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 إلى لجمهورية الكاميرون 2019تقرير عن الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 

من المجلس التنفيذي للصندوق يمثلون أنغوال، والبرازيل، والكاميرون،  اعضو  12شارك وفد من . اإلجراءات -1
ندونيسيا، واليابان، ولكسمبرغ، ونيجيريا، ترأسه معال: السيد  والصين، ومصر، وفنلندا، وألمانيا، والهند، وا 

وليو/تموز ي 26إلى  20هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، ف: الزيارة القطرية إلى الكاميرون ف: الفترة من 
، بغية االطالع على إنجازات البرنامج القطري للصندوق ف: البالد وتعزيز معرفة المندوبين وفهمهم 2019

 لعمل الصندوق ف: الميدان.

والسيد  ؛نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج Donal Brownالسيد  :ورافق الوفد كل من -2
Oscar Garcia  ؛والسيدة أتسوكو هيروس: سكرتيرة الصندوق ف: الصندوق؛مكتب التقييم المستقل مدير 

مدير شعبة  Ron Hartman والسيد ير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى؛مد Lisandro Martin والسيد
والفريق  س الصندوق؛مستشارة رئي Stefania Lenociوالسيدة  ؛االنخراط العالم: والشراكات وتعبئة الموارد

 الوسطى. ألفريقيامكتب شبه اإلقليم: المدير  Bernard Hien السيد لصندوق برئاسةالقطري للكاميرون ف: ا

تعاون الصندوق مع على يوليو/تموز بحلقة عمل تمهيدية تم فيها االطالع  22بدأت الزيارة يوم االثنين  -3
ل قب 2017-2007رة الكاميرون والنتائج الت: خرج بها تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية للبالد للفت

مصحوبا بمحافظ الكاميرون لدى  ،تقدير وضع تنفيذ توصيات مكتب التقييم المستقل. وبعد الظهر قام الوفد
لمستفيدين الشباب، وبدأ بجولة عبر البالد بزيارة لمعرض ا ،Clementine Anangaالصندوق معال: السيدة 

للمبادرات سط لالنخراط مع المستفيدين من مشروع الترويج واإلقليم الغرب: واإلقليم األو  ليتوراللزيارة إقليم 
سالسل دعم تنمية الريف: ، ومشروع الصغري ف: تربية األحياء المائية، ومشروع دعم تنمية التمويل  الفردية

 .برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشبابو قيمة السلع، 

يوليو/تموز، اجتمع الوفد بممثلين عن الجهات المانحة األخرى والمنسق المقيم لألمم المتحدة ف:  25وف:  -4
التحديات والسياق التشغيل:  عنلى لمحات ثاقبة إ للتوصلالبالد، وممثلين عن الوكالتين األخرتين ف: روما، 

 للتنمية الدولية ف: البالد.

زيارة لرئيس الوزراء ف: جمهورية الكاميرون ، معال: السيد يوليو/تموز، قام الوفد ب 26وف: يوم الجمعة  -5
Joseph Dion Ngute ووفرت جلسة إحاطة قصيرة ف: وزارة العالقات الخارجية بعدئذ الفرصة للتأكيد على .

الذي رضا البمع الشعور التزام الصندوق بالتحول الريف: ف: الكاميرون. وانتهت الزيارة يوم الجمعة مساء 
 ضاء المجلس التنفيذي.ن أعساد بي

 االستنتاجات والتوصيات -6

 هنالك شراكة طويلة األمد بين الحكومة والصندوق، ويعود انخراط الصندوق ف:  ،ف: الكاميرون
مليون دوالر أمريك:، بما  400عملية قيمتها اإلجمالية  11، حيث انخرط ف: 1981البالد إلى عام 

 الصندوق.مليون دوالر أمريك: مساهمة من  200ف: ذلك 

  ووفرت هذه الزيارة القطرية فرصة ألعضاء المجلس لفهم الوضع على أرض الواقع، ولفهم التحديات
 الت: تواجهها الوكاالت المنفذة والمجتمعات المحلية والحكومة.
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  حول أداء البرنامج القطري، أكد  2018وباالستجابة للشواغل الت: أثارتها لجنة التقييم ف: يونيو/تموز
عن تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية صيات المنبثقة على أن تنفيذ التو البعثة أعضاء 
على المسار الصحيح، ونتيجة لتحسن األداء، تضاعفت مخصصات البالد من  2017-2007للفترة 
مليون دوالر أمريك:  47مليون دوالر أمريك: خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق إلى  23
وتم تشجيع الحكومة على اإلبقاء على جهودها الجارية وعلى ل فترة التجديد الحادي عشر. خال

 تنجم عن سوء األداء. قد تجنب االنتكاسات الت:

 سيشكل و على أنه عال: الجودة  2024-2019ة القطرية للفترة ياعتبر برنامج الفرص االستراتيج
ب أعضاء المجلس بزيادة التركيز على ورحة. تغيير منظور الحافظة القطريلفرصة لبداية جديدة و 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وسلطوا الضوء على أهمية تعيين خبير بقضايا التمايز بين 
تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية للفترة الت: أشار إليها الجنسين للتطرق للتحديات 

2007-2017 . 

 لقة بسقوف االقتراض الت: وضعها صندوق النقد الدول:، شعر المشاركون ونظرا لمسألة الدين المتع
ف: هذه الزيارة بالسرور إلحاطتهم علما بأن موارد الصندوق ما زالت متاحة للبالد بشروط تيسيرية 

برنامج تشجيع المشروعات الزراعية للغاية. ووافقوا على المقترح بتوفير تمويل إضاف: لمشروع 
، وشجعوا الحكومة على مشروع دعم تنمية سالسل قيمة السلعللمرحلة الثانية من و  الرعوية للشباب

 تأكيد لذك.

  كما الحظ المشاركون ف: الزيارة إمكانيات توسيع نطاق النتائج الت: حققتها المشروعات فيما يتعلق
النتائج على بمحاصيل األرز والبصل، األحياء المائية وريادة األعمال الشبابية. وسيتطلب توسيع 

 نطاق واسع تمويال من الحكومة ويبقى الصندوق على استعداد لالستثمار ف: توسيع النطاق.

  لم يعد على المسار الصحيح لتحقيق هدف: بأسره وفيما يتعلق بتزايد انتشار الفقر والجوع، فإن اإلقليم
عتبارها عضو بارز من الدول التنمية المستدامة األول والثان:، وبالتال: فقد شجع الوفد الكاميرون با

قيادتها من خالل زيادة مساهمتها المالية ف: التجديد  إثباتاألعضاء ف: الصندوق من اإلقليم على 
 .2020بدأ ف: فبراير/شباط سيالثان: عشر للصندوق الذي 

 وقد تقدم الوفد بالتوصيات التالية لتعزيز أداء الحافظة القطرية: -7

 لكيتها الوطنية للبرنامج القطري، بما ف: ذلك من خالل اإلشراف يتوجب على الحكومة أن تعزز م
 الفعال على إدارة المشروعات وصرف األموال النظيرة ف: الوقت المحدد لها.

  يتوجب على الحكومة أن تسرع  من إعادة تنشيط منصة تنسيق القطاع الريف: بدعم من الصندوق
 والوكالة األلمانية للتعاون الدول:.

  لمشروعات إلى الحكومة تقليل التأخيرات الزمنية بين توقيع اتفاقيات التمويل وبداية ايتوجب على
 حد ممكن. أقصى

  يتوجب على الصندوق االستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: لرفع سوية
 التكنولوجيات المستخدمة ف: المشروعات.
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 .2019يوليو/تموز  25-22رات ميدانية ف: الفترة قام الوفد بزيا استعراض للزيارات الميدانية. -8

. الحظ أعضاء المجلس التنفيذي بأن محطة لتربية األحياء المائية دوالزيارة ميدانية إلى مزرعة  (1)
من إنتاج البيوض إلى تربية األسماك الصغيرة إلى توزيعها على  ،جيدة اإلدارةتربية األحياء المائية 

سمكة صغيرة تنتج كل يوم ف: المحطة، والحظ  200 000المزارعين. وف: الوقت الحاضر هنالك 
 المشاركون بأن هنالك حاجة لرفع سوية التكنولوجيا المستخدمة بهدف زيادة اإلنتاج اليوم:.

يعتبر  .لتربية األحياء المائية في أقفاص في نهر بومبا Agro World Groupزيارة إلى موقع  (2)
ضمن النهر ف: أقفاص هذا المشروع مفيدا للغاية، إذ تتم تربية فصائل مختلفة من األسماك 

المتدفق، ويعتقد أعضاء المجلس التنفيذي بأن هذه األسماك عرضة للكوارث الطبيعية مثل 
خاطر الكوارث يتم إدراجه ون إيجاد مكون للوقاية من مالفيضانات والتلوث واألمراض، لذا فهم يقترح

ع بحيث يمكن تأمين المزارعين ضد أية خسائر تتسبب بها الكوارث الطبيعية. وأشير إلى و ر ف: المش
 قد أوجد فرص عمالة ف: المجتمع المحل:، ووفر الفرص لألسر لتعليم الصيد ألطفالها.أن المشروع 

وهنا شهد  .في بونابيري يع المشروعات الزراعية الرعوية للشباببرنامج تشجزيارة للمستفيدين من  (3)
ها ويحفظها ف: لحوم ويدخن ،أعضاء المجلس التنفيذي رائد أعمال شاب يقوم بتربية الدواجن

مبردات ومن ثم يسوقها. وقد الحظ أعضاء المجلس التنفيذي الحاجة لتأمين المستفيدين ضد 
مصائب، وكذلك فقد الحظوا أيضا الحاجة لتوسيع نطاق برامج الخسائر الت: تتسبب بها الكوارث وال

 ريادة األعمال على هذه الشاكلة بهدف تحفيز الشباب.

زار أعضاء المجلس التنفيذي معرضا أقامه رواد األعمال الذين  .األعمال حاضناتلمعرض لزيارة  (4)
بصل واألناناس تدعمهم مشروعات الصندوق، وتضمنت األنشطة إنتاج المحاصيل مثل األرز وال

الخنازير والدواجن والمجترات الصغيرة  تتضمنقد والذرة والموز والفلفل. أما نظم اإلنتاج الحيوانية ف
والحيوانات غير التقليدية. كذلك فقد تضمنت أيضا أنشطة ذات صلة باإلنتاج مثل إمدادات 

م وصيانة المعدات. ومع أن المدخالت والتجهيز وتعزيز القيمة والتسويق والصناعات الريفية والتخدي
رواد األعمال الشباب كانوا متحمسين للغاية إال أن أعضاء المجلس التنفيذي الحظوا الحاجة لرفع 

وبخاصة ف: تجهيز المنتجات  ،سوية التكنولوجيا المستخدمة بهدف تحسين اإلنتاجية والكفاءة
 الغذائية والفاكهة. 

تضم المجموعة التعاونية لمنطقة بينجا  .بزراعة الفلفل ة الجغرافيةبينجا ذات الدرايزيارة منطقة  (5)
مزارعا نجحوا ف: زراعة وتجهيز وتسويق الفلفل.  170ذات الداللة الجغرافية لزراعة الفلفل حوال: 

وقد تم تسجيل هذه التعاونية كمنطقة ذات داللة جغرافية. وحيث أنها تلقت شهادة الداللة الجغرافية، 
صورة واضحة مما أدى إلى تعزيز عوائد المزارعين من أعضائها. وشعر أسعار الفلفل ب ازدادت

 أعضاء المجلس التنفيذي برضا كبير عن هذا المشروع، واقترحوا أن يتم توسيع نطاقه بصورة أكبر.

قامت إحدى رائدات األعمال بإنشاء مركز إلنتاج الموز  .للطبخ حزيارة إلى مشاتل الموز الصال (6)
ز ناجح للغاية، ويمكن استخدام هذا المشروع للعرض بحيث يحفز غيرها من الصالح للطبخ وهو مرك

 الشباب على توسيع نطاق جهودهم المشابهة.

زيارة إلى حيازات زراعية، وجلسة عمل مع تعاونية منتجي األرز في مقاطعة كوتابا في نغوندوب  (7)
 (.سالسل قيمة السلعدعم تنمية )التي يدعمها مشروع 
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)التي في تونغا  تعاونية منتجي األرز مجلس إدارة زراعية، وجلسة عمل معزيارة إلى حيازات  (8)
الحظ أعضاء المجلس التنفيذي استخدام  .(سالسل قيمة السلعدعم تنمية يدعمها مشروع 

الحراثات الكهربائية لتهيئة األرض لزراعة األرز، وقد أبلغ مدير المشروع أعضاء المجلس التنفيذي 
طن لكل هكتار، ولكن وبعد إدخال األصناف المحسنة، واستخدام زراعة  2بأن اإلنتاج كان بحدود 

ف:  60أطنان. ويتم استهالك حوال:  6تاج ليصل الخطوط وتحسين الممارسات الزراعية ازداد اإلن
ف: المائة  40 ـأنفسهم ف: القرية، وأما الالمائة من األرز المنتج من هذه المزرعة من قبل المستفيدين 

وكان القرويين ف: الموقعين سعداء للغاية لتحسين أمنهم الغذائ: الباقية فتباع ف: األسواق. 
أطفاهم إلى المدارس. إضافة إلى ذلك، أبلغت نساء عديدات والحصول على أرباح كافية إلرسال 

غدا أكثر توازنا، وغدت أعباء األعمال المنزلية موزعة بصورة قد بأن عبء العمل عليهن اآلن 
عادلة ضمن األسرة. كلك فقد لوحظ استخدام تكنولوجيات تجهيز األرز، وساد الشعور بأنه يمكن 

الحاجة إلى أيضا  المجلسمجال. كذلك فقد الحظ أعضاء تحسين تكنولوجيا التجهيز ف: هذا ال
لى ميكنة الزراعة على نطاق واسع و  المدخالت الزراعية )مثال األسمدة والمبيدات(، الت: ستحسن ا 

من اإلنتاجية. وهنالك أيضا حاجة لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية األفضل من خالل 
 الثالث:. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون

)التي  للتمويل الصغري Camcculاجتماع مع المسؤولين المحليين والمستفيدين من شبكة  (9)
. أثلج صدور أعضاء المجلس رؤيتهم لعرض (الريفيالصغري دعم تنمية التمويل مشروع يدعمها 

، استطاع Camcculفضل التمويل من وبتقدم به المستفيدون عن شبكة التمويل الصغري هذه. 
الزراعية وبالتال: زيادة إنتاجهم من الكاكاو والذرة، وزيادة أرباحهم، المزارعون االستثمار ف: أراضيهم 

ف: المائة من التمويل الصغري  90عتبر استرداد أكثر من يوف: نهاية المطاف تحسين حياتهم. و 
التمويل الصغري بالمصارف الحاجة لربط شبكة  الحظواإشارة جيدة للغاية،ـ إال أن أعضاء المجلس 

 التجارية.

زيارة إلى حيازات زراعية وجلسة عمل مع الشباب المنخرطين في حزام الحدائق في بافيا )الذي  (11)
. ف: هذه المنطقة يتلقى الشباب (برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشبابيدعمه 

التدريب ف: حيازة الستعراض أساليب اإلنتاج وتقنياته لمدة قد تصل إلى عامين. ويكتسب الشباب 
مخصصة لهم إفرادية الثقة بالنفس والمهارات التقنية من خالل إنتاج المحاصيل ف: حيازات 

به إحدى رائدات  تض تقدممتر مربع للشخص الواحد( ضمن مركز التدريب. وقد أثار عر  500)
إعجاب المجلس وه: أم لستة أطفال. وقد أبلغت عن شعورها بالتمكين من خالل  ةاألعمال الزراعي

ل العديد من الموظفين الدائمين، وه: اآلن تشغ   البرنامجالتدريب والدعم ذي الصلة الذي تلقته من 
وكذلك فقد شعر أعضاء المجلس برضا شديد عن  إضافة إلى العمالة األسرية بما ف: ذلك زوجها.

أطفاال، واألشخاص الذين يعانون من اإلعاقات. وينتم:  أنجبنالدعم الذي يتم توفيره للفتيات اللوات: 
التعاقد مع المتدربون إلى جمعية زراعية ناشطة ف: مجال تسويق منتجاتهم بما ف: ذلك من خالل 

ء المجلس الحظوا أن هذا المشروع يجب أن يكون مستداما . إال  أن أعضافنادق كبيرة ف: ياوندي
 من خالل التدريب المالئم والدعم المال:.

مجتمعات المستفيدين. وعبر أفراد المجتمعات المحلية عن لحظ: أعضاء المجلس بحفاوة كبيرة عند زيارتهم  -9
خاصة النساء منهم. امتنانهم للصندوق لدعمه القيم لهم ف: تحسين سبل عيشهم ووضعهم االجتماع: وب
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إضافة إلى ذلك، فقد عقد أعضاء المجلس التنفيذي نقاشا مفصال مع المنسق المقيم لألمم المتحدة ف: 
وغيره من أعضاء الفريق القطري لألمم المتحدة ف: البالد وشركاء آخرين مثل برنامج األغذية  الكاميرون

التعاون بين الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرا العالم:. وشعر أعضاء المجلس التنفيذي بالسرور لمالحظة 
 لها على المستوى القطري.

 .التحديات -11

هنالك حاجة لتعزيز شبكة الطرق ف: المناطق الريفية. وحيث أن الصندوق يمتلك أمواال محدودة، قد  (1)
ترغب الحكومة ف: أن تطلب المساعدة من البنك الدول: أو مصرف التنمية األفريق: أو غيره من 

 ولين اآلخرين للحصول على دعم للبنية التحتية.المم

وهنالك إمكانيات هائلة لها ف: حال تم تحديث الزراعة ف:  تعد الزراعة أولوية قصوى ف: البالد (2)
 البالد.

ومع أن  .35ف: المائة منهم دون سن الـ  65إذ أن  بير:بمعدل ك وتتزايد أعدادهمسكان البالد شباب  (3)
اقتناص المكاسب الديموغرافية من خالل ال بد من تعليم، إال أنه الشباب يحتاجون للوظائف وال

 التخطيط المالئم.

استهالل مشروع صغير قد يعتمد على أفكار األفراد، إال أن هنالك حاجة لتوسيع النطاق لتحقيق أثر  (4)
 هيكل:.

راكة القوية بين . أكدت الزيارة القطرية على أهمية التعاون الوثيق والشقدرة الصندوق في إدارة السياسات -11
الحكومة والصندوق والمجتمعات المحلية. ويحتاج الصندوق لالستمرار ف: دعمه لبناء القدرات الحكومية ف: 

 التنسيق واإلشراف على المشروعات.

لذين شاركوا ف: هذه الزيارة القطرية أن يعبروا عن عميق أعضاء المجلس التنفيذي ايود  شكر وامتنان.  -12
أسهم ف: تنظيم هذه الزيارة. وتستحق اإلدارة العليا ف: الصندوق ثناء كبيرا على هذه امتنانهم لجميع من 

 ا، الزيارة. كذلك فإن أعضاء المجلس التنفيذي يقدرون عاليا القيادة الدينامية لسفير مصر لدى إيطالي
بقائها متماسكة. والشكر موصول أيضا إلى د هشام يسعادة الس  بدر ف: توجيه المجموعة وا 

مدير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، وللمدير القطري والفريق القطري بأسره على  Lisandro Martinد السي
أن يعبروا عن  ياتخاذ التدابير اللوجستية الالزمة لهذه الزيارة التاريخية. وأخيرا، يود أعضاء المجلس التنفيذ

قِبلوا بها ، وبخاصة أولئك الذين شاركوا لحفاوة الكبيرة الت: است  للكاميرون حكومة وشعبا على اامتنانهم 
 والمناقشات ذات الصلة بها. اتبحماس ف: الزيار 

 


