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  الجمهورية التونسية

  برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب الشرقي

  موجز التمويل 

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق

 :المقترض  الجمهورية التونسية

 :الوكالة المنفذة  الفالحة والبيئةوزارة 

 :للبرنامجالتكلفة الكلية    مليون دوالر أمريكي7.88

 مليون 3.96بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.55

  )دوالر أمريكي تقريباً

 مليون 0.54بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  0.35

 )دوالر أمريكي تقريباً

قيمة القرض التكميلي الذي يقدمه  
  :الصندوق

 التكميلية التي يقدمها قيمة المنحة
 :الصندوق

 سنوات، 3ا في ذلك فترة سماح مدتها  سنة، بم18مدة القرض 

 السنوي كما يحدده المرجعيويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة 

 ستة أشهرالصنوق كل 

 :شروط القرض المقدم من الصندوق 

 :المقترضمساهمة    دوالر أمريكي ماليين3

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي0.38

 :التصميم النهائيالمؤسسة المكلفة ب  الصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل المقترح تقديمه إلى الجمهورية التونسية من 

نوب الشرقي، على النحو الوارد في أجل برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الج

 .26الفقرة 

  مذكرة رئيس الصندوق

 برنامج التنمية  من أجلقرض ومنحة مقترح تقديمهما إلى الجمهورية التونسية

 الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب الشرقي

 

  خلفية ال–أوالً 

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.9مجموعه مبلغ تدعو هذه المذكرة إلى الموافقة على تمويل تكميلي  -1

تشرين الثاني / نوفمبر30 مليون دوالر أمريكي حسب سعر الصرف الساري في 4.5ما يعادل تقريبا ب(

 مليون دوالر 3.96ما يعادل ب( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.55في شكل قرض مقداره ) 2011

 ) مليون دوالر أمريكي0.54ما يعادل ب(ب خاصة  مليون وحدة حقوق سح0.35ومنحة مقدارها ) أمريكي

برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب الشرقي الذي وافق من أجل 

 . 2002أيلول /عليه المجلس التنفيذي في البداية في سبتمبر

، جرى تمويل هذا )EB 2002/76/R.19/Rev.1( من تقرير رئيس الصندوق 34كما هو وارد في الفقرة  -2

 18.7ما يعادل ب( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 14.1قدمه الصندوق مقداره  البرنامج من قبل بقرض

 مليون دوالر 44.3ونظرا لوصول مجموع موازنة البرنامج إلى . بالشروط العادية) مليون دوالر أمريكي

 7(يما صندوق األوبك للتنمية الدولية أمريكي، قام البرنامج بتعبئة تمويل مشترك من مصادر عدة، ال س

مليون دوالر 1.7(والمستفيدين )  مليون دوالر أمريكي16.9(، والحكومة )ماليين دوالر أمريكي

 ). أمريكي

 وحل أجل 2003نيسان /بريلأأصبح اتفاق القرض المبرم بين الصندوق والجمهورية التونسية ساريا في  -3

غير أن الحكومة التونسية قررت اإلبقاء على . 2010ول كانون األ/سداد القرض في نهاية ديسمبر

ويجري تنفيذ األنشطة التكميلية اآلن اعتمادا على . الحساب الخاص للبرنامج لدى البنك المركزي التونسي

 الحكومة، وذلك إلى حين الموافقة على منح التمويل التكميلي الذي طلبته ميزانيةالموارد المدرجة في 

وال تزال وحدة إدارة البرنامج التي أنشئت إلدارة أنشطة . رسمي وجهته إلى الصندوقالحكومة في طلب 

 .البرنامج وتنسيقها تزاول عملها
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 أنشطة البرنامج 

ولبلوغ هذه .   يتمثل النشاط الرئيس للبرنامج في إطالق عملية تنمية مستدامة قائمة على المجتمع المحلي -4

تشجيع اإلدارة التشاركية ) 1: (ء أدوات تكفل تحقيق ما يليالغاية، دعت الخطط الموضوعة إلى إرسا

مضاعفة وتنويع مصادر ) 3(؛ المواشيتحسين ممارسات تربية ) 2(المستدامة للمراعي وموارد المياه؛ 

مؤسسية وتحسينا في -وكان من المتوقع أن ينتج هذا مخرجات اقتصادية وبيئية واجتماعية. الدخل

 ). أسرة10 000( نسمة 66 000األحوال المعيشية لنحو 

 تنفيذ البرنامج 

يدعو تصميم البرنامج إلى وضع نهج جديد يستند إلى مشاركة من المجتمعات الزراعية الرعوية،  -5

 .  ضمن األنشطة الزراعية الرعوية األخرىالمواشيوإشراك الشركاء االجتماعيين ودمج تربية 

 في المائة، إال فيما يتعلق 100قات متكررة أعلى من كان معدل اإلنجاز لألنشطة الرئيسة المقررة في أو -6

أما من حيث األثر، فإن السكان .  في المائة60بدورة استخدام أراضي الحراج، حيث لم يتعد المعدل 

وتشمل هذه النتائج . جميعا في منطقة البرنامج يستفيدون من التحسينات الرعوية والبنى التحتية األساسية

 يبلغ المواشي مليون وحدة علف عشبي، وتخفيضا في تكاليف علف 5.7في يبلغ إنتاج علف حيواني إضا

 12 في المائة و10 في المائة، وتحسينا في معدالت الخصوبة للمجترات الصغيرة يتراوح بين 39حوالى 

  في المائة نتيجة لتحسين تمهيد50 يبلغ المواشيفي المائة، وتخفيضا في تكاليف النقل التي يتحملها مربو 

 في المائة، وزيادة في مجموع المساحات المغطاة 40المدقات، وتخفيضا في تكاليف سقي األغنام يبلغ 

 .    في المائة في غلة أشجار الزيتون30 في المائة، وزيادة نسبتها 24بالري تبلغ 

وإضافة . دة الجديىخل المتولد من المشاريع الصغراكتسبت المرأة الريفية مزيدا من االستقاللية نتيجة الد -7

 من 25وهناك في الوقت الراهن . إلى ذلك، تشارك المرأة الريفية المتعلمة اآلن في عضوية الجمعيات

 المتعلمات الالئي يعرضن خدماتهن على مجموعات التنمية الشاباتمسؤولي التدريب من النسوة 

   21/21.1الزراعية، ويتلقين أجورهن في ظل برنامج 

، بلغ مجموع المبالغ المصروفة من موارد القرض المقدمة من 2011 األول تشرين/في نهاية أكتوبر -8

أو ما يعادل )  دوالر أمريكي18 188 000أي ( وحدة حقوق سحب خاصة 13 687  470الصندوق 

  البالغ(وقد تم صرف القرض المقدم من الصندوق .  القرضقيمة في المائة من مجموع 97.07

 دوالر 11 697 000 أما مجموع مساهمة الحكومة فيبلغ ما يعادل .بالكامل)  دوالر أمريكي6 990  000

 .أمريكي

 مبررات التمويل التكميلي 

 قرض الصندوق رقم(إغالق القرض  وتاريخ 2010حزيران / يونيو30  تاريخ إنجاز البرنامج هو  -9
593-TN ( حقق وقد .  في المائة97.1، أما معدل الصرف فقد بلغ 2010كانون األول / ديسمبر31هو

 في المائة قبل تاريخ إغالق القرض 88.7البرنامج، الذي نفذ بطريقة مرضية للغاية، معدل صرف بلغ 

خالل استعراض وقد قدم الصندوق ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عدة توصيات . بسنة كاملة

                                                      
  .هو البرنامج الوطني لتوظيف الشباب من الحاصلين على الدرجات الجامعية  1
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-2011(مج سنتين  وإبان وجود بعثات اإلشراف تدعو إلى تمديد آخر موعد إلنجاز البرنامنتصف المدة

وكان الهدف من تلك التوصيات، التي لم تطبقها الحكومة السابقة، . عن طريق منح تمويل تكميلي) 2012

وفي أعقاب . هو أوال تعزيز إنجازات البرنامج، وثانيا كفالة استدامة االستثمارات التي وجهت إليه

 والمطالبات العاجلة ممن يعيشون 2011 التقلبات االجتماعية التي شهدها البلد في النصف األول من عام

في منطقة البرنامج، طلبت الحكومة الجديدة تمويال تكميليا من الصندوق لمواصلة تنفيذ البرنامج لمدة 

 . سنتين انتقاليتين، وذلك إلى حين الموافقة على مرحلة ثانية من البرنامج

ا في المقام األول في عمق المناطق كانون الثاني، التي كانت جذوره/ يناير14ويمكن تفسير أحداث  -10

الريفية، باعتبارها عواقب أزمة في العالم الريفي وعواقب نماذج التنمية اإلقليمية التي ولدت تفاوتات بين 

 . المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المهمشة نسبيا

أدى ما تال ذلك من إرساء مناخ ديمقراطي في البلد إلى إتاحة مزيد من حرية التعبير، مما أدى بدوره  -11

وقد أعدت . إلى مطالبة أفقر األقاليم في البلد بالتوظيف وإنشاء البنى التحتية لتلبية االحتياجات األساسية

 وبدأت في زيادة موازناتها للعام المالي 2دات األولوية في البلتقالية قائمة بالمحافظات العشر ذالحكومة االن

 من أجل تلبية االحتياجات العاجلة المتعلقة بالبنى التحتية األساسية وإيجاد فرص العمل وتحسين 2011

واتصلت الحكومة بعدة جهات مانحة تعمل في تونس من أجل المعاونة على تلبية هذه . األحوال المعيشية

 . المطالب

، باعتباره جهة مانحة تنشط في المناطق الريفية وخصوصا المحافظات ذات وقد وجه إلى الصندوق -12

األولوية في البلد، طلب خاص لالستجابة لتلك االحتياجات عن طريق تعزيز التدخالت في إطار المشاريع 

التي يشارك الصندوق في تمويلها، وعن طريق منح تمويل تكميلي طارئ وعن طريق تمويل مشروعات 

 . جديدة

ات األولوية المحددة ل تكميلي من أجل تنفيذ األنشطة ذء هذه الخلفية، طلب إلى الصندوق تقديم تمويوإزا -13

وسوف يسهم هذا . في خطط التنمية التشاركية التي أعدت بالتشاور مع السكان المعنيين منذ بدء البرنامج

ى منطقة البرنامج أو التمويل في تعزيز اإلنجازات المتحققة حتى اآلن بدون إدخال أي تغييرات عل

المجموعة المستهدفة أو مكونات البرنامج أو الترتيبات المؤسسية كما وافق عليها المجلس التنفيذي في 

 . 2022أيلول /سبتمبر

على المستوى المؤسسي، ينبغي أن يتخذ الصندوق : تتمثل مبررات التمويل التكميلي في األسباب التالية -14

ولية القادرة على تلبية مطالب عمالئها في المنطقة في هذه اآلونة الحافلة وضعه بين المؤسسات المالية الد

وفضال على ذلك، هناك فرصة فريدة سانحة أمام الصندوق كي يحقق هدفه األساسي، . بالتقلبات الهائلة

وإذ يحقق . أال وهو تعبئة وتوفير موارد مالية إضافية لصالح فقراء الريف لدى الدول النامية األعضاء

لصندوق ذلك، فإنه سوف يسهم في كفالة التنمية المنصفة والتوزيع العادل للثروة بين المناطق الريفية ا

وأخيرا، . والحضرية، ال سيما في بلد متوسط الدخل يظل فيه الفقر ظاهرة منتشرة على نطاق واسع

لتين تميزان سوف توفر موارد الصندوق اإليجابية فرصة ممتازة للبرهنة على الصمود والمرونة ال

 . عملياته

                                                      
   . وتطاوين، وقبلي، وتوزر، وقفصة، والقيروان، بوزيد وسيدي، والقصرين، وجندوبة، وسيالنة،هي الكاف  2
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فأوال، سوف تستغل . التمويل التكميلي المقترح له ما يبرره أيضا بشكل كامل على المستوى التشغيلي -15

الريف الذين يعيشون الموارد اإلضافية المقدمة من الصندوق في تغطية االحتياجات غير الملباة لسكان 

ار الفقر، وذلك دون االضطرار إلى تعديل تصميم ات األولوية والتي يزداد فيها معدل انتشفي المناطق ذ

وثانيا، يجري تنفيذ البرنامج وفق منهج تشاركي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، وبذلك . البرنامج

فإن توفير الموارد اإلضافية سوف يمكن من تحقيق ميزات مهمة بشكل سريع ومربح لصالح المجموعة 

  . م األصليةكومة التزاما كامال بتنفيذ البرنامج وفق محددات التصميوثالثا، تلتزم الح. المستهدفة

   التمويل المقترح-اًثاني

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لجمهورية التونسية التي ُحّددت لمخصصاتتبلغ ال -16

  .)2012 -2010( التي تستغرق ثالث سنوات  مدى دورة التخصيصي علىمليون دوالر أمريك 21.3

 عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 في المائة من إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية في عام 110بلغ مجموع الدين القائم على البلد  -17

  .داد القروض المستحقة للصندوقغير أن الحكومة التونسية أرست سجل أداء إيجابيا من حيث س. 2009

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في ال ينتظر وجود أي استثناءات -18

 .الصندوق

 المكونات واألنشطة الرئيسية

توجيه استثمارات رئيسية تحقق الصالح ) 1 (:رنامج ضمن خمسة مكونات هي كما يليتندرج أنشطة الب -19

الترويج لسالسل القيمة المضافة ) 3( اإلقليمية؛ -تحقيق التنمية المتكاملة للوحدات االجتماعية) 2(العام؛ 

تصادية  واألنشطة االقىالترويج للمؤسسات الريفية الصغر) 4(وتحسين اإلنتاجية الزراعة الرعوية؛ 

وتتوافق األنشطة الرئيسية المتوخاة لتلقي التمويل التكميلي توافقا كامال . تقوية إدارة البرنامج) 5(الريفية؛ 

فهي تتعلق أساسا بصيانة وتمهيد مدقات النفاذ، والمرافق المائية الرعوية، ودعم تدابير . مع هذه المكونات

يل الكهرباء، وصنابير المياه، وغرس األشجار صون البيئة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوص

 .وتوفير الدعم لمجموعات التنمية الزراعية

 ترتيبات اإلشراف

برنامج التنمية من أجل مقترح تقديمه إلى الجمهورية التونسية ال التمويل التكميلي سوف يخضع -20

 .ل الصندوق لإلشراف من قبالزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحلية في الجنوب الشرقي
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  فئات النفقات

المعدات، واإلمدادات ومعدات ) 2(أعمال الهندسة المدنية؛ ) 1(: هي فئات للنفقات ثالثيشمل المشروع  -21

 1.5 مليون دوالر أمريكي، و2.5وسوف تزيد فئات النفقات هذه بمقدار . التعلم والتدريب) 3( ؛النقل

 . التوالي، من أجل تلبية احتياجات التمويلدوالر أمريكي، علىمليون  0.5ومليون دوالر أمريكي، 

 خطة التمويل 

يعتزم الصندوق أن تغطي خطة التمويل الخاصة بالتمويل التكميلي االحتياجات التكميلية في مجاالت البنى  -22

ويبلغ مجموع . التحتية األساسية والتنمية الزراعية الرعوية ودعم تنمية المجتمعات المحلية المعنية

 مليون دوالر أمريكي منها 4.5وتبلغ مساهمة الصندوق .  مليون دوالر أمريكي7.88يلي التمويل التكم

 ماليين دوالر أمريكي، أما 3 مليون دوالر أمريكي في شكل منحة، وتبلغ مساهمة الحكومة 0.54

    .   مليون دوالر أمريكي0.38المستفيدون فسوف يساهمون بمبلغ 

  القانوني الوثائق القانونية والسند -اًثالث

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي الجمهورية التونسيةستشكل اتفاقية التمويل بين  -23

 وسيتم التفاوض على اتفاقية .المتلقي/ المقترض المقترح إلى التكميلييقوم على أساسها تقديم التمويل

   .  بعد موافقة المجلس التنفيذيالتمويل المشار إليها وإبرامها مع الجمهورية التونسية 

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي الجمهورية التونسيةإن  -24

  .للتنمية الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكاَم اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -25

  . الصندوق فيهومعاييراإلقراض 

   التوصية-اً رابع

  :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -26

مته قرضا تكميليا بالشروط العادية تعادل قي الجمهورية التونسيةأن ُيقدم الصندوق إلى : قرر

  وحدة حقوق سحب2 550 000( حقوق سحب خاصة ة وحدمليونين وخمسمائة وخمسين ألف

 شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط أليخضع ي على أن )خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

ادل قيمتها ثالثمائة وخمسين منحة تع الجمهورية التونسيةأن ُيقدم الصندوق إلى : أيضا قررو

 أليخضع  على أن ت) وحدة حقوق سحب خاصة350 000( حقوق سحب خاصة ة وحدألف

  .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


