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 اإلسالمية جمهورية أفغانستان
 تقرير مرحمي عن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 المقدمة -أوال

 موجز لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية –ألف
على المجلس عرض البرنامج الحال: للفرص االستراتيجية القطرية الذي صاغو الصندوق ألفغانستان  -1

 4118. ومبدئيا تان ىذا البرنامج يغط: فترة أربع سنوات، من 4118التنفيذي الستعراضو ف: أبريل/نيسان 
ونظرا لمحدودية . ، وتان أول برنامج للفرص االستراتيجية القطرية يصوغو الصندوق ألفغانستان4104إلى 

المستقاة منيا تخرج للتو، ونظرا األولية بدأت الدروس الت:  يتين" نسبياتالت: تانت تضم عمليتين "ف الحافظة
، فقد تم تمديد فترة ىذا البرنامج 4102الدولية إلى قوى األمن المحلية المتوقع عام  السالمتقال من قوى لالن

 .4102حتى 

، وأجريت 4100لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: مارس/آذار  المدةاستعراض منتصف  أجري -2
ير عن التقدم المحرز بعين . ويأخذ ىذا التقر 2013و 4104استعراضات سنوية للتقدم المحرز عام: 

االستعراضين، عالوة على البيئة األمنية والسياسية  المحرز المرصود ف: ىذينتقدم الالحسبان التوصيات و 
وتالىما مقرر عام  –الناشئة، نظرا لالنسحاب المتوقع لقوات السالم الدولية واالنتخابات العامة القادمة 

4102. 

لألمن والقانون  مائع للغاية لقطرية للصندوق الحال: على خلفية وضعصيغ برنامج الفرص االستراتيجية ا -3
ف: البالد، ومعوقات تبيرة تواجو الوصول والقدرات. وبالتال: فقد تبنى ىذا البرنامج نيجا مرنا والنظام 

متعمدا للحصول على أىداف وغايات محددة تحددىا عملية من االستعراض المستمر والحوار الدائم من 
تعراضات سنوية وعملية تشاور جارية تشمل الحتومة وغيرىا من أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل اس

 الوطنيين والدوليين.

يتمثل اليدف الشامل للبرنامج ف: الحد من الفوارق بين الجنسين وتحسين الوضع االجتماع: واالقتصادي  -4
القدرة على التخطيط على ( تعزيز 0للمجتمعات المحلية الميمشة والمعرضة. أما أىدافو المحددة في:: )

المؤسسات اإلنمائية المحلية المستوى المحل:، وتنمية الشرتات، والنمو االقتصادي )مع ترتيز على 
زيادة فرص الحصول على ( 4؛ )(وأصحاب المبادرات من القطاع الخاص والوتاالت الحتومية المحلية

نتاجية األسر الريفية.3الخدمات المالية الت: ترتز على المناطق الريفية؛ )  ( تعزيز أصول وميارات وا 

ممولتين بمنح بموجب إطار القدرة على  تتألف حافظة الصندوق الحالية ف: أفغانستان من عمليتين اثنتين -5
: للزراعة مشروع المجتمعالالصغري ودعم الثروة الحيوانية، و الريف: برنامج التمويل  :، وىماتحمل الديون

برنامج التمويل الريف: وىنالك بعض الدروس المستفادة اليامة الت: انبثقت خالل تنفيذ . والثروة الحيوانية
الصغري ودعم الثروة الحيوانية والت: تم إدراجيا حسب األصول ف: تصميم المشروع المجتمع: للزراعة 

 والثروة الحيوانية.
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 السياق السياسي الحالي -باء

ار ألتثر من ثالثة عقود. وف: السنوات العشر الماضية، تانت أفغانستان بالحروب وانعدام االستقر  ابتلت -6
القوى الدولية والحتومة األفغانية ف: حرب مع حرتة طالبان. وعلى الرغم من الدعم الدول: المعتبر ووجود 

شبتات السلطات غير ما زالت قبضة الحتومة ضعيفة. وبالتال:،  فإنالقوى الدولية للمساعدة األمنية، 
ل اليياتل القبلية أو االثنية، وقيادات المجاىدين القديمة، بنفس القوة، إن لم تتن أقوى من الرسمية، مث

 الحتومة ف: صياغة الديناميات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ف: أفغانستان.

 األمن -جيم

القوات الدولية إلى الجيش الوطن: األفغان:، والشرطة سيتم استتمال عملية نقل المسؤولية عن األمن من  -7
. وما زالت ىنالك مخاوف تبيرة من استدامة قوة األمن الوطنية األفغانية، 4102الوطنية األفغانية بنياية عام 

 عندما يتم سحب أموال الجيات المانحة بالتامل ف: نياية المطاف.

 4102التوقعات ما بعد عام  -دال

تحقق تقدم اجتماع: واقتصادي معتبر على مدى العقد الماض:، وبخاصة فيما يتعلق وعلى الرغم من  -8
، فإن البالد لم تتن على ما يرام، وساءت العديد من المؤشرات ف: السنوات بالتسيير وبناء المؤسسات

د ال ناتج محل: إجمال: للفرد الواحالماضية. وتبقى أفغانستان واحدة من أقل الدول نموا ف: العالم، مع 
ط . تذلك فإن أتثر من ثلث الستان يعيشون تحت خ4101/4100دوالر أمريت: ف: الفترة  848الـ  يتعدى

 جدية ف: الوقوع ف: قبضة الفقر، وثالثة أرباعيم من األميين.ن لمخاطر و الفقر، وأتثر من نصفيم معرض

 التغييرات منذ تقدير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -هاء

السياسات: على المستوى ير األول: لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية، تم إحراز تقدم تبير منذ التقد -9
والمصادقة علييا  وقد أدى استتمال االستراتيجية الوطنية للتنمية ف: أفغانستانالوطن: ف: التنمية والحوتمة. 

إنمائ: شامل إلى صياغة استراتيجيات قطاعية فيما بعد تقطاعات فرعية ليذه االستراتيجية عام  ول إطارتأ
 إلى ( الذي أدى بدوره4101" الت: قادت إلى مؤتمر تابول )يوليو/ـتموز عملية تابول". وتال ذلك 4119

 األولوية.تجميع قطاع: للوزارات ف: أفغانستان بيدف استتمال قائمة من البرامج الوطنية ذات 

 مواءمة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع االستراتيجية الوطنية -واو
 لمتنمية في أفغانستان

المتمثلة ف: الصندوق ألفغانستان  الذي صاغوالستراتيجية القطرية لبرنامج الفرص اتتواءم الغاية الشاملة  -11
للمجتمعات المحلية الميمشة صادي االقتو  االجتماع: وتحسين الوضعالحد من الفوارق بين الجنسين 

 تماما مع األعمدة الرئيسية التالية لالستراتيجية الوطنية للتنمية ف: أفغانستان: والمعرضة

  من االستراتيجية  (6القطاع )قطاع التنمية الريفية والزراعية  –التنمية االقتصادية واالجتماعية
: يتمثل ىدف الحتومة ف: تحقيق نمو مناصر للفقراء ف: المناطق الريفية الوطنية لمتنمية في أفغانستان



 EB 2014/111/INF.7 

3 

وخلق الحوافز لالستثمارات خارج المزرعة، وتنمية البنى  المشروعة،نتاجية الزراعة إمن خالل تعزيز 
األساسية الريفية، ودعم الحصول على تنمية الميارات والخدمات المالية الت: من شأنيا أن تسمح لألفراد 

 ومنتجة ف: االقتصاد. مشروعةألسر والمجتمعات بالمشارتة بصورة وا

  االستراتيجية الوطنية لمتنمية ( من 7الحماية االجتماعية )القطاع  -التنمية االجتماعية واالقتصادية
: يتمثل ىدف الحتومة ف: زيادة الطاقات والفرص وحماية األفغانيين المعرضين للمخاطر في أفغانستان
 من خالل عملية تمتين اقتصادي تيدف إلى الحد من الفقر وزيادة االعتماد على الذات.  مدقع: الفقر

  اإلطار الوطني لمتنمية الزراعية -زاي

، نجم عن استعراض لييتلية وبرامج وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية 4118ف: أتتوبر/تشرين األول  -11
لموارد الطبيعية لضمان إعادة إحياء قاعدة الموارد الطبيعية ( إدارة ا0تطوير أربعة متونات رئيسية، وى:: )

( اإلنتاجية الزراعية 4ألفغانستان، واستخداميا بأسلوب منتج ومستدام من قبل الستان الريفيين األفغان؛ )
نتاج المزارعين والرعاة األفغان، من خالل توفير مدخالت  واإلنتاج الزراع: لزيادة مستدامة إلنتاجية وا 

( إعادة التنشيط االقتصادي لتعزيز النمو االقتصادي الشمول: والمستدام ف: 3ت وبحوث معززة؛ )وخدما
األفغان، وزيادة ستان لعنو زيادة وتنويع مصادر الدخل وفرص العمالة ل ينجم، مما المشروعةقطاع الزراعة 

)وزارة الزراعة والري والثروة ديناميتية تفؤة وجيدة التشغيل مؤسسة فعالة ( 2العوائد للدولة األفغانية؛ )
 الحيوانية، ودوائرىا الوطنية الفرعية( من خالل عملية إصالح وتعديل ىيتل:.

 التسيير شبه الوطني -زاي

اإلداري والسياس:. إال أن ىذه التحسينات ف:  يدانينف: قدرات الحتومة ف: الم ملموسةىنالك تحسينات  -12
نالك العديد من التحديات المتعلقة بالقدرات ف: درجات أدنى من القدرات متمرتزة بصورة أتبر ف: تابول، وى

ىذا السلم على مستوى المحافظة والمقاطعة والمستوى القاعدي. ويستمر تنفيذ معظم المشروعات الت: تموليا 
 القطاع الخاص ووتاالت األمم المتحدة. منالجيات المانحة بصورة أساسية من قبل شرتاء التنفيذ 

 م المحرز في التنفيذالتقد -ثانيا

 األهداف االستراتيجية -ألف

االقتصادية واالجتماعية لممجتمعات  وتحسين الوضعيةالحد من الفوارق بين الجنسين،  :الهدف الشامل  -13
الوزارية، والقطاعية، والوطنية.  . ويبقى ىذا اليدف الشامل متماشيا مع أولويات الحتومةالضعيفة والمهمشة

على حاجة واضحة للحد من التفاوت بين الجنسين وبين االثنيات المختلفة. وتبقى وجميعيا تسلط الضوء 
الريف: النساء مجال الترتيز الرئيس: للمداخالت ف: تل من مشروع: الصندوق، وىما برنامج دعم التمويل 

وأما المجال  الصغري والثروة الحيوانية، والمشروع األحدث وىو المشروع المجتمع: للزراعة والثروة الحيوانية.
الشباب فيما يتعلق باتتساب روعات الجارية والمستقبلية، فيو الذي يحتاج للمزيد من االىتمام ف: المش

دراجيم ضمن فرص العمالة المربحة.  الميارات وا 
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تعزيز القدرات عمى التخطيط عمى المستوى المحمي، وتنمية المشروعات : 0الهدف االستراتيجي رقم  -14
عدد من التغييرات الدستورية األخيرة ف: التسيير شبو الوطن: تدعو إلى تشتيل  جرى .والنمو االقتصادي

مجالس للقرى والمقاطعات، وقد تمت المبادرة ببعض البرامج الوطنية لبناء المؤسسات ودعم التخطيط على 
 المستوى المحل:.

ف:  .المناطق الريفية: زيادة الحصول عمى الخدمات المالية التي تركز عمى 4الهدف االستراتيجي  -15
السنوات األخيرة، أحرز قطاع التمويل الصغري تقدما ىاما ف: أفغانستان، ولتن معظم فقراء الريف ما زالوا 

دعم استثمارات  مرفق المنتجات المالية الت: ىم بأمس الحاجة إلييا. وبشراتة مع الحصول علىيفتقرون إلى 
الصغري  الريف: من خالل برنامج التمويلو  BRACوخان،  ومؤسسة أغا التمويل الصغري ف: أفغانستان

ودعم الثروة الحيوانية، يساعد الصندوق ف: تطوير جملة متنوعة من المنتجات والنيج المالية المصممة 
تتسم بالحساسية للتمايز بين الجنسين، وتتماشى مع  بحيثحتياجات القطاع الريف:، ا لتناسبخصيصا 

ع الوصول إلى الخدمات المالية من قبل المجتمعات الريفية من خالل ، وتوساألنماط اإلسالمية للتمويل
 الروابط مع القطاع التجاري.

نتاجية األسر الريفية3الهدف االستراتيجي  -16 تم بصورة متعمدة اإلبقاء على ىذا  .: تعزيز أصول ومهارات وا 
واألولويات الناشئة بسبب  ات، بحيث يمتن لو أن يستوعب جملة من االحتياجواسع االنفتاح أصال اليدف

الريف: برنامج التمويل التغيرات السريعة ف: الفتر اإلنمائ: المؤسس: والحتوم: وأطره. وتشير التجربة من 
المشاورات مع نطاق واسع من أصحاب الحيازات الصغيرة ف: سياق و الصغري ودعم الثروة الحيوانية 

للزراعة والثروة الحيوانية إلى استمرار الترتيز الشديد  وتصميم المشروع المجتمع: ،المدةاستعراض منتصف 
على أنشطة الثروة الحيوانية الت: تستيدف أتثر الناس ضعفا، مع دعم مبادرات للبدء بمشروعات ريفية من 
خالل االستفادة من المبادرات القائمة. إضافة إلى ذلك، ىنالك ترتيز على سالسل القيمة، والبنى األساسية 

غدا السياق العام ليذا  المنتجة، مع ترتيز مخصوص على النساء، تلما تان ذلك ممتنا، والذيالزراعية 
 اليدف.

 المخرجات -باء

 البرنامج وافق المجلس التنفيذي للصندوق على .الصغري ودعم القطاع الحيوانيالريفي برنامج التمويل  -71
مليون دوالر أمريت:، وبلغت مساىمة الصندوق  42.10بتتلفة إجمالية قدرىا  4119أبريل/نيسان  31بتاريخ 

. (مليون دوالر أمريت: عند الموافقة على المنحة 43.24مليون وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل  02فيو 
 .4119أغسطس/آب  42مفعول بتاريخ اتفاقية المنحة سارية الوغدت 

 2بما يعادل البرنامج تمويال إضافيا تلقى ىذا ، وبناء على طلب الحتومة، ونظرا لألداء المرض: للبرنامج -18
ماليين دوالر أمريت:، مترافقا مع تمديد لمدة سنتين، وىو األمر الذي وافق عليو المجلس التنفيذي ف: دورتو 

ع النتائج واالبتتارات وأفضل الممارسات يبيدف زيادة انتشار وتوس 4103المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول 
 31الت: اتبعيا البرنامج بأسلوب يتسم بفعالية التتاليف. وبالتال: فإن تاريخ إنجاز البرنامج الحال: ىو 

 .4102ار ذمارس/آ 30، وأما تاريخ إغالق المنحة فيو 4102سبتمبر/أيلول 
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ىذا  حازلخبرة المتتسبة من البرنامج السابق، بناء على ا. المشروع المجتمعي لمزراعة والثروة الحيوانية -19
موافقة المجلس على المشروع الذي يشتل العملية الثانية بموجب برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحال: 

. وتمت معالجة أول طلب للسحب وبدأ تنفيذ المشروع ف: 4104التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 
 .4103يونيو/حزيران 

 ء البرنامجأدا -ثالثا

 األداء العام -ألف

على الرغم من بيئة التشغيل المحفوفة بتحديات جمة، فإن أداء البرنامج القطري للصندوق بموجب برنامج  -21
الفرص االستراتيجية القطرية الحال: تان جيدا إلى حد معقول، فيما يتعلق بتحقيق مخرجاتو ونواتجو. وتان 

المنظمات غير الحتومية الدولية تشرتاء للتنفيذ. وى: ضرورة ذلك ممتنا إلى حد تبير من خالل إشراك 
 اقتضتيا المعوقات الشديدة ف: القدرات على المستوى التشغيل:، أي على مستوى المحافظات والمقاطعات.

 أولويات الصندوق خالل الفترة المتبقية من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -باء

مليون دوالر أمريت:، مما سيتون متاحا بموجب دورة نظام  81ا يعادل ىنالك تمويل إضاف: تأشيري بم  -21
بتصميم مشروع آخر ف: ألفغانستان للسماح  4108-4103تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة 

 .4102عام  بدايات

طار الحتومة اإلنمائ:،  -22 والقدرات وفيما يل: األولويات اإلنمائية على أساس الخبرة الحالية، وأولويات وا 
الموجودة، واحتياجات المجموعة المستيدفة من الصندوق، وأولويات االستثمار للمؤسسات المالية الدولية 

 األخرى:

  اإلبقاء على الترتيز اإلقليم: على أساس مشترك من الوصول/األمن والفقر، مع التأتيد على ترتيز
 جغراف: أتثر تجميعا وقائمة محددة للمداخالت؛

  على مرفق دعم استثمارات التمويل الصغري ف: مؤسسات التمويل الصغري و إضاف: على إدخال تعزيز
 تنمية المنتجات المالية الصغرى االبتتارية ذات الصلة بالسياق المحل:؛واستمرار دعم  أفغانستان،

  عات؛المزيد من الترتيز على الشباب الريفيين العاطلين عن العمل ألغراض تنمية مياراتيم وتنمية المشرو 

 :وبخاصة النظر ف: إمتانية ربط تحري فرص التمويل المشترك مع مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدول ،
الت: تستند إلى المجتمع المحل: بمشروعات استثمارية أتبر ف: البنى األساسية،  الصندوق مشروعات

 وبخاصة ف: قطاع المياه/الري لتعزيز األثر؛

  ات الوتاالت الحتومية، وبخاصة على مستوى المحافظة والمقاطعة، تعزيز االستثمارات ف: بناء قدر
شراك شرتاء التنفيذ من القطاع الخاص مما يتوجب ربطو بتنمية القدرات المتزامنة لموظف: الحتومة،  وا 

 والتسليم المتزايد لمسؤوليات التنفيذ ليم؛

 لري والثروة الحيوانية لتحقيق الترويج لمنتدى مشترك لتنسيق الجيات المانحة ضمن وزارة الزراعة وا
ارتباطات أفضل بين المشروعات الت: تموليا الجيات المانحة والجيود المتسقة لمساعدة الوزارة على 

 إنشاء ىيتلية شاملة مترافقة مع تنمية القدرات.إعادة 



 EB 2014/111/INF.7 

2 

 لنتيجةا -رابعا

م الدولية إلى الوطنية، ىنالك العديد من التطورات اليامة المتوقعة مثل االنتقال من قوة حفظ السال  -23
. إضافة إلى ذلك فإن برامج األولويات الوطنية 4102واالنتخابات العامة الوطنية، وتالىما مقرر ف: عام 

وسوف تولد العديد من الدروس المستفادة على مدى السنتين  ،ف: مرحلتيا األولى من التنفيذ واالستعراض
لصندوق لحافظة و امج جديد للفرص االستراتيجية القطرية القادمتين مما سيساعد على صياغة توجو أي برن

 ف: البالد.

متانية سيستمر األمن و  -24   .الوصول ف: إمالء االستيداف الجغراف: على الحافظة ف: المستقبلا 

على بناء القدرات على مستوى المحافظة ومستوى المقاطعة، تما يتوجب  الترتيزىنالك حاجة للمزيد من  -25
ال بد من  آلية إيصال مؤقتةتمعاملة إشراك القطاع الخاص وموفري الخدمات من المنظمات غير الحتومية 

 ربطيا بصورة مباشرة بتنمية قدرات الوتاالت ذات الصلة، وبآلية لنقل متدرج للمسؤولية عن التنفيذ والتشغيل
 للوتاالت الحتومية.

إفرادية  ونيج مشروعا تموليا جيات مانحة مع وحدات 81لدى وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية حاليا  -26
تشغيل قدرات الوزارة إلى حدودىا القصوى، فإن ىذه الترتيبة لتنفيذ ىذه المشروعات. وبصرف النظر عن 

حاجة ملحة لمساعدة اإلدارة ف: إعادة ىيتلتيا الداخلية  لشعور بالملتية المحلية. وىنالكإلى اغير مفضية 
 إلدارة المساعدة الخارجية بطريقة أتثر تتامال.

 لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ومع وجود 4108-4103دورة ومع توفر التمويل اإلضاف: ف:  -27
ستثمار، يتوجب السع: لخيار ف: مرحلة صياغة استراتيجياتيا المرحلية لال مؤسسات رئيسية لتمويل التنمية

التمويل المشترك بصورة أتثر نشاطا. ومن الناحية المثالية، يجب أن يرتبط المشروع التال: للصندوق بوسيلة 
 لتمويل المشروعات، وبنى أساسية ريفية منتجة تبيرة لتعظيم األثر.

الصندوق ف:  سيتونغانستان، ومع الموافقة األخيرة للمجلس التنفيذي على فتح متتب قطري للصندوق ف: أف -28
ف: القطر، ولتعزيز اتصاالتو مع الحتومة من جية،  يواجييامتابعة الوثيقة للتحديات الت: لموقع أفضل ل

حوار ذلك ف: بما  ،إلى زيادة ف: الفعالية ما يحتمل أن يؤديمومع مجتمع الجيات المانحة من جية أخرى، 
 لشرتاء التنفيذ.توفير المزيد من الدعم الفعال و  ،السياسات


