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 رد اإلدارة فرنساتعليقات من 

التحاد  2025-2020برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  بما يتمتع بهرحب فرنسا ت

التحديات التي  بصورة دقيقة أهمتعكس أولويات االستراتيجية و. من صلة جزر القمر

تتوافق مع الخطة الوطنية لالستثمار كما أنها  جزر القمر،اتحاد سلطات تواجه 

 .2024-2020 للفترة الزراعي

وتعزيز تنسيق عمليات الصندوق مع برامج  شاملندعو اإلدارة إلى إجراء تحليل و

الذي والبنك الدولي، على وجه الخصوص يشمل ذلك و. األخرى الجهات المانحة

قطاعي ل اتعزيز 2024-2020 للفترة الشراكة القطريةب ه الخاصيتضمن إطار

يمّول رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي الزراعة ومصايد األسماك، باإلضافة إلى ب

. كما ندعو وتعزيز جودتها تنويع المحاصيل الغذائية حاليا مشروعا يرمي إلى

مشروع  التداخل بين تفادي بغيةلتنمية الفرنسية لوكالة الالصندوق إلى تعزيز تنسيقه مع 

سالسل قيمة وبرنامج دعم دعم إنتاجية المزارع األسرية وقدرتها على الصمود 

 نحو التصدير، وهو برنامج لتطوير سالسل القيمة الموجهة التصدير والتنمية الريفية

 .بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية

 يينشباب الريفصالح الفيما يتعلق بمشروع تعزيز فرص العمل وريادة األعمال لو

إلى االستفادة من الثاني عشر للموارد، تدعو فرنسا الصندوق  التجديد المخطط لفترة

عن تمويل االتحاد  ينالناتج أصحاب المصلحةإدماج و الجاري المهني التدريب

 مبادرة جزر القمر(.األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية )مثل مشروع 

 

الهدف المتوخى للتمويل المشترك،  حولتفاصيل  توفيروأخيرا، ندعو الصندوق إلى 

للتجديد الحادي عشر  الذي تم وضعهعن الهدف  1:0.54 معدله البالغقل يالذي و

 للموارد.

 لم مع الشكر.ع  

 

 

بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي وبرنامج  الجهات المانحة األخرى،نود أن نقدم تأكيدات بأننا سنضمن التنسيق الوثيق مع 

بالفعل والشركاء الرئيسيين  هذه الجهات المانحةاستشارة  تة القطرية. وقد تماألمم المتحدة اإلنمائي خالل تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجي

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وشاركنا كما تم تقاسم مسودة الوثيقة معهم.  ،أثناء صياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقترح

في  الزراعة التنسيق من أجل عمل، في مجموعة لألمم المتحدة األغذية والزراعةوالبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة 

 من أجل إضفاءالريفية  التنمية بقية الجهات المانحة وشركاءمع  سننخرطولكننا  ،مجموعة العمل غير رسميةال تزال ) 2020 آذار/مارس

 عن الزراعة(. ةالطابع المؤسسي عليها تحت قيادة الوزارة المسؤول

مشروع دعم إنتاجية المزارع األسرية فريق إدارة  باإلضافة إلىوالبيئة،  ومصايد األسماكالقطري مع وزارة الزراعة  اإليصالفريق  وتقاسم

وسنتابع التعاون الوثيق مع ممثلي  ،برنامج دعم سالسل قيمة التصدير والتنمية الريفية، التوصية بتعاون أقوى مع وقدرتها على الصمود

 في اتحاد جزر القمر. الفرنسية للتنمية الوكالة

ذي يموله ال أصحاب المصلحةإدماج لتدريب المهني ول المشروع الجاري يخصستتم االستفادة من اإلنجازات والدروس المستفادة فيما و

 يينشباب الريفصالح المال لوريادة األعبفرص العمل  المتعلقاالتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية أثناء تصميم المشروع الجديد 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  البالد على مخصص بموجب بحصولرهنا وذلك الثاني عشر للموارد،  لفترة التجديد المخطط له

الشريكين فرص التمويل المشترك مع هذين  لتحريال سيما و بصورة مؤكدة،وستتم استشارة االتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية 

 التحاد جزر القمر. الهامين اإلنمائيين

بعد و، إال أنه. لبالدا( بشكل متحفظ على أساس المستويات الحالية للتمويل المشترك في 0.54: 1تم تقدير هدف التمويل المشترك )و

فرص التمويل المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية،  نتحرىف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وبدعم من الحكومة، سو استعراض

اإلعراب عن  تواصل والتيالعربية،  والمصارفواالتحاد األوروبي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية األفريقي، ومرفق البيئة العالمية، 

التنمية األفريقي والبنك  مصرف، تم بالفعل إجراء مناقشات أولية مع واقع األمرفي وفي جزر القمر.  الكبير بدعم القطاع الزراعي ااهتمامه

 الدولي حول فرص التمويل المشترك في القطاع الزراعي في جزر القمر.
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 رد اإلدارة اليابانتعليقات من 

 وترد فيما يليدعم اليابان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية التحاد جزر القمر. ت

 بعض التعليقات.

تغير المناخ وانتشار الفقر بشكل كبير في  بضعف اتحاد جزر القمر في وجه اعترافا

على الزراعة األسرية،  السكانعدد كبير من  تعتمد سبل عيشالمناطق الريفية، حيث 

بصورة جيدة، كما أنهما يتوافقان جيدا مع  2و 1الستراتيجيين ن ايالهدف تم تحديد

 .أولويات الحكومة

وال  تدعو إلى القلق،المؤشرات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ات مستويال تزال و

 االستراتيجية القطرية تركيز هذهبالنسبة للنساء واألطفال. وبالتالي، فإننا نؤيد  سيما

إلى جنب مع تحسين الوصول إلى  جنباعلى الزراعة األسرية وإنتاج المحاصيل 

وزيادة حصة تغذوية ثابتة ومتنوعة في الحصول على  سيسهماألسواق، األمر الذي 

ويعتبر االستهداف الذي أصحاب الحيازات الصغيرة.  من الدخل النقدي للمزارعين

 .يعطي األولوية للنساء والشباب موضع ترحيب

بالنسبة للشراكة االستراتيجية، نرحب بتعزيز الشراكة مع وكاالت األمم المتحدة و

، وعلى وجه واضحة هو محدد بصورة كمااألخرى والمؤسسات المالية الدولية 

وبرنامج  لألمم المتحدة مع منظمة األغذية والزراعة جيدا تنسيقاالخصوص، نتوقع 

 .54في الفقرة  كما هو مذكوراألمم المتحدة اإلنمائي في القطاع الزراعي 

 مع الشكر.لم ع  

 

 لم مع الشكر.ع  

 

 

 لم مع الشكر.ع  

 

التنسيق والشراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات المالية الدولية،  ه سيتم تعزيزبأن لليابان أن يؤكد القطري اإليصاليود فريق 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وال سيما بالنظر إلى أن برنامج الفرص االستراتيجية  لألمم المتحدة بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة

التنسيق  منصةيشارك الفريق القطري للصندوق/جزر القمر بنشاط في و. دوام جزئيعلى أساس  اتصال قطريةجهة تعيين  يتضمنالقطرية 

وكذلك في مجموعة  ،''اإلنمائيينالشركاء  منتدى"بين الجهات المانحة والشركاء التقنيين، والذي تم إنشاؤه في اتحاد جزر القمر في إطار 

حوار منتظم ب االضطالعلها، يتم  مقراي إطار الشراكة بين الوكاالت التي تتخذ من روما وفالتنمية الريفية. مجال العاملين في  عمل الشركاء

من خالل تقاسم مكتب مشترك لألمم المتحدة )يتم تسهيل التفاعالت مع منظمة األغذية والزراعة  لألمم المتحدة مع منظمة األغذية والزراعة

 .في مدغشقر(

 

 


