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 الموافقةبتوصية 

التتميل: المقترح تقديمو إلى جميورية مدغشقر بالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .26، على النحو الوارد ف: الفقرة من أجل برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية

 

برنامج دعم أقطاب  من أجلجمهورية مدغشقر  إلى تقديمهمقترح  تكميميقرض 
 المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقميمية 

 خمفيةال -أوال
برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية على وافق المجلس التنفيذي  3118ف: ديسمبر/تانون األول  -1

ون ملي 41.41( بتتلفة تلية للبرنامج بلغت EB 2007/92/R.24الصغرى واالقتصادات اإلقليمية )الوثيقة 
 28.83( الصندوق، حيث قدم قرضا قيمتو 2دوالر أمريت:. وتتمثل مصادر التمويل الحالية فيما يل:: )

( حتومة مدغشقر، حيث 3؛ )تقريبا مليون دوالر أمريت: :1.3ومنحة قيمتيا  تقريبا، مليون دوالر أمريت:
مليون دوالر  3.32متيم ن، حيث تبلغ مساى( المستفيدو 4مليون دوالر أمريت:؛ ) 5.62تبلغ مساىمتيا 

( صندوق 6مليون دوالر أمريت:؛ ) 8:.5وبك للتنمية الدولية، إذ يقدم قرضا قيمتو األ( صندوق 5أمريت:؛ )
 مليون دوالر أمريت:.  1.72لمشاريع اإلنتاجية، إذ تبلغ مساىمتو لاألمم المتحدة 

 8.4على شتل قرض قيمتو  نامجللبر  تسعى ىذه المذترة إلى الحصول على الموافقة على تمويل تتميل: -2
( بشروط تيسيرية للغاية. تقريبا مليون دوالر أمريت: 22.3ما يعادل بيون وحدة حقوق سحب خاصة )أي لم

سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة  21سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  51مدة القرض وسوف تتون 
 .ف: المائة( سنوياً  1.86أرباع الواحد ف: المائة )

يسيم ىذا البرنامج ف: تحقيق البرنامج الوطن: للتنمية الريفية الذي وضعتو الحتومة، والذي يستند إلى ثالث  -3
( دعم المشروعات. وينتيج 4( تعزيز الخدمات؛ )3( تطوير سالسل القيمة؛ )2رتائز رئيسة ى: تما يل:: )

: تشجيع الشراتات بين القطاعين العام والخاص الت: تروج البرنامجان استراتيجية مشترتة تتمثل فيما يل:
لالستثمار من جانب الشرتات المحلية والوطنية والدولية. وىذا البرنامج يتمشى أيضا مع أولويات البرنامج 
صالحو، وتنمية  الوطن: لدعم القطاع الخاص، وىو برنامج مسؤول عن سياسات المناخ االستثماري وا 

ضافة إلى ذلك، الصناعة الزراعية،  والسياحة، وقطاع الحرف، والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة. وا 
يوفر البرنامج دعما لجيود الحتومة ف: مجال التدريب المين:، والت: تيسر توظيف الشباب وتدعم ظيور 

لبرنامج مع قطاع زراع: ملتزم باألصول المينية يتسم باإلنتاجية العالية والتوجو نحو األسواق. ويتواءم ا
، وعلى وجو 3123-3118األىداف االستراتيجية الواردة ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة 
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الخصوص اليدف االستراتيج: الثان: لو وىو: زيادة دخول فقراء الريف عن طريق تنويع أنشطة المزارع 
 والترويج لتنظيم المشروعات الريفية. 

يتاس:، وماتسياترا العليا،  -ت ويجري تنفيذه ف: خمسة أقاليمومدة ىذا البرناج سبع سنوا -4 ى: أناالمانغا، وا 
فيتوفينان:، وصوفيا. وسوف يسيم التمويل التتميل: المقترح ف: توسيع نطاق التدخالت ت:  - وفاتوفاف:

من الفقر حتى اآلن ف: الحد  ةيشمل أربعة اقاليم جديدة. وسوف يستند توسيع النطاق إلى اإلنجازات المتحقق
عن طريق تحويل أنشطة توليد الدخل األولية إلى مشروعات ريفية صغيرة ومتوسطة تتسم بالحيوية، وتحويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الت: تتوفر ليا بالفعل مقومات البقاء إلى مشروعات تمتلك من القوة ما 

 –مستقبال. وتعتبر األقاليم األربعة الجديدة  يتف: للسماح لألسر المستفيدة باالستمرار متحررة من ربقة الفقر
وى: بوين: ف: الشمال الغرب:، وأناالنجيروفو وأتسينانانا على الساحل الشرق:، وبونغوالفا ف: غرب الوسط 

امتدادات جغرافية "ألحواض" سالسل القيمة ذوات اإلمتانية العالية الت: تحصل على الدعم ف: الوقت  –
يتاس:. أما ف: األقاليم  - ى التوال:، متاخمة ألقاليم صوفيا، وفاتوفاف:الراىن بالفعل. وى:، عل فيتوفينان:، وا 

 "القديمة" فسوف يساعد التمويل التتميل: المقترح على تعميق وضبط أنشطة البرنامج الجارية. 

( 3طة؛ )( تحديد وتعبئة المشروعات الريفية الصغيرة والمتوس2ىناك خمسة متونات للبرنامج ى: تما يل:: ) -5
دارة المخاطر؛ 4تقديم خدمات الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المين:؛ ) ( التمويل الريف: وا 

دارة المعرفة واالتصاالت. وال  تقييم( الرصد وال6( البنى األساسية لألسواق واالستثمارات التمتينية؛ )5) وا 
 يل: المقترح. ف: القرض التتم (4)يتوخى تقديم تمويل إضاف: للمتون 

سوف يسمح التمويل التتميل: للبرنامج بزيادة دخول منظم: المشروعات المستفيدين بما يبلغ ف: مجموعو  -6
مليون دوالر أمريت:. ويستند ىذا التقدير إلى متوسط الدخل اإلضاف: للمشروع الواحد الذي ولده  29حوال: 

. واستنادا تذلك إلى أداء البرنامج على امتداد أربع سنواتمدى فترتو الت: دامت البرنامج حتى اآلن على 
 8 11:وظيفة جديدة على األقل ويحول  6 611يل التتميل: ف: خلق و ، سوف يسيم التم3123-:311الفترة 

  وظيفة مؤقتة إلى وظائف دائمة.

 المبررات واألساس المنطقي -ثانيا
طريق توطيد المشروعات الريفية الصغيرة  ة ف: زيادة دخول فقراء الريف عنيتمثل غاية البرنامج الرئيست  -7

( إنشاء ودعم شبتة المنظمات المينية والمحورية لتلبية االحتياجات 2والمتوسطة. أما أىدافو المحددة في:: )
طار مؤسس: دعما لتنمية 3اإلنمائية للمشروعات الريفية؛ ) ( المساىمة ف: صياغة سياسة وطنية وا 
( تحسين قدرة المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة على 4وسطة؛ )المشروعات الريفية الصغيرة والمت

( تمتين 5التنافس بغية تعزيز أداء المجموعات وسالسل القيمة ف: نطاق األقطاب االقتصادية اإلقليمية؛ )
منظم: المشروعات من الوصول إلى الخدمات واألسواق المالية وغير المالية المستدامة ف: سياق موائم من 

 ( تييئة بيئة تمتينية لتحديث سالسل القيمة الريفية. 6ة المخاطر؛ )إدار 

ينصب الترتيز االستراتيج: للتمويل التتميل: على تعزيز وتوسيع نطاق إنجازات البرنامج المتحققة حتى  -8
اآلن من أجل تفالة استمرار تحرر األسر العاملة ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمتعة بالدعم من 
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رنامج من ربقة الفقر بشتل مستدام، والمساعدة على وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذوات الب
 اإلمتانية العالية للتوسع )ف: األقاليم الجديدة ف: المقام األول( على مسار نمو أعلى. 

مشروع ريف: صغير ومتوسط قائم أو  26 111سوف يصل البرنامج، مستعينا بالتمويل التتميل:، إلى  -9
أفراد(. ومن ىذه  6.3مستفيد )استنادا إلى متوسط لألسرة الواحدة يبلغ  89 111تمل، أو ما يعادل مح

مشروع، وسيتم  22 111عم مؤخرا دالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيبلغ عدد المشروعات المتمتعة بال
ا سنويا، أو ما دوالرا أمريتي 796مشروع ت: تولد مستوى من الدخل )حدد بمبلغ  5 111تعزيز أوضاع 

دوالرا أمريتيا( يمتن عنده اعتبار ىذه المشروعات قوية  339يعادل ثالثة أمثال مستوى الفقر الوطن: البالغ 
بما يتف: لنجاح األسر المستفيدة لمخاطر االنتتاس إلى الفقر. وسوف يرفع ىذا إجمال: المجموعة 

 مستفيد.  298 311حتمل، وىو ما يعادل مشروع ريف: صغير ومتوسط قائم أو م 47 111المستيدفة إلى 

سوف يستند التنفيذ إلى الشراتات االستراتيجية وبناء القدرات، ويتوخى التنفيذ تحويال تدريجيا للمسؤوليات  -11
إلى الشرتاء عن طريق استخدام متوازن وعقالن: وتفء للموارد. وسوف يجري التعاقد الخارج: على 

ن يمة من الوجية االستراتيجية عن طريق انخراط شرتاء رئيسياألتثر مالءذ ونقليا إلى المستوى أنشطة التنفي
قليمية، والنقط الموحدة المتلفة بتقديم خدمات موحدة، تاتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة اإل

ومؤسسات التمويل الصغري والبلديات الريفية المشارتة على أساس تجريب:. وسوف يجري تبسيط عملية 
( اإلدارة المالية؛ 3( التنسيق؛ )2المشروع، وسوف يبق: البرنامج على الوظائف التالية دون غيرىا: ) إدارة

دارة المعرفة )ال سيما فيما يتعلق باألثر االقتصادي وغيره من النتائج(. وسوف يجري ( الرصد والتقي4) يم وا 
قليمية التابعة المضيفة واإلدارات اإل : المؤسساتقليم: والمحل: فألفرقة التقنية على المستويين اإلدمج ا

 ة المسؤولة عن البرنامج. يلوزارة الزراعة، وى: الوتالة الرئيس

حقق ىذا البرنامج سجل أداء إيجاب: سليم من حيث اإلدارة المالية، وىو ما دللت عليو بعثات اإلشراف  -11
لمخاطر االستئمانية المرتبطة وعمليات مراجعة حسابات المشروع غير المقترنة بأي تحفظات، أما تقدير ا

بيذا التمويل التتميل: فيو منخفض. ولن يطرأ أي تغيير على ترتيبات اإلدارة المالية واجبة التطبيق على 
أي تدفق األموال، واإلبالغ المال:، ومراجعة  –القرض والمنحة األصليين اللذين قدميما الصندوق 

 .الحسابات

  كاليف البرنامجت -ثالثا
( 3123مليون دوالر أمريت:. وقد تم )حتى سبتمبر/أيلول  58سوف يبلغ مجموع تتاليف البرنامج المعدلة  -12

. وسوف تقريبا مليون دوالر أمريت: 28.8ف: المائة من القرض المقدم من الصندوق البالغ  75صرف 
صة بما يعادل يشمل التمويل اإلضاف: المقترح قرضا تتميليا من الصندوق بوحدات حقوق السحب الخا

ومساىمات  ،مليون دوالر أمريت: 4.8، ومساىمة جديدة من الحتومة تبلغ دوالر أمريت: مليون 22.3
مليون دوالر أمريت:. وسوف يتم صرف التمويل التتميل: على فئات نفقات  2.9إضافية من المستفيدين تبلغ 

ف: المائة(؛  7( المعدات والمواد والمرتبات )3ف: المائة(؛ ) 4( البنية التحتية )2تما يل:: )موزعة البرنامج 
ف:  38والمساعدة التقنية ) ،( مقدم: الخدمات والدراسات5ف: المائة(؛ ) 66( التدريب وبناء القدرات )4)
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 :( التتاليف المتتررة )7ف: المائة(؛ ) 2) 1( صندوق الدعم الموجو إلى التمويل الريف: واالبتتار6المائة(؛ )
 ف: المائة(. 

 41لن يؤثر تقديم التمويل التتميل: على مدة البرنامج: حيث إنو لن يطرأ أي تغيير على تاريخ إنجازه وىو  -13
 تما ىو مقرر.  3126ديسمبر/تانون األول  42ىو تما ىو مقرر، وتاريخ إقفالو  3126يونيو/حزيران 

  التعديالت المقترح إدخالها عمى اتفاقية التمويل -رابعا

لس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل ت: تعتس التمويل التتميل:. وال ينطوي ىذا عند موافقة المج -14
التمويل التتميل: على أي تعديل جوىري ف: وصف البرنامج إال ف: توسيع النطاق الجغراف: لتغطية 

 البرنامج.  

 التوصية -خامسا

 موجب القرار التال::المقترح ب التتميل: أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل -15

قيمتو  قرضًا تتميليا بشروط تيسيرية للغاية تعادل جميورية مدغشقريقدم الصندوق إلى : أن قـرر
وحدة حقوق سحب خاصة(  8 411 111وحدة حقوق سحب خاصة )سبعة ماليين وثالثمائة ألف 

 واألحتام الواردةعلى نحو أساس: للشروط  على أن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة
 .ف: ىذه الوثيقة

 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 

 
 

 

 

  

                                                   

1
 سوف يقتصر استخدام هذا القرض التكميلي على أنشطة االبتكار والبيانات العملية دون غيرها في فئة النفقات هذه.   


