الريف نساء ورجاال؛ 

لكل من فرادى فقراء الريف نساء ورجاال (القدرات المعززة ) 3(ساء ورجاال؛ لصالح نساء الريف ن

البيئات السياساتية والمؤسسية المحسنة للمجتمعات الريفية ) 4( لالستفادة من الفرص الجديدة؛ )ومنظماتهم

 .التي يعمل فيها الصندوق

 والسياسات الشراكات –جيم 

 ة والتمويل الصغري الريفي من الشراكات القيمة مع المنظماتاستفاد تنفيذ برنامج دعم الثروة الحيواني -19

 غير الحكومية الرئيسية في الوقت الذي كانت فيه حكومة أفغانستان غير قادرة على التغطية الكاملة الدولية

وبتنفيذ هذا البرنامج وجد الصندوق فرصا متزايدة للعمل بصورة مباشرة مع وزارة . إليصال خدماتها

، تتضمن  وحتى تاريخه.صول إلى التنسيق والقرارات المستندة إلى النتائج ضمن الوزارةالزراعة للو

اإلصالحات المطلوبة لبناء القدرات العامة لموظفي الوزارة :  ما يليةالقضايا السياساتية الرئيسية المحدد

؛ ة الحيوانيةالتحسينات المطلوبة في اإلرشاد الزراعي ودعم الثرو؛ على مستوى المحافظة والمقاطعة

 .تعبئة المدخرات من المجتمعات الريفيةباإلطار القانوني المطلوب للسماح لمؤسسات التمويل الصغري 

  إدارة الحافظة وإطار اإلقراض–دال 

التي يمكن فيها تحسين إدارة الحافظة الجوانب يسلط برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الضوء على  -20

 تحسين تصميم المشروعات للحد من إمكانية سوء صرف أموال )1: (منها على سبيل المثالو

توليد المزيد ) 3(زيادة دعم التنفيذ لتحسين التركيز على الفقر والتمايز بين الجنسين؛ ) 2(المشروعات؛ 

مخصصات أفغانستان وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس بلغت و .من بيانات الرصد والتقييم المفيدة

 مليون دوالر أمريكي مما هو 29.7 وهنالك ،2009- 2007يون دوالر أمريكي للفترة  مل26.9األداء 

  .لنظام لمشروع جديدلمتوفر حاليا بموجب الدورة الحالية 

  التقدم المحرز في التنفيذ –ثالثاً 

  أثر التغيرات األخيرة على أهداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية –ألف 

مج الفرص االستراتيجية القطرية المتمثل في الحد من انعدام المساواة بين يبقى الهدف اإلجمالي لبرنا -21

الجنسين وزيادة المكانة االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحلية المهمشة والضعيفة منسجما على 

 إال أن هذه الغاية وأهدافها المخصوصة بحاجة لبعض ،جميع المستويات السياساتية واالستراتيجية

ت واإليضاحات الطفيفة لضمان مواءمة مماثلة مع التطورات والمبادئ التوجيهية الجديدة ضمن التعديال

 .قطاع التنمية الريفية والزراعية

الحد من انعدام المساواة بين الجنسين وزيادة المكانة االجتماعية واالقتصادية : الهدف الشامل -22

أي (ف متسقا مع أولويات الحكومة الوطنية  يبقى هذا الهد.للمجتمعات المجتمعية الضعيفة والمهمشة

) أي استراتيجية تنمية الزراعة والقطاع الريفي(والقطاعية ) االستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان
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 على الحاجة  الضوءإذ سلطت هذه األولويات كلها )أي اإلطار الوطني للتنمية الزراعية(والوزارية 

وفي جميع التدخالت التي . اة بين الجنسين وبين المجموعات اإلثنيةالواضحة للحد من انعدام المساو

رص االستراتيجية  ستركز االستثمارات أساسا على النساء والف،سيستمر بها الصندوق في دعم البلد

 إذ أن النساء قد تخلفن عن الركب في أفغانستان ، االجتماعية واالقتصاديةلتعزيز إنتاجيتهن ومكانتهن

 . طويلة من العزلة والتمييز والعنف ضدهننتيجة لسنوات

يروج اإلطار الوطني للتنمية الزراعية إلدماج التمايز بين الجنسين في المشروعات الزراعية من خالل  -23

وسائل متعددة عبر الترويج لتنمية الدواجن الريفية وإنتاج األلبان وزراعة البستنة وإنتاج البذور وتجهيز 

 ؛ وإشراك النساء والرجال؛حصول على الدعم لممثلي المجتمعات المحلية وال؛األغذية وتربية النحل

 وتعزيز مهارات األعمال التي تتمتع ؛ وإدراك تنوع أوضاع النساء؛وعرض مساهمة النساء في الزراعة

 واستخدام البرمجة الزراعية إلدراج جملة من األنشطة مثل أنشطة ؛ والعمل مع الموظفات؛بها النساء

 ومهارات األعمال البسيطة ، لتوليد الدخل وإنتاج األغذيةالتقنية والمهارات ،واإللمام بالحسابمحو األمية 

وسيعزز الجمع بين هذه األنشطة من ثقة .  والصحة والتثقيف التغذوي،)تحليل األسواق ومسك الدفاتر(

 .ن ومجتمعاتهنهعم أسر وبالتالي بقدرتهن على اتخاذ القرارات والقيام بدور تفاعلي في د،النساء بأنفسهن

تستمر مشروعات الصندوق في دعم أنشطة محددة لطالما لعبت فيها النساء س ،واعترافا بالسياق الصعب -24

وباإلضافة إلى .  وبالتالي السحوبات والمنتجات منها،رئيسيا مثل إدارة الحيوانات الصغيرةتقليديا دورا 

 وسوف . بالتعاون مع الشركاء الرئيسيينذلك ستطور حزمة متكاملة من الخدمات المخصصة للنساء

تستهدف المشروعات التي يمولها الصندوق أيضا المجتمعات الضعيفة التي تم إغفالها مثل مجتمعات 

الكوتشي الرحل الذين عانوا نتيجة إلغالق المسارات التقليدية ولموجات الجفاف الطويلة التي قضت على 

لي شبه المرتحل خطرا حقيقيا يتمثل في خسارة طريقته التقليدية هذا المجتمع المحيواجه و. معظم قطعانهم

 . وبالتالي فهو بحاجة ملحة للمساعدة،في العيش

تعزيز القدرة على التخطيط وتجهيز المشروعات والنمو االقتصادي على : 1الهدف االستراتيجي  -25

ية مقارنة بتكرار  التجريبتهصيغب على الرغم من كون هذا الهدف ما زال هاما .المستوى المحلي

أخذنا بالحسبان التغيرات وإذا .  فال بد من إيالء تركيز أقل على النهج المتدرج،التدخالت الرئيسية

 تركيز و)مثل تشكيل المجالس القروية ومجالس المقاطعات(الدستورية الحالية في التسيير دون الوطني 

اتباع  فال بد من ،يط على المستوى المحليالعديد من البرامج الوطنية على بناء المؤسسات ودعم التخط

 .نهج مستمر متعدد الوزارات مع الوزارات المحددة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية األصلي

يجب أن يركز هذا الهدف على دعم التطورات األخيرة في التوجيه االستراتيجي وبناء القدرات ضمن  -26

 ويجب أن ينص هذا الهدف على مهمة أوضح لتيسير .ستانتنمية الزراعية والريفية في أفغانالقطاع 

 وسيتم ذلك من خالل الجمع بين حزم مستندة إلى ،الصندوقوتعزيز موظفي الوزارة في منطقة برنامج 

 .وحزم المشروعات الهادفة إلى تعزيز نهج تجريبي للتعلم) التقنية واإلدارية(المهارات التي يوجهها الطلب 

 على الرغم من أن .زيادة الوصول إلى الخدمات المالية التي تركز على الريف: 2الهدف االستراتيجي  -27

لشواغل الثقافية للمجتمعات الريفية لأهمية هذا الهدف تبقى نهجا صحيحا للترويج لالئتمان الريفي المصمم 

القائمة ما فمؤسسات التمويل الصغري . الحالية تبقى مبهمة نسبياالسياساتية إال أن البيئة  ،الحساس لها
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ثار التي تخلفها العوامل الخارجية مثل اآلاإلطار الناظم الضروري والدعم للتخفيف من تفتقر إلى زالت 

 .التغيرات السياسية أو سوء تأثير اللوائح الناظمة الحالية

إضفاء الصبغة الرسمية على الوصول إلى االئتمان الريفي من خالل المؤسسات بدأ التركيز األخير على  -28

 باتخاذ الصيغة ، بما في ذلك وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية،حكومية من قبل بعض الوزاراتال

أي ووضع المؤسسي ال وبهذه الطريقة فإنه من المنصوح به تبني نهج أكثر حذرا واستيعاب .النهائية له

رنامج دعم الثروة  خالل استعراض منتصف المدة لب2012تقدم في التنفيذ ضمن القطاع في أوائل عام 

يمكن الوصول إلى آنذاك  وبناء على االستنتاجات والتقدم المحرز .الحيوانية والتمويل الصغري الريفي

قرار أكثر استنارة حول استثمارات الصندوق في قطاع التمويل الريفي الصغري لما تبقى من فترة 

 .برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وما بعدها

الزراعية المنتجة ذات األولويات المحددة والتي  لالستثماراتالدعم التقني : 3يجي الهدف االسترات -29

 الهدف األصلي عريض للغاية ويتطلب توضيحا أكبر فيما يتعلق بتفصيل .تقودها المجتمعات المحلية

 فال بد من ربط تعريف هذا الهدف وصالته ،وباإلضافة إلى تغيير العنوان أعاله. استثمارات الصندوق

.  وربطها بمدخالت براغماتية وسهلة،متطلبات الموجودة على مستوى المجتمع المحليالولويات واألب

ويعكس تغيير العنوان هذا أيضا االحتياجات الجديدة الناشئة واألولويات الوطنية وهي في طور التشكيل 

 .كمكونات ذات صلة وأهمية لبرامج األولويات الوطنية المقترحة

 هنالك اتفاق على استمرار التركيز القوي ،هبة مع الطيف الكامل من أصحاب المصلحةوبعد مشاورات مس -30

على أنشطة الثروة الحيوانية التي تستهدف األشد ضعفا ودعم المبادرات للبدء بالمشروعات الريفية من 

 ال بد من أن يغدو التركيز على سالسل القيمة ،إضافة إلى ذلك. مةالل االستفادة من المبادرات القائخ

 . عماد هذا الهدف،ما كان ذلك ممكنا حيث وبخاصة في ما يتعلق بالنساء،والبنى األساسية الزراعية المنتجة

 والمجالس  خالل السلطات على مستوى المحافظاتوحيث أنه سيتم تشجيع الوزارات للعمل أكثر من -31

 يوفر هذا الهدف بعض الموارد التقنية واإلدارية والمادية مما يتطلبه  فسوف،القروية ومجالس المقاطعات

 ويجب أن يعزز ذلك الروابط مع .تلبية الطلب المتزايد على إيصال الخدمات والتوقعات الكبيرة لها

لتنمية وإعادة اإلعمار الريفي للسماح للصندوق بتنويع حافظته عبر الوزارات لتجنب قضايا اوزارة 

  .ستيعابية لوزارة الزراعة والري والثروة الحيوانيةالقدرة اال

  المخرجات -باء 

 تنص االستراتيجية الوطنية للتنمية في .برنامج دعم الثروة الحيوانية والتمويل الصغري الريفي -32

أفغانستان على أن الزراعة هي القطاع الذي يحظى باألولوية القصوى فيها ألنه يوفر للسكان الذين ما 

 كما أنه المحرك الرئيسي ،ألغذيةمن ا اإلمدادات المالئمة واآلمنة ، وإن كان بمعدالت أقل،زالوا ينمون

ة يتنمية الزراعالاستراتيجية ليتسق مع وعلى الرغم من أنه مصمم . للنمو المناصر للفقراء في آن معا

ما مع اإلطار الوطني  إال أن برنامج دعم الثروة الحيوانية والتمويل الريفي الصغري متوائم تماة،والريفي

 والهدف منه هو توفير الوصول المستدام إلى التمويل الصغري ألصحاب الحيازات .للتنمية الزراعية

 مع التركيز على النساء ،الصغيرة ومالكي الحيوانات الموجودين وأولئك الذين يطمحون المتالك قطعانهم
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وسيتم . الكوتشيمجتمعات لجدارة االئتمانية و وأولئك الذي ال يتمتعون با،واألسر التي تترأسها النساء

حزم التقنية لإلنتاج الحيواني مما هو مطلوب التحقيق ذلك من خالل توفير خدمات التمويل الصغري و

  .لالنخراط في مشروعات ريفية جديدة أكثر إنتاجية وربحية تستند إلى اإلنتاج الحيواني

   أداء البرنامج– رابعاً

  تؤثر على أداء البرنامجالتي ة العوامل الخارجي –ألف 

 .سلسلة من المعوقات التي تؤثر على إحراز تقدم في حافظة الصندوق فيهاتعاني من ما زالت أفغانستان  -33

تذبذب الوضع األمني الذي يجعل من الصعب اإلبقاء على انتشار مستقر ) 1: (وهذه المعوقات هي

فالمحافظات المستهدفة التي تم . وإرسال البعثاتإلى المجتمعات المحلية والقيام بالرصد دائم ووصول 

.  تعاني اآلن من نفس هذه المشاكل،مستقرة فيما يتعلق بحاالت التمرد أصال لكونها اختيارها أيضا

 إلى القوة أفغانستانوسيتفاقم الوضع أكثر مع انتقال األمن الوطني من القوة الدولية للمساعدة األمنية في 

ما زال موظفو الوزارة على المستوى المقاطعة ومستوى المحافظة ) 2(د بأسره؛ الوطنية لألمن في البل

 من أن جزءا من هذه المشكلة حل من خالل مالرغ وعلى .الشديد للقدرات والموارداالفتقار يواجهون 

 إال أن العجز في الموارد والمعارف ما زال عامال ،الدعم المقدم من موفري الخدمات في المشروعات

ا يمنع اإلحساس الكامل بالملكية وتنسيق األنشطة الزراعية التي تقوم بها وزارة الزراعة والري رئيسي

دوار والمسؤوليات في األإضفاء الصبغة الرسمية على ) 3(مستوى ممكن؛ أدنى والثروة الحيوانية على 

تماشيا مع المعايير عدم االتساق ولم يتم إيضاحه إال مؤخرا من المؤسسات المحلية والذي ما زال يعاني 

ويتم حاليا تطوير المجالس القروية ومجالس المقاطعات تحت إشراف الدائرة المستقلة للتسيير . الدستورية

تحديد جهات على هذا التعريف األوسع والجديد لتلك المؤسسات أن يساعد الصندوق ومن شأن . المحلي

 بحيث ، كما هو مالئم،بع الشرعي عليهالضمان إضفاء الطاالرئيسية االتصال والمدخالت واألنشطة 

 .تشكل المسارات اإلنمائية المالئمة لتنفيذ أهداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 ففي الزراعة وحدها هنالك أكثر من .كذلك يواجه الصندوق أيضا معوقات متعددة في البيئة السياساتية -34

عالوة على .  واألطر الناظمة وتنفيذ أفضل الممارسات لم يتم تطبيقه بعد في مجاالت السياساتاً قانون91

واجه صعوبات كبيرة في الحصول على اإلعفاء من بعض الضرائب الصغري ذلك، فإن قطاع التمويل 

 ومثل هذه القضايا تتطلب .مدخرات من خالل مؤسسات التمويل الصغري اإليداعيةالواإلذن باستالم 

ج الذي يستند إلى التطرق لكل حالة على حدة هذه األسئلة التشريعية غالبا ما يجعل النهو. الحيطة الواجبة

  .المعقدة عصية على الحل المبكر

  تصنيف أداء المشروعات –باء 

 إلى الصغري تقديرا مرضياًالثروة الحيوانية والتمويل الريفي المشروعات برنامج دعم منح تقرير وضع  -35

 وحيث أن .وعات على خلفية جملة من المعاييرويصنف تقرير وضع المشروعات أداء المشر. حد ما
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 فإن أداء البرنامج القطري يعكس أداء هذا ،للصندوق مشروعا واحدا في أفغانستان في الوقت الحالي

 .المشروع بحد ذاته

 أوصت ،المتاحة داخل الصندوقوبناء على المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والميزانية  -36

ميم المشروعات الجديدة وتنفيذها إلى االحتياجات الفورية واألطول ا تتطرق تصبشدة أنووزارة الزراعة 

التي تتراوح بين البنى األساسية الزراعية المنتجة والدعم التقني المقدم إلى موظفي اإلرشاد في مدى 

  .وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية على مستوى المحافظة ومستوى المقاطعة

  فظة واإلشراف على المشروعاتإدارة الحا –جيم 

 15 و8بين (جزئية واحدة لإلشراف ودعم التنفيذ ببعثة  لم يقم الصندوق إال ،2009منذ عام  -37

وقد ركزت البعثة  ، لبرنامج دعم الثروة الحيوانية والتمويل الصغري الريفي)2010تشرين األول /أكتوبر

وبعدئذ جرت بعثة كاملة . توصية مفصلة 42 وخرجت بـ )الريفيالصغري  أي التمويل (1على المكون 

مسودة ومن ثم وزعت  .2011آذار / مارس31  إلى8لإلشراف ودعم التنفيذ لهذا البرنامج في الفترة من 

مذكرة تفصيلية كجزء من االجتماع الختامي للبعثة مع وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية في 

. 2011نيسان /عرضها في منتصف أبريلوهيدا الستكمالها كابول وهي اآلن تخضع للمراجعة والتنقيح تم

باد آويوفر الصندوق دعما مباشرا للمشروع من خالل موظف البرنامج القطري الموجود في إسالم 

 فيما يتعلق بالدعم ، كما هو مطلوب،المانحةالجهات والذي ينسق أيضا مع الحكومة ومع غيرها من 

 .المنتظم من مدير البرنامج القطري

يعقد مدير البرنامج القطري في الصندوق اجتماعين سنويين الستعراض الحافظة حيث يجتمع مع مدراء  -38

 .المشروعات ومنسقيها لمناقشة التقدم المحرز فيها والتخطيط لدعم التنفيذ الذي سيقدمه الصندوق مستقبال

شروعات في إقليم آسيا باإلضافة إلى ذلك يعقد الصندوق حلقات عمل سنوية إلدارة المشروعات لجميع م

  .والمحيط الهادي حيث تتاح لمدراء المشروعات الفرصة لالجتماع والتفاعل مع اإلدارة العليا في الصندوق

  رصد وتقييم إدارة المعرفة والتعلم من الدروس المستفادة –دال 

 بما ،فةينص برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على أن الصندوق سوف يروج إلدارة فعالة للمعر -39

 وأحد هذه اآلليات هي االستعراض . باستخدام آليات مختلفة،يتماشى مع استراتيجية المعرفة في الصندوق

 إال أن هذه العملية قد ال تكون ممكنة على الدوام بسبب .السنوي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 مع موفري الخدمات والبيئات السياسية التأخيرات في استهالل المشروعات نتيجة لقضايا االمتثال للعقود

 الذي أعاق قيام الجهات )التمويل الصغري الريفيوهو  (1مواتية للترويج للمكون من التي قد تكون أقل 

 .إيصال الخدمات المطلوبةبالرئيسية 

ومع ذلك فقد تم إجراء استعراض منتصف المدة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية وأوصى بتبني  -40

ية إدارة المعرفة قد تم بناؤها بشكل متأصل في تصميم ل وعلى الرغم من أن عم.راض سنوياستع

تم تحديد الموظفين المؤهلين بصورة كافية إلدراج هذه العملية في أنشطة البرنامج ي إال أنه لم ،المشروع

امة للبرامج أو للبناء على الممارسات الموجودة في أماكن أخرى ضمن الوزارة من خالل المديرية الع
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ومن هنا فإن برنامج تنمية الثروة الحيوانية والتمويل الصغري . )البرنامج سابقاًتنسيق وتنفيذ وحدة (

سيوفر موظفا متخصصا لمساعدة المديرية على تبني ممارسات إدارة المعرفة في الصندوق الريفي 

 .وانيةلتيسير تنسيق المعرفة ونشرها ضمن وزارة الزراعة والري والثروة الحي

إجماع عام على الحاجة برز  ،وبعد مشاورات مسهبة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في التنفيذ والرصد -41

 باإلضافة ،إلى المزيد من االستهداف الجغرافي وإلى تصميم أكثر انتقائية لمواجهة انعدام األمن المتزايد

ى فتح فرص التمويل المشترك في نفس إلى األنشطة األكثر انتقائية لضمان أن تؤدي االستدامة األكبر إل

أي على البنى األساسية اإلنتاجية ( "األساسيات"ويتوجب أن تركز مثل هذه األنشطة على . المنطقة

 . لضمان استدامتها)المستندة إلى المجتمع المحلي وتنمية الثروة الحيوانية إلى آخره

ممكنا بسبب االفتقار إلى الحضور ولم يكن انخراط الصندوق النشط في منتديات الجهات المانحة  -42

 وهنالك العديد من الفرص المتاحة للصندوق لتقاسم خبرته القطرية واإلقليمية مما من شأنه أن .القطري

 وتتضمن هذه المنتديات الفريق القطري لألمم .يؤدي إلى تأثير سياساتي ومناقشة ألفضل الممارسات

ية  وجملة من مجموعات العمل التنسيقية والتقن،ئي والزراعة ومجموعة األمم المتحدة لألمن الغذا،المتحدة

 ، ومع الزيادة المقترحة في حافظة الصندوق فإن إمكانية إيجاد حضور قطري للصندوق. المانحةللجهات

 . االهتمام الذي يستحقهىولت يجب أن ،ولو على أساس شبه دائم

يقها ثروع الذي يموله الصندوق قد تم تووأخيرا فإن الدروس الناشئة عن اإلشراف ورصد وتقييم المش -43

تمت التوصية بأن يعين الصندوق استشاريا دوليا على كما  .وتقاسمها مع فريق إدارة البرنامج القطري

نظام بدعم من وحدة إدارة المعرفة في لوضع أساس عقد قصير األمد لمساعدة الدائرة العامة للبرامج 

 للموظف الذي يعينه برنامج تنمية الثروة الحيوانية والتمويل مكتب إقليم آسيا والمحيط الهادي ويمكن

الصغري الريفي أن يكون بمثابة صلة الوصل وأن ييسر لهذه العملية ويضمن نشر التعلم بما يتماشى مع 

  .أفضل الممارسات

  والمواءمةالتنسيق  –هاء 

 وسيسهم ،ثروة الحيوانيةسيستمر الصندوق في لعب دور الشريك النشط ضمن وزارة الزراعة والري وال -44

التنسيق كذلك فإن الصندوق منخرط في أنشطة . في اجتماعات اإلدارة فيها عندما يطلب منه ذلك

 ويبقي على شراكات راسخة مع الجهات المانحة من ،الجهات المانحة في أفغانستان/للحكومةوالمواءمة 

.  مدير البرنامج القطري بزيارة للبلدخالل الزيارات المنتظمة عندما يقوم موظف البرنامج القطري أو

ونظرا لمحدودية الحافظة فإن هذا المستوى من االنخراط يعد كافيا حتى تاريخه ولكنه بحاجة إلعادة 

على ضوء االلتزام الممكن المتوسط إلى طويل األجل في أفغانستان وتصميم وتنفيذ مشروع فيه النظر 

 .ضاعف أنشطة الصندوقمن شأنه أن يمما  2011ثانٍ في أواخر عام 

 :ويلتزم الصندوق وبشدة باالتساق والمواءمة لكفالة ما يلي -45

التي صاغتها مواءمة جميع المشروعات الموجودة والمخطط لها لالستراتيجية الوطنية للتنمية  •

 ؛حكومة أفغانستان
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القائمة ة لياآل مع ، وعدم وجوده بشكل متوازٍللعمليات االستئمانية القائمةالمالي اتباع الدعم  •

 لطلبات السحب كما تحددها وزارة المالية؛

اتباع التمويل إلجراءات تنفيذ الميزانية التي تتبعها الحكومة وإجراءات التوريد الوطنية كلما  •

 كان ذلك ممكنا؛

  إدارة المشروع بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والري والثرة الحيوانية؛ةارتباط وحد •

 . للحد من العبء اإلداري على الحكومة)2009ن فقط منذ عام بعثتا(نى اء البعثات في حدها األدإبق •

  مخصصات الصندوق ألفغانستان – واو

 مليون دوالر 29.7يتوفر مبلغ  ،لنظام تخصيص الموارد على أساس األداءالحالية بموجب الدورة  -46

  .أفغانستانأمريكي لمشروع جديد في 

  ص االستراتيجية القطريةعملية المشاورات الخاصة ببرنامج الفر –زاي 

بما يتماشى مع الشروط ذات الصلة ضمن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، زار فريق استعراض  -47

وكان الهدف الرئيسي استعراض  .2011آذار /منتصف المدة التابع للصندوق أفغانستان في مارس

رات التي طرأت على مجال التصميم الحالي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية على ضوء التغي

 وقد استعرضت البعثة أولويات البرنامج الحالية على .2008التنمية الريفية والظروف الخارجية منذ عام 

 وخطة ، واألهداف اإلنمائية لأللفية،2015- 2011لفترة لخلفية اإلطار االستراتيجي الجديد للصندوق 

 ،دة مثل االستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان واألطر االستراتيجية الجدي،العمل الوطنية للنساء

 .لطرق والجداول الزمنية لبرامج األولويات الوطنيةواإلطار الوطني للتنمية الزراعية مع خرائط ا

 ووزارة الزراعة والري والثروة ؛وقد اجتمعت البعثة مع مسؤولين حكوميين رئيسيين في وزارة المالية -48

، والمصرف MISFAمثل ( ووكالء المؤسسات المالية ؛ة وإعادة اإلعمار الريفي ووزارة التنمي؛الحيوانية

خان التنموية، وصندوق التنمية الزراعية، ولجنة بنغالديش للنهوض  األول للتمويل الصغري، وشبكة أغا

وقد عقدت االجتماعات أيضا مع شركاء التنفيذ الرئيسيين مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم ). بالريف

 باإلضافة ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، واللجنة الهولندية ألفغانستان،المتحدة

إلى ذلك فقد عقد أعضاء البعثة اجتماعات مطولة مع وكاالت األمم المتحدة وممثلين عن مجتمع المانحين 

غذية العالمي، ومصرف التنمية مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األ -الدوليين 

لمناقشة المجاالت الحالية لالستثمار  - اآلسيوي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي

 .وإمكانيات التمويل المشترك في المستقبل

 ووافق المشاركون فيه على ، استضافه وزير الزراعة2011آذار / مارس26وعقد اجتماع ختامي بتاريخ  -49

 البعثة بأن يتم إجراء تعديالت وإيضاحات طفيفة على األهداف الثالثة في برنامج الفرص توصية

  .االستراتيجية القطرية وعلى إدراج مشروع آخر ضمن فترة هذا البرنامج
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  أولويات الصندوق للفترة المتبقية من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية –خامساً 

  أولويات االستثمار –ألف 

أولويات االستثمار في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي المنصوص عليها في ما زالت  -50

يستخدم و .األحداث الثالثة الرئيسية تتماشى بشكل عريض مع إطار تنمية القطاع الريفي في أفغانستان

بناء القدرات برنامج الثروة الحيوانية والتمويل الصغري الريفي نموذجا مثيرا لالهتمام ومبتكرا للغاية ل

 )واحدةمرأة ابينهم ( وهو ينطوي على توفير الفرص لثمانية خريجين شباب ،يركز على المهنيين الشباب

للتعاون مع أنشطة البرنامج ) كليات الطب البيطري والعلوم الحيوانية والزراعة(من الجامعات المحلية 

 ، يرفعون تقارير منتظمة إلى إدارة البرنامج وهم،ويعتبر تحفيز هؤالء الخريجين عاليا للغاية. في الميدان

ويوفرون تقديرهم المستقل الحتياجات المستفيدين وللمعوقات التي يواجهها تنفيذ البرنامج ولجودة 

 وقد أثنت البعثة على هذه المبادرة لكونها فرصة قيمة لدعم المهنيين األفغانيين الشبان .اإلجراءات المتخذة

 وقد أوصت البعثة .لى المستوى الميداني ضمن سياق برنامج دولي للتنميةفي بناء قدراتهم للعمل ع

الصندوق إلضفاء الصبغة الرسمية على هذا النموذج لتكراره في وزارة الزراعة والري والثروة 

  .الحيوانية وفي المشروعات االستثمارية المدعوة مؤسسيا حيثما كان ذلك ممكنا
 

   أولويات اإلدارة–باء 

راض منتصف الفترة لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية والتمويل الصغري الريفي الفرصة وفر استعيس -51

 سيتمكن استعراض كما. الستعراض التصميم الكامل وخاصة فيما يتعلق بجدوى مكون التمويل الصغري

ذه التوصيات وسيكون له. من تقدير أثر التوصيات التي خرجت بها بعثة اإلشراف األخيرةالمدة منتصف 

  .أثر عظيم على تصميم المشروع المقترح الجديد
 

  ذخيرة المشروعات – جيم

سيبني المشروع التالي على الدروس المستفادة حول الحاجة لمزيد من التركيز الجغرافي واالستجابة  -52

ومع المخصصات الحالية في دورة نظام تخصيص . عبر عنها المستفيدون والشركاءيلالحتياجات التي 

 ستتم هيكلة المشروع ، مليون دوالر أمريكي29.7 والبالغة )2012-2010 (ساس األداءالموارد على أ

 وبناء ،وبالتالي. حول العوامل المترابطة المستندة إلى إيصال الخدمات الرئيسية واحتياجات المستفيدين

ها برنامج التي ييسر(لمجتمعات المحلية من خالل خطط التنمية المجتمعية لعلى األولويات المعبر عنها 

 سوف يتمكن المشروع الجديد من دعم الحزم التي تتراوح ما بين البنى األساسية )التضامن الوطني

الزراعية المنتجة وحزم التدريب لتيسير نقل المعرفة بين عاملي اإلرشاد على مستوى المقاطعة 

 .ومجموعات المزارعين والمجتمعات المحلية
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  المشروع في ذخيرة المشروعات االعتبارات الرئيسية لتصميم –دال 

يبقى هنالك إجماع قوي على وجوب أن تستمر استراتيجية استهداف المستفيدين بالتركيز على المجتمعات  -53

على الزراعة وتربية الحيوانات التي تعتمد في سبل عيشها بالكامل الصغيرة في المناطق النائية المحلية 

 ومع التطورات األخيرة في ،وعلى أي حال.  المهمشةوتشمل األسر التي ترأسها النساء والمجتمعات

 هنالك وضوح أكبر ألكثر الطرق مالءمة ،التسيير المحلي وتشكيل المجموعات على المستوى المجتمعي

لالنخراط وإشراك المؤسسات القاعدية وأصحاب المبادرات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

  .الري والثروة الحيوانية على مستوى المقاطعات ومستوى المحافظاتالمحلية وموظفي وزارة الزراعة و

 الضوء على إذ سلط. ما زال هنالك انقسام فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية المخطط لها للمشروع الجديد -54

احتياجات محددة في غرب أفغانستان في حين أن هنالك حاجة لمزيد من التركيز على المحافظات في 

إمكانيات النعدام طى للتعويض عن التغطية الرديئة الناجمة إما عن انعدام األمن أو المرتفعات الوس

وباإلضافة إلى ذلك فال بد من إيالء مسألة النجاحات المبكرة وإمكانيات التكامل في منطقة . الوصول

  .عملية المشروع الحالية االهتمام الذي تستحقه

نه بدقة على خلفية الخيار االستراتيجي الذي يتخذه على أي حال يحتاج مثل هذا القرار ألن يتم وز -55

الصندوق إما بتركيز عمله على المناطق المهملة في أفغانستان حيث هنالك القليل من استثمارات الجهات 

ادة من االتساق والتكامل مع األنشطة التي تقوم بها الجهات المانحة األخرى ، أو السعي إلى االستفالمانحة

 .لصندوقلداف األصلية في مناطق االسته

 االستنتاج – سادساً

فغانستان مع االستراتيجية ألالذي صاغه الصندوق الحالي يتماشى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -56

 ومن المحتمل أن تتم صياغة . وكذلك الحال بالنسبة للمشروع الحالي والمخطط له،الوطنية في القطر

 وسيحتاج ذلك لألخذ بعين االعتبار األحداث ،2012 القادم عام برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 إلى قوات األمن ةستكمال الممكن لنقل األمن من قوات األمن الدولياالوالقضايا الهامة في األفق اآلني مثل 

برامج األولويات الوطنية المنبثقة عن عملية ستكون  ،باإلضافة إلى ذلك. 2014الوطنية المقرر أن يتم عام 

وسيتم تعلم الكثير من هذه العملية مع محاوالت الحكومة . كابول في أول دورة تنفيذية واستعراضية لها

ن بصورة قوية على االستقرار ان العامال وسيؤثر هذ. إليصال الخدمات"نهج حكومي موحد"يجاد إل

 .وفير الخدماتد مما قد يخلق بيئة تمكينية يمكن ضمنها إتاحة الوصول وتالاإلجمالي لألمن في الب

 تتطور مجالس التنمية على مستوى المقاطعة ومجالس التنمية ،وضمن نطاق التسيير دون الوطني -57

 وسيتضمن إضفاء الصبغة الرسمية على .المجتمعية لتغدو مجالس مقاطعات ومجالس قروية على التوالي

مستويات إعادة المواءمة من قبل ال آليات التنمية المجتمعية القائمة لتغدو منتديات للخدمة المدنية على أدنى

 . المانحة لضمان االنسجام مع قطاعاتها ذات األولوية ومواقعها الجغرافيةالجهاتجميع 

 ولكنه ما زال بحاجة الستعراض خصوصية ، الصندوق أولوياته القطاعية بصورة جيدةيوائموفي أفغانستان  -58

 مع األخذ بعين الحسبان ، هذا المظهر2011وقع عام المتالمشروع الجديد  وسيتحرى تصميم .البلد الجغرافية

 . أخرىالميزة النسبية لموفري الخدمات الموجودين وإمكانيات التمويل المشترك مع جهات مانحة


