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 خريطة منطقة المشروع
 يةغابونالجمهورية ال

 التنمية الزراعية والريفيةمشروع 

 
  

أو  إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود
 .المختصة بياالتخوم أو السلطات 

 المصدر: الصندوق الدول: للتنمية الزراعية 
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 مذكرة رئيس الصندوق

مشروع من أجل  الجمهورية الغابونيةإلى التمويل التكميمي المقترح تقديمه 
 التنمية الزراعية والريفية

 السياق -أوال
ف: القطاع الزراع: من خالل تبن:  غابون، استثمرت 1990و 1975خالل فترة الطفرة النفطية بين عام:  -1

تستند أساسًا إلى الصناعات الزراعية والمحاصيل. وتراجعت الزراعة و استراتيجية تفاعلية ترتز على اإلنتاج 
اقتصادية -أدى إلى شلل منظمات اجتماعيةمما  ،صغيرة النطاق بصورة تدريجية إلى مستوى زراعة التفاف

المجتمعات الريفية إلى مجتمعات سلبية تعتمد بصورة تاملة على السلطات العامة وعلى  وتحويلف: القرى 
 ت النقدية من المدن.التحويال

 26وبتاريخ  ،وبيدف حل ىذا الوضع، ولتنمية اإلنتاج الزراع: وتنويع األنشطة ف: المناطق الريفية -2
اتفاقية لقرض ومنحة بما يعادل على والصندوق  غابون، وقعت حتومة 2007أتتوبر/تشرين األول 

 التنمية الزراعية والريفيةع مشرو على التوال: لتنفيذ  وحدة حقوق سحب خاصة 000 190و  000 800 3
 على مدى ست سنوات. 

بناء  (2والفول السودان: وموز الجنة، ) التسافاتنمية سالسل قيم  (1أساسيين وىما: ) ىدفينيشمل المشروع  -3
 أصحاب المصلحة المتعددين ف: المشروع. قدرات

حاليًا المشروع الوحيد ف: البالد اليادف إلى زيادة الدخل من الزراعة  التنمية الزراعية والريفيةمشروع ويعد  -4
وبالتال: فإنو يلعب دورًا ىامًا تمحفز على دعم التنمية الريفية المتتاملة ف: المناطق  ،ف: المناطق الريفية
 الريفية من البالد.

 وضع تنفيذ المشروع – ثانيا

مائة موزع على مصادر التمويل على الشتل التال:: بال 61.58سجل المشروع معدل صرف إجمال: قدره  -5
 المستفيدون(؛ بالمائة 69.72) الحتومة(؛ بالمائة 49.12بالمائة(؛ منحة الصندوق ) 53.49قرض الصندوق )

 بالمائة(. 187)

 توصية بالموافقة

للجميورية المقترح تقديمو  التتميل: بالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .30وارد ف: الفقرة  و، تما ىـــمشروع التنمية الزراعية والريفيةمن أجل الغابونية 
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وقد  .ف: مجال اإلنتاج المحصول: ودعم المشروعات الصغرىوأحرز ىذا المشروع نتائج قابلة للقياس  -6
منيا حتى تاريخو،  468مشروعًا صغريًا من خالل دعم  288تجاوز المشروع بتثير ىدفو المبدئ: المتمثل بـ 

ىتتار من  40.4ما مجموعو  تأسيسوتم  .المشروع من أىدافبالمائة  162.5مما يمثل معدل إنجاز قدره 
إضافة إلى ذلك، فقد تم  .بالمائة من األىداف الموضوعة 122.4ل التسافا وىو ما يمثل إنجازًا يعادل تمشا

 .بالمائة 53.5شتلة من شتالت التسافا الصحية وتوزيعيا، مما يمثل إنجازًا قدره  000 825 2حصاد 

التجاري نقطة ضعف المشروع الرئيسية. وبناء على توصيات استعراض الطابع تان تنفيذ أنشطة إضفاء  -7
ع بإطالق عملية مييتلة لتنظيم وتسويق المنتجات بيدف إيجاد عالقات تجارية منتصف الفترة، تعيد المشرو 

ت: يشتلوا جمعية ليذا المنتج مستدامة. وستنطوي ىذه العملية على تحديد البائعين ومنظمات المنتجين 
 إلى آخره. ويجروا المفاوضات التجاريةويضعوا نظامًا لمعلومات األسعار 

من اإلنجاز. وىنالك حاليًا استراتيجية قيد اإلعداد لتحديد  ياً لقدرات مستوى متدنتذلك فقد شيدت أنشطة بناء ا -8
ىيتلة  (2بالمشروع بين صفوف المجموعات المستيدفة؛ )رفع اإلحساس  (1وتوجيو ما يل: بصورة أفضل: )
 ريف:. إنشاء مرتز دعم (4الترويج لمشغل: السوق واألعمال الصغيرة؛ ) (3وتدريب المنظمات المجتمعية؛ )

 مبررات التمويل التكميمي – ثالثا
، أتدت الحتومة على أىمية القطاع الزراع: ف: تنمية البالد من خالل خطة استراتيجية جديدة 2009عام  -9

. وتتوقع الحتومة أن 2035إلى بلد ناشئ بحلول عام  غابونالناشئة" تيدف إلى تحويل  غابونبعنوان "
لى  ،2015بالمائة ف: اإلنتاج الزراع: بحلول عام  45تؤدي االستراتيجية الزراعية الجديدة إلى زيادة قدرىا  وا 
 .2010بالمائة عام  3.5 مستواىا البالغبالمائة من  10إلى رفع مساىمة الزراعة ف: الناتج المحل: اإلجمال: 

 الظيور علىاإلنتاج الزراع: ف: إضفاء الطابع التجاري على  انعزال مناطق اإلنتاج وصعوباتاستمر  -11
قائمة المعوقات الرئيسية الت: تواجييا التنمية الزراعية. وىذه المعوقات ناجمة عن الوضعية الرديئة للطرقات 
الت: تربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستيالك العال:، وارتفاع تتاليف النقل، واالفتقار إلى البنى 

تنمية الموارد الزراعية الحالية  تواجو، وف: المقابل(. هساسية لألسواق )األسواق والمستودعات، إلى آخر األ
ضفاء الطابع لوتحسين اإلنتاجية معوقات بسبب المصاعب الناجمة عن عدم تفاية البنى األساسية  لتوسيع وا 

وجعل القطاع أقل جذبًا لصغار  التجاري وخسائر ما بعد الحصاد. وأدى ىذا الوضع إلى ارتفاع التتاليف
 المزارعين والتجار والمستثمرين على نطاق أوسع.

مازالت متأثرة بعدم تفاية البنى األساسية إلضفاء الطابع المشروع نتائج أظير استعراض منتصف الفترة أن  -11
ف التنمية التجاري ف: منطقة التدخل. عالوة على ذلك، فقد أتدت التقديرات الت: أجريت بالشراتة مع مصر 

الوصول إلى استخدام أفضل  (1ستثمار ف: البنى األساسية الريفية بيدف: )االالحاجة إلى  على األفريق:
المساىمة ف: زيادة الدخل األسري من خالل الوصول  (2لدعم المشروع لتنمية سالسل القيم المستيدفة، )

 إلى البنى األساسية لألسواق.

دراسات التقنية خالل تصميم مشروع إلعادة إعمار البنى األساسية وعلى ىذا األساس، دعم المشروع ال -12
الريفية الذي اقترحتو الحتومة على مصرف التنمية األفريق: لتمويلو. وسوف يخلق ىذا المشروع وصواًل 
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دائمًا إلى مناطق اإلنتاج ويسيم ف: تقليص خسائر ما بعد الحصاد وتنمية المنتجات الزراعية، إال أنو ال 
 إال الطرقات الرئيسية الت: تربط المقاطعات واألسواق الموجودة ف: المناطق شبو الحضرية. يستيدف

الجارية على المستوى ىذه المبادرة  لرفدونتيجة لذلك، يتم السع: للحصول على ىذا التمويل التتميل:  -13
عادة إعمار الطرق ،المجتمع: من خالل إنشاء مراتز تجميع ف: مناطق اإلنتاج المرتفع الثانوية لتيسير  وا 

 النقل من المزارع إلى الطرق الرئيسية.

 وصف التدخالت – رابعا

 مناطق التدخالت والمجموعة المستهدفة –ألف 
محافظة وليو نتيم. أي سيتم تنفيذ األنشطة الت: يدعميا التمويل التتميل: ف: المنطقة المستيدفة للمشروع،  -14

وغينيا االستوائية وتتألف من خمس  التاميرونعلى الحدود مع  غابونوتقع ىذه المحافظة ف: شمال 
 مقاطعات وى:: وليو، ونتيم، وأوتانا، ونتيم العليا، وتومو العليا.

 التمويل التتميل: في: نفسيا المجموعة المستيدفة من المشروع األصل:. من ىذاأما المجموعة المستيدفة  -15

 هدف المشروع –باء 

التمويل التتميل: مع اليدف المحدد ليذا المشروع ف: تطوير سالسل القيم الواعدة لفائدة المجموعات  يتواءم -16
أما اليدف فيتمثل ف: تعزيز القدرات التسويقية للمجموعات المستيدفة من خالل تنمية البنى المستيدفة. 

 راعية.األساسية المجتمعية لتخزين المنتجات الزراعية ولتيسير نقل المنتجات الز 

 أنشطة المشروع –جيم 

ترويج ال)أي  التنمية الزراعية والريفية( من مشروع 1تندرج األنشطة المخططة للتمويل التتميل: ف: المتون ) -17
الذي  (2)سالسل القيم الزراعية الت: تتمتع بإمتانيات تسويقية(، وبصورة أتثر تحديدًا، للمتون الفرع: ل

 يتعلق بإضفاء الطابع التجاري والتنافسية.

تيلو مترات من الطرق  104إعادة إعمار  (2؛ )ياً تجميع اً مرتز  12إنشاء  (1وتتضمن ىذه األنشطة: ) -18
 آليات مستدامة إلدارة االستثمارات واإلبقاء علييا.إنشاء  (3الثانوية؛ )

 بالبنىحاب المصلحة بالفرص ذات الصلة رفع وع: أص (1وسوف يتم التنفيذ على أربع مراحل وى:: ) -19
تنفيذ البنى األساسية المجتمعية؛  (3التحديد التشارت: للبنى األساسية المجتمعية؛ ) (2األساسية الريفية؛ )

 دعم المستفيدين لضمان استخدام مستدام لالستثمارات. (4)

 إدارة أنشطة المشروع ورصدها - خامسا

وىو يتألف من ستة موظفين ومقرىم ف: وحدة المشروع. أنشطة  الزراعية والريفيةالتنمية يدير فريق مشروع  -21
وقد قامت الحتومة مؤخرًا بتعيين فريق . المستيدفة منظم مجتمع: ومقرىم ف: القرى 15إدارة المشروع و

نفس قنوات  إلدارة المشروع بيدف إعادة تنشيط تنفيذ المشروع وأدائو. وستتم إدارة التمويل التتميل: باستخدام
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ذا ما أخذنا بعين االعتبار أن نتائج المشروع قد تأثرت بالعديد من  جراءات الصندوق. وا  تدفق األموال وا 
ما يتواءم مع فترة تنفيذ التمويل بالعوامل الت: أدت إلى إبطاء التنفيذ، سيتم طلب تمديد فترة التمويل الحال: 

 التتميل: الجديد.

بعثة لإلشراف  أيةقدرات التنفيذية لوحدة إدارة المشروع الجديدة من قبل وعلى الرغم من عدم استعراض ال -21
حتى اآلن، إال أن الحتومة على ثقة من أن الفريق الجديد ف: موقع يسمح لو بتحقيق األنشطة المخطط ليا 

 نفيذالتضمن اإلطار الزمن: الممدد. وقد وفر الصندوق بالفعل تدريبًا مخصوصًا على اإلدارة المالية ودعم 
وبخاصة ف: المظاىر الت: أثارت تحفظات المراجعين ف: السنوات  ،لموظف: وحدة إدارة المشروع الجديدة

 على تنفيذ المشروع وأدائو. تأثير سلب:السابقة وتان ليا 

 سيتم تعيين خبير ف: اليندسة الريفية لإلشراف على تنفيذ أنشطة البنى األساسية المجتمعية. -22

التقييم، فقد تم تعديل اإلطار المنطق: للمشروع إلدماج مؤشرات ذات صلة بالبنى وفيما يتعلق بالرصد و  -23
 األساسية قابلة للقياس.

 المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها – سادسا

 تشتمل المخاطر الرئيسية على: -24

جراء ضعف قدرات ىياتل التنفيذ، وبالتال: ىناك حاجة إلى تعبئة المساعدة التقنية وتقديم تدريب و  (0) ا 
وفريق إدارة البرنامج  شعبة المراقب والخدمات الماليةالمتتب القطري و  قبل إشراف عن قرب من

 القطري؛

وبالتال: من األىمية  ،ضعف منظمات المجتمعات الذي يمتن أن يؤدي إلى نتائج غير مستدامة (1)
جراء رصد سليم ومنتظم لأل ء منظماتبمتان الترتيز على إنشا نشطة الت: تقوم تدار بشتل جيد وا 

 بيا تلك المنظمات؛

التشغيل، وبالتال: من الميم تعبئة  ديناميات قيود التمويل والمالية الت: يمتن أن تؤجل أو حتى تعوق (2)
أموال الجيات النظيرة ف: الوقت المناسب فضاًل عن دعم وحدة إدارة المشروع إلعداد خطط دورية 

 للمالية وتقارير مالية لتجنب أي عجز ف: التدفقات النقدية؛

ب المصلحة التأخيرات ف: تسليم البنى التحتية الت: يمتن أن تؤدي إلى تثبيط المنتجين وأصحا (3)
 اآلخرين ف: سالسل القيمة، وبالتال: من الميم استمرار رصد األداء التعاقدي للموردين.

 تكاليف المشروع – سابعا

وأما  .مليون دوالر أمريت: على مدى عشر سنوات 15.2تصل تتلفة المشروع اإلجمالية المعدلة إلى  -25
ن وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما مليو  3.8( الصندوق بقرض أصل: قدره 1مصادر التمويل في:: )

مليون دوالر أمريت:  5.4بالمائة(، وقرض تتميل: بما يعادل  38مليون دوالر أمريت: ) 5.73يعادل حوال: 
الحتومة، بمساىمة قدرىا  (2بالمائة(؛ ) 2مليون دوالر أمريت: ) 0.27بالمائة( ومنحة بما يعادل حوال:  36)
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بالمائة(؛  2مليون دوالر أمريت: ) 0.40المستفيدون، بمساىمة قدرىا  (3بالمائة(؛ ) 21مليون دوالر ) 3.19
 .بالمائة( 1مليون دوالر أمريت: ) 0.2صندوق األوبك للتنمية الدولية، بما يعادل  (4)

بشروط عادية. وسيتم عتس أية تغييرات ف: المبالغ  لجميورية الغابونيةوسيقدم قرض الصندوق التتميل: ل -26
إلنفاق األصلية لقرض ومنحة الصندوق ف: الملحق الثان: من اتفاقية التمويل المخصصة ف: فئات ا

المعدلة. وسوف يتم تخصيص التمويل التتميل: بما يتماشى مع ىيتلية فئات اإلنفاق ف: القرض الحال: 
بالمائة(؛  2المعدات والمرتبات ) (2بالمائة(؛ ) 63المدنية ) األعمال (1وبخاصة الفئات التالية: )

( المرتبات 5بالمائة(؛ ) 6الدراسات ) (4بالمائة(؛ ) 18المساعدة التقنية والتدريب والمعلومات ) (3)
 بالمائة(. 8( التتاليف التشغيلية )6بالمائة(؛ ) 3والعالوات )

 التعديالت المقترحة عمى اتفاقية التمويل – ثامنا

التنمية الزراعية مشروع اتفاقية التمويل الخاصة بعند موافقة المجلس التنفيذي على ىذا المقترح، سيتم تعديل  -27
ليعتس األنشطة المقترحة والتمويل التتميل: ف: ميزانية المشروع. ويتمل التمويل التتميل: خطة  والريفية

 التمويل المتفق علييا مبدئيًا عند التصميم.

حساب أمانة المرفق ل من للحصول على تموي القوانين السارية فييامخولة بموجب  الجميورية الغابونيةو  -28
على  وصياً عمل من خالل الصندوق بصفتو ي الذي، الغذائ:اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن 

 .حساب األمانة

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية وسياسات  -29 وا 
 .هومعايير التمويل المقدم من الصندوق 

 التوصيات – تاسعا
 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -31

عمل من ي الذيالغذائ:، حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن أن يقدم  قرر:
عادية قيمتو قرضًا بشروط  الجميورية الغابونيةإلى  ،حساب األمانةعلى  وصياً خالل الصندوق بصفتو 

خضع ألية شروط وأحتام أخرى يعلى أن  ،يورو( 000 250 4يورو )ألف وخمسين  أربعة ماليين ومائت:
 .أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: ىذه الوثيقة تتون مطابقًة على نحو

  

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 


