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المجلس التي جرت مناقشتها خالل مشاورات موجز مقترحات المشروعات والبرامج 

 2022 كانون األول/ديسمبر 2لتي عُقدت في التنفيذي ا

 مقدمة -أوال

مجموعة من إلجراء مشاورات رسمية بشأن  كانون األول/ديسمبر 2 في افتراضيا اجتمع المجلس التنفيذي -1

الدورة السابعة والثالثين بعد المائة للمجلس  فيستُقدم برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات التي 

تجديد الثاني عشر لمن ا لسنة األولىامشروعات برامج وذخيرة  والتي تُكمل، في ديسمبر/كانون األول التنفيذي

برامج  بشأنفي مناقشة متعمقة  المشاركةالمشاورات لتمكين الدول األعضاء من  تعقد. والصندوق لموارد

ُ و لمجلس.اقبل دورة الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات  التعليقات المكتوبة الفردية  اتكمل المشاورت

 .ردودا مكتوبة عليها األفرقة القطريةالقطرية، والتي تقدم األفرقة األعضاء مع  تبادلهاالتي 

 إلندونيسيا وباكستان وأوزبكستان؛برامج الفرص االستراتيجية القطرية  نوقشتوشملت البنود التي  -2

ومالي وإثيوبيا  جمهورية الكونغو الديمقراطيةو نوالكاميروكمبوديا ل االقتراض السيادي روعاتومش

 ومدغشقر وزمبابوي.

من الدول دول أخرى  82ممثلو و في المجلس التنفيذي 1ادولة عضو ألربع عشرة حضر الدورة ممثلوو -3

كمبوديا، من  يبند في جدول األعمال، وهلها في ذلك ممثلون من البلدان التي  نبماألعضاء في الصندوق، 

نائب الرئيس المساعد لدائرة  اتترأس المشاورو .أوزبكستان وزيمبابويومدغشقر، وإندونيسيا، وإثيوبيا، و

التقييم ؛ ومدير مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفةنائب الرئيس المساعد لدائرة  وحضرها ،إدارة البرامج

ن ووالموظفن، والقطري نومدير، والالمعنيةالشعب و مديرون؛ ون مختاروالمستقل في الصندوق وموظف

  .وسكرتير الصندوق وغيرهم من موظفي الصندوقللمشروعات، ن ون الرئيسيوالتقني

في الجزء فإلتاحة الوقت الكافي للمناقشة.  اإلقليمحسب  البنودتجميع  وجرىفي جزأين.  اتعُقدت المشاورو -4

 إقليم آسياالصباحي، ناقش األعضاء برنامجين من برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومشروع واحد من 

شمال أفريقيا والشرق  إقليممن برامج الفرص االستراتيجية القطرية من  واحد برنامجو، يوالمحيط الهاد

الغربية  إقليم أفريقياقراض سيادي من إ مشروعاتبعد الظهر، نوقشت ستة وفي فترة األدنى وآسيا الوسطى. 

نقل مشروع  تعينالصندوق،  سيطرة. وبسبب ظروف خارجة عن الشرقية والجنوبية إقليم أفريقياووالوسطى 

. ولذلك 2023 أيار/المجلس في مايو دورةكانون األول، إلى /المقرر تقديمه في ديسمبرالذي كان من ليسوتو، 

 من جدول األعمال. ُحذف

كانون األول، وأشار إلى أنه بالموافقة على /الرئيس على الحجم الكبير للتمويل المقدم إلى دورة ديسمبرعلق و -5

مليون دوالر  902بقيمة  برامج ومشروعات قد نفذالحالية من المشروعات، سيكون الصندوق  لمجموعةا

 .2022مليار دوالر أمريكي في عام  2.35 بقيمةأمريكي وبرنامج عمل إجمالي 

 المواضيع. وكان من روعاتشكل عام، كان الممثلون داعمين لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشبو -6

 في حينردت اإلدارة بأنه والشاملة الرئيسية دعم بناء القدرات المؤسسية من خالل مشروعات الصندوق. 

التقنية، فإن الصندوق يقدم أيضا االستثمارات بالتأكيد على تعزيز القدرة المؤسسية لإلدارات التنفيذية  تركز

ال سيما فيما يتعلق ومن خالل المنح،  وأ روعاتدعم القدرات االئتمانية واإلدارية، سواء من خالل تمويل المش

                                                   
ممثلو المجلس التنفيذي عن النمسا وكندا والصين والجمهورية الدومينيكية وفرنسا وإندونيسيا وأيرلندا واليابان والمكسيك والسويد حضر  1

  .وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وجمهورية فنزويال البوليفارية
  .يوإثيوبيا ومدغشقر وأوزبكستان وزيمبابو بوركينا فاسو وكمبوديا وجمهورية الكونغو وإريتريا 2
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ما حجم بالمشتريات واإلدارة المالية وجوانب الرصد والتقييم. ومع ذلك، أشارت اإلدارة إلى وجود قيود على 

إدارة  اتاالحتفاظ بموظفي وحدالتي تواجه صعوبات ال أشارت إلىنح المخفضة، ويمكن القيام به بموارد الم

 المدربين نظرا الرتفاع األجور المتاحة في أماكن أخرى. اتالمشروع

واستفسرت الدول األعضاء أيضا عن تعزيز التعاون الفعال فيما بين بلدان الجنوب من خالل برامج الصندوق  -7

لتعاون ا في تنفيذ استراتيجيةقد أُحرز تقدم فومشروعاته. وردت اإلدارة بأنه في حين أنه يمكن عمل المزيد، 

 تركيز، مثل ضمان 2021بر/كانون األول في ديسم عليهامنذ الموافقة بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل أكبر على التعاون بين بلدان الجنوب  منبرنامجا جديدا  13

والتعاون الثالثي، وإطالق دعوة ثالثة لتقديم مقترحات في إطار مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

 وأشارتمشروعا.  16مليون دوالر أمريكي إلى  8.5لذي وجه حتى اآلن الثالثي بين الصين والصندوق، وا

 اتمنح لهذا العمل، سيكون الدعم من خالل أنشطة المشروعفي شكل أنه بدون موارد إضافية إلى اإلدارة 

 ميزانيات محدودا.الو

عن تنفيذ أنشطة  في إثيوبيا ومالي، سألت الدول األعضاء أيوفيما يتعلق بالمشروعات في السياقات الهشة،  -8

النزاع وإجراءات التخفيف المتوخاة ب المتأثرةمن خالل المؤسسات الحكومية في المناطق  اتالمشروع

ُ والتنفيذ المحلي. وردت اإلدارة بأنه س ةالمحلي اتللمخاطر المتوقعة، بما في ذلك إشراك المجتمع تقييمات  ىجرت

المخاطر وأضافت  المرتفعةالمشروعات  مناطقبيئة مواتية قبل القيام باستثمارات في وجود صارمة لضمان 

بما في ذلك مع منظمات  -المجتمعات المحلية  اللتين تقودهماأن خبرة الصندوق الواسعة في التنمية والمشاركة 

ذ العديد من األنشطة في حالة مالي، سيجري تنفيونقطة انطالق مهمة. وباإلضافة إلى ذلك،  تعد -المزارعين 

عمليات العناية الواجبة  تلك المنظماتاختيار وستتبع عملية من خالل القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية. 

 المرتفعة. وفي حالة إثيوبيا، أوضحت اإلدارة أن المشروع سيعتمد نهجا تدريجيا دقيقا في المناطق السليمة

 .بيئة مواتيةلها توفر تة التي األنشطإال بالمضي قدما عدم المخاطر لضمان 

 مدغشقر لالقتراض من الصندوق.المتاح لبشأن الحيز المالي  شواغلهاوأخيرا، أعربت الدول األعضاء عن  -9

تعزيز ريادة األعمال برنامج ورد وزير الزراعة والثروة الحيوانية في مدغشقر الذي كان حاضرا لدعم 

مناقشات مع وزارة ال العديد منأجرت كانت قد بأن الوزارة ريف المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب ال

 وأبلغت البرنامج، مع مراعاة قدرتها على استيعاب الديون. تجاه هذااالقتصاد والمالية التي أكدت التزامها 

على تحمل الديون  المقترضة دوله األعضاءبأن الصندوق يستعرض بانتظام قدرة الدول األعضاء اإلدارة 

 لتحديد قدرة االقتراض وشروطه.

 المناقشاتو المقترحات موجز -ثانيا

 آسيا والمحيط الهاديإقليم  -ألف

 (EB 2022/137/R.20) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية :إندونيسيا

نتائج تقييم  يستند إلى. وهو 2027-2023يغطي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلندونيسيا الفترة  -10

 2021لصندوق في عام في االقطرية الذي أجراه مكتب التقييم المستقل  امج القطري واالستراتيجيةنالبر

من المشاورات الواسعة البرنامج واستعراض إنجاز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق. كما استفاد 

والشركاء  والمناطق على مستوى المقاطعاتوالوطني  المستوىمع النظراء الحكوميين الرئيسيين على 

الثنائيين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين. وتتمثل 

التغطية الجغرافية للتوسع في مناطق أخرى وعناصره األساسية في تعزيز األعمال من أجل الحد من الفقر؛ 
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في تنفيذ  والمناطق المقاطعاتتعزيز دور وال تستفيد من مشاركة الصندوق الختبار النُهج في سياقات مختلفة؛ 

الهدفان والبرنامج.  على نطاق؛ والتركيز بشكل أقوى على التعلم والمشاركة المنهجيين اتالمشروع

منتجين دخلهم من اإلنتاج المتنوع يزيد صغار ال :االستراتيجيان لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية هما

 لتلبيةالقرية إلى المستوى الوطني، قدراتها  مستوى المؤسسات والمنظمات، منتعزز و؛ والقادر على الصمود

  .احتياجات صغار المنتجين

جرى تناول معظم  هأن التقييم المستقلعقب تقديم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، ذكر مدير مكتب و -11

في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وال  تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطريةنتائج وتوصيات 

 سيما فيما يتعلق بالتركيز على تعزيز نظم الرصد والتقييم كأولوية لبرنامج الصندوق في إندونيسيا.

 الدول األعضاء مل من الدول األعضاء. وأثنى ممثلوحظي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بتأييد كاو -12

يتواءم مع  الذيوإلعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل جيد،  يعلى شعبة آسيا والمحيط الهاد

السياسات القطرية، ويدمج النظم الغذائية ونُهج سلسلة القيمة، ويبرز بناء القدرات والتعاون بين بلدان الجنوب 

الشراكات بين المزارعين أصحاب الحيازات  عنالتفاصيل تقديم مزيد من طُلب من اإلدارة والثالثي. والتعاون 

الصغيرة والقطاع الخاص المقترحة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. وردا على ذلك، أوضحت 

ن المزارعين أصحاب بي تحقق فائدة لجميع األطرافاإلدارة أن الهدف من هذه الشراكات هو إنشاء اتفاقات 

 المتوسطة التي تعزز وصول المزارعين إلى األسواق والخدمات األخرى. المؤسساتوالحيازات الصغيرة 

 (EB 2022/137/R.21) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية :باكستان

مليون  451من الصندوق قدره موافق عليه البرنامج القطري لباكستان أكبر حافظة للصندوق، بتمويل يمثل  -13

)أو  معيشية مليون أسرة 1.5دوالر أمريكي عبر خمسة مشروعات جارية، يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 

 63يعيش ما يقرب من  -ماليين شخص(. ويعتبر الفقر الريفي من بين التحديات الرئيسية التي تواجه البلد  10

 التطورئة من فقراء البلد. وتشمل أولويات الحكومة في الما 80في المائة من السكان في مناطق ريفية ويمثلون 

االقتصادي، والتحول الزراعي، والحد من الفقر، وأمن الطاقة، وتمكين المرأة والشباب، وبناء القدرة على 

 يستند إلىو 2027-2023تغير المناخ. ويغطي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الفترة  الصمود في وجه

 حافظةاألهداف االستراتيجية مع ال تتواءموية والدروس المستفادة على أرض الواقع. وخبرة الصندوق الق

ي ذالقطرية ال امج القطري واالستراتيجيةنواستراتيجيات الحكومة ورؤيتها. وقدم تقييم البر الجاري تنفيذها

كان تصميم وية. مة لصياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطردروسا قي   2020إلى  2000غطي الفترة من ي

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية قد اكتمل بالفعل عندما حدثت الفيضانات األخيرة في باكستان، ولكن 

أثناء تنفيذ برنامج الفرص  الكارثةما بعد لحتياجات االبعناية األولويات التي حددتها الحكومة في تقييم  ستُراعى

 االستراتيجية القطرية، بما في ذلك استهداف جغرافي مختلف.

على نحو شامل الحد من الفقر الريفي  في برنامج الفرص االستراتيجية القطريةلوتتمثل الغاية اإلجمالية  -14

الهدفان ر المناخ. وراعي المنظور الجنساني والشباب والتغذية وتغيبطريقة ت، وتعزيز األمن الغذائي وسريع

تعزيز إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وربحيتهم  :1الهدف االستراتيجي  :االستراتيجيان هما

من خالل التنويع القادر على الصمود في وجه تغير المناخ ونهج قائم على األعمال الزراعية؛ والهدف 

 تملك أرضا والمدقعة الفقر من خالل نهج قائم على تعزيز إدماج األُسر المعيشية التي ال :2االستراتيجي 

 التخرج االقتصادي.

مع أولويات التنمية  مواءمتهوأُشيد به لأيدت الدول األعضاء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لباكستان، و -15

لمهنيته البلد وي على الصندوق لمناصرة حلول الزراعة والتخفيف من حدة الفقر في الحكومية الرئيسية. وقد أُثن  

الفوائد اإليجابية ألنشطة التعاون بين بلدان مالحظات بشأن الدول األعضاء  أبدت. كما الميدانفي  وأثره
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 الجنوب والتعاون الثالثي في باكستان.

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ال لأن استراتيجية االستهداف  الضوء علىمكتب التقييم المستقل  وسلط -16

ستراتيجية االستهداف ا. وردت اإلدارة بأن تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطريةمع توصيات  تتواءم

 القائمنظام تصنيف الفقر الوطني الوحيد  نظرا ألنهالفقر الوطني  أداءسجل استخدام  تقتضي مواصلةالمقترحة 

أداء الفقر  سجلالمعرفة، بتفرد إدارة اتيجية واالستر لدائرة أقر نائب الرئيس المساعدولتقييم التخرج من الفقر. 

 في باكستان وأهمية مواءمة الصندوق مع النظم الوطنية.

  برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين :كمبوديا

(EB 2022/137/R.30) 

جرى تصميم برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين استجابة لطلب الحكومة  -17

، الذي سيكتمل في ديسمبر/كانون المعنية باالبتكار والصمود واإلرشادلتعزيز برنامج الخدمات الزراعية 

مشروعا رائدا لوزارة  ود واإلرشادالمعنية باالبتكار والصميعتبر برنامج الخدمات الزراعية و. 2022األول 

ومصايد األسماك. وسوف يدعم برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة  والغاباتالزراعة 

. وقد 2030وسياسة التنمية الزراعية لعام  19-ستجابة ألزمة كوفيدلالزراعية شاملين استراتيجية الحكومة 

ثمار األوروبي واستفاد من مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة التصميم باالشتراك مع بنك االست وضع

، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ومنظمات المزارعين. اإلنمائيينشركاء الالحكوميين الرئيسيين، و

 مع ممثلي  البلد وأجريت مشاورة إضافية داخل

للتنمية والتعاون، والوكالة األلمانية للتعاون  ، والوكالة السويسريةوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

حكومة  المشروع المقترح وأيدتالدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، واالتحاد األوروبي في كمبوديا. 

اختتمت المفاوضات وني المعني بالزراعة والمياه. تقمل الافريق العالوفريق األمم المتحدة القطري و كمبوديا

 مع وزارة المالية. 2022ديسمبر/كانون األول  1اتفاق التمويل في بالمتعلقة 

المعنية باالبتكار وأشار ممثل وزارة الزراعة والغابات ومصايد األسماك إلى نجاح برنامج الخدمات الزراعية   -18

تصميم برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي لساس األالجاري، والذي كان  والصمود واإلرشاد

 برنامج الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين يتماشىتجارة زراعية شاملين. وو

المتعلق كامل، وال سيما جانبه  بشكلتماما مع السياسات الوطنية الحالية. وأيدت الدول األعضاء البرنامج 

توى الديون الخاصة المشار إليها مسارتفاع إزاء  شواغلهاعن  تجنساني. ومع ذلك، فقد أعرب تحويلبإحداث 

على الحاجة إلى ضمانات ضد فرط مديونية  تصندوق النقد الدولي وشددصادر عن في تقرير حديث 

 ويعد. صعب جداالمزارعين. وردت اإلدارة بأن الوصول إلى تمويل سلسلة القيمة الزراعية في كمبوديا 

حاليا في السوق ألصحاب الحيازات الصغيرة. وترتبط أزمة ديون  متاحخط ائتمان  أنسبالقرض الشخصي 

مخاطر صحية وانعدام األمن الغذائي. وسيعالج برنامج في سبب تالتي تواألسر المعيشية بأزمة الصحة العامة 

التخفيف  :الخدمات الزراعية من أجل اقتصاد ريفي وتجارة زراعية شاملين هذه المسألة من خالل نهجين

أصحاب الحيازات  المزارعين البنوك التي تمول ستستعينعلى جانب التخفيف، ف. على الصمودالقدرة و

، سيساعد المشروع قدرة على الصمودمكتب ائتمان. وفيما يتعلق بالبالصغيرة  والمؤسساتالصغيرة 

اإلنتاج من  المزارعين وتعاونياتهم في الحصول على تمويل األصول الثابتة الستثماراتهم في اإلنتاج وما بعد

مقابل التدفقات النقدية المتاحة، بما في ذلك أي  معقولةخالل منتجات القروض التي تنظم سلسلة مدفوعات 

ديون. ويجري توثيق هذه التدفقات النقدية في خطط تطوير األعمال التي يدعمها المشروع من أجل قياس 

ع أيضا القدرة اإلنتاجية للمزارعين أصحاب جدوى ريادة األعمال وتحليل القدرة على الدفع. ويبني المشرو

إدرار الدخل أساليب فائض للسوق. وستوفر هذه التحسينات في  وبناءالحيازات الصغيرة لضمان األمن الغذائي 

 .المتاحالدخل إمداد من خالل زيادة  مديونية حرجةواإلنتاجية إغاثة للمزارعين الذين يعانون من 
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 وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطىالشرق األدنى إقليم  -باء

 (EB 2022/137/R.22) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية :أوزبكستان

مليون  435 بقيمةعلى ثالثة برامج للتنمية الريفية  2011في أوزبكستان، وافق المجلس التنفيذي منذ عام  -19

مليون دوالر(، مما يجعل أوزبكستان أكبر برنامج قطري للصندوق  129 قدرهدوالر )بتمويل من الصندوق 

برنامج  2027-2023 للفترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يتضمنأوروبا وآسيا الوسطى. و إقليمفي 

مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك موارد الصندوق والتمويل المشترك، على مدى  600عمل تتجاوز قيمته 

تضم ، معيشيةأسرة  000 205ستهدف يالثاني عشر والثالث عشر لموارد الصندوق. و ينالتجديدفترتي 

 المنتجين والنساء والشباب. وصغار ،الريفيينسكان المن  000 200 1

 الغاية اإلجماليةبناء على الدور الرائد للصندوق في االستثمار في التنويع الزراعي في أوزبكستان، فإن و -20

مستدام وتحسين سبل عيش صغار  بشكلالريفي  االزدهارزيادة  فيلبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وإنتاجية صغار  القدرة على الصمودزيادة  – 1الهدف االستراتيجي  :األهداف االستراتيجية هيوالمنتجين. 

لى النظم الغذائية واألسواق الزراعية عصول صغار المنتجين حتحسين  - 2؛ والهدف االستراتيجي المنتجين

وسلطت اإلدارة  .لتحول الريفي الشاملتحقيق امحس نة ل يةبيئة تمكينتوفير  - 3المجدية؛ والهدف االستراتيجي 

نشر النطاق الكامل لنموذج األعمال المتمثل في الضوء على طموح برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

طرق عمل  وقُدمت. يتمويل المناخالاإلقراض ومشاركة القطاع الخاص والمعزز للصندوق عبر برنامج 

دارة، وإنشاء أول مكتب للصندوق لإلنهج برنامجي، ووحدة متكاملة  وهوبرنامج قطري تحويلي،  لتنفيذجديدة 

. إبراز الصورةالسياسات، وبناء الشراكات، وزيادة مجال في آسيا الوسطى، مما سيسمح بالمشاركة الفعالة في 

، اتلى الدروس المستفادة من عقد من الخبرة في تنفيذ المشروعإبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ويستند 

تقييم البرنامج و 2021مراجعة البرنامج القطري لعام توصيات بنجاح  عالجتالتي للحافظة دارة االستباقية اإلو

 .القطري واالستراتيجية القطرية

القدرة على امج الفرص االستراتيجية القطرية على توسيع نطاق االبتكار، وتعزيز اإلدارة تركيز برن وأبرزت -21

أكثر أهمية في سياق األزمات  يالريفية، وه ريادة األعمالبتغير المناخ، وسد فجوة الشمول  الصمود في وجه

من جانب  الحكومة لالستراتيجية فضال عن المصادقة الواسعة عليهاملكية إلى أيضا  وأُشيرالمتفاقمة. 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجموعة المزارعين  اإلنمائيينشركاء الالمؤسسات العامة و

 والنساء.

ولدعمه في تنفيذ  2030خطة عام  نحواء وأعربت الحكومة عن امتنانها للصندوق على تعاونه المتسق والبن   -22

ستثمارات في الزراعة وتحويل النظم االر من خالل اإلصالحات األخيرة التي تبناها البلد بهدف الحد من الفق

على  ةاألخيرفي الفترة تزايد أهمية الشراكة مع الصندوق وقوتها، بما في ذلك التوقيع  أُشير إلى. كما ةالغذائي

 البلد المضيف. يةاتفاق

ما يعكس بأثنت الدول األعضاء على أهمية وجودة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ومجاالت تركيزه، و  -23

 ة.يشاركتعملية الصياغة التشاورية والقائمة على األدلة وال

 إقليم أفريقيا الغربية والوسطى -جيم

 (EB 2022/137/R.35)برنامج دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء المائية  :الكاميرون

لنمو االقتصادي في الكاميرون، فإن قطاع تربية األحياء ات امحركأحد على الرغم من أن قطاع الزراعة هو  -24

يهدف برنامج دعم تنمية ريادة األعمال في قطاع تربية األحياء المائية إلى سد و .حتى اآلنالمائية لم يتوسع 
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والعمالة واألمن الغذائي والتغذوي  المداخيلفي تحسين للبرنامج هدف اإلنمائي الرئيسي اليتمثل وهذه الفجوة. 

من خالل تطوير ريادة ، وال سيما النساء والشباب، يينفقراء الريفلالمناخ لتغير  الصمود في وجهوالقدرة على 

، والجنوب، والوسطاألعمال في تربية األحياء المائية في مناطق التدخل الخمس )أقصى الشمال، والغرب، 

الضعيفة اقتصاديا  روعات، معظمها من أصحاب المشمعيشيةأسرة  23 000والساحل(. وهو يستهدف 

والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب  ، وال سيما النساءاألسرييناألحياء المائية  يواجتماعيا ومربي

هذا  ويستندفي المائة من الشباب.  50من النساء وهم في المائة من المستفيدين المستهدفين وأربعون األصلية. 

لى النتائج والدروس المستفادة من مشروع الترويج للمبادرات الفردية في تربية األحياء المائية الذي إالمشروع 

المحلية (، والذي نجح في مضاعفة إنتاج تربية األحياء المائية في المجتمعات 2019-2016موله الصندوق )

 من رواد تربية األحياء المائية. 300تضم أكثر من  حافظةالمستهدفة وطور 

( تحسين إنتاجية نظم تربية األحياء المائية وقدرتها على الصمود؛ 1) :لبرنامج ثالثة مكونات، هييشمل او -25

 :والحصائل المتوقعة هي( حوار السياسات وتنسيق البرامج. 3( تطوير سلسلة قيمة تربية األحياء المائية؛ )2)

ر المناخ؛ ها وقدرتها على الصمود في وجه تغيوتسويق تجهيزهاتربية األحياء المائية و نظمزيادة إنتاجية  (1)

تحسين بيئة السياسات وإطار التنظيم والترويج  (3زيادة القيمة المضافة الناتجة عن تربية األحياء المائية؛ ) (2)

مليون دوالر أمريكي،  61.6الشامل لقطاع تربية األحياء المائية الفرعي. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 

أعربت الدول وقد  .في المائة من إجمالي التكاليف( 76.3كي )مليون دوالر أمري 47وتبلغ مساهمة الصندوق 

 األعضاء عن تقديرها لتصميم المشروع ولم تطلب المزيد من اإليضاحات.

التمكين من خالل تعزيز ريادة األعمال الزراعية والريفية المراعية للتغذية  :جمهورية الكونغو الديمقراطية

 (EB 2022/137/R.36) والشاملة والقادرة على الصمود

يهدف مشروع التمكين من خالل تعزيز ريادة األعمال الزراعية والريفية المراعية للتغذية والشاملة والقادرة  -26

على الصمود إلى دعم التحول المستدام للزراعة األسرية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية من أجل المساهمة 

وتحسين الدخل والتنوع الغذائي لألسر المعيشية الريفية في ، والتكيف معه في التخفيف من آثار تغير المناخ

اندومبي وفي الضواحي الزراعية لكنشاسا. ويستهدف -محافظات كونغو الوسطى وكوانغو وكويلو وماي

 50في المائة منهم على األقل من النساء و 50مليون شخص(،  2حوالى )أسرة معيشية  450 000المشروع 

 في المائة من الشعوب األصلية.  0.5في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة و 5في المائة من الشباب و

في  األغذيةن المشروع من تلبية الطلب المرتفع على انعدام األمن الغذائي والتغذوي في البلد، سيمك   وفي سياق -27

 :من ثالث مكونات ويتألف المشروع. من األغذيةالواردات  ويخفض االعتماد علىاألسواق الحضرية 

؛ تحسين الوصول واألسواق اإلقليمية( 2الزراعة األسرية وريادة األعمال الزراعية والريفية المستدامة؛ ) (1)

 ( تنسيق المشروع وإدارته، والرصد والتقييم وإدارة المعرفة. ويراعي المشروع التغذية ويراعي الشباب3)

خرى في أفريقيا الغربية والوسطى، مثل نهج الدروس اإليجابية المستفادة من عمليات الصندوق األويستند إلى 

االحتضان المعتمد في برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب في الكاميرون، ونظام التمويل 

بتقاسم التكاليف الذي جرى اختباره في غامبيا وغانا ومالي ونيجيريا وتوغو، والنهج اإلقليمي المتكامل المطبق 

 في النيجر.

مليون دوالر أمريكي على مدى سبع سنوات. وسيجري تمويلها على النحو  213.5التكلفة اإلجمالية تبلغ و -28

مليون  19ومليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية؛  50؛ ومليون دوالر أمريكي من الصندوق 45.2 :التالي

ات المالية الشريكة؛ مليون دوالر أمريكي في شكل قروض من المؤسس 31.9ودوالر أمريكي من الحكومة؛ 

مليون دوالر أمريكي في شكل  40مليون دوالر أمريكي في شكل مساهمات عينية من المستفيدين؛ و 6.9و

 مليون دوالر أمريكي. 17.1. وهناك فجوة تمويل قدرها ىوسطأفريقيا المنحة من مبادرة الغابات في 
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 من اإليضاحات.أثنت الدول األعضاء على تصميم المشروع ولم تطلب مزيدا وقد  -29

 المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال لشباب الريف :مالي

(EB 2022/137/R.37) 

يد وتوسيع طتوإلى المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال لشباب الريف يهدف  -30

اإلمكانات  ذاتشباب الريف في سالسل القيمة لدعم اإلدماج االقتصادي  عن طريقإنجازات المرحلة األولى 

تعزيز اإلمكانات الريادية للشابات، والتي ال تزال  سيجريكما تحسين فعالية وكفاءة خدمات الدعم. وعالية، ال

على  ءوبناسيسهم المشروع في تكوين الثروة والحد من الفقر بين شباب الريف. وغير مستغلة إلى حد كبير. 

الدروس المستفادة من المرحلة األولى، سيتبنى المشروع الثاني لدعم التدريب المهني، والعمالة وريادة األعمال 

لتدريب المهني وخلق فرص العمل من خالل تحسين القدرات إزاء احركه السوق تلشباب الريف نهجا 

 القيمة الزراعية وغير الزراعية. المؤسسية ألصحاب المصلحة في المراحل األولية والنهائية في سالسل

في المناطق الريفية وتيسير اإلدماج االقتصادي  ريادة األعماليتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تشجيع و

شاب ريفي  60 000للشباب في سالسل القيمة الزراعية والقطاعات الفرعية غير الزراعية. وسيستفيد حوالي 

العمل للحساب التدريب المهني و/أو اإلدماج االقتصادي من خالل  سنة من 40و 15تتراوح أعمارهم بين 

بسالسل القيمة ذات األسواق شاب ريفي  9 000أو العمل بمرتبات، وسيجري ربط  (ريادة األعمالالخاص )

 في المائة من المستفيدين من النساء. 40ستكون نسبة و الراسخة للمدخالت والمخرجات.

لتعزيز  المواتيةاالقتصادية وتحسين البيئة المؤسسية واالجتماعية  (1) :رئيسيين مكونينيتألف المشروع من و -31

الئق من خالل الوصول الدخل ال توليددعم شباب الريف في  (2)؛ شباب الريفل والعمالة ريادة األعمال

المشروع المستدام إلى الخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع تطلعاتهم ومتطلبات السوق. ويتناول 

ذوي اإلعاقة وخلق فرص العمل لشباب من على الشباب  اويتضمن تركيز التعميممواضيع موضوعين من 

 مليون يورو. 38.7مليون يورو. وسيقدم الصندوق تمويال قدره  99.1التكلفة اإلجمالية للمشروع وتبلغ الريف. 

قدرة المشروع على  (1) :عنة أعربت الدول األعضاء عن دعمها للمشروع. وجرى طلب معلومات إضافيو -32

توفير الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للشباب، وما إذا كان ذلك سيجري من خالل منظمات التمويل 

كيف عالج الصندوق مخاطر المشروع وكيف سيجري  (2أو المؤسسات الخاصة؛ ) الحكومةالتي تديرها 

المشروع، وإمكانية التوسع في المناطق التي تواجه تحديات أمنية؛ مناطق  (3تخفيف مخاطر اإلدارة المالية؛ )

بشكل دعم كل من الخدمات المالية وغير المالية سي القطاع الخاص منهجية التنفيذ. وأوضحت اإلدارة أن (4)

 يجري التيالبالغ الصغر تمويل الكامل، دون مشاركة القطاع العام. ومقدمو الخدمات المالية هم مؤسسات 

بذل العناية الواجبة للشركاء االستراتيجيين، مثل منظمات المزارعين.  تشملمن خالل عملية تنافسية،  ينهاتعي

وسيجري الحصول على الخدمات غير المالية من مجموعة من مقدمي الخدمات. وفيما يتعلق بالمخاطر المالية، 

صنع استقاللية في باستقاللية مالية وتتمتع  خارجيةأوضحت اإلدارة أن أموال المشروع ستدار من قبل وحدة 

الجزء األكبر من األنشطة، معظمها من مقدمي الخدمات. وفيما يتعلق ستنفذ  القرار، وأن كيانات غير حكومية

مناطق غير آمنة في األجزاء الوسطى والشمالية من البلد،  لتشملأنشطة المشروع نطاق بمسألة توسيع 

استيفاء معايير أمنية صارمة، ولكن من المهم إبقاء هذه اإلمكانية  في حالة لن يحدث إال ذلكأوضحت اإلدارة أن 

مفتوحة، بالنظر إلى تقلب الوضع األمني الحالي وانتشار الفقر الريفي في هذه األجزاء التي يتعذر الوصول 

  إليها حاليا من مالي.
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 أفريقيا الشرقية والجنوبية -دال

 (EB 2022/137/R.31) والتحول المناخيبرنامج الزراعة التشاركية  :إثيوبيا

 قدرهاالصندوق من مليون دوالر أمريكي ويجري تمويله من خالل منحة  179تبلغ التكلفة اإلجمالية للبرنامج  -33

أصحاب الحيازات الصغيرة التأقلم المعزز لصالح زراعة برنامج بموجب مليون دوالر أمريكي، ومنحة  78.2

مليون دوالر أمريكي، ومنحة  16.86منحة من المفوضية األوروبية بقيمة ومليون دوالر أمريكي؛  10.5بقيمة 

 ماليين دوالر أمريكي من  5آلية التحول الجنساني بقيمة بموجب 

 مليون دوالر أمريكي من 35.013 بقيمةقرض و؛ Bill & Melinda Gates Foundationمؤسسة 

مليون دوالر  3.7مليون دوالر أمريكي؛ و 24حكومة قدرها من المساهمة والصندوق األخضر للمناخ؛ 

هدف اإلنمائي المليون دوالر أمريكي من القطاع الخاص والمستفيدين على التوالي. ويتمثل  4.4أمريكي و

اإلعاقة( في  وواألشخاص ذوالريفية الضعيفة )الرجال والنساء والشباب المعيشية في تمكين األسر للبرنامج 

الصدمات  في وجهواألمن الغذائي والتغذوي وبناء القدرة على الصمود  المداخيللتحسين  أحياء مختارة

أسرة  150 000حوالي  من برنامج الزراعة التشاركية والتحول المناخي. وسيستفيد بشكل مستدام المناخية

 5في المائة( واألشخاص ذوي اإلعاقة ) 40المائة( والشباب )في  50، بمشاركة مستهدفة من النساء )معيشية

 في المائة(.

مع تعاني من انعدام األمن الغذائي،  مقاطعة 90و مناطق البرنامج على مدى سبع سنوات، في ستوسيُنفذ  -34

 ويتألفالرئيسية التي تمولها الجهات المانحة األخرى والحكومة.  روعاتعدم وجود تداخل مع المش ضمان

 ؛ المجتمع المحليقودها يالمناظر الطبيعية المنتجة والذكية مناخيا التي ( 1) :رنامج من ثالثة مكوناتالب

برنامج أربع اليتناول و. خدمات دعم التنفيذووالسياسات  اتتعزيز المؤسس (3؛ )األعمال الزراعية تنمية (2)

 .لشبابا يراعيعلى المناخ، و يركزولتغذية، اجنساني، والتحول ال ويراعي تعميمأولويات 

الفقر في المناطق التي تعاني  لحد من وطأةلبرنامج الوسلط وزير الدولة في وزارة الزراعة الضوء على أهمية  -35

الحكومة وأصحاب المصلحة  أدتهمن انعدام األمن الغذائي في إثيوبيا. وسلط الضوء على الدور الرائد الذي 

مناطق أخرى، مثل  إدراجا على الحاجة إلى مزيد من التمويل من أجل اآلخرون في صياغة البرنامج، مؤكد

 تيغراي. ويتماشى البرنامج تماما مع استراتيجيات وسياسات الحكومة.

منظمة األغذية لاستخدام نهج الزراعة اإليكولوجية  (1) :طلبت الدول األعضاء إيضاحات بشأن ما يليو -36

األساس  (4( أوجه التآزر مع البرامج والشراكات الجارية األخرى؛ )3السوق؛ ) تيسيرأنشطة  (2والزراعة؛ )

وردت اإلدارة بأن  غوموز.-إدراج تيغراي وبنشانغولالمنطقي الختيار المناطق المستهدفة، وأسباب عدم 

ة. وفيما منظمة األغذية والزراعلالتجديدية مع نهج اإليكولوجيا الزراعية  هجهتتواءم نُ البرنامج سيضمن أن 

بناء على طلب الحكومة، على تحسين  ،يتعلق بأنشطة تيسير السوق، أوضحت اإلدارة أن البرنامج سيركز

في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. وجرى تخصيص بعض الموارد المحدودة  األغذيةإنتاج 

يما يتعلق بأوجه التآزر والشراكات، السوق. وف يسيرالسوق. وستكون التعاونيات هي نقطة الدخول لت يسيرلت

تجنب التداخل مع البرامج الرئيسية. وي، جهات المانحةكمل البرامج الجارية للجرى توضيح أن البرنامج سيُ 

 إقليمية والياتأخيرا، فيما يتعلق بمسألة المناطق المستهدفة، أوضحت اإلدارة أنه جرى استهداف ثماني و

مليون دوالر أمريكي. وبعد تخفيض  300بتمويل محتمل يبلغ حوالي  مفاهيمفي مرحلة مذكرة التشمل تيغراي 

المنطقة الجغرافية إلى  خفض حجممليون دوالر أمريكي، وافقت الحكومة على  179التمويل إلى  مظروف

سيداما وجنوب غرب و وإقليم األمم والقوميات والشعوب الجنوبيةو أورومياو أمهرةي والصومالمناطق 

أمن الموظفين ومنفذي  تأمين تمويل إضافي؛ )ب( )أ( :ستدرج المناطق األخرى رهنا بما يليإثيوبيا. و
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 المشروع.

 برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب الريف :مدغشقر

(EB 2022/137/R.33) 

ارتفاع يهدف برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب الريف إلى معالجة  -37

المساهمة في  فيهدف البرنامج ويتمثل مستويات الفقر، وبؤر الجوع الساخنة، وبطالة الشباب في مدغشقر. 

نمائي في تعزيز ريادة األعمال الحد من الفقر وخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية. ويتمثل هدفه اإل

القادرة على سالسل القيمة  تنميةال سيما من خالل ووالمستدامة، وإعطاء األولوية للشباب، للجميع الشاملة 

تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي برنامج سيغطي ولمناخ. ا تغير الصمود في وجه

ضة بشكل خاص النعدام األمن  :منطقة عبر ثالث مقاطعات في مدغشقر 12 لشباب الريف ست منها معر 

ثالث في الغرب وثالث مناطق في المرتفعات الوسطى. وتعمل المشروعات والغذائي في الحزام الجنوبي؛ 

 .التي يمولها الصندوق بالفعل في هذه المناطق

ستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب الريف إلى تعزيز ريادة األعمال المبرنامج صل يمن المتوقع أن و -38

على األقل من منهم في المائة  40، شخص 650 000ريفية فقيرة أو ما يقرب من معيشية أسرة  130 000

النساء مع تمثيل كاٍف في لجان صنع القرار في جميع مكونات المشروع. ومن إجمالي المستفيدين، سيكون 

تمثيل متساٍو للنساء والرجال. وسيشكل األشخاص ذوو اإلعاقة بسنة(  30إلى  18في المائة من الشباب ) 60

في المائة من المستفيدين. وقد جرى إدراج استراتيجيات للوصول إلى الشباب والنساء  0.75حوالي 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة.

مداخلة من  لريفوأعقب عرض برنامج تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب ا -39

أساس الموارد على في إطار نظام تخصيص  مدغشقرجانب وزير الزراعة، الذي طلب استخدام مخصصات 

تشجيع والريفية وتشغيل الشباب؛  ريادة األعماللتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق لمواصلة دعم في ااألداء 

محلية ومنظمات المنتجين في إطار برنامج المحاصيل النقدية وإنتاج األرز، وتعزيز قدرات المؤسسات ال

 تعزيز ريادة األعمال المستدامة ودعم اإلدماج االقتصادي لشباب الريف.

قدرة مدغشقر على تحمل الديون.  بشأنحظي البرنامج بتأييد كامل من الدول األعضاء. وجرى طرح سؤال و -40

مناقشات مع وزارة االقتصاد والمالية لضمان االلتزام بالبرنامج والقدرة على  أجريتورد وزير الزراعة بأنه 

 الديون. تحمل

 (EB 2022/137/R.34) مشروع تعزيز مشاريع البستنة :زمبابوي

وبك للتنمية األيتمثل الهدف اإلنمائي الرئيسي لمشروع تعزيز مشاريع البستنة، الممول باالشتراك مع صندوق  -41

وزيادة إنتاج منتجات البستنة ومبيعاتها بشكل مستدام من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الدولية، في دعم 

. وسيصل التي تشارك في سالسل قيمة البستنة بالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطةالالمؤسسات الصغيرة و

وال سيما ة؛ ، معظمها من المزارعين الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرمعيشيةأسرة  71 000إلى المشروع 

النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. وتشكل النساء خمسين في المائة من المستفيدين المستهدفين، 

 من ذوي اإلعاقة.شخص  2 000سيستهدف المشروع و. في المائة 30 والشباب

والقطاعين  الشراكات بين المنتجينإقامة ( تعبئة وتنمية حدائق البستنة القروية و1) هي:المشروع  ومكونات -42

تبلغ التكلفة اإلجمالية و .( الدعم المؤسسي وتنسيق المشروع3( الوصول إلى التمويل؛ )2)؛ العام والخاص

مليون دوالر أمريكي. وسيكون  37.14مليون دوالر أمريكي، بتمويل من الصندوق قدره  66.5للمشروع 

ماليين دوالر  5س تنمية البستنة بمبلغ الممولون المشاركون الرئيسيون هم المؤسسات المالية الخاصة ومجل
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مليون دوالر  3.1مليون دوالر أمريكي على التوالي. كما سيحصل المشروع على تمويل قدره  0.06أمريكي و

والتغذية المنظور الجنساني  :التعميمأولويات من . ويتناول ثالث القديمة في السوقأمريكي من الشركات 

برنامج إدارة الري  :الجارية التي يمولها الصندوق المشروعاتدارة مع رك المشروع وحدة إايشووالمناخ. 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة ومشروع مجموعة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

سلط الضوء على المشاركة النشطة لحكومة الذي وأعقب العرض مداخلة من مدير عام وزارة الزراعة  -43

 استراتيجيات وسياسات الحكومة.والمشروع بين مواءمة الكاملة الزمبابوي في تصميم المشروع و

أوضحت اإلدارة أن برنامج ووطلبت الدول األعضاء توضيحا بشأن دور القطاعين العام والخاص في التنفيذ.  -44

عمل مع يوس .الشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاصنهج  يستند إلىمشروع تعزيز مشاريع البستنة 

ت الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، كما هو الحال مع المشروعات الجارية. وتشمل وكاالت الوزارا

الري وحدائق البستنة  مخططاتهيئة التنمية الريفية الزراعية، وهي مسؤولة عن إدارة  )أ( :القطاع العام

القادرة على الختيار المحاصيل/األصناف  AGRITEX القروية وتوفير مرافق التجميع للمزارعين؛ )ب(

لمناخ وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة وإدارة البيئة/الموارد ا الصمود في وجه تغير

السوق وتسجيل المزارعين والجهات الفاعلة بروابط ال ستضمنالتي هيئة التسويق الزراعي  الطبيعية؛ )ج(

دورا مهما وسيتألف من الشركات  سيؤديفي سلسلة القيمة. وأوضحت اإلدارة كذلك أن القطاع الخاص 

بناء القدرات في خدمات المدنية والكيانات التي توفر  األشغاللتشييد الراسخة والمؤسسات المالية والمقاولين 

تطوير األعمال والممارسات الزراعية الجيدة/الزراعة الذكية مناخيا والمنتجات المالية والتغذية ونظام مجال 

ي. وستكون الشركات الراسخة حاسمة في توفير دعم السوق وخدمات اإلرشاد لمجموعات تعلم العمل الجنسان

 المنتجين الزراعيين. وأشارت الدول األعضاء إلى أنها ستقدم المزيد من التعليقات المكتوبة.


