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  الموافقةبتوصية 

 هايتيجمهورية المقترح تقديمه إلى التكميلي بالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  في الفقرةعلى النحو الوارد ،ادرات اإلنتاجية في المناطق الريفيةمن أجل الدورة الثالثة من برنامج مساندة المب

 . 15، وتعديل اتفاقية التمويل، على النحو الوارد في الفقرة 16

  
 

  مذكرة رئيس الصندوق

  تمويل تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية هايتي من أجل الدورة الثالثة من

  طق الريفيةبرنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المنا

  الخلفية- أوال

 حقوق سحب  وحدة مليون17.4قرض بقيمة تقديم  وافق المجلس التنفيذي على 2002نيسان /في أبريل -1

بشروط تيسيرية للغاية للمساعدة في تمويل برنامج ) مليون دوالر أمريكي 21.7ما يعادل حوالي (خاصة 

المسؤولية الكلية لتنفيذ البرنامج على عاتق صندوق وتقع .  المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفيةمساندة

 . المساعدة االقتصادية واالجتماعية التابع لوزارة االقتصاد والمالية

 ىالوسط( في ثالث مناطق  المشروعمداخالتتتركز . منطقة البرنامج واألهداف الرئيسية والمكونات -2

تقوية القدرات المحلية ) 1: ( للبرنامج هيواألهداف المحددة). ة الغربيية والشمالة الشرقييةوالشمال

والوطنية من أجل التخطيط األهلي، وإدارة التنمية االجتماعية واالقتصادية، وصياغة المشروعات 

دعم المبادرات اإلنتاجية المحددة التي رتبتها ) 2( التمويل الريفي؛ استيعابالصغرى وتنفيذها، و

ألنشطة االقطاعية المتقاطعة التي تُضيف القيمة إلى هذه حسب األولوية، باإلضافة إلى االمجتمعات 

 ، إلى معلومات السوقوتحسين الوصول، المعامالت التجاريةالمبادرات من خالل تقليص تكاليف 

الوصول المستدام تيسير ) 3(؛ شروعات الريفية الصغرىتنمية الملترويج الوالتكنولوجيات المالئمة و

ولتحقيق هذه األهداف، .  والشبابوالمعدمين، السيما النساء خدمات المالية الفقيرة إلى اللألسر الريفية

 والتنمية دعم المبادرات اإلنتاجية) 2(تقوية القدرات المحلية؛ ) 1: ( البرنامج ثالثة مكونات هييضم

 . يالصغردعم التمويل الريفي ) 3(؛ الزراعية

 على ثالث دورات لينفذلية اإلقراضية المرنة  اآلبموجبتم تصميم البرنامج . قراضية المرنةاآللية اإل -3

الدورة الثانية لتوسيع ) 2( استراتيجية البرنامج؛ اربالختالدورة األولى ) 1: ( عشر سنواتعلى مدى

قراضية المرنة فإن إدارة  التوجيهية لآللية اإلالمبادئواستناداً إلى . الدورة الثالثة للتعزيز) 3(األنشطة؛ 
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أداء قبل انتهاء كل دورة وذلك استناداً إلى استعراض قال إلى الدورات الالحقة الصندوق تقرر االنت

وتم انجاز الدورة . نهاية الدورة وتحقيق المحفزات المؤسسية والتقنية واالقتصادية والماليةالبرنامج عند 

 الدورة الثانية  إلىاالنتقال، قررت إدارة الصندوق المتحققة، واستناداً إلى النتائج 2006األولى في عام 

 ). EB 2007/90/INF.3( حسب األصول بذلكوبالتالي أعلمت المجلس التنفيذي 

   الثانية استعراض نهاية الدورة– ثانيا

 )2010كانون األول / ديسمبر31 إلى 2007 كانون الثاني/ يناير1(تميز تنفيذ البرنامج أثناء الدورة الثانية  -4

 مليون دوالر أمريكي من حصيلة 5.9 وإعادة تخصيص 2008عام أزمة أسعار األغذية في ) 1: (بما يلي

قصيرة األجل لدعم إنتاج المحاصيل الخطة العمل (القرض لشراء الحبوب واألسمدة لمعالجة األزمة 

) 3( مما أدى إلى تأخير إنهاء الدورة الثانية؛  الكوليراوانتشار وباء 2010زلزال عام ) 2( الغذائية؛

بسبب إعادة تخصيص األموال وذلك بشكل عام لتي عرقلت إنهاء الدورة الثانية، الفجوات التمويلية ا

 لمدة ونتيجة لذلك ونزوالً عند طلب الحكومة، وافق الصندوق على تمديد الدورة الثانية. أعالهالمذكور 

 أصالً للدورة الثالثة وإعادة تخصيص جميع األموال المخصصة ،2011كانون األول / ديسمبر31 إلى سنة

 . 2011 األنشطة بشكل مالئم بحلول نهاية عام استكماللتمويل الدورة الثانية من أجل 

) 2011أيار /مايو(وعلى الرغم من السياق القطري الصعب للغاية، قيمت بعثة استعراض نهاية الدورة  -5

 البعثة، واستناداً إلى توصيات. أداء البرنامج على أنه مرضٍ وأكدت على تحقيق محفزات الدورة الثانية

 وسيتم إعالم المجلس 2012كانون الثاني / يناير1دورة ثالثة ابتداء من الدخول في قررت إدارة الصندوق 

 ). EB 2011/104/INF.3 (هذه الدورةحسب األصول في بذلك التنفيذي 

 31 إلى 2012كانون الثاني / يناير1( العمل والميزانية للدورة الثالثة خطة – ثالثا

 )2014 األول كانون/ديسمبر

استناداً إلى نتائج وتوصيات بعثة االستعراض، قام صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية وموظفو  -6

بإعداد خطة ) 2011تموز /يوليو–أيار/مايو(تنسيق البرنامج بالتعاون مع بعثة الصندوق الداعمة للتصميم 

األهداف المحددة  وأالهدف الكلي، على يل  تعديطرأ أيولن . عمل وميزانية لثالث سنوات للدورة الثالثة

 . مكونات البرنامج وأ

سيركز البرنامج أثناء الدورة الثالثة على األنشطة الناجحة لتعزيز النتائج . ستراتيجية الدورة الثالثةا -7

تعزيز قدرات إدارة ) 1: ( وبالتالي فإن مواضيع التركيز االستراتيجي ستكون،وتحقيق االستدامة القصوى

المسؤوليات التوجيهية لتنمية المحلية وامية المحلية لألطراف المعنية المحلية وتسليم مسؤوليات تخطيط التن

تعزيز ) 2(؛ )وفقاً لنهج التخطيط التشاركي في البرنامج(إلى البلدات الريفية ومجالس البلدات الريفية 

وتقديم الدعم اإلضافي إلى   المجتمعيةتراالمباد من أجل تطوير مشروعات القاعديةقدرات المنظمات 

قيام ) 3(واألداء االقتصادي؛ السكان  المجتمعية الجارية لتحسين استهداف أفقر اتمشروعات المبادر

 المجتمعية باإلدارة المباشرة لألموال من خالل توقيع العقود الثالثية ات من مشروعات المبادرينالمستفيد

  المحليةيالصغرتعزيز شبكة مؤسسات التمويل ) 4(؛ )البرنامج والمستفيدون وموفرو الخدمات(

مة من أجل فقراء الريف في المناطق المعزولة ولصندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية كونه مالمص
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، وبشكل خاص جهة فاعلة رئيسية في القطاع العام في مجال التنمية المستدامة لقطاع التمويل الريفي

 . حلية الميشبكة مؤسسات التمويل الصغر

يهدف هذا المكون إلى تقوية قدرات اإلدارة المحلية للتنمية الريفية . تقوية القدرات المحلية: المكون األول -8

وتشتمل األنشطة الرئيسية على ما . من أجل ضمان اإلدارة الذاتية المستدامة وتنمية العمليات الالمركزية

فية، واألقسام اإلدارية للبلدات الريفية، والجمعيات، بناء قدرات الممثلين المنتخبين للبلدات الري) 1: (يلي

لتنمية المهارات في وذلك  لألقسام اإلدارية للبلدات الريفية  والمجالس اإلنمائيةوالمجالس اإلدارية

تنفيذ ) 2(؛ )التسيير المحلي، وتوجيه خطط العمل، وحفظ السجالت، وإدارة النزاعات(المجاالت المحددة 

 المختارة المشاركة في اإلدارة المباشرة لصناديق مشروعات القاعديةبرنامج تدريبي محدد للمنظمات 

إعداد خمس خطط إنمائية للبلدات الريفية، وعشر خطط إنمائية لألقسام ) 3( المجتمعية؛ اتالمبادر

طط اإلنمائية لألقسام اإلدارية اإلدارية للبلدات الريفية في السنة األولى من الدورة الثالثة، وتحديث الخ

) 4(للمشاريع اإلنتاجية؛ للبلدات الريفية في دائرة الشمال الشرقي بالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة 

 لنواحي االتصاالت من هتمام خاصاتنظيم وقائع تبادل المعرفة في كل دائرة يعمل فيها البرنامج، وإيالء 

) 5( والبث اإلذاعي الريفي بلغة الكريول؛ المطبوعاتة من خالل دعم إعداد ونشر األنواع المختلف

 مركزاً جديداً لمحو األمية خالل ثالث سنوات 75االستمرار بأنشطة محو األمية وتكثيفها من خالل فتح 

 التقوية المكيفة) 6( نسمة؛ 17 000 محو األمية لحوالي دوراتوتدريب المعلمين المجتمعيين لقيادة 

 المبادرات المشاركة في تنفيذ مشروعات القاعدية للمنظمات )استناداً إلى التقدير الذاتي (مؤسسياً وتنظيمياً

 . المجتمعية

يتمثل الهدف الكلي لهذا المكون في دعم .  والتنمية الزراعيةدعم المبادرات اإلنتاجية: المكون الثاني -9

 وخطط ينالتشاركي شخيص والتخطيطالمبادرات اإلنتاجية التي يحددها ويختارها المستفيدون، في إطار الت

وسيركز المكون أثناء الدورة . التنمية المجتمعية، وبالتالي المساهمة في التنمية الذاتية للمجتمعات الريفية

 المجتمعية اتإتمام المبادرة التجريبية إلدارة المستفيدين لصناديق مشروعات المبادر) 1: (الثالثة على

تعزيز مشروعات ) 2( المجتمعية؛ اتالموافقة على مشروعات المبادروإضفاء الالمركزية على آليات 

 القاعدية من خالل توفير الدعم التقني والمالي والتنظيمي للمنظمات األكثر نجاحاً المجتمعية اتالمبادر

 في الميدان من خالل المتحققةتدوين النتائج  )3(المستفيدة من أجل تحسين الملكية وضمان االستدامة؛ 

ات استهداف البرنامج، مع إدخال التنقيح المطلوب عند الضرورة، واالستمرار في العمل الميداني منهجي

  .الجاري حالياً

 ينقيام المستفيد) 2( المجتمعية؛ اتدراسات ما قبل االستثمار لمشروعات المبادر) 1: (وتضم األنشطة -10

 مشروع مبادرة 45تهالل حوالي اس) 3( المجتمعية الجارية؛ اتبالتقييم الذاتي لمشروعات المبادر

 منها محلياً ويقوم المستفيدون 30مجتمعية جديدة في السنة األولى من الدورة الثالثة، تتم الموافقة على 

من حيث  المجتمعية اتإلى أفضل مشروعات المبادرتقديم الدعم اإلضافي ) 4(؛ بشكل مباشربإدارتها 

جل الحصول على أقصى درجة من الفوائد واألثر، وبشكل خاص من أ) استناداً إلى التقييم الذاتي (األداء

 . ألشد السكان فقرا
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الهدف الرئيسي من هذا المكون  . في المناطق الريفيةير التمويل الصغ مؤسساتدعم: المكون الثالث -11

المدخرات واالئتمان والتأمين (إلى الخدمات المالية لمجموعة المستهدفة ل تيسير الوصول المستدامهو 

تعزيز ) 1: (إلى العناصر التاليةوتستند استراتيجية الدورة الثالثة . المالئمة الحتياجاتها) صغريال

 المساعدة التقنية موفريتقوية دور ) 2(مؤسسياً؛ و المحلية المجدية مالياً يالصغرمؤسسات التمويل 

ية وفقاً لمعايير تستند شبكة موفري الخدمات المحلتقوية ) 3( في أنشطة المتابعة؛ ينالمتخصصالوطنيين 

ترويج القد تساهم في  التيفري الخدمات المالية الرسمية ووستتم دراسة فرص الشراكة مع م. إلى األداء

وستتم أيضاً .  المحلية وعرض مجموعة أوسع من المنتجات الماليةيالصغرشبكة مؤسسات التمويل ل

 . دراسة إمكانية التعامل مع المنظمات المهنية الدولية

واختبار  لتصميم ستراتيجيةاالالدراسات ) 1: (ستتركز العمليات والتمويل على األنشطة األساسية التاليةو -12

 مجموعة 40تعزيز المرحلة األخيرة من تنمية ) 2(المنتجات المالية الجديدة في مجال التأمين الصغري؛ 

 شبكات 10 الدعم لتنمية تقديم) 3( المحلية؛ الصغري شبكة مؤسسات التمويل وضمها فيتضامن ريفية 

 المحلية التي روجت لها المشروعات األخرى التي يمولها الصندوق في البلد الصغريلمؤسسات التمويل 

 على المستويين الوطني ية موفري الخدمات المتخصصينتقو) 4(؛ )مشروع تنمية الري الصغير(

 . والمحلي

صندوق المساعدة االقتصادية  مع هيكلية تامل  تنسيق المشروع وإدارته بشكيتواءم .التنسيق واإلدارة -13

لبرنامج وتعمل بالتعاون مع عن اوتعد وحدة المبادرات االقتصادية مسؤولة بشكل مباشر : واالجتماعية

وثالثة فروع ثانوية إقليمية في ) اإلدارة والتمويل والرصد والتقييم(الوحدات اإلدارية المركزية األخرى 

 . والشمال الشرقي والشمال الغربيفي الوسطالواقعة الدوائر 

األسعار المحدثة وخطة العمل  مع األخذ باالعتبار تم حساب التكاليف. تكاليف وتمويل الدورة الثالثة -14

وتُقدر التكاليف بما فيها . األولية للدورة الثالثة المتفق عليها مع صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية

 مليون دوالر أمريكي، بينما 7.5وسيبلغ تمويل الصندوق حوالي . مريكي مليون دوالر أ9.9الطوارئ بـ 

وسيتوزع . يأتي التمويل المتبقي من صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية والحكومة والمستفيدين

 في المائة من إجمالي 18(تقوية القدرات المحلية ) 1: (إنفاق البرنامج على أربعة مكونات كما يلي

 في المائة من إجمالي 21(دعم المبادرات اإلنتاجية ) 2(؛ ) في المائة من تمويل الصندوق22والتكاليف 

 في المائة من 29( الريفي الصغريدعم التمويل ) 3(؛ ) في المائة من تمويل الصندوق22والتكاليف 

من إجمالي  في المائة 32(إدارة البرنامج ) 4(؛ ) في المائة من تمويل الصندوق34وإجمالي التكاليف 

 ).  في المائة من تمويل الصندوق22والتكاليف 

  التعديل المقترح على اتفاقية التمويل–رابعا 

  . استناداً إلى موافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل لكي تعكس التمويل التكميلي -15

  التوصية- خامسا

  :المقترح بموجب القرار التالي التكميليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -16
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أربعة  ا تعادل قيمتهجمهورية هايتيإلى  تمويل تكميلي على شكل منحة  أن يقدم الصندوق:قـرر

 وحدة حقوق سحب 4 850 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ماليين وثمانمائة وخمسين ألف

روط  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشوأحكامخضع ألية شروط تأن على  )خاصة

  .في هذه الوثيقةواألحكام الواردة 

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


