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  خریطة منطقة المشروع

  مدغشقر

  تمویل تكمیلي–مینابي ومیالكيمشروع دعم التنمیة في إقلیمي

  
  

إن التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق 
  .فیما یتعلق بترسیم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوقالمصدر: 
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  جمهوریة مدغشقر

  قرض تكمیلي من أجل مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي

  موجز التمویل

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة المؤسسة الُمباِدرة:

جمهوریة مدغشقر المقترض:

وزارة الزراعة الوكالة المنفذة:

أمریكيملیون دوالر 26.27 :للمشروعالتكلفة الكلیة 

5.17یعادلبما(خاصةسحبحقوق وحدةملیون3.35

)تقریباً أمریكيدوالرملیون

الصندوق:الذي یقدمه قرض القیمة 

  تیسیري للغایة

  ملیون دوالر أمریكي13.12

دوالر أمریكي000365

  شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

  قیمة قرض الصندوق األصلي:

قیمة منحة الصندوق األصلیة:

  االتحاد األوروبي

مؤسسة السویسریة البما في ذلكمنظمات غیر حكومیة (

  )الدوليللتنمیة والتعاون

الجهات المشاركة في التمویل:ا

  ملیون دوالر أمریكي3.96االتحاد األوروبي: 

دوالر أمریكي000442المنظمات غیر الحكومیة: 

:قیمة التمویل المشترك

10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

سنوات، ویتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة 

في المائة) سنویاً 0.75(

شروط التمویل المشترك:

ملیون دوالر أمریكي2.68 مساهمة المقترض:

ملیون دوالر أمریكي0.527 مساهمة المستفیدین:

لي للتنمیة الزراعیةالصندوق الدو  المؤسسة المكلفة بالتقدیر:

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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  الموافقةبتوصیة 

جمهوریة مدغشقرالمقترح تقدیمه إلى التكمیليبالتمویلالمجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

.33، على النحو الوارد في الفقرة مینابي ومیالكيمشروع دعم التنمیة في إقلیمي من أجل

  

مشروع دعم التنمیة في من أجل جمهوریة مدغشقرمقترح تقدیمه إلى تكمیليقرض

إقلیمي مینابي ومیالكي

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

وخطة عمل مدغشقر التي تم إعدادها 2003عام التي تم تبنیهاد من الفقر الحوثیقة استراتیجیة تتضمن - 1

المبادئ التوجیهیة التي تستند إلیها سیاسات الحكومة بشأن النمو االقتصادي والحد من الفقر. 2006عام 

مؤشر التنمیة علىتصنیفهاوینعكس التقدم الذي أحرزته مدغشقر في مجال الحد من الفقر في تقدم 

بلدا (راجع تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 169بین 135یة، حیث تحتل حالیا المرتبة البشر 

، كان 2007وفي عام سنویا.المائةفي 1.2تراجع الفقر بطئ ویتراوح بالمتوسط بحدودغیر أن ). 2010

والمناطق البلدانیرة بین في المائة من السكان. وثمة تفاوتات كب66.3ال یزال ملقیا بظالله على و الفقر 

في المائة بحلول 50لى من السكان. وٕاذا كان الفقر لینخفض إفي المائة75الریفیة حیث ینتشر الفقر بین 

(أحد األهداف اإلنمائیة 2015في المائة بحلول 35(وهو أحد أهداف خطة عمل مدغشقر) وٕالى 2012

ثالثة أضعاف. لأللفیة)، فیتعین أن یزداد معدل الحد من الفقر ب

في المائة من أسر 80حیث تعمل یمثل قطاع الزراعة الدعامة األساسیة التي یقوم علیها اقتصاد البلد، - 2

في 47وفي المائة في إجمالي الناتج المحلي 27ملیون مزرعة، كما تسهم الزراعة بنسبة 2.5مدغشقر في 

، انخفض 2003إلى 1970وما بین عامي ). 2005-1984األولي (اإلجماليالمائة في الناتج المحلي

كیلوغرام 284في المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي، من 70إنتاج األرز، وهو الغذاء األساسي ویمثل 

طن 2.1ثابتا عند المردوداتكیلوغرام للساكن في العام. وقد ظل مستوى 161للساكن في العام إلى 

في المائة من 10في المائة إلى 5ستورد البلد حالیا ما بین للهكتار خالل الثالثین عاما الماضیة، وی

وبالرغم من اإلمكانات الزراعیة واإلیكولوجیة الكبیرة التي یتمتع بها قطاع الزراعة، فإن استهالك األرز.

التنمیة الزراعیة أمن ضعف أدائه من األسباب الرئیسیة في الفقر الریفي. ومن العناصر األساسیة لضمان 
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لككذوتحسین ممارسات زراعة المحاصیل، والتكثیف الزراعي، وتوفیر الخدمات المالیة و ،األراضيحیازة

  .المناطق اإلنتاجیة واألسواق المدرة للربحوتحسین فرص الوصول إلىالمدخالت والمعدات المالئمة، 

یة الُقْطریة األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیج- باء

  المستند إلى النتائج

ة لجمهوریة مدغشقر ، وافق المجلس التنفیذي للصندوق على تقدیم قرض ومنح2006/نیسانبریلأفي - 3

ملیون وحدة حقوق 9.1القرض وقدره تقدیموتم 1دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي.لتمویل مشروع 

000255بمنحة قدرها رفدهوتم بشروط تیسیریة للغایة، ملیون دوالر أمریكي تقریبا) 13.12سحب خاصة (

23.43للمشروعاإلجمالیةدوالر أمریكي تقریبا). وبلغت التكلفة 000365وحدة حقوق سحب خاصة (

ملیون دوالر أمریكي بما في ذلك التمویل الموازي المتوقع صرفه من حساب تحدي األلفیة.

وبرنامج القطاع الزراعي إطارا لسیاسات التنمیة وخطة عمل مدغشقر یمثل البرنامج الوطني للتنمیة الریفیة- 4

) على إدماج اإلنتاج الریفي في اقتصاد 2005(وقد ركز البرنامج الوطني للتنمیة الریفیةالزراعیة والریفیة. 

التي سالسل القیمةیزات التنافسیة اإلقلیمیة، وتنمیةالمأقطاب النمو االقتصادي على أساس عزیزتالسوق، و 

) ستة تحدیات أمام قطاع الزراعة: 2006وتطرح خطة عمل مدغشقر (تنطوي على فرص تصدیریة واعدة.

أمن حیازة األراضي، وتوفیر خدمات مالیة تتناسب مع الظروف الریفیة، وٕاطالق ثورة خضراء مستدامة، 

المضافة، وتعزیز أنشطة لزراعیة وتشجیع األنشطة السوقیة، وتنویع األنشطة الزراعیة، وزیادة القیمة ا

) إطار العملیات والمیزانیات الالزمة خالل الفترة 2008(برنامج قطاع الزراعةویتضمناألعمال الزراعیة. 

برنامج قطاع ویشمللتحقیق األهداف الواردة في خطة عمل مدغشقر بشأن قطاع الزراعة. 2008-2012

الزراعیة المشار إلیها في خطة عمل ة التحدیات لمواجهبرنامجا فرعیا12مكونة من خطة عملالزراعة 

/تشرین األول، وُاستأنفت عملیة صیاغته في أكتوبر2009مدغشقر. وظل برنامج قطاع الزراعة معلقا منذ 

برنامج التنمیة الزراعیة الشاملة ألفریقیا.وفقا ل2011

اق مع االستراتیجیات الوطنیة لمدغشقر. االتستماماً تتسق األنشطة المراد تمویلها في إطار التمویل التكمیلي - 5

قاعدة المشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكي الحاجة إلى تعزیز القدرات و زیادة میزانیة وتبرر 

وزیادة قدرتهم على تسویق (شبكات الري والطرق الفرعیة)، هاتین المنطقتینلسكان الفقراء في لیةاإلنتاج

سیؤدي ذلك إلى كما یم النتائج واآلثار التي حققتها االستثمارات حتى اآلن.، بما یؤدي إلى تعظإنتاجهم

تسییر المحلي وأمن حیازة األراضي، بما في ذلك في الآلیاتتحسینمارات بما یساعد على زیادة االستث

  .مناطق الري الجدیدة

                                                     
1

EBراجع الوثیقة رقم 2006/87/R.14/Rev.1.  
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  وصف المشروع-ثانیا

  والمجموعة المستهدفةمنطقة المشروع-ألف

بلدیة ریفیة في إقلیمي مینابي ومیالكي. وُیتوقع أن تستفید من المشروع21وعدة مقاطعات یغطي المشروع- 6

في المائة سكان منطقة المشروع. وبنهایة 40شخص)، أي ما یعادل 000200أسرة (نحو 00040مباشرة

كان قد أسهم في تعزیز أمن حیازة األراضي المملوكة لنصف مجموع السسیكون المشروعالمشروع، 

المستهدفین. ولم تطرأ أي اختالفات على منطقة المشروع، أو المجموعة المستهدفة والمشاركین، أو األهداف 

، أو المواءمة واالتساق مع السیاسات واالستراتیجیات عما كانت علیه في تقریر رئیس الصندوق، ةاإلنمائی

  ونوجز هذه العناصر فیما یلي.

  الهدف اإلنمائي للمشروع- باء

للسكان الریفیین الفقراء لزیادة اإلنتاج األراضي والموارد المائیةیستهدف المشروع زیادة إمكانیة توفیر - 7

الزراعي إلى أقصى حد ممكن وضمان إحداث زیادة مستدامة في دخلهم. ویدعم الصندوق أمن حیازة 

یز دعم نهج سالسل القیمة األراضي، واإلنتاج الزراعي، وٕادارة مستجمعات المیاه. كما یركز أیضا على تعز 

  .وٕاقامة روابط بین المنتجین واألسواق

  المكونات/النتائج- جیم

ییر المحلي ) دعم التس1یتألف المشروع من مكونین تقنیین لم تطرأ علیهما أي تعدیالت منذ بدایته، وهما (- 8

.یةلقاعدة اإلنتاجل) التنمیة المستدامة 2(وأمن حیازة األراضي، 

أي أهداف أو مكونات جدیدة في إطار هذا القرض التكمیلي. فمنذ استعراض الحافظة استحداثیتملن - 9

، واستعراض منتصف بعثات اإلشراف، أوصت جمیع 2008/كانون األولالقطریة الذي ُأجري في دیسمبر

بتعزیز األنشطة وتسریع ) 2011/آذار)، واستعراض الحافظة األخیر (مارس2009/أیلولالمدة (سبتمبر

تها لدعم استدامة التنمیة اإلنتاجیة باستخدام نهج یركز على تنمیة سالسل القیمة. وسُتستخدم األموال وتیر 

لتحول ها، وذلك لمسار ، أو في تعدیل التكمیلیة في تعزیز بعض األنشطة المتعلقة بحیازة األراضي والزراعة

سالسل تعزیزنهج یقوم علىإلى نتاج)اإللقاعدة المستدامة (التنمیة 2في المكون المتبع النهجنهائیا من 

  زیادة إمكانیة دخول األسواق.و القیمة 

  تنفیذ المشروع-ثالثا

  النهج -ألف

من خالل تنسیق تنفیذ المشروع مهمةتتولى وزارة الزراعة ـ بوصفها الوكالة الرئیسیة المسؤولة عن المشروع ـ - 10

  األنشطة تعثر في2006مقرها موروندافا. وأعقب البدایة الناجحة في عام وحدة تنسیق 
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/تشرین األولوأكتوبر/حزیرانوُاتخذت خطوات إلعادة هیكلة فریق المشروع بین شهري یونیو. 2007عام 

السحوبات.زیادة كبیرة في مشروع، وصاحبت ذلكأنشطة التنفیذدعم. وأفلحت هذه التدابیر في 2008

  اإلطار التنظیمي- باء

، أي بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة من 2011/تموزیولیو31یسیر المشروع على أكمل وجه منذ - 11

ملیون 7.3ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (أي 4.73من القرض اإلنفاقبدء التنفیذ، حیث بلغ إجمالي 

لتنفیذ المشروع. وفي الوقت الراهن، في المائة من القرض الممنوح 52دوالر أمریكي تقریبا)، وهو ما یمثل 

یتوفر للمشروع جمیع ما یلزمه من عاملین وموارد لوجستیة، كما تعمل وحدة إدارة المشروع وفروعها 

الالمركزیة والمنظمات غیر الحكومیة الشریكة بكامل طاقتها وتشارك في إدارة جمیع أنشطة المشروع 

.وتنفیذها

  والتعلم وٕادارة المعرفةالتخطیط، والرصد والتقییم، - جیم

، )www.capfida.mg، انظر CAPFIDAیندرج المشروع في إطار وحدة البرنامج القطري لمدغشقر (- 12

بالمختصرات الفرنسیةأوZARAFIDAویشارك في مبادرة الرصد والتقییم وٕادارة المعرفة المشار إلیها باسم 

SEGS)www.segs-mada.net(. والصندوق معترف به وفي موقع جید في البلد لالبتكار في مجال التنمیة

  .الریفیة

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال

ُتستخدم التدفقات المالیة من خالل نفس القنوات واإلجراءات المستخدمة في المشروع القائم حالیا. وسیقوم - 13

ولیست هناك أي استثناءات من الشروط العامة شرة على المشروع. الصندوق بإدارة القرض واإلشراف مبا

  .الصندوقفيلتمویل التنمیة الزراعیة والسیاسات التشغیلیة المعمول بها 

اإلشراف- هاء

.2009المشروع منذ ىیتولى الصندوق اإلشراف المباشر عل- 14

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده -رابعا

تكالیف المشروع-ألف

3.3ویهدف التمویل اإلضافي البالغ التكالیف المعدلة. للمشروع و التكالیف الحالیةمقارنة بینرض الجدولیع- 15

إلى الرامیةال سیما دعم التدابیر و ملیون دوالر أمریكي إلى دعم أنشطة المشروع لتنمیة القاعدة اإلنتاجیة، 

وتحدیدا، ل نهج سالسل القیمة المضافة.تیسیر دخول المنتجین في األسواق وتنمیة قطاع الزراعة من خال

) 2(؛الوصول إلى مناطق اإلنتاج الزراعي) تیسیر 1ُیستخدم التمویل اإلضافي في دعم األنشطة التالیة: (
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) إقامة شراكات بین 4(؛هیكلة الخدمات)3(؛زیادة الطاقة اإلنتاجیة بما یتناسب مع احتیاجات أسواق محددة

  .سالسل القیمة الموجودة في اإلقلیمین اللذین یغطیهما المشروعإطار ي المنتجین والقطاع الخاص ف

  جدولال

  موجز تكالیف المشروع

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

المكون/المكون الفرعي

  الصندوق

(القرض + 

المنحة)

جهات 

مانحة 

أخرى

التكالیف 

الحالیة

بعد القرض اإلضافي 

5.17من الصندوق (

ملیون دوالر أمریكي)

947 4279 3087 1191 6دعم التسییر المحلي وأمن حیازة األراضي-1

986 9784 4595193 3التسییر المحلي وبناء القدرات (شامال منحة الصندوق)

451 8366152 1دعم أمن حیازة األراضي على المستوى اإلقلیمي
3 603

358 8241749981نيدعم تنفیذ البرنامج الوطني لألراضي على المستوى الوط

568 36813 77711 5915 5التنمیة المستدامة لقاعدة اإلنتاج-2

615 3242 2911 1الطرق الریفیة، وٕاتاحة الفرص الالزمة، والنقل، والتسویق
3 820

678 5832 0792 5041 1اإلنتاج المستدام

070 1707 3746 7963 2التنمیة الزراعیة

305 7705352 1ة المشروع، والرصد والتقییمإدار -3
2 755

270 10026 62021 4807 13التكلفة اإلجمالیة

  تمویل المشروع- باء

ملیون دوالر أمریكي، ومصادر تمویله هي: 26.27تبلغ التكلفة الكلیة للمشروع شاملة التمویل الجدید قرابة - 16

) القرض 2(ملیون دوالر أمریكي؛5.17بما یعادلاصة خالسحب الحقوق ب) قرض تكمیلي من الصندوق 1(

ملیون دوالر 13.12ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9.1األصلي المقدم من الصندوق البالغ 

وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 000255) المنحة األصلیة المقدمة من الصندوق البالغة 3(أمریكي)؛

دوالر 000442) 5(ر أمریكي من االتحاد األوروبي؛ن دوالملیو 3.96) 4(ر أمریكي)؛دوال000365

  )؛الدوليالسویسریة للتنمیة والتعاونمؤسسةالأمریكي من المنظمات غیر الحكومیة (بما في ذلك 

.دوالر أمریكي من المستفیدین000527) 7(ملیون دوالر أمریكي من الحكومة؛2.68)6(

  االستیراد.ب ورسوم تقوم جمهوریة مدغشقر بتمویل الضرائ- 17

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

حققة من زراعة المحاصیل الرئیسیة ومساحة تة المعلى أساس الفوائد االقتصادیزیادة الدخل ُتحسب - 18

األراضي المزروعة. ویتم تقدیر الزیادة باستخدام أجر العمل الیومي (تحسب میزانیة األعمال الزراعیة على 

أریاري). وفي الحاالت التي یؤدي فیها أفراد األسرة األعمال الزراعیة بدون 0003أجر یومي قیمته أساس 

، ُیتوقع أن تتضاعف الدخول حسب نوع المحصول، حیث تزداد بمقدار ضعفین في حالة األرز أجر

الصغیرة. ومن الحیواناتوالخضروات والتبغ، وتزداد مرة ونصف المرة في حالة المحاصیل األخرى وتربیة 
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طن نتیجة تكثیف اإلنتاج 000165طن إلى 00068المتوقع أن یزداد إنتاج المحاصیل الغذائیة من 

واتساع نطاقه، وسیؤدي تحسن أوضاع األمن الغذائي والتسویق إلى زیادة كبیرة في الدخل.

في المحتسب الداخلي تحقیق معدل العائد من لمشروع اسیتمكنفي حالة الموافقة على القرض التكمیلي، - 19

.في المائة26.6مرحلة تقدیر المشروع، ویبلغ 

  االستدامة-دال

یتوفر في المشروع عنصر االستدامة الذاتیة من خالل الدعم الذي یوفره لمنظمات المزارعین، ومؤسسات - 20

ات تقدیم التمویل الریفي، والوحدات الالمركزیة (البلدیات والمقاطعات)، والمنظمات غیر الحكومیة، وجه

ویبدو من الخدمات التابعة للقطاع الخاص والتي ستواصل االضطالع باألنشطة بعد انتهاء المشروع. 

المرجح أن تستدیم الفوائد التي حققها المشروع حتى اآلن، مثل نمو الدخل وزیادة األمن الغذائي األسري، 

، كما یتم رصدها على المستوى روعویجري رصد هذه الفوائد من خالل نظام الرصد والتقییم التابع للمش

  لمدغشقر.الوطني من خالل وحدة البرنامج القطري 

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

كیلومتر مربع) بوصفهما من 00045مشروع وحجمها (وثیقة تصمیم المشروع الموقع النائي لمنطقة التبرز - 21

احتمال عدم وفاء بعض رئیس الصندوققریر مكامن الخطر الرئیسیة. ومن المخاطر التي ورد ذكرها في ت

شركاء التمویل بمساهمتهم على النحو المقرر في األصل.

حتى اآلن، لم تؤثر األزمة السیاسیة الحالیة على تنفیذ البرنامج القطري، والعمل جار في جمیع المشروعات - 22

واصل خدمة دیون الصندوق التي تواصل تزوید السكان المحلیین بالخدمات، إذ إن حكومة األمر الواقع ت

وحدة البرنامج القطري ووحدة إدارة مشروع دعم التنمیة قامتوتوفر جمیع الموارد النظیرة. فضال عن ذلك، 

طوارئ لتخفیف أثر هذه في ضوء إرشادات مدیر البرنامج القطري بإعداد خططفي إقلیمي مینابي ومیالكي

ضطراب خطیر في األنشطة. وقد أثبتت هذه التدابیر أي االمخاطر واتخذت خطوات للحیلولة دون حدوث 

  السیاسیة.توقف رغم األزمة أي فعالیتها، حیث تمكن المشروع من مواصلة أنشطته دون 

  ؤسسیةاالعتبارات الم-خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف

ق للبالدالذي صاغه الصندو برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةمعالمشروعأهداف تتماشى- 23

والصندوق معروف في مدغشقر بخبرته في األنشطة المتصلة باإلنتاج الزراعي ویتمتع . )2012- 2007(

بمیزة تنافسیة كبیرة في هذا المجال.

وفقا إلجراءات التقدیر البیئي المعمول بها لدى الصندوق، ُصنِّف المشروع باعتباره عملیة من الفئة باء نظرا - 24

.له أي أثر سلبي ملموس على البیئةألنه ال ُیحتمل أن یكون
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السیاسات الوطنیة، واستراتیجیة التمایز بین ترتكز استراتیجیة المشروع في المساواة بین الجنسین على - 25

الصندوق، وعلى الخبرات وأفضل الممارسات المستفادة من المشروعات السابقة في الجنسین المعمول بها 

  مدغشقر.في 

المواءمة والتنسیق- باء

یتسق المشروع اتساقا تاما مع سیاسة الحكومة بشأن الالمركزیة ومع خطة عمل مدغشقر والنهج الشامل - 26

لقطاع الزراعة (برنامج قطاع الزراعة). وتحدد الخطط اإلنمائیة للبلدیات التي یغطیها المشروع كیفیة دعمه 

جزء من البرنامج الوطني إلصالح للمنظمات الریفیة والمجتمعات المحلیة وتوضح جوانبه البارزة. والمشروع

األراضي (البرنامج الوطني لألراضي). وقد وقع جمیع شركاء التمویل على اتفاقیة شراكة. ویوثِّق البرنامج 

الوطني لألراضي األنشطة المنفذة على الصعید اإلقلیمي وسیتم توسیع نطاق هذه األنشطة لتشمل البلد 

مؤسسة الإطار مكون التسییر المحلي شراكات مثل الشراكة مع بأكمله في نهایة المطاف. وُعِقدت في 

  محلیة.ومع منظمات ، الدوليالسویسریة للتنمیة والتعاون

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

في مجال لتنفیذ حلول مبتكرةیتمتع الصندوق بخبرة مشهود لها على نطاق واسع في مدغشقر، مما یؤهله - 27

یتطلب توسیع نطاق كذلك سلمشروع.لمحركا رئیسیاشجیع واستحداث االبتكاراتتویعتبر التنمیة الریفیة. 

    المشروع توفیر تدریب عملي یستهدف المنتجین.

االنخراط في السیاسات -دال

یهدف المشروع، ال سیما مكونه األول، بدعمه التسییر المحلي وأمن حیازة األراضي إلى تنفیذ سیاسة - 28

اضي على المستوى اإلقلیمي. وسیتمكن المشروع، عن طریق انخراطه مع جمعیات تجریبیة تنظم حیازة األر 

في تقدیم إسهامات قیمة مستخدمي المیاه وغیرها من مجموعات مستخدمي الموارد والبنیة األساسیة، من 

ات بتشغیل البنیة األساسیة الالمركزیة وصیانتها، وٕادارة المجتمعالحوار الدائر بشأن القضایا ذات الصلة 

استراتیجیة عمل المشروع مع سیاسة الالمركزیة التي تتبعها وتتفق للموارد الطبیعیة، ال سیما الموارد المائیة. 

الحكومة، حیث یدعم المشروع بناء قدرات سلطات البلدیات، واللجان البلدیة واإلقلیمیة المسؤولة عن تخطیط 

بلدیات على تحدید األنشطة التي یمكن إضافتها كما یساعد المشروع أیضا الاألنشطة اإلنمائیة ورصدها. 

اإلجراءات اإلنمائیة والدعم الخارجي، كما ویتیح ذلك إمكانیة التنسیق والمواءمة بین إلى خططها اإلنمائیة. 

یساعد أیضا على تعزیز شعور المجتمعات المستفیدة بأهمیة المشروع. وتحدد الخطط اإلنمائیة للبلدیات التي 

  كیفیة دعمه للمنظمات الریفیة والمجتمعات المحلیة وتوضح جوانبه البارزة.یغطیها المشروع
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  التعدیالت المقترح إدخالها على اتفاقیة التمویل- هاء

ُتعدل اتفاقیة التمویل لتعكس التمویل التكمیلي المقدم من الصندوق بعد موافقة المجلس التنفیذي. وبالنظر - 29

ة التمویل المتفق علیها في البدایة في مرحلة التصمیم، فإنه ال إلى أن هذا التمویل التكمیلي یدعم خط

.ینطوي على أي تعدیل لوصف البرنامج

  الوثائق القانونیة والسند القانوني- سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي جمهوریة مدغشقربین التمویل اتفاقیة یشكل تعدیل - 30

  ./المتلقيالمقترح إلى المقترضالتكمیليالتمویلدیم یقوم على أساسها تق

من الصندوق الدولي للتنمیة تلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة جمهوریة مدغشقرو - 31

.الزراعیة

المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالتكمیليالتمویلوٕاني مقتنع بأن - 32

  .في الصندوقومعاییره ت اإلقراض وسیاسا

التوصیة-سابعا

  المقترح بموجب القرار التالي:التكمیليالتمویلأوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على - 33

قیمته أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة مدغشقر قرضًا تكمیلیًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قـرر:

وحدة حقوق 0003503وحدة حقوق سحب خاصة (ثالثة مالیین وثالثمائة وخمسة وثالثین ألف

أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط على حب خاصة)، س

  .واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

  


