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  الموافقةبتوصية 

 إلى اتحاد كمنحةتقديمه مقترح ال بالتمويل التكميليالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

والتعديالت ، 14جزر القمر من أجل البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة، على النحو الوارد في الفقرة 

  .10التي تم إدخالها على اتفاقية التمويل على النحو الوارد في الفقرة 
  
 

  مذكرة رئيس الصندوق

 البرنامجبشأن التمويل التكميلي المقترح تقديمه إلى اتحاد جزر القمر من أجل  

   الوطني للتنمية البشرية المستدامة

  الخلفية- أوال

وفق إطار القدرة على تحمل الديون، لذلك يقدم له الدعم "  الحمراءالفئة"يصنف اتحاد جزر القمر ضمن  -1

  .على شكل منحة

 مليون 2.6 قيمتها  تعادلالغرض من هذه المذكرة الموافقة على تقديم تمويل تكميلي على شكل منحة -2

 دوالر أمريكي من أجل البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة الذي أقره المجلس التنفيذي في

جزر القمر لويمثل هذا المبلغ كامل المخصص المتاح ). EB 2007/90/R.13/Rev.1 (2007 أيلول/سبتمبر

 . وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء2012-2010للفترة 

 تم اختيارها على أساس انتشار الفقر الريفي، ج خمس مناطق في جزر القمر الثالثيغطي البرنام -3

 في األراضي والموارد البحرية، ومدى استعداد السكان الحاليعية، ومدى التدهور وهشاشة الموارد الطبي

 54 في  تقريباًساكن فقير 90 000وتتكون المجموعة المستهدفة من . لالنخراط في األنشطة المجتمعية

ومن ).  قرى في موهيلي7 قرية في جزيرة القمر الكبرى، و16و قرية في جزيرة أنجوان، 31(قرية 

 شخص من أنشطة 40 000 شخص استفادة مباشرة من البرنامج، بينما سيستفيد 50 000، سيستفيد هؤالء

 . مراكز اإلرشاد الزراعي

 تحسين إدارة الموارد الطبيعية من أجل زيادة الحد من الفقر من خاللالبرنامج في يتمثل الهدف العام من  -4

 بما يسهم في  األسريلدخل واألمن الغذائيومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة ا. اإلنتاج الزراعي

 ويتألف.  من الشباب عن العمللفقراء، بما في ذلك النساء والعاطلينا  للقرويينتحسين الظروف المعيشية

دعم منظمات المزارعين والتسيير المحلي، بما في ذلك جمعيات تنمية ) 1: (البرنامج من أربعة مكونات

األراضي إحياء  عادةإ) 2 (؛نظمات الوسيطة التابعة للقطاع الخاصالقرى، ومجموعات المنتجين، والم

واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك صون مستجمعات المياه والمناطق الساحلية، وتكثيف 
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إطالق مبادرات استثمار محلية ) 3 (؛، ودعم مصايد األسماك الحرفيةالثروة الحيوانيةالمحاصيل، وتنمية 

 .   وإدارة البرنامجتنسيق ) 4 (؛)رابطات المهاجرين( شراكات وثيقة مع أهل الشتات من خالل

 مليون دوالر أمريكي 4.6 مليون دوالر أمريكي، منها 7.2بلغت التكلفة األولية التقديرية للبرنامج  -5

  مليون وحدة حقوق سحب خاصة، منحة إطار القدرة على تحمل3.150بما يعادل (مساهمة من الصندوق 

. )KM MSP) (GEF-16 (مليون دوالر أمريكي مساهمة من مرفق البيئة العالمية 1و) KM-8003الديون 

ألمم المتحدة لدعم ل  األغذية والزراعةاألولى من منظمة: وكان من المتوقع تقديم ثالث مساهمات إضافية

 ستة لتوفيرة اإلنمائي أنشطة اإلرشاد الزراعي في منطقة البرنامج، والثانية من برنامج األمم المتحد

لتعزيز قدرات البرنامج في مجال الرصد والتقييم، والتمايز بين ) ثالثة دوليين وثالثة محليين(متطوعين 

وكان من المقرر في األصل ). أهل الشتات(لخارج في االجنسين، والبيئة، والثالثة من المهاجرين 

 31وفي . 2013 حزيران/المنحة في يونيوق وإغال، 2012 كانون األول/ البرنامج في ديسمبراستكمال

 في المائة 25و في المائة من األموال المتاحة من الصندوق 76، كان البرنامج قد صرف 2011 أيار/مايو

  .1من منحة مرفق البيئة العالمية

  المبررات واألساس المنطقي – ثانيا

بزيارة جزر القمر تقييم منتصف المدة  ، قامت بعثة2007 تموز/ يوليو6وفقا التفاقية المنحة المبرمة في  -6

 وأشارت إلى أن البرنامج أحرز تقدما طيبا في تعزيز جمعيات تنمية القرى 2011.2 حزيران/في يونيو

وقد أثار البرنامج . وغيرها من المجموعات المجتمعية وحشدها للمشاركة في مختلف أنشطة البرنامج

غير أن البعثة . لك بين النساء الالتي شاركن مشاركة نشطةحماسا حقيقيا على المستوى المحلي، بما في ذ

أشارت أيضا إلى أن البرنامج يواجه بعض المشكالت نظرا لعدم تمكنه من تحقيق بعض التوقعات المهمة 

فبسبب قيود التمويل، لم يتمكن البرنامج من إصالح مراكز اإلرشاد الزراعي والتدريب التي . للمستفيدين

 وألسباب 3. للمنتجين الزراعيينالتقنين تضطلع بدور رئيسي في توفير التدريب كان من المفترض أ

تتعلق بالتمويل أيضا، لم يوفر البرنامج موارد كافية للمستفيدين وكان يطلب منهم في الوقت نفسه القيام 

انية بعد انتهاء ولم تظهر هذه المشكلة إال عندما بدأ التنفيذ الفعلي لألنشطة الميد. بالكثير من العمل الشاق

المرحلة األولى من بناء القدرات المجتمعية، حيث لم يوفر البرنامج ما يكفي من أدوات ومدخالت ومواد 

التجهيز والتسويق (زراعية محسنة وأجور مقابل العمل، كما لم يتمكن من تلبية االحتياجات األخرى 

 ).للدخلواألنشطة األخرى المدرة 

دتها البعثة المكلفة بإجراء تقييم منتصف المدة، أوصت بإدخال تعديالت وفي ضوء التحليالت التي أع -7

كما اقترحت . على النهج المتبع في تنفيذ األنشطة الرئيسية بما يجعل البرنامج أكثر استجابة لالحتياجات

البعثة استحداث عدد من األنشطة الجديدة التي تم إغفالها، واألهم من ذلك أنها حددت حجم التمويل 

ضافي الالزم لموازنة العجز الناتج عن عدم الحصول على التمويل المشترك الذي كان من المتوقع اإل

وعلى هذا األساس، . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياألغذية والزراعة لألمم المتحدة تقديمه من منظمة 

                                                      
  .2008 تشرين األول/ أكتوبر28دخلت منحة مرفق البيئة العالمية حيز النفاذ في  1
 ولكن تعين تأجيله بسبب االضطرابات السياسية الداخلية التي 2010كان من المقرر إجراء استعراض منتصف المدة في منتصف  2

   .2010استمرت طوال 
    .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةنظرا لعدم تنفيذ مشروع  3
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رحت إعادة تخصيص وضعت البعثة برنامج األنشطة التي يتعين تنفيذها خالل المرحلة التالية، واقت

كما يتعين . األموال المتاحة، فضال عن تخصيص الصندوق للمنحة التكميلية المطلوب الموافقة عليها

 البرنامج بغية تنفيذ 2014 كانون األول/ المنحة لثمانية عشر شهرا حتى ديسمبرإغالق تاريخ تمديد

 .المعدل

 كاليف البرنامجت – ثالثا

: التكاليف التي تتصل في األساس بما يلي)  مليون دوالر أمريكي2.6عادل بما ي (يغطي التمويل التكميلي -8

تعتبر ضرورية األنشطة الجديدة التي ) 2 (؛األنشطة التي لم يتوفر لها التمويل المشترك المتوقع) 1(

التكاليف اإلضافية المترتبة على التعديالت التي ُأدخلت على األنشطة الحالية ) 3 (لنجاح مكونات معينة؛

ديد فترة تنفيذ البرنامج لثمانية التكلفة المترتبة على تم) 4 (ثر استجابة الحتياجات المستفيدين؛لجعلها أك

 :وترد التفاصيل أدناه. عشر شهرا

  1الجدول 
  كميلية المقدمة من الصندوقاألنشطة التي سيتم تمويلها من المنحة الت

  ة األمريكياتبالدوالر    األنشطة

    األنشطة التي لم يتوفر لها التمويل المشترك المتوقع
 000 636  ) األغذية والزراعية لألمم المتحدة طرف منظمة منالقصور(إصالح مراكز التدريب الزراعي 

103  600  )مم المتحدة اإلنمائي طرف برنامج األ منالقصور(قليمية اإل والتقييمرصد ال خاليا  

رابطات االئتمان واالدخار في جزر / طرف أهل الشتات منالقصور(صندوق التنمية االقتصادية 

  )القمر

000  342  

    األنشطة الجديدة

  128  600  توفير النيتروجين السائل الالزم للتلقيح االصطناعي

  47  500  للماعز نإنشاء مزرعتي

  22  100  اسإصالح معامل إنتاج الغر

    التكاليف اإلضافية الناتجة عن التغير في ظروف تنفيذ البرنامج

  123  080  شراء شتالت األشجار

  8  790  )المجموعات الضعيفة(تكلفة العمال 

  20  270  زيادة األموال المخصصة للطب البيطري

  43  440  إنتاج المواد الوراثية األساسية

  1 475  380  و المعدلةاإلجمالي الفرعي، األنشطة الجديدة أ

  1 124  620  * فترة تنفيذ أنشطة البرنامج لثمانية عشر شهرا إضافيةديدتم

  2 600  000  جمالي اإل

 ).التقرير الرئيسي وجداول التكاليف المفصلة: المرجع( شهرا إضافية، بما في ذلك الرواتب والتكاليف التشغيلية 18جميع األنشطة األخرى لفترة *
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  **2الجدول 

   شامال المنحة التكميلية، حسب المكونمتاحتمويل الال

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  المبلغ   المكون

  2 054.7  أصحاب المصلحةبناء قدرات   -1

  968.5  إحياء األراضي وإدارتها المستدامةة داعإ  -2

  371.2   دعم المبادرات المحلية -3

  812.9  التنسيق واإلدارة  -4

  4 207.3  اإلجمالي

  

  **3الجدول 

   شامال المنحة التكميلية، حسب الفئةمتاحالتمويل ال

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  المبلغ   الفئة

  373.8   المدنيةاألشغال  -1

  976.5  المركبات والمعدات  -2

  497.6  التقنيةالتدريب والدراسات والمساعدة   -3

  1 126.9   الخدماتووموفرالعقود   -4

  371.2  لتنمية االقتصاديةندوق اص  -5

  بتروالا  -6
  التشغيل والصيانة  -7

526.5  
334.9  

  4 207.3  اإلجمالي
  ورصيد منحة الصندوق األصلية )  مليون دوالر أمريكي2.6بما يعادل ( استخدام التمويل التكميلي 3 و2يوضح الجدوالن **

 .2011كانون األول / ديسمبر31في )  مليون دوالر أمريكي1.6(

األشغال المدنية، والمعدات والمركبات، : مل فئات اإلنفاق التي سيتم تمويلها من المنحة التكميلية ما يليتش -9

 ،الخدمات، وصندوق التنمية االقتصاديةوموفرو عقود الوالتدريب والدراسات والمساعدة التقنية، و

  .المنحة األصلية في اتفاقية 2وهذه الفئات مطابقة للجدول .  والتشغيل والصيانةوالرواتب،

  على اتفاقية التمويلة المقترحيالت التعد–رابعا 

وينطوي هذا . ستعدل اتفاقية التمويل الحالية لتعكس التمويل التكميلي عقب موافقة المجلس التنفيذي عليه -10

التمويل التكميلي على تعديل طفيف في وصف البرنامج، حيث ستبقى المجموعة المستهدفة كما كانت في 

 سيتمكنون في إطار 40 000ية التمويل األصلية، غير أن المستفيدين غير المباشرين البالغ عددهم اتفاق

دعم " إلى 3وسيتم تغيير اسم المكون . االتفاقية المعدلة من االستفادة من أنشطة مراكز اإلرشاد الزراعي

 1-3اء المكون الفرعي ، وإلغ")دعم المبادرات المحلية ألهل الشتات"بدال من " (المبادرات المحلية
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ولن . دون تغيير" صندوق التنمية االقتصادية "2-3، مع اإلبقاء على المكون الفرعي )4التمويل الريفي(

  .تطرأ أي تعديالت على جميع المكونات والمكونات الفرعية األخرى

   الوثائق القانونية والسند القانوني- خامسا

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتحاد جزر القمربين ية تمويل البرنامج الحالاتفاقية تعديل شكل ي -11

  .المتلقي/المقترضالمقترح إلى التمويل التكميلي الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

واتحاد جزر القمر مخول بموجب القوانين السارية فيه سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية  -12

 .الزراعية

المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التكميلي نع بأن التمويل وإني مقت -13

  .وسياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق

  التوصية- سادسا

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل التكميلي أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -14

  مليوناًمنحة تعادل قيمتها على شكل ا تكميليجزر القمر تمويالاتحاد أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

على ، )وحدة حقوق سحب خاصة 1 680 000( وحدة حقوق سحب خاصةوستمائة وثمانين ألف 

واألحكام الواردة  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامخضع ألية شروط أن ت

  .في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  ق الدولي للتنمية الزراعيةرئيس الصندو

                                                      
 تم إلغاء هذا المكون نظرا ألن المشروعات التي كان يتعين على أهل الشتات في مرسيليا بفرنسا تمويلها لم تنفذ رغم عدة محاوالت  4

واجدهم خارج البلد لعشرة من جانب البرنامج والصندوق، كما أنها لن تُنفذ لصعوبة قيام أهل الشتات بمتابعة استثماراتهم بسبب ت
  .  أو أكثر شهرا12أشهر من أصل 


