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 2018تقرير ضعن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 
االتحادية ف: الفترة الديمقراطية  إثيوبياجرت الزيارة القطرية السنوية للمجلس التنفيذي إلى جمهورية موجز.  -1

وبفضل العمل الدؤوب لموظف: الصندوق والمشروعات، فقد حظ: الوفد  2018.1مايو/أيار  18إلى  14من 
( عرض للحافظة قدمه فريق 1) وملهمة. وتتضمن اإلضاءات خالل هذه الرحلة ما يل::ة ءبزيارة ميدانية بنا

ية المقترحة ف: وعرض مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق حول النتائج والتوصيات الرئيس ات،المشروع
( مالحظات مباشرة وتفاعالت مع المستفيدين 2تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية إلثيوبيا؛ )

( مناقشة مع 3؛)العفر  رايغتيوالمجتمعات المحلية ف: ثالثة مشروعات يمولها الصندوق ف: إقليم: 
ات الحكومية رفيعة المستوى والشركاء اإلنمائيين القطريين األساسيين، شملت وزير طمسؤولين من السل

الزراعة والثروة الحيوانية، ووزير الدولة للمالية والتعاون االقتصادي، وممثلين عن الشركاء اإلنمائيين ف: 
 .األمن الغذائ:و مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالتنمية االقتصادية الريفية 

 17-15، ف: الفترة الت: استغرقت ثالث أيام وفرت الزيارة لمواقع المشروعاتض للزيارة الميدانية. استعرا -2
مايو/أيار ألعضاء المجلس التنفيذي، فرصة ك: يشهدوا بأم أعينهم األثر الذي تخلفه المشروعات الت: 

ت والتحديات الت: يدعمها الصندوق على أرض الواقع، والحصول على الصورة الشاملة لفوائد المشروعا
يواجهها شركاء المشروعات والمستفيدين منها، والدروس الت: ستؤخذ بعين االعتبار ف: تصميم المشروعات 

وهو اإلقليم الت: يقع ف: أقصى  ،تيغرايالمستقبلية. وتقع مواقع المشروعات الت: تمت زيارتها ف: إقليم 
قليم  ،شمال إثيوبيا  .العفروا 

المشروعات، والت: تتضمن بناء المدارس الت: شيدها  تولدهاأعضاء المجلس التنفيذي الفوائد الت:  الحظ -3
شروع تنمية المجتمعات الرعوية )المرحلة الثالثة(، والمؤسسات المالية المستندة إلى األعضاء )مثل م

بالرعاة( الت: أحدثت بدعم من دخار واالئتمان الخاصة دخار واالئتمان، وتعاونيات االلالالتعاونيات الريفية 
مبا أالج: برنامج الوساطة المالية الريفية، ومخططات الري ف: الت: دعمها مشروع  مقاطعة تانغو ابرجيل، وا 

 على التوال:(. ةوالثاني ىالتنمية التشاركية للري على نطاق صغير )المرحلة األول

نجازات هذه المشاريع ومعجبون بالملكية راضون عن إ المجلس التنفيذي وعلى وجه اإلجمال، كان أعضاء -4
تتسق عمليات الصندوق ف: اإلقليم بصورة وثيقة مع خطة الحكومة للنمو و الت: عّبر عنها المستفيدون منها. 

ومع األهداف االستراتيجية للصندوق، الت: تركز على تزويد المزراعين أصحاب الحيازات  ،والتحول
 الحاسمة الت: هم بحاجة إليها لتعزيز اإلنتاجية والصمود. الرعاة باألصولالمزارعين الصغيرة، و 

لرغم من أن المشروعات الت: زاروها كانت ف: مرحلتها الثانية أو بالى أنه، و كما أشار أعضاء المجلس إ -5
د من العمل، خاصة فيما يتعلق بالري وقطاع التمويل حتى الثالثة، إال أنه مازال هنالك إمكانيات متاحة لمزي

وعّبر المستفيدون من المشروعات الذين أجريت مقابالت معهم عن رضاهم على ما حققته هذه  الصغري.
ولم  ،وسبل عيشها همفتقرون على ما يبدو إلى رؤية طويلة األمد لتحسين دخول أسر يالمشروعات، إال أنهم 

                                                      

والكاميرون ( Marcelo Aguiar Cerri)، والبرازيل (Imed Selatina)تألف وفد الصندوق من سبعة ممثلين عن المجلس التنفيذي من الجزائر 1
(Médi Moungui ) والصين(Liu Weihua،  :منسق القائمة جيمShi Jiaoqun ) وكينيا(Teresa Tumwet )والمكسيك 
(H.E. Martha Elena Federica Bárcena Coqui) ونيجيريا (Dr Yaya O. Olaniran) وهم، وستة من موظف: الصندوق: (Donal Brown ،

Oscar Garcia ،Ides De Willebois ،Stefania Lenoci ،Flavia Antonelli ،William Skinner.) 
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د الت: تولدت من العوائاستثمار من خالل أبعد من ذلك، على سبيل المثال  ية التقدمدراية بكيفعلى  يكونوا
 دخار واالئتمان بهدف الوصول إلى دخل مستدام على المدى الطويل.تعاونيات اال

المجلس علما بالوصول المحدود إلى األسواق كقضية مشتركة بين المشروعات الثالث الت: زاروها.  وأحاط -6
الحيازات الصغيرة ف: موقع  نظرا لالفتقار إلى المعلومات والوصول إلى األسواق، فإن المزارعين أصحابو 

الذي  غير مواٍت ف: سالسل القيمة. وذلك ألنهم يأخذون األسعار كما ه: وال يمكن لهم التنبؤ باالنخفاض
هات مفيدة التخاذ يالوصول إلى معلومات/توجفرصة ال يمتلكون أنهم يطرأ على أسعار السوق، كما  قد

د لدى أعضاء المجلس التنفيذي هذه المخاطر. وتولّ  مثللتخفيف من ه ليزرعو يمكن أن قرارات أفضل عما 
شجع و خره. آإلى  ،ن من المشروعات كانت غير واضحة بشأن عوائد األسريمستفيدالانطباع بأن توقعات 

ف: مواقع  أعضاء المجلس التنفيذي الصندوق على تحري تجارب ريادية الستخدام أكثر فعالية للمياه
 افة للمنتجات الزراعية.القيمة المض يمكن زيادةالمشروعات بحيث 

كما أشار أعضاء المجلس أيضا إلى أنه يتوجب على الصندوق تعزيز قدراته على حوار السياسات مع  -7
ج أكثر مرونة ه  تبن: ن  دعم الحكومة ف: الحكومة. ومن شأن ذلك أن ييّسر االتصاالت وأن يزيد من إمكانية 

بين الطرق المحتملة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية  ف: تنفيذ/اختبار السياسات الجديدة. ومن
القيام بتجربة ريادية لنهج يتمكن من خالله المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من بيع منتجاتهم بصورة 

 ات.مباشرة ف: السوق ف: بعض مناطق المشروع

وعّبر أفراد هذه  ،يفية الت: زاروهاتنفيذي بحفاوة بالغة من قبل المجتمعات الر الأعضاء المجلس  وحظ: -8
هم ووضعهم االجتماع: )وبخاصة شناهم للدعم القّيم الذي يقدمه الصندوق لتحسين سبل عينالمجتمعات امت
ومن خالل التفاعل الوثيق مع السكان الريفيين المحليين، الحظ أعضاء المجلس االختالفات النساء منهم(. 

البد من اعتبار الوع: بالمسائل الثقافية  هووصلوا إلى نتيجة مفادها بأن ،الثقافية بين المجتمعات المختلفة
 عامال رئيسيا عند التعامل مع مشروعات الصندوق ف: إثيوبيا.

وحظ: أعضاء المجلس التنفيذي بمناقشة غنية مع المنسق المقيم لمنظومة األمم المتحدة ف: إثيوبيا ومع  -9
أعضاء المجلس بمالحظة الرغبة القوية لدى وكاالت األمم  أعضاء الفريق القطري لألمم المتحدة. وسرّ 

المقاطعة ومستوى الحّ:،  مستوىي االتساق والتكامل على المتحدة للعمل مع الصندوق بتركيز على تحر 
وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، يمكن تعزيز التعاون ف: تصميم 

ووافق المشاركون ف: المناقشة على أن أي انخراط أو  .وتنفيذ االستثمارات البرامجية واالستراتيجية الرئيسية
فيها  يتعلق بالعمل الجوهري لكل وكالة وأن ،استراتيجياتعاون بين وكاالت األمم المتحدة البد وأن يكون 

وبرنامجها األساس:. كذلك فقد أكد األعضاء أيضا على الدور الرئيس: الذي يتوجب على الحكومة أن تلعبه 
 .لها ف: التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا  

 واسعة من الشركاء، سلط أعضاء المجلس . وعلى أساس الزيارة الميدانية والمناقشات مع جملةالتحديات -11
الضوء على التحديات التالية الت: يواجهها الصندوق ف: عملياته ف: إثيوبيا، وشجعوا إدارة  التنفيذي

الصندوق والفريق القطري على تحري الحلول ف: تصميمات المشروعات المستقبلية وف: صياغة 
 .االستراتيجية القطرية
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أصحاب الحيازات الصغيرة ف: مواقع المشروعات. من تحٍد للمزارعين  إلى األسواق يعتبر الوصول (1)
، ال يوجد إال عدد قليل من التجار المرخصين وسيطرة القطاع العام وبسبب القوانين الناظمة المحلية

 إمالء لألسعار. ويشكل هذا األمر عقبة ثمةالذي يسمح للمزارعين بالبيع لهم ف: هذه الحالة، كذلك 
يؤدي إلى  كما أنه اتتوسيع إمكانية الوصول إلى األسواق خالل تصميم المشروعلاالبتكار  ف: وجه

 .تآكل الدخل الفردي للمزارعين

كما ظهر خالل العمليات التفاعلية مع ، ضمان استدامة فوائد المشروع تحديا  آخر يمثلكذلك  (2)
. وعلى لذي تم إنجازها التنمية التشاركية للري على نطاق صغيرأصحاب المصلحة ف: مشروع 

لم  يتهمن قد عبروا عن رضاهم على إنجازات المشروع، إال أن غالبيالرغم من حقيقة أن المستفيد
يكونوا على دراية بما ه: الخطوة التالية الت: يتوجب عليهم اتخاذها أو كيف يوسعون من نطاق هذه 

مشروعات الت: يمولها ال( االفتقار إلى استراتيجية للخروج ف: تصميم 1الفوائد، مما يشير إلى إما: )
ن يالمستفيدحاجة ستمر تو  ( الفعالية المشكوك بها الستراتيجيات الخروج المصممة.2الصندوق؛ أو )

للمهارات والمعارف والمعلومات بعد إنجاز المشروع، وبالتال: فإن بناء القدرات أمر هام ف: المرحلة 
 المشروعات.األولى من 

. أكدت الزيارة القطرية أهمية التعاون الوثيق والشراكة القوية بين يالسياسات في االنخراطقدرة الصندوق  -11
الحكومة اإلثيوبية والصندوق. وف: الوقت نفسه، فقد تعرضت المشروعات الت: يمولها الصندوق لإلعاقة 
لجهة االبتكار وتجربة النهج الجديدة وذلك بسبب السياسات والقواعد الناظمة المحلية المخصوصة. ويعتقد 

البنك الدول:  شركاء آخرين مثلء المجلس التنفيذي بأنه سيكون من المجدي بصورة أكبر إشراك أعضا
 العمل معف التنمية األفريق: وغيرهما من الشركاء اإلنمائيين لتعزيز قدرات المجتمع اإلنمائ: على ر ومص

 الحكومة بتحري بعض السياسات المعّينة الموجهة باألسواق على أساس تجريب:.

( تشجيع المشاركة األوسع 1انبثقت التوصيات التالية بشأن الزيارات القطرية المستقبلية: ) .ياتالتوص -12
( ربط الزيارات القطرية بالتقييمات الت: 2ألعضاء المجلس من جميع الفئات ألف، وباء وجيم على التوال:؛ )

( تحديد 3لمستقل ف: الميدان؛ )يجريها مكتب التقييم المستقل بحيث تيّسر من تنفيذ توصيات مكتب التقييم ا
ف: حال  ،أن يتحدث نيابة عن الفريق بأكمله خالل الزيارة الميدانية هبمقدور أعضاء المجلس  نأي م

 استدعت الحاجة ذلك.

وتقدر أيضا وبصورة كبيرة دعم الصندوق ، لتخفيف من الفقر الريف:باإثيوبيا ملتزمة للغاية االستنتاجات.  -13
. وقد الحظ أعضاء المجلس التنفيذي الدور الهام الذي يلعبه المكتب القطري 1980للبالد الذي بدأ عام 

للصندوق ف: إثيوبيا وبالتال: أكدوا على صحة جهود الصندوق ف: عملية الالمركزية. ووفرت الزيارة القطرية 
قدير وت ،أيضا فرصة قيمة ألعضاء المجلس ك: يتعرفوا على المؤسسة من خالل عيون المستفيدين منها

فيما لو كانت عمليات المؤسسة تحقق النتائج المتوقعة منها ف: الميدان. وعلى وجه العموم، فقد نجحت 
دارة الصندوق  الزيارة الميدانية ف: تأدية دورها المتوقع لتعزيز الحوار والتواصل بين أعضاء المجلس وا 

 شركاء القطريين الرئيسيين.ال، و ومكتب التقييم المستقل

فيذي المشاركون ف: الزيارة القطرية أن يعبروا عن عميق امتنانهم نيوّد أعضاء المجلس التن. شكر وامتنا -14
وعلى وجه الخصوص، فإنهم  لجميع الزمالء الذي ساهموا ف: تنظيم هذه الزيارة القطرية المثمرة والمفيدة.
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القطري للصندوق ف: عالوة على الفريق مكتب سكرتير الصندوق، و  ،يتقدمون بالشكر إلدارة الصندوق
ولموظف: المشروعات على  ،تنظيم الزيارة القطرية هإثيوبيا على األسلوب المتميز الذي تّم من خالل

نا. كما نوّد أن نشكر أيضا مدير مكتب التقييم المستقل على انضمامه عاستعدادهم لتشاطر وجهات نظرهم م
تعلم وتقاسم المعرفة من التقييمات المستقلة. والشكر لنا ف: هذه الرحلة، مما وّفر لنا فرصة عظيمة لتعزيز ال

والتقدير موصول لمسؤول: الحكومة اإلثيوبية على إتاحة وقتهم الثمين لتشاطر وجهات نظرهم بشأن الشراكة 
ثيوبيا. وأخيرا، فإننا نتوجه بالتقدير إلى جميع السكان الريفيين الذين قابلناهم، بما ف: ذلك  بين الصندوق وا 

دين من المشروعات الت: يمولها الصندوق على حفاوتهم وعلى إتاحة وقتهم واستعدادهم للتواصل مع المستفي
 الوفد.
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 االتحادية إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية 2018ت الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام ااختصاص
 2018مايو/أيار  18إلى  14

 الخلفية
تنفيدي ف: دورته المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول س اللبما يتماشى مع اإلجراء الذي صادق عليه المج -1

 .االتحادية إلى جمهورية إثيبوبيا الديمقراطية 2018، قرر المجلس القيام بزيارته القطرية لعام 2012

والفهم لعمل الصندوق ف: الميدان، بما ف: ذلك  فرصة الكتساب المعرفةال إتاحةوالمقصود من هذه الزيارة  -2
مثل: الدول األعضاء ملزيارة لالتحديات والمعوقات الت: تواجهها العمليات الت: يدعمها الصندوق. وستسمح ا

وأن يالحظوا عن كثب الفرص  ،ف: الصندوق بأن يروا بأم أعينهم عمل الصندوق على أرض الواقع
 .والتحديات الت: يواجهها الصندوق ف: اإليفاء بمهمته

 األهداف
الصندوق ف:  ( زيارة المشروعات الت: يشارك1هذه الزيارة القطرية فيما يل:: ) منثل األهداف الرئيسية متت -3

، بما ف: ذلك مشروع التنمية التشاركية للري على االتحادية  تمويلها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية
تنمية المجتمعات الرعوية )المرحلة الثالثة( بحيث يمكن للمجلس  برنامجنطاق صغير )المرحلة الثانية(، و 

ع، األمر الذي يسمح لممثل: الدول األعضاء ف: التنفيذي أن يزيد من وعيه باألنشطة على أرض الواق
( الترويج للحوار مع 2المجلس بااللتقاء بالمستفيدين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشركاء؛ )

 (3جملة أمور أخرى؛ ) بين المسؤولين على مستوى الحكومة والوالية، بشأن دور الصندوق ف: إثيوبيا، من
للبلدان  فائدةات العامة بشأن الزراعة األسرية، والذي يمكن أن تثبت سياسالاكتساب لمحات ثاقبة عن 

( الوصول إلى فهم أفضل للدروس المنبثقة عن التقييمات الت: يجريها مكتب التقييم 4النامية األخرى؛ )
للعمليات الت: يدعمها الصندوق ف: البالد وتزويد ممثل: الدول األعضاء ف:  المستقل ف: الصندوق

( تمكين 5منظور أكثر شمولية للوضع القطري والتحديات الت: تواجهها عمليات الصندوق؛ )الصندوق ب
ممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق من توفير توجهات مستنيرة بشأن القضايا االستراتيجية والتشغيلية إلى 

 وذلك بغية تعزيز دورهم اإلشراف: واالستراتيج: الحاسم. ،باق: أعضاء المجلس التنفيذي

 :ثالثة أجزاء وه: 2018تضمن برنامج الزيارة القطرية لعام  -4

وعرض من مكتب التقييم  ،للحافظة قدمته فرق المشروعات اتضمن عرضسيالجزء األول الذي  (1)
 المستقل عن تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية إلثيوبيا؛

والعفر.  زيارة للعمليات الت: يدعمها الصندوق ف: إقليم: تيغراي على سينطويالذي  الجزء الثان: (2)
نى لممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق أيضا الفرصة لعقد وخالل الزيارة الميدانية، سوف تتث

مناقشات مع المستفيدين ومع منظمات المزارعين والتعاونيات وممثلين عن القطاع الخاص، 
 ة المحلية؛يوالسلطات الحكوم

الجزء الثالث فيتضمن مناقشات مع السلطات الحكومية رفيعة المستوى على المستوى الوطن: أما  (3)
 .ومع الشركاء اإلنمائيين
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مع وزير الزراعة  المجلس التنفيذيسوف يجتمع ممثلو الدول األعضاء ف:  ،على مستوى الحكومة المركزية -5
إضافة إلى ذلك فإنهم ووزير الدولة للمالية.  الصندوقوالموارد الطبيعية، المعتمد كمحافظ إثيوبيا لدى 

طارها ألنشطة  :خرين رفيععقدون أيضا اجتماعات مع مسؤولين آسي المستوى، لمناقشة رؤية الحكومة وا 
أيضا مناقشات مع  المجلس التنفيذيالصندوق ف: السنوات القادمة. وسيعقد ممثلو الدول األعضاء ف: 

ف مثل الفريق القطري لألمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة الت: تتخذ وكاالت معونة مختارة متعددة األطرا
من روما مقرا لها، وغيرها من الشركاء اإلنمائيين حول التحوالت االقتصادية والسياسية األخيرة الت: شهدتها 

دوق يدعمها اجحة الت: مافتئ الصننتوسيع نطاق النماذج الو/أو إثيوبيا، وعن كيفية الترويج لالتساق الفعال 
 .1980منذ عام 

عن هذه الزيارة القطرية ويتشاطر نتائجها أثناء دورته الت: ستعقد ف: سبتمبر/أيلول.  المجلس التنفيذي سيبلغ -6
 .المستقبليةيوفر إلدارة الصندوق توصيات بشأن الزيارات القطرية سكذلك فإنه 
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 الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي )مسودة برنامج الزيارة(
 المكان النشاط الوقت اليوم

 الوصول 
 مايو/أيار 13 األحد

 

ونقلهم إلى مقر المعهد الدول: لبحوث  ،ترحيب بممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي ف: مطار أديس أبابا 06.45
 الثروة الحيوانية

 

 المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية )قهوة ترحيبية(و معهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانيةحرم الالوصول إلى  
 أديس أبابا (ةجولة ف: المدينة وف: األسواق )اختياري 12.00 – 15.00

  أمسية حرة 
 اليوم األول

 مايو/أيار 14االثنين 
إحاطات موجزة وتفاعل مع أصحاب 

 المصلحة األساسيين ف: أديس أبابا

حاطة أمنية 09.00 – 09.30 المعهد الدول: لبحوث الثروة حرم  ترحيب واستعراض للبرنامج وا 
 Konsoقاعة  –الحيوانية 

حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  لصندوق(لسيرا على األقدام إلى وزارة الزراعية والثروة الحيوانية )بما ف: ذلك جولة سريعة ف: المكتب القطري  الذهاب 9.30 – 10.00
 الحيوانية

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الصندوق، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، محافظ إثيوبيا لدى Shiferaw Shigutieزيارة مجاملة لمعال: السيد  10.00 – 11.00
  على األقدام( سيراحرم المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية )إلى انتقال  11.00 – 11.15
  استراحة قهوة 11.15 – 11.30
الجارية األساسية، الفرص فريق القطري للصندوق: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، األنشطة الإحاطة يقدمها  11.30 – 13.00

 والتحديات، أداء الحافظة ومناقشات
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة 

 Lalibelaقاعة  ،الحيوانية
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  غداء 13.00 – 14.00

 الحيوانية
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  عرض للمشروعات الجارية، ومناقشات - إحاطات تقدمها فرق المشروعات 14.00 – 16.00

 Lalibelaالحيوانية قاعة 
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  استراحة قهوة 16.30 – 16.00

 الحيوانية 
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  عرض يقدمه مكتب التقييم المستقل عن تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية إلثيوبيا، ومناقشات 16.30 – 17.30

 الحيوانية 
  أمسية حرة 19.00

 اليوم الثاني
 مايو/أيار 15الثالثا  

حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  االنتقال من حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية إلى المطار 06.30 – 07.15
 الحيوانية
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 :مواقع المشروع ف: إقليم تيغراي
 
 

برنامج التنمية التشاركية للري على 
 نطاق صغير )المرحلة الثانية(

 
برنامج الوساطة المالية الريفية )المرحلة 

 الثانية(

 إقليم تيغراي إلى ميكيل: وا  جالسفر  07.45 – 09.10
  استراحة ف: المطار 09.20 – 09.40
غراي على ي، ف: إقليم تTanqua Abergele" المرحلة األولى ف: ح: Gibaإلى مخطط للري ف: مشروع " ا  سفر بر ال 09.40 – 11.40

 :ليلكلم من ميك 100بعد 
 زيارة موقع وتفاعل مع زبائن البرنامج

 

13.40 – 11.40 

 

14.30 – 13.40 

16.00 – 14.30 

 المجموعة األولى: رابطة مستخدم: مياه الري -
 المجموعة الثانية المزارعون -

 والغذاء )ف: الحافلة( العودة برا من موقع قيبا
 الريفية لالئتمان واالدخار Indamariamإحاطة وتفاعل مع زبائن تعاونية 

 المجموعة األولى لجنة التعاونية الريفية لالئتمان واالدخار-
 المجموعة الثانية: أعضاء التعاونية الريفية لالئتمان واالدخار-

 

 Planetفندق  ل:يميكإلى  السفر برا   16.00 – 17.30
 (Tekeze)قاعة  Planetفندق  الوصول إلى الفندق واستالم الغرف 17.30 – 17.45
  اجتماع ختام: 18.00 – 19.00

  أمسية حرة 19.00
 المكان النشاط الوقت اليوم

 اليوم الثالث
 مايو/أيار 16األربعا  

 مواقع المشروع ف: إقليم العفر:
تنمية المجتمعات الرعوية  برنامج

 )المرحلة الثالثة(

 الميدان كلم عن ميكيل: 60 –إقليم العفر  Abalaإلى ح:  برا  سفر ال 07.00 – 08.30

09.30 – 08.30 

 

11.30 – 09.30 

 (بالقرب من الموقع التالي Hudimoوتفاعل مع التالمذة )ح:  زيارة لمدرسة بناها المشروع
 

 (:Urkudiزيارة موقع وتفاعل مع زبائن المشروع )ح: 
 المجموعة األولى. لجنة تعاونية الرعاة لالئتمان واالدخار -
 المجموعة الثانية. أعضاء تعاونية الرعاة لالئتمان واالدخار )نساء( -

 

13.30 – 11.30 

15.30 – 13.30 

 

 (Urkudiكيلومتر عن  39)على بعد  Adi Kelloالسفر برا إلى قرية 
 زيارة موقع وتفاعل مع زبائن البرنامج:

 يارة مشروع اآلبار العميقةزالمجموعة األولى. - -
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16.30 – 15.30 
 المجموعة الثانية. الرعاة- -

وتفاعل مع المجتمع المحل:  Gubeeلعودة برا  )الغداء ف: الحافلة( زيارة المدرسة االبتدائية التابعة للمشروع ف: قرية ا
 (Adi Kelloكلم من  21)على بعد 

  ل:إلى ميكلي العودة برا   16.30 – 17.45
 (Tekeze)قاعة  Planetفندق  اجتماع ختام: 17.15 – 18.15

  أمسية حرة 19.00
 اليوم الرابع
 مايو/أيار 17الخميس 

مواقع المشروع ف: إقليم تيغراي: برنامج 
تنيمة التشاركية للري على نطاق صغير 

 الثانية()المرحلة 

  مغادرة الفندق 06.45 – 07.00
تيغراي على بعد  أقليمفي  Emba-Alaje" لزيارة مخطط للري تابع للمشروع ف: مقاطعة Adi-kerakiroإلى " السفر برا   07.00 – 09.00

 لييكلم من ميك 100

 

 

 زيارة موقع وتفاعل مع زبائن البرنامج: 09.00 – 11.00
 مستخدمي مياه الري والرابطة الريفية لالئتمان واالدخار المجموعة األولى. رابطة - -

 المجموعة الثانية. أعمال إعادة إحياء األراضي- -

 

 

  اء أثناء الرحلة البرية()الغد ل:السفر برا إلى ميكلي 11.00 – 13.00
  الوصول إلى المطار 13.00 – 13.30
  السفر جوا إلى أديس أبابا 14.15 – 15.40
  الذهاب إلى حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية 15.50 – 16.20
  وقت خاص 16.30 – 17.30
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  ختام:اجتماع  17.30 – 18.30

 Konsoالحيوانية قاعة 
  االنتقال إلى المطعم 19.00 – 19.30
 Sheratonفندق  عشاء يقيمه سكرتير الصندوق 21.30 – 19.30

 مايو/أيار 18اليوم الخامس، الجمعة 
اجتماع مع الشركاء األساسيين ف: 

 أديس أبابا واالختتام

حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  اجتماع مع فريق الوكاالت الثالث ف: روما 08.30 – 09.30
 Konsoالحيوانية قاعة 

  استراحة قهوة 09.30 – 10.00
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة قتصادية الريفية واألمن مختارين للشركاء اإلنمائيين ف: مجموعة العمل القطاعية للتنمية اال نمع ممثلياالجتماع  10.00 – 11.30
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 Lalibelaالحيوانية قاعة  الغذائ:
  ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة االقتصاديةاالنتقال إلى مقر اللجنة  11.30– 12.00

اللجنة االقتصادية ألفريقيا قاعة  فريق القطري لألمم المتحدةالغذاء عمل مع الممثل المقيم لألمم المتحدة وبعض األعضاء المختارين من  12.00 – 13.30
 limatاالجتماعات 

 وزارة المالية والتعاون االقتصادي االنتقال إلى وزارة المالية والتعاون االقتصادي 13.30 – 14.00
  لقاء مجاملة مع وزير الدولة للمالية والتعاون االقتصادي، ومدير مديرية المؤسسات المالية الدولية ف: الوزارة 14.00 – 15.30
  االنتقال إلى حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية 15.30 – 16.00
حرم المعهد الدول: لبحوث الثروة  جلسة ختامية لممثل: الدول األعضاء ف: الصندوق 16.00 – 18.30

 Konsoالحيوانية قاعة 
  وقت حر 18.30 – 21.00
  االنتقال إلى المطار والعودة إلى روما 21.00 – 22.00

 


