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 .االهتمامات البيئية تصدر وثائق الصندوق بكميات محدودةبسبب قيود الموارد و
 .ويرجى من السادة المندوبين إحضار وثائقهم معهم إلى االجتماعات وتقييد طلب النسخ اإلضافية

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الدورة الثامنة والسبعون –المجلس التنفيذي 

 2003نيسان / أبريل10-9 روما،

 

 قررةأنشطة المشروعات الم
2003 - 2004 

، في الدورة الثانية للمجلس التنفيذي، على ضرورة تقديم المعلومات المتعلقة بأنشطة المشروعات              االتفاقتم   
المقررة إلى المجلس التنفيذي بصفة منتظمة، حتى يظل األعضاء على علم بالتطورات المتصلة بذخيرة مشروعات                 

هم فرصة التعليق على المشروعات المقررة، إذا رغبوا، وذلك في مرحلة           الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ولتتاح ل     
وتبعا لذلك، قدمت هذه المعلومات بانتظام في كل دورة من الدورات الالحقة للمجلس في               . مناسبة من دورة المشروع   

 .شكل مالحق بالوثائق المعروضة في نطاق بنود جدول األعمال ذات الصلة

وقد تم  . رة سابقة للمجلس التنفيذي، بتوضيح طبيعة هذه المالحق والمقصود بها         طالب بعض األعضاء، في دو     
 . تقديم اإليضاحات المطلوبة أثناء الدورة الثامنة، وهي ترد مرة أخرى فيما يلي تيسيرا على المجلس

 "ألف"الملحق  )أ(

ات التي بلغ تصميمها     بالمعلومات المتاحة عن المشروع    على المجلس التنفيذي موجزا   " ألف" الملحق   يعرض 
موجزات و. المقبلةدورة من دوراته    مرحلة متقدمة والتي يرجح، بالتالي، أن تعرض على المجلس التنفيذي في               

بهذه الوثيقة، لكي يعلق عليها المجلس التنفيذي، لن تطرح في الوثائق التالية            " ألف" في الملحق    المطروحةالمشروعات  
 .الخاصة بأنشطة المشروعات المقررة
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 "باء"الملحق  )ب(

قائمة شاملة بذخيرة المشروعات التي قامت لجنة االستعراض التقني ببحثها داخليا للتأكد            " باء" الملحق   يعرض 
يشمل المشروعات التي تم تحديدها فقط،        فهو ،ومن ثم . من أن هذه المشروعات تصلح للحصول على مساندة الصندوق        

، )بوثيقة سابقة  بالوثيقة أو " ألف"والتي أدرجت بالتالي في الملحق       (هيز  وتلك التي بلغت مرحلة متقدمة من التج       
يقدم قائمة  " باء"، فإن الملحق    وبناء عليه .  المجلس التنفيذي إلقرارها في نفس الدورة      على التي عرضت والمشروعات  

ثائق الفرص  ، إضافة إلى معلومات عن و      بكل ما تضمه ذخيرة الصندوق من المشروعات، لتيسير الرجوع إليها           
االستراتيجية القطرية التي بحثتها حتى اآلن لجنة العمليات االستراتيجية ووثائق الفرص االستراتيجية القطرية المقررة               

وسوف تتيح هذه المعلومات ألعضاء المجلس التنفيذي مناقشة القضايا المتصلة باختيار ومناقشة وثائق               . 2003لعام  
 .الفرص االستراتيجية القطرية

ليست سوى معلومات إشارية عن تطور عمليات الصندوق في         " باء"و" ألف "الملحقينالمعلومات الواردة في         
وقد ال تخرج بعض المشروعات والمنح المدرجة فيها إلى حيز الوجود، في حين أن       . مختلف مراحل دورة المشروعات   

وتجدر مالحظة أن   . يرة مشروعات الصندوق   في مرحلة الحقة، إلى ذخ     تدخل بعد قد    لم تدرج مشروعات ومنحا أخرى    
  في هذه المالحق ال يعني إصدار أي حكم نهائي فيما يخص مدى مالءمة مشروع أو                مامنحة لبلد    إدراج مشروع أو  
 .بعدد المشروعات التي تمول ، أولبلد بعينه مقدار المساعدة التي قد تكون مالئمة  فيما يخصمنحة معينين، أو

 .الفة على الوثائق السابقة وعلى المالحق المرفقة بهذه الوثيقة على السواءتنطبق اإليضاحات الس

 .وتبدأ هذه الوثيقة باستعراض أنشطة المشروعات المقررة في حدود اإلطار االستراتيجي للصندوق 
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 عرض عام 

 لذخيرة مشروعات الصندوق
 وعالقتها باإلطار االستراتيجي للصندوق

وبهذه .  التغلب على الفقر، هو الهدف العام لجميع األنشطة التي يدعمها الصندوقإن تمكيـن فقراء الريف من      - 1
الطـريقة سـيركز الصـندوق اسـتثماراته الجديـدة على تحقيق ثالثة أهداف استراتيجية رئيسية، كما حددها اإلطار                   

 :2006-2002 االستراتيجي للصندوق للفترة

 تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم؛ •
 رص العادلة للحصول على الموارد الطبيعية المنتجة والتكنولوجيا؛ تحسين الف •
 .تحسين فرص الحصول على األصول المالية والدخول إلى األسواق •

في األقاليم المختلفة، مع إبراز أهم مجاالت        1وتقـدم الفقرات التالية عرضا عاما لذخيرة مشروعات الصندوق         - 2
أو في  (ويحتوي الملحق ألف بهذه الوثيقة      ). أنظر أيضا الملحق باء   (راتيجي  الدعـم وعالقاتهـا بـأهداف اإلطار االست       

وسوف تطرح معلومات عن    . على معلومات موجزة عن بعض المشروعات المقررة المدرجة فيما يلي         ) الوثائق السابقة 
 متقدمة في   المشـروعات األخـرى على المجلس التنفيذي في دوراته القادمة عندما تصل هذه المشروعات إلى مرحلة               

 .تصميمها

 )أفريقيا األولى(أفريقيا الغربية والوسطى 

فمن خالل  .  إلى تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم      2003ستسـعى جميع المشروعات التي ستنفذ في عام          - 3
من التدريـب علـى اإلدارة ومحو األمية بين المجموعات الموجودة في القرى، ستعمل مشروعات مثل المرحلة الثانية             

والمرحلة  بتشاد،   التنمية الريفية في كانم   ، والمرحلة الثانية من مشروع      مشـروع التنمـية الزراعية في ماتام بالسنغال       
 بموريتانيا على تعزيز اإلنجازات التي تحققت في تنمية مشروعات الري الصغيرة  الثالـثة مـن مشروع تنمية الواحات      
 .وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية

 تنميةن الفرص العادلة للحصول على الموارد الطبيعية المنتجة والتكنولوجيا هو الهدف العام لبرنامج              وتحسـي  - 4
*. مساندة التنمية المحلية في الجزء الشمالي األدنى من غينيا، وكذلك مشروع الجـذور والدرنـات القـائم على السوق      

جية الزراعية، وتطوير نظم توزيع المستلزمات      وسـوف يسـاعد هـذان المشروعان في الجهود المبذولة لزيادة اإلنتا           
 برنامج االستثمار المجتمعي في تحسين خصوبة    وسوف يستفيد   . الزراعية، وتمويل عمليات المشورة والبحوث الزراعية     

 من الخبرة المكتسبة من مشروعات الصندوق السابقة هناك بغرض إدخال           األراضـي الزراعـية فـي بوركينا فاصو       
 .موارد الطبيعية وصناعة القرار وأساليب للصون، تقوم كلها على المجتمعات المحليةعمليات إلدارة ال

                                                           
مازالت بعض المشروعات في مراحل تصميمها األولى، ولذا فإنها لم تدرج بعد في الملحق باء بهذه الوثيقة إلى أن تنظر فيها اللجان                        1

 *).وهذه المشروعات تحمل عالمة(التقنية في الصندوق 
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ومـن أجـل زيـادة دخل سكان الريف، سيتوسع مشروعا السنغال وتشاد في العمل السابق لتطوير خدمات                    - 5
الل الفرص  القـروض الصغيرة، والسعي لتنويع مصادر الدخل عن طريق إنتاج وتسويق محاصيل غير تقليدية، واستغ              

 .غير الزراعية

 في غينيا   واإلصالح الريفي وتنمية المجتمعات المحلية     في سيراليون،    مشـروعا التعمير والحد من الفقر     أمـا    - 6
بيسـاو، وهمـا المشروعان اللذان صمما في أعقاب الحروب هناك، فسوف يركزان على إعادة تنشيط إنتاج األغذية،                  

 .يوعلى التسويق وتحسين األمن الغذائ

 )أفريقيا الثانية(أفريقيا الشرقية والجنوبية 

تطويره للتوجهات   2003 سيواصـل بـرنامج اإلقـراض الـذي وضعته شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية لعام              - 7
الرئيسـية األربعـة لالسـتراتيجية اإلقليمية، مع االستجابة في نفس الوقت لالحتياجات الخاصة للمجموعات المعرضة                

وسوف تضيف هذه المشروعات صراحة إلى عمل الصندوق وتركيزه في المجاالت           . االت غير العادية  للخطـر في الح   
التـي حددتهـا االسـتراتيجية اإلقليمـية للصـندوق وإطاره االستراتيجي، بما يسمح بسرعة اكتساب الخبرات وتبادل              

 .المعارف

موزمبيق ورواندا ومدغشقر على ضرورة وسـتركز الـتدخالت المقررة لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في     - 8
 في موزمبيق يستفيد    فبرنامج دعم التمويل الريفي   . زيـادة فرص الحصول على الخدمات المالية والدخول إلى األسواق         

مـن المجموعـة الحالـية مـن برامج التمويل التي تشمل أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، في إطار استكشافي يعكس التطور               
مشروع الترويج للمشروعات الريفية    والمقصود من   .  لقطاعي القروض الصغيرة والتمويل الريفي    المحـدود حتى اآلن     

 في مدغشقر هو المساهمة في إقامة       وبرنامج دعم زيادة الدخل الريفي     في رواندا ،     المرحلة الثانية  –والفردية الصغيرة 
 .ل اإلنتاج غير المعيشيصالت مع األسواق عن طريق مساندة التنوع االقتصادي في الريف، واستغال

 في أثيوبيا فموجه نحو قضايا إدارة األراضي والمياه في المناطق الحدية            مشروع تنمية المراعي المشاع   أمـا    - 9
حيـث يـربط قضايا اإلدارة بالمدخالت التقنية التي ستتوافر من برامج شبكات البحوث التي يمولها الصندوق الدولي                  (

وسوف يطبق الصندوق ما تعلمه من عمله في مشروعات التنمية الزراعية المخصصة ). دوليللتنمية الزراعية والبنك ال
لمنطقتـي كاجيرا ومارا وإصالح نظم اإلرشاد الزراعي في أوغندا، ومن الخبرة التي أكتسبها من مدارس المزارعين                 

نة ونظم لالتصاالت في تنزانيا  ريفية محستالحقلـية المعـتمدة على المنح في المنطقة، كما أنه سوف يطبق تكنولوجيا          
 .مشروع التكنولوجيا الزراعية وخدمات اإلعالم واإلرشادعن طريق 

مشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات  وهو –وللمـرة األولـى سيعالج المشروع الذي ينفذه الصندوق في كينيا          - 10
بة لألزمات الخاصة التي يواجهها أشد       بطريقة واضحة ومن خالل عملية إقراض واستجا       – المحلـية في جنوب نيانزا    

إعادة (أما في أنغوال . السكان فقرا في تلك المنطقة، مشكلة مرض اإليدز واألخطار االجتماعية التي تساعد على انتشاره
فإن المساعدات التي ستقدم هناك في أعقاب القتال، سوف تجد طريقها إلى السكان الذين يعودون إلى                *) بـناء الـريف   

 .في الريف، والذين يحتاجون إلى مساندة أساسية في سعيهم الستئناف اإلنتاج والمعيشة في الريفمساكنهم 
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 آسيا والمحيط الهادي

اإلطار االستراتيجي تركـز أنشـطة المشروعات المقررة تركيزا تاما على األهداف االستراتيجية الواردة في               - 11
ليم لتنمية المناطق األقل حظا، وللسكان األصليين، وللنهوض        وسوف يولى اهتمام خاص في اإلق     . 2006 -2002للفـترة   

 .بقدرات النساء

 – 2002اإلطار االستراتيجي للفترة    وتضـم الـتوجهات االستراتيجية للمشروعات المقررة عدة عناصر من            - 12
نولوجيات ، مـثل محاولـة تعزيـز المؤسسات الريفية، وتحسين إنتاجية صغار المزارعين عن طريق توفير التك                2006

ومن بين األمثلة على كيفية توجيه      . المناسـبة وتيسـير حصـولهم علـى القـروض الصغيرة ودخولهم إلى األسواق             
 في بنغالديش، الذي سيقدم مشروع القروض الصغيرة والدعم التقني   المشـروعات المقـررة نحو تحقيق هذه األهداف،         

بحيث ترتبط  ) تقريبا من مجموع المستفيدين المباشرين    % 90 الذين يمثلون (دعمـا خاصا إلى األقليات العرقية والنساء        
وستستفيد النساء بصورة مباشرة من تركيز      . هذه األقليات والنساء بالمؤسسات المحلية وتستفيد من الخدمات التي تقدمها         

. شاط زراعي آخرالمشروعات على الثروة الحيوانية، إذ أن الثروة الحيوانية تعتبر من مسؤوليات المرأة، أكثر من أي ن  
سيكونون من النساء   ) مشروع تحسين سبل المعيشة في منطقة الهيمااليا      (وبالمثل فإن المستفيدين الرئيسيين في الهند من        

ـ   سـيجري العمـل على تحسين قدراتهمن عن طريق تشجيع مجموعات الجهود الذاتية وغيرها من المؤسسات            ياللوات
على القروض الصغيرة وعلى الموارد الطبيعية سيلقي دعما من خالل          واألكـثر مـن ذلك، أن الحصول        . المجتمعـية 

مشـروع اإلصالح الزراعي، بما فيها إعادة توزيع األراضي وتمليكها، وتشجيع الخدمات المالية في الريف، مثل تقديم                 
 .مساعدات في شكل تمويل مشترك وتحسين فرص الدخول إلى األسواق

فسوف يشجع أنشطة األمن الغذائي     راي فينغ وسفاي ريينغ في كمبوديا،       أمـا مشـروع الحـد من الفقر في ب          - 13
وأنشـطة التنمـية الزراعية الموجهة نحو السوق على مستوى األسرة والقرية والمجتمع المحلي، مما سيكون له تأثيره    

ية المجتمعات برنامج تنمأما . السـريع علـى اإلنتاجـية الزراعية وعلى األمن الغذائي األسري، وضمان دخل لألسرة        
 فـي باكسـتان فسوف يستهدف السكان األصليين في إقليم كشمير، من أجل تيسير النهج الناجحة للتمايز بين                   المحلـية 

الجنسـين التـي سـبق أن جـربها الصـندوق لتحسين المساواة بين الجنسين ولترسيخ نظم فعالة لتقديم االئتمان إلى                     
 في الصين، فسوف يقدم     لبرنامج قطاع التمويل الريفي   وبالنسبة  . حتى اآلن المجموعات المهمشة التي ال تلقى أي اهتمام        

الدعـم الالزم لتنفيذ إصالحات رئيسية في مجال التمويل الريفي، ال سيما في شكل تحرير أسعار الفائدة وتقديم خدمات                   
 .ليةتيسيرا لحصول المرأة على الخدمات الما" شبابيك للنساء"القروض الصغيرة، وكذلك دعم فتح 

، فرص  برنامج التشاركية ودعم مستوى المعيشة في المرتفعات والمنطقة الجافة        وفـي سـري النكا، سيسهل        - 14
الحصـول علـى الموارد الطبيعية، وباألخص األراضي والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الصلة مع األسواق عن طريق                

ي القطاع الخاص وفقراء الريف، وسوف يعزز هذا البرنامج         المشـاركة التجارية الفعالة، وإقامة ائتالف بين العاملين ف        
المؤسسـات األهلـية للفقـراء والنسـاء بحيث تصبح شريكة على قدم المساواة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص            

 فسوف يعزز قدرة سكان المناطق الريفية     ) نالفليبي (برنامج تشجيع المشروعات الريفية الصغيرة    أما  . لمصلحة الجانبين 
الفقـيرة ومنظماتهم، ويحسن من فرص دخولهم إلى األسواق، وحصولهم على الخدمات المالية والتكنولوجيات المناسبة               

 .للصناعات الزراعية والمنزلية
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 أمريكا الالتينية والكاريبي

 بحيث تعكس التوجهات    2003صـممت شـعبة أمـريكا الالتينية والكاريبي ذخيرة مشروعات اإلقراض لعام              - 15
فبرنامج التنمية االقتصادية في اإلقليم الجاف   . سـتراتيجية الرئيسية لإلطار االستراتيجي واالحتياجات الخاصة لإلقليم       اال

وسوف يسمح هذا البرنامج للفالحين الفقراء .  يركز على تنمية إقليم من اشد األقاليم فقرا في نيكاراغوا          فـي نـيكارغوا   
ويعطي البرنامج أولوية قصوى    . تخطيط وتنفيذ المشروعات المقترحة   وأصـحاب المشروعات الصغيرة بالمشاركة في       
 .لتعزيز رأس المال البشري واالجتماعي وتمكينه

هو ) اإلقليم الغربي :  المرحلة األولى  -البرنامج الوطني للتنمية الريفية     (والهـدف من المشروع في غواتيماال        - 16
. لسكان الريف، مع التركيز بصفة خاصة على السكان األصليين        تحسـين الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية       

وخالل السنوات السبع الماضية، وجهت االستراتيجية القطرية للصندوق نحو الحد من الفقر، مع العمل في نفس الوقت                 
اخ سياسي أكثر أما اآلن وقد تحقق من . على إقرار السالم وإعادة البناء وتحقيق التنمية في المناطق التي مزقتها الحروب           

ديموقراطـية بفضـل اتفاقـيات السالم، فقد حول الصندوق اتجاه جهوده نحو نهج برامجي قطري شامل للفقر الريفي                   
ففي غواتيماال ونيكاراغوا، فان الدعم الذي يقدم لزيادة فرص دخول فقراء الريف إلى األسواق وخلق               . والتنمية الريفية 

 .لية التخطيط لخدمات الدعم التقني للزراعة والمشروعات الريفية الصغيرةفرص جديدة أمامهم، هو الذي سيوجه عم

) مشروع تنمية المشروعات الصغيرة في حوض نهر سان فرانسيسكو        (أمـا المشـروع الجديد في البرازيل،         - 17
ف يشجع  وسو. فسـيدرس االحتياجات الخاصة لصغار المنتجين، والمعدمين، والعمال المهاجرين بصفة مؤقتة، والنساء           

وقد روعي عند تصميم المشروع     . المشـروع إيجاد فرص جديدة للعمل، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتنويع اإلنتاج          
فمن شأن اهتمام الحكومة الجديدة باإلصالح الزراعي       . إمكانية ربطه باالستراتيجيات الحكومية الحالية الستئصال الفقر      

طاره االستراتيجي بصورة كاملة وأن يوفر فرصا لدعم سياسات الحكومة          واستئصال الفقر، أن يسمح للصندوق بتنفيذ إ      
المـتعلقة بإعـادة توزيـع األراضي، وذلك بتقديم خدمات معاونة مثل خدمات التمويل الريفي، وتشجيع األنشطة غير                  

 .الزراعية، وتنمية المشروعات الصغيرة

إلى تعزيز عالقات )  المرحلة الثانية-ق شبه القاحلة   التنمية الريفية في المناط   (ويهـدف المشروع في فنزويال       - 18
والغرض من المشروع هو تمكين     . صغار المزارعين باألسواق الزراعية والصناعية الحالية، رغم عيوب هذه األسواق         

الفقـراء مـن التغلـب على الفقر عن طريق التعليم والتدريب المستمرين، وتشكيل الجمعيات اإلنتاجية واالجتماعية أو            
تدعـيمها، وتقديـم االئتمان الريفي، وتوفير خدمات اإلرشاد الزراعي بالمشاركة وبناء على طلب المستفيدين، وكذلك                

أما المشروع المقترح في . توفـير بـرامج التدريـب واالئتمان، مع تدبير الموارد التقنية والمالية الالزمة لصون البيئة        
فسوف يعمل على تشجيع التنمية * ة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة    مشروع التنمية الزراعية المستدام   المكسـيك وهو    

االجتماعـية واالقتصـادية للمـناطق الريفية الصغيرة، عن طريق نهج كلي، وذلك بمساندة عملية تحسين رأس المال                  
 بين السكان   البشـري، والتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية للمناطق الريفية الصغيرة، وزيادة األنشطة المولدة للدخل              

 .المستهدفين
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 على األهداف الثالثة 2003تـنطوي أنشـطة المشـروعات المقررة لشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا لعام             - 19
 يحتوى على أنشطة تركز على      2003وكمثال، فإن أغلب المشروعات المقررة لعام       . لإلطار االستراتيجي بشكل متكامل   

ز قدرات فقراء الريف، وتحسين فرص حصولهم على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا، وزيادة فرص حصولهم على          تعزي
 .الموارد المالية ودخولهم إلى األسواق

فبالنسبة لتعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم، فإن األنشطة التي قررتها شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا                - 20
با الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثا، وفي الشرق األدنى وشمال أفريقيا، سوف تركز تركيزا  في أورو2003لعام 

 في  مشروع اإلحياء الزراعي  وكمثال، فأن   . شـديدا على بناء القدرات المؤسسية وعلى تمكين فقراء الريف ومنظماتهم          
ة على مستوى القرى، تتولى مسؤولية إعداد خطط        مولدوفـا يقوم على تنظيم المجتمعات الريفية المحلية في لجان للتنمي          

ويتضمن المشروع أيضا بناء قدرات مؤسسية بغرض تدريب لجان         . محلـية للتنمية تقوم الحكومة والمستفيدون بتمويلها      
وستولى شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا اهتماما خاصا بزيادة         . القرى على تقديم خطط األعمال وعلى إدارة الموارد       

وستدعم هذه الجهود من خالل البرنامج الحالي في الصندوق،         . ات النسـاء وزيادة فرص حصولهن على الموارد       قـدر 
وهـو بـرنامج تيسير المساواة بين الجنسين في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، الذي يركز على تعزيز المؤسسات                   

 ).ماثل سيغطي منطقة الدول المستقلة حديثاوهناك برنامج م(المحلية لكي تشترك المرأة في أنشطة التنمية 

 وتمشـيا مـع الهـدف االسـتراتيجي لتحسين المساواة في فرص الحصول على الموارد اإلنتاجية والموارد             - 21
 في إدارة المراعي    2003الطبيعية والتكنولوجيا، ستتدخل المشروعات المقررة لشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا لعام            

 المرحلة  -مشروع تنمية اإلنتاج الحيواني وتطوير المراعي في اإلقليم الشرقي          ( مستخدمي المراعي    وتمكيـن جمعيات  
، وفـي اإلنـتاج الزراعي المستدام من خالل تشجيع التكنولوجيات المناسبة لألراضي الحدية              ) فـي المغـرب    الثانـية 

وهناك مشروعان آخران سيركزان على ).  في تركيا  مشروع التنمية في منطقة سيفاس أرزينكان     (واألراضـي الجافـة     
مشروع التنمية الريفية في    (إدارة المـوارد الطبيعـية وعلى تنمية المجتمعات المحلية، مع االهتمام بإدارة المياه بالذات               

 ).بالسودانمشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة في منطقة غاش  بالجزائر، والمناطق البعلية في شمال والية مسيلة

ـ  - 22 ، ربط فقراء   2003ن بيـن العناصـر األخرى الهامة في أنشطة شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا لعام                وم
ويشمل ذلك إقامة منظمات للمزارعين     . الـريف باألسـواق، وإتاحـة الفـرص أمامهم للحصول على قروض صغيرة            

 وإيجاد صالت سوقية بين التجار      بتركيا، مشروع تنمية منطقة سيفاس أرزينكان    وتعاونـيات للتسويق كما هو الحال في        
وهناك دراسة تجرى اآلن    .  في جمهورية مولدوفا   مشروع اإلحياء الزراعي  والمجموعـات القروية، كما هو الحال في        

حـول المـيزة النسـبية والتسويق الزراعي في منطقة الدول المستقلة حديثا، من شأنها أن تعطي مؤشرات للمجاالت                   
 بالنسبة لإلنتاج الزراعي    – بما فيها مولدوفا     –لتي ينبغي أن تركز عليها تلك الدول        والفـرص التـي لهـا أولويـتها ا        

 .والتسويق

 





 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الملحق ألف

7 

 

 أفريقيا الغربية والوسطى : اإلقليم بوركينا فاصو: البلد

برنامج تحسين استثمارات المجتمعات المحلية في : البرنامجاسم  210: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
 الزراعيةالخصوبة 

  42.6): بماليين الدوالرات األمريكية (البرنامجتكاليف  11.6: 1)بالمليون(السكان 

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

تنمية المناقشات جارية مع مصرف ال: الجهة المشتركة في التمويل
 األفريقي والمؤسسة األلمانية لالئتمان والتعمير 

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة

 قيد التقدير: الوضع الراهن

 الصندوق الدولي: المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
 ومصرف التنمية األفريقي للتنمية الزراعية

 

 البرنامجأهداف 

 %45د من انعدام األمن الغذائي المزمن، في الوقت الذي يعيش فيه نحو             يعاني ما يقرب من خمس سكان البال      
وينتشر الفقر في المناطق الريفية     ). فرنك أفريقي 690 72 ( دوالرا أمريكيا    112منهم تحت خط الفقر، الذي يقدر بنحو        

شرقية من البالد، بل    وقد زاد الفقر بصورة ملحوظة في المناطق ال       .  من السكان الفقراء   %95أساساً، حيث يعيش نحو     
وفي مناطق إنتاج القطن، بسبب تدهور الموارد الطبيعية، ونقص المعدات، وعدم التكامل بين الزراعة والثروة                   

والهدف الرئيسي للبرنامج المقترح هو المساهمة في تحسين األمن الغذائي في المنطقة الشرقية من بوركينا                . الحيوانية
: وتحقيقا لذلك، سيسعى البرنامج إلى    . نمية المستدام من خالل حماية الموارد الطبيعية      فاصو، وتخفيف الفقر، وضمان الت    

)i (      النهوض باإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة؛)ii (         المساهمة في حماية التربة وإصالحها عن طريق تقنيات صون
دعم األنشطة المدرة للدخل، ومساعدة     ) iii(المياه، وإحياء التربة، والتكامل بين الزراعة والحراجة، وطرق الماشية؛           

تقديم ) iv( في الحصول على األراضي؛       – ال سيما النساء والشباب الريفيين         –المجموعات المعرضة للخطر     
وسوف يدعم البرنامج األنشطة اإلضافية التي تهدف إلى         . المساعدات إلى المنظمات الريفية من أجل تعزيز قدراتها        

المساهمة في  ) ii(فتح مجاالت لتسويق المدخالت والمخرجات؛      ) i: (ألسر الريفية، مثل  تحسين الظروف المعيشية ل   
 .تحسين قدرات المجموعة المستهدفة من خالل التدريب) iii(المحافظة على الثروة الحيوانية في األراضي الزراعية؛ 

 البرنامجالمستفيدون من 

غورما، وكومندجاري،  (هي منطقة تضم خمس واليات      سيكون مقر البرنامج في المنطقة الشرقية من البالد، و        
وسوف يفيد هذا البرنامج أسر فقراء الريف التي تكاد تكون معدمة وال تملك أي                 ). وغناغنا، وتابوا، وكومبيينغا  

ولن تستبعد  . قرية ممن يزرعون أراضي الوديان دون أن يمتلكوها        300 حيوانات، باإلضافة إلى النساء والشباب في     
ومن . ارعين األقل فقرا من المجموعة المستهدفة، ألنها معرضة النعدام األمن الغذائي في مواسم معينة                أسر المز 

                                                           
 . القومي اإلجمالي بالدوالرات األمريكيةدخلال؛ ويرد 2001بيانات عام   1
 .الذي يتصدر، بناء على طلب الحكومة، عملية التصميم والتقدير األولي للمشروع وحشد الموارد الخارجية الممول الخارجي هو  2
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 ومن بين هؤالء، ما يقرب عن     . شخص 150 000 أسرة، تضم أكثر من    20 000 المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو      
 .سمين في البرنامجمزارع ال يملكون أي حيوانات سيستفيدون من عنصر نشاط الت 17 000

 البرنامجعناصر 

 :سيقوم البرنامج على ثالثة عناصر، تتكون من

  تطوير البيئة األساسية وتكثيف الزراعة  )أ(

سيساهم البرنامج من خالل هذا العنصر في تنمية األراضي الزراعية على أساس المشاركة مع المجتمعات                
تدهور التربة، والضغط الذي    : في االستفادة على المعايير التالية    ويعتمد حق هذه المجتمعات     . القروية المحلية المستفيدة  

وسوف . تتعرض له األراضي، والدخل الزراعي، وإمكانية تحسين خصوبة التربة، وإمكانية تنمية األراضي المنخفضة            
لعمل على  يوفر المعلومات ويدعم ا   " فريق ريفي "المشاركة من خالل    ) i: (يدعم البرنامج العناصر الفرعية التالية     

إقامة ) ii(مستوى القرية على أساس برنامج محلي لالستثمار الزراعي وعقد يبرم بين المجتمع المحلي والبرنامج؛                 
مزارع سيتم تدريبهم على     20 000 هكتار من التآكل، لمصلحة ما يقرب من       30 000 مستجمعات للمياه بغرض حماية   

تكثيف عملية إقامة مستجمعات للمياه وتربية الحيوانات على نطاق ضيق،          ) iii(األساليب المناسبة لمكافحة تآكل التربة؛      
تنمية األراضي المنخفضة، مع معالجة بعض المسائل األخرى        ) iv(من أجل الحصول على الروث وعلى موارد مالية؛         

اإلدارة ) v(ع؛  مثل حيازة األراضي ورعي الماشية، وتآكل التربة الذي يحدث نتيجة جريان المياه، وتسويق فائض السل              
 .التركيز على أساليب مكافحة التآكل) vi(البيئية للعناصر؛ 

 بناء القدرات  )ب(

التدريب وبناء القدرات عن طريق تقديم الدعم لمحو األمية الوظيفية،            ) i: (سيتم تدبير األموال من أجل     
رة البيئية، والدراسات البحثية والعلمية؛     والتدريب المهني للمستفيدين ومقدمي الخدمات، والمعلومات واالتصاالت، واإلدا       

)ii (           ،تعزيز البنى األساسية االجتماعية والعامة التي تركز على تقديم القروض الصغيرة، ومرافق التدريب ومحو األمية
 .وحفر آبار لمياه الشرب، وتحديد نقاط لسقي الحيوانات، وشق الطرق الفرعية لتسويق المدخالت والمخرجات الزراعية

 تنظيم البرنامج وإدارته )ـج(

وسيكون لها استقاللها المالي واإلداري، في حدود        . ستنشأ وحدة إلدارة البرنامج يكون مقرها فادا نغورما        
وستعتمد هذه الوحدة على الفرق الريفية المشكلة لتنفيذ البرنامج ومساعدة مقدمي            . برنامجها التقني وميزانيتها السنوية   

 . يتم تعيينهم بناء على مناقصاتالخدمات المحليين الذين

 البرنامجتنفيذ 

تقع المسؤولية العامة عن تنفيذ هذا البرنامج الذي سيستغرق سبع سنوات على عاتق وزارة الزراعة والموارد                 
وسترأس الوزارة لجنة توجيهية على مستوى غواتيماال، يشارك فيها ممثلون عن المستفيدين وعدد من أصحاب               . المائية



 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الملحق ألف

9 

ي المنطقة، وستشكل في كل والية لجنة استشارية مكونة من ممثلي المستفيدين والمجتمعات المحلية الالمركزية               الشأن ف 
 .وستكون وحدة إدارة البرنامج هي المسؤولة عن تنفيذ األعمال اليومية للبرنامج. المعنية

 الهامةالسمات 

لمشروعات التي تنفذ بالفعل في المناطق       من أهم مالمح البرنامج المقترح، تعاونه الوثيق مع البرامج وا            
ومن أهمها برنامج تنمية المجتمعات المحلية الذي يشارك الصندوق والبنك الدولي في              . الشرقية من بوركينا فاصو   

وسوف يعتمد برنامج استثمارات المجتمع المحلي في تحسين الخصوبة الزراعية اعتمادا شديدا على أنشطة هذا               . تمويله
 .خير واالستفادة منها، وهو البرنامج الذي بدأ تشغيله بالفعلالبرنامج األ

 القضايا الرئيسية

) ii(استعراض ترتيبات تنفيذ البرنامج واالنتهاء منها؛       ) i: (ستجري معالجة المسائل التالية أثناء عملية التقدير       
مج إلى المجموعات المستهدفة،    مواصـلة استعراض مسألة تحديد المستفيدين، مع ضمان وصول الدعم الذي يقدم للبرنا            

 .االنتهاء من ترتيبات التمويل المشترك) iii(عن طريق االعتماد على وسائل قابلة للمقارنة؛ 

  عمليات الصندوق السابقة

 مليون وحدة من حقوق السحب      54.7وافق الصندوق حتى اآلن على سبعة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها             
ونفذ أحد هذه   ). إلى مبادرة مؤسسات متعاونة وخمسة تعود إلى مبادرة الصندوق           اثنان منها يعودان     (الخاصة  

المشروعات بتمويل مشترك مع البرنامج الخاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء والمتضررة من الجفاف                
 .خرى قيد التنفيذومازال هناك أربعة مشروعات أ. والتصحر، بينما نفذ مشروع آخر بتمويل كامل من هذا البرنامج
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  أفريقيا الغربية والوسطى :اإلقليم سيراليون: البلد

التعمير والحد من الفقر القائم على المجتمعات مشروع : المشروعاسم  140: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
 المحلية

  15.0: )بماليين الدوالرات األمريكية (المشروعتكاليف  5.1 :1 )بالمليون(السكان 

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة تحدد فيما بعد: الجهة المشتركة في التمويل

الصندوق الدولي : المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
 ستحدد فيما بعد المؤسسة المتعاونة. نمية الزراعيةللت

 قيد الصياغة: الوضع الراهن

 المشروع وأهدافه  خلفية

فقد الحظ . كانت حكومة سيراليون قد حققت خطوات واسعة نحو إعادة السالم إلى البالد ،  2001 في أواخر عام   
أن سيراليون قد قطعت شوطا بعيدا       2002 الثانيتشرين  /اجتماع الجهات المانحة الذي عقد في باريس في شهر نوفمبر         

نحو عملية االنتعاش واإلصالح االقتصادي،  رغم االعتراف بأن سيراليون ستواجه تحديات هائلة في مرحلة ما بعد                  
الحرب، ال سيما فيما يتعلق بالحد من الفقر الريفي وإنشاء بني أساسية كافية في الريف، باإلضافة إلى استعادة قدرات                    

 باإلضافة إلى مبادرات    –وبناء على هذه الخلفية، فإن المشروع المقترح        . نتاج األساسية وما يتصل بها من خدمات      اإل
 سيشكل استجابة متكاملة لضرورة إصالح      –الصندوق األخرى التي تساهم في عملية االنتعاش االقتصادي لسيراليون          

وسيكون الهدف  . األساسية إلى ما كانت عليه قبل اشتعال الحرب       الخدمات األساسية والمحافظة عليها، والستعادة الطاقة       
 مع التركيز على النساء وغيرهن من         –العام للمشروع هو تحسين ظروف معيشة المجتمعات الريفية المحلية             

 ببناء قدراتهم من أجل التنمية المجتمعية بالمشاركة، وبالتالي إعادة بناء النسيج               –المجموعات المعرضة للخطر    
ونظرا لألوضاع السائدة في أعقاب الحرب، فالبد من توفير قدر من المرونة،             . جتماعي وتعزيز جهود المصالحة   اال

أما الهدف المباشر للمشروع، فهو استعادة اإلنتاج الزراعي        . حتى مع التركيز على المجاالت المعروفة للحاجات الملحة       
 .ات قصيرة األجل لإلصالح، يمكن تنفيذها بطريقة عاجلةبقدر اإلمكان إلى مستواه قبل الحرب، وعن طريق مبادر

 المشروعالمستفيدون من 

. سيغطي المشروع سيراليون بأكملها، وسيشمل الواليات الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية على السواء               
غربي، بل وسيسمح   وسوف يسمح بتنفيذ األنشطة اإلنمائية في ظل ظروف أكثر أمنا واستقرارا في اإلقليم الشمالي ال                

أيضا للصندوق بالعمل في المناطق المناسبة التي تحتاج إلى مساعدات في المناطق الجنوبية الشرقية بسرعة أصبحت                 
وستضم مجموعة السكان المستهدفين أرامل الحرب، والسكان النازحين داخل البالد،            . الظروف الجديدة تسمح بها   

 –من مجموع السكان    % 51ولى اهتمام خاص للنساء اللوات يشكلن       وسي. وغيرهم من المجموعات المعرضة للخطر    
 .سواء كأمهات أو منتجات أو مديرات ألنشطة المجتمعات المحلية
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 المشروععناصر 

  دعم األمن الغذائي لألسرة وضمان دخلها )أ(

 في ذلك توفير    سيعالج هذا العنصر المسألة الرئيسية المتمثلة في االكتفاء الذاتي لألسرة من األغذية، بما              
. المدخالت الزراعية وتجديد قطعان الماشية الصغيرة من أجل استعادة طاقة اإلنتاج، وتوفير االستقرار الدائم لألسرة               

وستشكل لجنة من المجتمع المحلي لتوزيع المدخالت في كل مجتمع محلي من أجل تحديد المجموعات المعرضة                   
 .، وكفالة شفافية نظام التوزيعللخطر، وتحديد أحقية المستفيدين المقترحين

  إصالح البنية األساسية الريفية )ب(

الهدف من هذا العنصر هو إصالح وتعزيز البنى األساسية االجتماعية واالقتصادية من أجل التنمية البشرية                
القطاعات ولكي يتحقق ذلك، فإن هذا العنصر سيعالج        . والحد من متاعب السكان ومن سوء التغذية والمشكالت الصحية        

توصيل مياه الشرب، وشق الطرق الفرعية والمدقات، وإقامة المراكز الصحية والمدارس والمخابئ، وغير ذلك              : التالية
وستكون األفضلية للمشروعات الصغيرة التي يمكن أن .  االقتصادية–من المجاالت المتعلقة بالبنية األساسية االجتماعية       

 .لوسائل كثيفة العمالة، بحيث يمكن تعظيم تأثير فرص العمل الجديدةتنفذها المجتمعات المحلية، والى ا

  دعم المؤسسات القائمة على المجتمعات المحلية والتنمية التشاركية )جـ(

سيعمل هذا العنصر على تمكين المجتمعات المحلية من إعادة األمن إلى حياتها وضمان الحقوق األساسية                 
ه المجتمعات إلى نشاطها في إدارة الموارد المحلية، والتوسط في عمليات التسوية            بحيث تقل عملية التهميش، وتعود هذ     

النهوض بقدرات المجتمعات المحلية    ) i: (وسوف يقوم المشروع بما يلي     . وحل النزاعات على المستوى المحلي     
لتعبئة االجتماعية والتخطيط   تشجيع عملية ا  ) ii(ومنظماتها األهلية بهدف المشاركة في تنميتهم االجتماعية واالقتصادية؛         

. بالمشاركة لتمكين المجتمعات المحلية من التخطيط لالستثمارات في المشاريع وانتقائها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها              
عمل شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وعلى األخص مع المنظمات           ) i: (ولهذا الغرض سيقوم المشروع بما يلي     

د المجتمع المحلي بالمساعدة في تحديد احتياجاته والفرص المتاحة أمامه، وتعزيز قدرة               غير الحكومية التي ستفي   
المجتمعات المحلية على تخطيط عملية التنمية وإدارتها، وستجري عمليات للتقدير الريفي القائم على المشاركة في كل                 

مساعدة ) ii(ه التقديرات؛   مجتمع محلي مشارك، على أن توضع خطط تنمية المجتمعات المحلية بناء على هذ                
إنشاء صندوق لتنمية المجتمع    ) iii(المجتمعات المحلية بتوفير المبادئ األساسية للقراءة والكتابة والمحاسبة واإلدارة؛           

 .المحلي كوسيلة مالية رئيسية لتعزيز تماسك هذا المجتمع وتدعيم المصالحة القائمة بين أطرافه

 المشروعتنفيذ 

السياسية الخاصة لسيراليون، وطبيعة المشروع نفسه، والمشاركة المتوازنة للعديد من           ال شك أن الظروف      
وسوف . العناصر الفاعلة في الحكومة والمجتمع، تتطلب أن يتسم تنظيم المشروع باالستقاللية والمرونة والموثوقية              

مالية وتشغيلية مرنة، بإمكانها أن     يخضع هذا الشرط للدراسة والتقدير الدقيقين، من أجل الخروج باقتراح يسمح بخطط             
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ومن المنتظر أن يستغرق المشروع خمس سنوات، يكون في          . تستجيب لالحتياجات الناشئة بآليات تسليم لها كفاءتها       
 .نهايتها قد حقق هدفه المباشر، وهو استعادة اإلنتاج الزراعي بقدر اإلمكان إلى ما كان عليه قبل الحرب

 الهامةالسمات 

ندوق حكومة سيراليون بهذا المشروع لكي تتحرك بسرعة نحو مرحلة التنمية المستدامة من               سيساعد الص  
وستعالج عناصر  . خالل األولوية المعطاة لدعم االستراتيجيات العملية لمعيشة األسر على مستوى المجتمع المحلي             

الح وتحسين اإلنتاجية في    المشروع الحاجة إلى إحداث تأثير عالجي سريع، مع وضع األساس في نفس الوقت لإلص              
وسيحظى األمن الغذائي األسري، والبنية األساسية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية بأولوية قصوى من              . األجل البعيد 

وسيعتمد المشروع على نهج للتنمية قائم      . خالل المالمح االبتكارية التي يمكن أن تحسن اإلنتاجية وتمنع التدهور البيئي          
وأخيراً، . المحلي وينطوي على المشاركة اإليجابية للمستفيدين منه في تصميم تدخالته وتنفيذها ومراقبتها           على المجتمع   

هناك عدد من المجاالت الواعدة للتعاون بين الصندوق ومجتمع المانحين فيما يتعلق بإصالح البنية األساسية وتنمية                  
ن البرنامج الذي يموله الصندوق والبرنامج الخاص لألمن        ولذا سوف يكون هناك ارتباط وثيق بي      . المجتمعات المحلية 

 .الغذائي الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة والذي يجري تنفيذه اآلن

 القضايا الرئيسية

التقدير أن يأخذ في اعتباره عددا من االعتبارات األساسية عند تصميم آليات              /يتعين على فريق الصياغة    
ثم أن انتشار مرض اإليدز بين السكان يدعو إلى الرد عليه بعمل             . لمجتمع المحلي التمويل والصرف على مستوى ا    

وسيولي اهتمام خاص   . مشترك بين القطاعات، مع االعتراف التام بهذا المرض كإحدى المشكالت التي تواجه التنمية             
وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة    بهذه المشكلة، مع ربطها بالبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز الذي يموله البنك الدولي،              

كما قام الصندوق بتمويل آلية لدعم استعادة الطاقة اإلنتاجية ألرامل الحرب، وذلك من خالل منحة . اإليدز في سيراليون  
وسوف تستخلص بعثة الصياغة بعض الدروس من هذه التجربة، وتزيد من بعض األنشطة الخاصة بالنساء في        . تكميلية

 .  وتتفاعل مع البرنامج الذي ترعاه النرويج في غرب ووسط أفريقيا والذي تنفذه شعبة أفريقيا األولىالمشروع المقترح،

  عمليات الصندوق السابقة

اثنان تعود فيهما المبادرة إلى المؤسسة المتعاونة واثنان تعود فيهما           (قام الصندوق بتمويل أربعة مشروعات       
وتم تمويل أحد هذه المشروعات . مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة  24 رهبمبلغ إجمالي قد  ) المبادرة إلى الصندوق  

 .وما زال أحد هذه المشروعات قيد التنفيذ. بتمويل مشترك من البرنامج الخاص ألفريقيا
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  أفريقيا الشرقية والجنوبية :اإلقليم أثيوبيا: البلد

 مشروع تنمية مجتمعات المراعي :المشروعاسم  100: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

المرحلة  (56.0): بماليين الدوالرات األمريكية (المشروعتكاليف  65.8 :1 )بالمليون(السكان 
 )األولى

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  المؤسسة الدولية للتنمية: 2الممول الخارجي الرائد

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: الجهة المشتركة في التمويل
 

الصندوق /البنك الدولي: المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
 )المؤسسة الدولية للتنمية(الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي 

 تمت الصياغة: الوضع الراهن

 المشروع وأهدافه  خلفية

 المجتمعات الرعوية هو استجابة مشتركة من جانب المؤسسة الدولية للتنمية ومنظمة األغذية              مشروع تنمية  
أيلول / سبتمبر 30والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتقرير األمين العام لألمم المتحدة المؤرخ              

تحدة من أجل القضاء على انعدام األمن الغذائي         عن استراتيجيات العمل المنسق للحكومات ووكاالت األمم الم         2000
والمشروع الذي بدأته المؤسسة الدولية للتنمية واشتركت في إعداده هو المرحلة األولى من             . المزمن في القرن األفريقي   

برنامج طويل األجل يرمي إلى الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي والضعف عن طريق استثمارات يوجهها المجتمع                  
والهدف المتوخي . المحلي بين السكان الرعويين والرعويين الزراعيين الذي يعيشون في األراضي المنخفضة في أثيوبيا

من مرحلة الخمس سنوات األولى من المشروع هو تعزيز سبل العيش المستدامة عن طريق التنمية التي يسيرها                    
 وجه التحديد سيدعم المشروع تحليل المشكالت وإجراء        وعلى. المجتمع المحلي وتدعمها بنى محسنة لإلدارة المحلية      

البحوث وحل النزاعات على أساس من المشاركة، وذلك عن طريق تعزيز القدرات وتمكين البنى االجتماعية التقليدية                 
كما سيتيح المشروع منتدى للحوار بشأن السياسات والمناصرة بين األطراف المعنية            . على مستوى القرى والنجوع   

وبغية تحسين سبل العيش،    . يسية على المستوى االتحادي مع تكميله بالالمركزية ونقل السلطات إلى المناطق            الرئ
سيراعى في المشروع تعزيز تقديم خدمات الدعم على نحو فعال عن طريق االستثمارات في البحوث واإلرشاد                    

في دخول األسر بتوفير فرص أفضل للوصول       وستكمل استدامة الزيادة    . والتسويق والتمويل الريفي في مجال الزراعة     
كما سيؤدي إنشاء نظم لإلنذار المبكر ووضع خطط لالستعداد للكوارث إلى مرونة المستفيدين       . إلى الخدمات االجتماعية  

 .وقدرتهم على التكيف مع الصدمات الخارجية والحد من آثار القحط والمجاعة

 المشروعالمستفيدون من 

في ) مقاطعات" (وريدا "30 ريفية تعيش في   أسرة 450 000 المرحلة األولى من حوالي   يتألف المستفيدون من     
 وتحسب هذه المناطق األربعة     . عفار وصومالي وأروميا والشعوب واألمم والقوميات ومناطق الشعوب الجنوبية           

من سكان  % 12 أو(مة  مليون نس  7.8 على األقل من إجمالي السكان الرعويين في أثيوبيا والذي يقدر بحوالي          % 95بـ  
وهم يكملون  . ويكسب هؤالء السكان معظم رزقهم من تربية الحيوانات الزراعية بالتنقل بين المراعي الطبيعية             ). البلد

دخول األسر بالعمل عندما تسنح الفرص بزراعة المحاصيل والتجارة وممارسة الحرف والتنقيب عن الملح وإحراق                
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وتتكون األسرة عادة من عدد يتراوح بين خمسة         . وغير ذلك من األنشطة   ) نقلينكعمال مت (الفحم والعمل لقاء أجر     
ويشمل المستفيدون من   . دوالرات أمريكية  110 أشخاص وأحد عشرا شخصا، ويقدر متوسط دخل الفرد بما يعادل           

 على المعونة   وعددا محدودا من الالجئين المعوزين الذين يتحدون      %) 20 حوالي(المشروع األسر التي ترأسها النساء      
 .الغذائية، وخاصة في حالة فشل اآلليات التقليدية لشبكات األمان االجتماعي

 المشروععناصر 

  سبل العيش المستدامة )أ(

) القرية" (الكبلى"سيبني المشروع من خالل هذا العنصر القدرات دعما لتمكين المجتمع المحلي على مستوى               
وسوف يحقق ذلك مستعينا في المقام األول بتعزيز        . طار اإلداري لحكم المناطق   فيما يتعلق باإل  ) المقاطعة" (الوريدا"و

يضاف إلى ذلك أنه سينشأ في إطار المشروع . قدرات المجتمعات الرعوية على تحديد وإدارة عملية التنمية الخاصة بها         
 وتحديد المشكالت وحلها على     أفرقة متنقلة للدعم للتعاون مع المستفيدين وموظفي القرى والنجوع على تحليل األوضاع           

وستنشأ أفرقة الدعم المتنقلة بتعيين خبراء مؤهلين من خالل مصادر شتى على المستويين                . أساس من المشاركة  
االتحادي واإلقليمي بما في ذلك مجموعة إضافية قوية من الموظفين المنتدبين من المنظمات غير الحكومية المتعاقدة                  

 استثماري مجتمعي لتمويل المشروعات الصغيرة التي يحددها المستفيدون، وذلك بدعم            كما سينشأ صندوق  . المشهورة
ويضاف إلى ذلك أن استثمارات ستتم لتحسين تقديم خدمات الدعم األساسية على نحو مباشر               . من أفرقة الدعم المتنقلة   

 .تلبية الحتياجات وأولويات المجتمعات الرعوية والرعوية الزراعية

  خاطر الرعويةإدارة الم )ب(

.  تعزيز التخطيط التشاركي وطوارئ القحط      (ii) إنشاء نظم لإلنذار المبكر؛       (i): سيقدم التمويل لما يلي   
وستكمل هذه األنشطة ببناء القدرات المؤسسة على مستوى القرى والنجوع والمناطق لمساعدة المستفيدين على إعداد                

ية للكوارث، وإدارة األموال لالستجابة السريعة للقحط عن طريق خطط سليمة الطوارئ القحط، ورصد المؤشرات المحل
وأعطيت أولوية في خطط الطوارئ مثل الطرق الفرعية الصغيرة وتحسين          . إنشاء صندوق لالستعداد للقحط وطوارئه    

إعادة إدارة المياه وبنوك األعالف وتحسين المراعي، وكذلك األموال المرصودة لالستجابة السريعة في مجاالت مثل                
 .تكوين القطعان وخزانات المياه وتفشي األمراض البشرية والحيوانية وتطوير البنى التحتية الحيوية

  دعم المشروعات وإصالح السياسات )جـ(

 إجراء  (ii) إنشاء نظام تشاركي للرصد والتقييم؛        (i): سينفذ من خالل هذا العنصر من المشروع ما يلي         
مثل إدارة الموارد الطبيعية، وممارسات حيازة األراضي، وحقوق        (ل السياسات   تحليالت وبحوث وإصالحات في مجا    

 ضمان إدارة أنشطة المشروع وتنسيقها على نحو فعال في المناطق             (iii)مستخدمي األراضي والمياه، والتوطين؛      
 .األربعة



 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الملحق ألف

15 

 المشروعتنفيذ 

مشروع البناء على أساس اإلطار      تمشياً مع اإلصالحات المؤسسية والسياساتية المتطورة، سيراعى في ال           
وستنشأ وحدات مرشّدة لتنسيق    . المؤسسي القائم وستضطلع حكومة كل منطقة بالمسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع           
كما ستعزز القدرات المؤسسية    . المشروع في وزارة الشؤون االتحادية ولجان التنمية الرعوية على مستوى المناطق           

مجتمع المحلي والبنى اإلدارية للنجوع والقرى على نحو يمكن من استغالل عالقات التآزر               للمنظمات القائمة على ال   
وقد برهنت اللجنة البرلمانية . ويكفل تنفيذ أمر اإلشراف والتوجيه لسياسات المجلس الذي يرأسه وزير الشؤون االتحادية  

. في مجال المناصرة السياساتية أثناء التنفيذ     الدائمة المعنية بشؤون الرعي على قدرتها على أداء دور متزايد القوة              
وعلى مستوى النجوع ستتولى مجالس تنمية      . وستنشئ كل منطقة فريقاً إقليميا للدعم سيقدم الدعم ألفرقة الدعم المتنقلة          

 .المجتمع المحلي تنسيق أنشطة المشروع وستقدم اإلرشاد ألفرقة الدعم المتنقلة

 الهامةالسمات 

 مع استراتيجية الصندوق القطرية التي تستدعى، من بين أمور أخرى، زيادة الشراكات،              ينسق هذا المشروع   
وقد أتيحت للصندوق الفرصة للتأثير مقدماً على       . والتمويل المشترك، ومشاركة المستفيدين وتمكينهم على نحو حقيقي       

وسترتكز أنشطة المشروع   . لريفيةشكل االستراتيجيات الجديدة واالستثمارات المقترحة لصالح أضعف سكان المناطق ا         
التي تركز على األهالي وتعد خروجا هاما على النهج المتعبة تقليديا في مشروعات تطوير إدارة " سبل العيش "على نهج   

وستحتل التنمية التي يسيرها المجتمع المحلي مكانا مركزيا من المشروع، ولهذا السبب            . الحيوانات الزراعية والمراعي  
ولهذا الغرض سيعزز   . معات المحلية هي نفسها وكاالت التنفيذ الحقيقية لمشروع تنمية المجتمعات الرعوية          ستكون المجت 

كما سيدعم المشروع   . المشروع دور المنظمات التقليدية القائمة على المجتمع المحلي وما لديها من قدرات مؤسسية              
 .ي مقدمة البرمجة والتنفيذعملية تحقيق الالمركزية الجاري تنفيذها بحيث تكون المناطق ف

 القضايا الرئيسية

 الصالت بين أنشطة المشروع     (i): من بين القضايا الرئيسية التي ينبغي معالجتها أثناء عملة التقييم ما يلي             
 حل النزاعات المتضاربة بشأن الحقوق في األراضي والمياه،         (ii)المزمعة وعمليات الغوث الحالية في مجال المجاعة؛        

 توجيه االستثمارات (iv) سياسات الحكومة بشأن التوطين؛ (iii)بين األغلبية الرعوية واألسر األكثر استقرارا؛ وخاصة 
 الترتيبات المفصلة المتعلقة بتنفيذ المشروع والمستندة إلى نتائج       (v)المقررة لصالح األسر التي ترأسها نساء والالجئين؛        
  .د والتقييم، والتحليل المؤسسي، ودليل تنفيذ المشروعوتوصيات الدراسات الجاري إجراؤها عن الرص

  عمليات الصندوق السابقة

) ثالثة منها بدأتها مؤسسة متعاونة، وسبعة بدأها الصندوق       (وافق الصندوق حتى اليوم على عشرة مشروعات         
 عن طريق   وقد مول أحد المشروعات تمويال مشتركاً     .  مليون وحدة حقوق سحب خاصة     106.8بما يعادل مجموعة    

ويجري حاليا تنفيذ أربعة    . البرنامج العادي والبرنامج ألفريقيا، ومول مشروع آخر عن طريق هذا البرنامج حصرا            
 .مشروعات
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  أفريقيا الشرقية والجنوبية :اإلقليم رواندا: البلد

 ريفية والفردية الصغيرةمشروع الترويج للمشروعات ال: المشروعاسم  220: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

  20.0): بماليين الدوالرات األمريكية (المشروعتكاليف  8.7 :1 )بالمليون(السكان 

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة تحدد فيما بعد: الجهة المشتركة في التمويل
 

الصندوق الدولي : المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
 للتنمية الزراعية ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 قيد الصياغة: الوضع الراهن

 المشروع  أهداف

لى الفقر الريفي وانعدام األمن     أثبتت استراتيجيات التنمية الزراعية أنها ال تكفي وحدها كرد شامل ومرضي ع           
 دورا هاما في     – كاستراتيجية تكميلية     –ولذا أصبح لتشجيع المشروعات الريفية الصغيرة         . رواندا في الغذائي

وبشكل عام، فإن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في رواندا، مازالت           . استراتيجية الحد من الفقر في رواندا     
وللتغلب على هذه المشكالت، سيقدم المشروع       . ولوجيات ضعيفة األداء وبسوء اإلدارة     متخلفة كثيرا وتتصف بتكن   

وسيكون الهدف العام للمشروع هو عمل      . المقترح دعما مباشرا لهذه المشروعات، كما سيضع إطارا مناسبا لتنميتها          
 إنتاج المشروعات الريفية    زيادة) i: (وهو ما سيجري عن طريق    . إطار مستدام لتنمية مثل هذه المشروعات في الريف       

 تشجيع استنباط التكنولوجيات المناسبة؛    ) iii(تنويع إنتاج مثل هذه المشروعات؛       ) ii(الصغيرة والمتناهية الصغر؛    

)iv (           تشجيع قيام شبكة من اتحادات المنتجين المهنيين يمكن أن تتحول فيما بعد إلى تعاونيات ونقابات وجمعيات تستطيع
تنفيذ نظم قادرة على تقديم خدمات الدعم المناسبة ألشد األعضاء           ) v(تياجات أشد المنتجين فقرا؛     أن تستجيب إلى اح   

إقامة نظام عملي يضمن أسواقا جذابة وقنوات لتسويق منتجات         ) vi(فقرا في جمعيات أصحاب المشروعات الصغيرة؛       
ة الريفية التي تسد مختلف االحتياجات      إتاحة فرص للحصول على الخدمات المالي     ) vii(أصحاب المشروعات الصغيرة؛    

وسوف يقوم المشروع على     . تحسين اإلطار التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر        ) viii(المالية؛  
مشروع تشجيع المشروعات   اإلنجازات والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع الذي يعود إلى مبادرة الصندوق، وهو              

 .2003 كانون األول/ديسمبر 31 المقرر إغالقه في) RW-411 القرض (ة الصغرالريفية الصغيرة ومتناهي

 المشروعالمستفيدون من 

وسوف يعمل في منطقتي بيومبا وروهنغيري، اللتان كانتا تغطيهما         . سيتكفل المشروع بتغطية رواندا تدريجيا     
ا الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة     المرحلة األولى منه، وفي الواليات التي تعمل فيها المشروعات التي يموله            

، وفي األماكن التي يمكن فيها تقديم مساعدات        ) نغالي –أوموتارا، وجيكونغورو، وكيبوي، وكيغالي     (والمتناهية الصغر   
وسوف يقدم الدعم إلى األنشطة     . تكميلية، باإلضافة إلى والية أو واليتين أخريين يتم تحديدهما في مرحلة الصياغة            

وستتكون المجموعات المستهدفة األساسية من  . اء على صفات ومتطلبات المناطق التي تنفذ فيها هذه األنشطة         المختلفة بن 
المشروعات التي تديرها عائالت ومن أصحاب المشروعات الصغيرة، وستولي عناية خاصة إلحتياجات المجموعات              
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رأسن أسرهن، واللواتي لم تستفدن عادة إال       المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل النساء، وعلى األخص النساء اللواتي ي          
ممن بقوا  (استفادة ضئيلة من برامج التنمية، والشبان العاطلين أو سكان الريف العاطلين، والقصر الذين يعولون أسرهم                

واألسر المتضررة من مرض اإليدز، والجنود المسرحين       ). على قيد الحياة بعد الحرب، والذين نجوا من مرض اإليدز         
 . عادوا إلى قراهمالذين

 المشروععناصر 

  بناء القدرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر )أ(

التنظيم ) ii(حمالت التوعية والمعلومات واالتصاالت؛     ) i: (سوف يدعم المشروع من خالل هذا العنصر       
 ؛ )هية الصغر وتخطيط التنمية    إعداد طرق لتحديد المشروعات الصغيرة والمتنا      (والتخطيط القائم على المشاركة      

)iii (     التدريب لمحو األمية الوظيفية؛)iv (           تعزيز المهارات المحلية على إدارة التنمية، مع االهتمام بالتدريب بشكل
تعزيز المنظمات  ) vii(دعم تشكيل المنظمات المهنية؛     ) vi(اختيار مقدمي الخدمات الخارجيين وتدريبهم؛      ) v(خاص؛  
 . تشكيل مجموعات الدعم المتبادل، وتدريبها)viii(األهلية؛ 

  دعم المشروعات الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر )ب(

المشروعات الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك صياغة مثل هذه           ) i: (سيقدم المشروع دعمه إلى   
ى االستثمار، وإقامة مشروعات صغيرة     المشروعات وتحديدها والتحقق منها بصفة مبدئية وإجراء دراسات سابقة عل          

مثل الدراسات  (األنشطة العامة وأنشطة الدعم     ) ii(وأخرى متناهية الصغر تتسق مع االحتياجات المعلنة لفقراء الريف؛          
االستراتيجية والتسويقية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم إضفاء الصفة التجارية على األنشطة، ونقل               

 .) ودعم البرمجة والتنفيذالتكنولوجيا،

  دعم مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة )جـ(

) iii(تدعيم العمال المتخصصين؛ ) ii(إنشاء وتعزيز مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة؛ ) i: (ويشمل ذلك 
القروض ) أ(تقديم الدعم المالي، مثل     ) v(؛  )مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، والبنوك    (دعم السلطات اإلشرافية    

مبالغ ائتمانية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق        ) ب(الصغيرة لتيسير أشد الناس فقرا على االئتمان؛        
 .الدراسات االستراتيجية والتسويقية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة) د(دعم التكنولوجيا؛ ) جـ(البنوك الشعبية؛ 

 المشروعتنفيذ 

 والصناعة والسياحة المسؤولية العامة عن تنفيذ المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات،            ستتولى وزارة التجارة   
بينما ستتولى لجنة وطنية للتنسيق مهمة التنسيق العام للمشروع، في الوقت الذي ستتكفل فيه لجان التنسيق المحلية                    

مية بواسطة وحدة تنسيق المشروع     وستجرى إدارة المشروع وتنسيق أعماله اليو     . بمهمة التنسيق على المستوى المحلي    
وسوف يواصل المشروع   . وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع لجان التنسيق المحلية       . التي ستشكل بمعرفة المشروع نفسه    

تعزيز الالمركزية الحالية في رواندا واالستفادة منها، مع إقامة صالت وظيفية مع المراكز واألقسام اإلدارية لدعم مهام                 
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وسوف تتضمن عملية تنفيذ المشروع تركيزا على خلق فرص مستدامة لتنمية المشروعات              . لمشروعوحدة تنسيق ا  
وسيدعم المشروع إيجاد فرص للعمل غير الزراعي، نظرا ألن فرص التوسع الزراعي             . الصغيرة بين فقراء الريف   

البنك الدولي،  ( المانحة   كما سيقيم المشروع صالت مع البرامج األخرى التي تمولها الحكومة والجهات            . محدودة
واالتحاد األوروبي، والمصرف األفريقي التنمية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووكالة التعاون السويسرية،                

 .وذلك من أجل ضمان التكامل فيما بينها وتسهيل أعمالها) وغيرها

 الهامةالسمات 

 نظاما ال مركزيا يتولى تدريجيا المسؤولية        –  مستفيدا في ذلك من عملية الالمركزية       – سيقيم المشروع  
الكاملة عن التخطيط للمشروع وتنفيذه، ويسعى للوصول بالمشروع إلى كامل طاقته عند نهايته، وسيعمل المشروع على            
إقامة شبكات المركزية في المقاطعات واألحياء تتكون من مرشدين من الشباب يمكنهم دعم عمليات المشروعات                  

وضمانا لالستدامة، سيكون التركيز هنا على سالمة المشروعات، مع التوجه          . تناهية الصغر، وتطويرها  الصغيرة والم 
 .في نفس الوقت نحو فقراء الريف، وعلى األخص النساء والشباب

 القضايا الرئيسية

 النهج) ii(تغطية المشروع وحجم عناصره؛      ) i: (سيكون هناك اهتماما أثناء عملية التقدير، بما يلي          
الهيكل اإلداري التفصيلي ) iv(آليات للتنسيق وللصالت مع البرامج األخرى؛ ) iii(الالمركزية، مثل تعزيز المؤسسات؛   

 . معرفة آليات تحديد المستفيدين والنهج السليمة للوصول إلى الفقراء) v(ووحدة تنسيق المشروع؛ 

  عمليات الصندوق السابقة

 مليون 81.9بمبلغ إجمالي قدرة  ) تعود كلها إلى مبادرة الصندوق    (ت  مول الصندوق حتى اآلن عشرة مشروعا      
مشروع وينتظر أن تبدأ عملية تنفيذ      . وهناك اآلن أربعة مشروعات يجري تنفيذها     . وحدة من حقوق السحب الخاصة    

اقية وقد وقعت اتف  .  في المستقبل القريب   تنمية المحاصيل النقدية ومحاصيل التصدير ألصحاب الحيازات الصغيرة        
 .2003شباط /القرض في فبراير



 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الملحق ألف

19 

 

  آسيا والمحيط الهادي :اإلقليم كمبوديا: البلد

تخفيف وطأة الفقر الريفي في براي فينغ شروع م: المشروعاسم   270: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
 وسفاي رينغ

 18.3): يكيةبماليين الدوالرات األمر (المشروعتكاليف  12.3: 1)بالمليون(السكان 

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

المناقشات جارية مع برنامج األغذية : الجهة المشتركة في التمويل
 العالمي

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة

 
الصندوق الدولي للتنمية :  وإدارة القرضالمؤسسة التي تتولى التقدير

  ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالزراعية

 تمت الصياغة: الوضع الراهن

 المشروعأهداف 

وتشير التقديرات إلى أن    . كمبوديا واحدة من أشد بلدان العالم فقرا، بمؤشراتها المتواضعة عن التنمية البشرية            
حيث تحتل المقاطعة األولى المركز الثالث،      ،  3في مقاطعتي براي فينغ وسفاي رينغ      من فقراء كمبوديا يعيشون      23%

ويمثل انعدام األمن الغذائي واحدا من أهم مالمح        . والمقاطعة الثانية المركز السادس بالنسبة لعدد الفقراء في كمبوديا         
وبناء على  .  معيشة األسر الفقيرة   الفقر هناك، كما أن تعرض الفقراء للخطر بصورة متزايدة يشكل ضغطا خطيرا على            

ذلك، سيكون الهدف االستراتيجي للمشروع المقترح هو الحد من الفقر من خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية،                  
تمكين األسر الفقيرة في منطقة     ) i: (وسيسعى المشروع بصورة أكثر تحديدا إلى       . بمشاركة إيجابية من جانب الفقراء    

إنتاجهم من األغذية وزيادة دخلهم من تكثيف المحاصيل وتنويعها، ومن اإلنتاج الحيواني واإلدارة              المشروع من زيادة    
زيادة فرص حصول الفقراء على الموارد الطبيعية المنتجة، والتكنولوجيا، والخدمات،          ) ii(المحسنة للموارد الطبيعية؛    

ى تخطيط برامج التنمية وتنفيذها، وعلى االستفادة من        تعزيز قدرة الفقراء ومنظماتهم عل    ) iii(والدخول إلى األسواق؛    
 .الخدمات التي توفرها الحكومة والمصادر األخرى، من أجل تنميتهم االجتماعية واالقتصادية

 المشروعالمستفيدون من 

 19 سوف تضم منطقة المشروع مقاطعتي براي فينغ وسفاي رينغ في الجنوب الشرقي من كمبوديا، لتغطي               
شخص، ممن يعيشون    700 000 أسرة، أي نحو   143 000 وتتكون المجموعة المستهدفة من   . كميونا 196ا و مركزا إداري 

وستشكل النساء جزءا هاما من المجموعة المستهدفة ألنهن تلعبن دورا هاما في التنمية االجتماعية                . تحت خط الفقر  
وعند . واإلنجابية وأنشطتهن المجتمعية أيضا   واالقتصادية لألسر والمجتمعات المحلية من خالل أنشطتهن اإلنتاجية          

 174 000 أي(شخص   854 100 انتهاء المشروع، ينتظر أن يكون قد استفاد منه بصورة مباشرة وغير مباشرة، نحو             
كميونا استفادة   80 أسرة تقريبا في   48 000 ومن بين هؤالء، ستستفيد   . مركزا إداريا  12 كميونا تقع في   148 في) أسرة

 .االستثمارات الزراعية للمشروعمباشرة من 

                                                           
 .استنادا إلى تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الذي يقوم به برنامج األغذية العالمي   3



 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الملحق ألف

20 

 المشروععناصر 

  االستثمارات الزراعية )أ(

سيعمل هذا العنصر على زيادة اإلنتاج الزراعي، حيث أن أغلبية السكان الذين يعيشون في منطقة المشروع                 
نا من أشد   كميو 80 تقريبا من األسر التي تعيش في نحو      % 40 وسيشمل المشروع . يعتمدون في معيشتهم على الزراعة    

وستدبر األموال لدعم خمسة    ). تقريبا في مقاطعة سفاي رينغ     30تقريبا في مقاطعة براي فينغ و      50 منها(الكميونات فقرا   
 تحسين نظم دعم الزراعة؛    ) iii(تحسين نظم الزراعة؛    ) ii(مجموعات تحسين مستوى المعيشة؛     ) i: (برامج، هي 

)iv (      إدارة الموارد الطبيعية والبيئية؛)v (  وسوف يستخدم المشروع نهج تحليل نظم الزراعة        . دعم عملية التنفيذ
وسيكون في  . األيكولوجية في المبادئ التوجيهية لإلرشاد الزراعي الوطني كأساس لتخطيط أنشطة االستثمار الزراعي           

 300 أي نحو (را  أسرة تقريبا من أشد األسر فق      25 مجموعة لتحسين مستوى المعيشة، في كل منها       12 )i: (كل كميونه 
). مزارع 300 أي نحو (أسرة زراعية فقيرة     25 مجموعة لتحسين نظم الزراعة، في كل منها        12 )ii(،  )مزارع

تجربة عملية في المزارع، واالشتراك في        60 وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم مجموعات تحسين نظم الزراعة بإجراء         
لمشروع أيضا الجهود التي تبذلها اإلدارات المحلية للزراعة         وسيدعم ا . أسبوعا 18 برنامج للمدارس الحقلية يتسمر   

والغابات ومصايد األسماك لتحسين قدراتها وجودة الخدمات التي تقدمها إلى المجموعة المستهدفة بطريقة تشاركية                
 .تعتمد على الطلب

  التنمية المحلية )ب(

االستثمار في البنية األساسية الريفية      ) i( :ستلقى التنمية المحلية تشجيعا من ثالثة عناصر فرعية، هي          
وسوف يقدم المشروع أمواال عن طريق إعتماد تنمية البنى األساسية للكوميونات لتكملة المخصصات               . للكوميونات

مثل الري وإدارة المياه على     (للكوميونات الفقيرة المستهدفة، من أجل تمويل األولويات الخاصة بالبنى األساسية المحلية            
التي تعتبر جزءا من خطط تنمية      ) لمزرعة، والطرق الريفية الفرعية وصيانة الطرق، وتوصيل مياه الشرب        مستوى ا 

وسوف تقدم هذه األموال التكميلية لتمويل مثل هذه         . الكوميونات والتي تتسق مع أهداف المشروع للحد من الفقر          
لمجموعات المستخدمين والفنيين في    (ريب  األولويات عن طريق صناديق مجالس الكوميونات، كما سيتم توفير التد           

، بما في ذلك تدريب أعضاء      دعم التخطيط للقرى والكوميونات والمنظمات القروية     ) ii(مع دعم عملية التنفيذ؛     ) القرى
مجالس الكوميونات، وأعضاء لجان التخطيط والميزانية في هذه المجالس، وبناء قدرات المنظمات في القرى، والتدريب             

، بغرض إجراء دراسات جدوى مفصلة        المساعدات التقنية ) iii(وتقدير النتائج القائم على المشاركة؛        المهني،  
 .لمشروعات الري المحتملة، وعمل مسح شامل للمياه الجوفية، واالستمرار في البرنامج الحالي لمراقبة المياه الجوفية

  الدعم المؤسسي )جـ(

ايا المرأة في تيار التنمية على المستوى المحلي، وقضايا           سيقدم المشروع دعمه لالمركزية وإدماج قض      
فعلى المستوى المحلي، سيدعم المركز النظم والهياكل الالمركزية لتقديم خدمات           . الالمركزية على المستوى القطري   

 تنفيذ  كما سيدعم إدماج قضايا المرأة في     . فعالة عن طريق إبرام عقود مع أعضاء الكوميونات والمجموعات المستهدفة         
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، وأمانته، ووزارة االقتصاد والمالية 4"السيال"وعلى المستوى القطري، سوف يدعم المشروع فريق المهام في    . المشروع
 .عن طريق تقديم المشورة في مجال السياسات والدعم التقني، وفي الحوار حول السياسات مع الحكومة والشركاء

 المشروعتنفيذ 

، وأمانته، ووزارة االقتصاد    "السيال"لمشروع الذي سيستغرق سبع سنوات       سيشمل الهيكل التنظيمي لهذا ا      
وسينفذ المشروع بطريقة ال مركزية بمعرفة       . والمالية، ووزارة الزراعة والغابات ومصايد األسماك في فينوم بنه          

وسوف تبرم عقود   . ةلتخطيط التنمية، وتمويلها وتنفيذها بطريقة المركزي     " السيال"الحكومات المحلية في إطار برنامج      
وستكون اللجنة المحلية   . بين اللجنة المحلية لتخطيط التنمية وبين وكاالت التنفيذ المحلية وتلك التي تقدم الخدمات               

، "السيال"لتخطيط التنمية ووحدة إدارة المشروع، هما المسؤولتان عن أنشطة تنفيذ المشروع في أمانة فريق مهام                   
وفي كل مقاطعة من المقاطعتين اللتين سينفذ فيهما المشروع، ستشمل           . السلطات المحلية ووزارة االقتصاد والمالية، و   

لجنة محلية للتنمية الريفية، ولجنتها التنفيذية ووحدات اإلدارة المرتبطة بها،          : على المستوى المحلي  ) i: (عملية التنفيذ 
 كاالت المحلية المختصة بحسب الضرورة؛      والدائرة المحلية للزراعة والغابات ومصايد األسماك، وغيرها من الو          

)ii (   موظفو القسم اإلداري للوكاالت المحلية المختصة؛        : على مستوى القسم اإلداري)iii (  على مستوى الكوميونه :
اتحادات الجهود الذاتية والمستخدمين، ولجان     /جماعات: على مستوى القرى  ) iv(مجالس الكوميونة ولجانها وإدارتها؛     

وسيقوم المقاولون من القطاع الخاص أو مجموعات المستخدمين بتنفيذ جميع األعمال اإلنشائية، ويجوز              . تنمية القرى 
كما ستقوم  . التعاقد مع المنظمات غير الحكومية لمساعدة مجموعات المستخدمين المستفيدين من المشروع وتدريبهم             

 من جانب األخصائيين وتوفير التدريب بناء على         الوكاالت القطرية والمحلية وغيرها من الوكاالت بتقديم دعم تقني         
 .عقود، بحسب الحاجة

 السمات الهامة

ينطوي تصميم المشروع على ابتكارين هامين بالنسبة لنشاط الصندوق في كمبوديا أولهما، أن المشروع                  
ركزية في تحويل   سيستخدم صندوق تنمية البنى األساسية في الكوميونات كوسيلة لتجربة الترتيبات المؤسسية الالم             

. األموال إلى مجالس الكوميونات والى مقدمي الخدمات العامة استجابة الحتياجات وأولويات المجموعة المستهدفة               
وثانيها، أن هذا هو أول مشروع يمول بقرض خارجي يحول األموال بالريل الكمبودي إلى مجالس الكوميونات عن                   

وثالثها، أن هذا المشروع سيتم تنسيقه بصورة مباشرة بمعرفة أمانة         . يةطريق حسابات هذه المجالس في الخزانات المحل      
الذي سيوفر قناة ومنبرا للحوار حول السياسات مع الحكومة بشأن المسائل المتعلقة بتحديد                 " السيال"فريق مهام   

 .المستفيدين الفقراء، وتخصيص الموارد، والالمركزية

                                                           
وهو األسم الذي أطلق على نهج الحكومة تجاه وضع نظام الالمركزية، . لمـة مـن كلمات لغة الخمير تعني حجر األساس    ك" سـيال "   4

 .والتخطيط له وتمويله وتنفيذه
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  الرئيسية القضايا

مواصلة المناقشة مع برنامج األغذية العالمي للتأكد من إمكانية         ) i: (ة أثناء مرحلة التقدير   ستعالج القضايا التالي  
توفير مساعدات بأسلوب الغذاء مقابل العمل للمجتمعات المحلية المقترح إستهدافها، والمجاالت التي لها أولويتها بالنسبة               

عمل تقدير لقدرات   ) ii(األغذية وتخزينها وتوزيعها؛    لمساعدات البرنامج، وإمكانية تفويض المقاطعات بعمليات نقل         
وإمكانيات وكالة المراجعة الحكومية لمعرفة ما إذا كان األمر يستلزم استخدام مكتب مراجع خارجي لمراجعة حسابات                

مواصلة بذل الجهود للعثور على مصدر لمنحة من أجل تمويل حاجة المشروع إلى مساعدة تقنية                 ) iii(المشروع؛  
القيام باستعراض لترتيبات تدفق األموال على مجالس       ) iv(ة، وإال فستمول المساعدة التقنية من قرض الصندوق؛         قطري

 .الكوميونات

   الصندوق السابقةعمليات

واحد منها تعود فيه المبادرة إلى الوكالة       (قام الصندوق حتى اآلن بالموافقة على ثالثة مشروعات لكمبوديا            
مليون وحدة من حقوق السحب       17.5، بتكلفة إجمالية قدرها      )عود فيهما المبادرة إلى الصندوق     المتعاونة، واثنان ت  

 .ويجري العمل اآلن في تنفيذ جميع هذه المشروعات الثالثة. الخاصة
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 أمريكا الالتينية والكاريبي : اإلقليم غواتيماال: البلد

اإلقليم :  المرحلة األولى-البرنامج الوطني للتنمية الريفية : نامجالبراسم  1 670: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي
 الغربي

  36.0): بماليين الدوالرات األمريكية (البرنامجتكاليف  11.7: 1)بالمليون(السكان 

 يما بعديحدد ف): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

مصرف أمريكا المفاوضات جارية مع : الجهة المشتركة في التمويل
 الوسطى للتكامل االقتصادي

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة

 قيد الصياغة: الوضع الراهن
 

الصندوق الدولي : المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
 اريعومكتب األمم المتحدة لخدمات المشللتنمية الزراعية 

 

 أهداف البرنامج 

وتشير التقديرات . من السكان األصليين% 81 تقريبا من سكان البالد في المناطق الريفية، من بينهم        % 60 يعيش 
ويؤثر الفقر الريفي المدقع تأثيرا شديدا على المجتمعات المحلية من السكان           . من سكان الريف يعتبرون فقراء    % 87 أن

وقد زاد عدد األسر التي تعولها نساء لعدة أسباب، من بينها نتائج النزاع              .  قبائل المايا  األصليين الذين ينحدرون من   
ولهذه األسباب، فإن الهدف العام للبرنامج المقترح هو الحد من الفقر             . 1996 المسلح الذي انتهى باتفاق السالم في      

ربية من غواتيماال، وذلك عن طريق التنمية       والتهميش والتمييز الذي تتعرض له فئات السكان الفقراء في المنطقة الغ           
التنمية ) i: (أما األهداف المحددة فهي   .  االقتصادية للمناطق الريفية بطريقة مستدامة اقتصاديا وبيئيا        –االجتماعية  

نظمات تمكين وتطوير الم) ii(االجتماعية واالقتصادية للفقراء والمناطق الريفية المهمشة في األجزاء الغربية من البالد؛      
تعزيز قدرات  ) iii(األهلية ومنظمات النساء الريفيات من خالل زيادة مشاركتها في أنشطة التنمية المحلية واإلقليمية؛               

العمليات المؤسسية التي تقوم بها وزارة الزراعة والتغذية والثروة الحيوانية، من خالل تحسين اآلليات الالزمة لتحديد                 
  .المستفيدين وتقديم الخدمات لهم

 البرنامجالمستفيدون من 

من ) هويتنغانو، وكوتزالتنانغو، وسان ماركوس، وسولوال وتوتونيكابان     (سيغطي البرنامج خمسة أقسام إدارية       
من السكان  % 60 وتضم هذه المنطقة أكثر من    . المنطقة الغربية للبالد، ليصل بذلك إلى أشد البلديات فقرا في غواتيماال          

  من فقراء الريف، وأكثر من     550 000  وتشير التقديرات إلى أن منطقة المشروع تضم نحو         .األصليين في غواتيماال  

وسوف تشمل المجموعة المستهدفة ما     . من السكان األصليين  % 75 ممن يعيشون في ظل الفقر المدقع، منهم       350 000
من صغار المزارعين    50 000  وسيسعى البرنامج إلى تعزيز التنمية المستدامة لنحو       . شخص 165 000 يقرب من 

 مستفيد بصورة مباشرة، والى 30 000 المعدمين، وأسر العمال الريفيين الموجودة في المنطقة، ليصل المشروع بذلك إلى    
شخص من صغار المزارعين سيستفيدون      22 000 وتشير التقديرات إلى أن   . مستفيد بصورة غير مباشرة    20 000

  كما سيستفيد . امرأة على األقل ترأسن أسرهن     5 000 نية الزراعية، منهم  بصورة مباشرة من برامج المساعدة التق      

                                                           
 .، إجمالي الدخل الوطني بالدوالر األمريكي2001يانات سنة ب  1
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شخص وامرأة   3 000 وباإلضافة إلى ذلك فسوف يستفيد    . مزارع معدم من برامج المساعدات التقنية الزراعية       12 000
ل عمليات  من زوجات أصحاب الحيازات الصغيرة من األنشطة االقتصادية اإلنتاجية التي تحصل على دعم من خال                

شخص من االستثمارات واالجتماعية اإلنتاجية التي ال        25 000 وسوف يستفيد . التدريب والدعم التقني والخدمات المالية    
 .ترد في مجاالت التعليم والصحة والمياه وإدارة التربة، وصيانة البيئة والمجاالت األخرى

 البرنامجعناصر 

  التنمية االجتماعية )أ(

 تحسن مستدام في دخل األسرة، سيهدف هذا العنصر إلى تمكين فقراء الريف ومنظماتهم               سعيا وراء تحقيق  
وسيتحقق ذلك من خالل تشجيع األنشطة الموجهة نحو تنمية رأس المال البشري واالجتماعي، وتنمية                  . األهلية

تعليمية، وقدرات ومهارات   المجتمعات المحلية، بما في ذلك أنشطة التعليم والتدريب، بحيث يمكن تعزيز المستويات ال             
 .العمل بالنسبة للمستفيدين، والقدرات التنظيمية للقاعدة السكانية بصورة منتظمة

  التنمية االقتصادية )ب(

سيدعم البرنامج تشجيع اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي، وكذلك فرص العمل غير الزراعية في القرى                 
تقديم خدمات الدعم التقنية للمشروعات الزراعية والمشروعات       ) i(: وسوف يقدم البرنامج األموال من أجل     . والحضر

الريفية الصغيرة التي تقوم على تحديد تكنولوجيات إنتاجية للمنتجات التي يوجد عليها طلب شديد في األسواق، ودعم                  
إدخال ) ii(ه؛  الخدمات التي تقوم على الطلب والتي تنطوي على آليات تشاركية ينفذها الصندوق بالفعل في مشروعات               

ابتكارات زراعية، ومحاصيل تبادلية تدر دخال مرتفعا، وآخر التكنولوجيات التي من شأنها تسهيل مشاركة مجموعات                
التدريب على اكتساب مهارات العمل ودعم فرص العمالة،        ) iii(المزارعين في األسواق المحلية والقطرية واإلقليمية،       

التي تقدم إلى فقراء الريف، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء من              كجزء ال يتجزأ من الخدمات الريفية       
 .مجموعات السكان األصليين

  تعزيز مؤسسات وزارة الزراعة والتغذية والثروة الحيوانية )جـ(

في وضعها إلطار مؤسسي مناسب للحد من الفقر،     وزارة الزراعة والتغذية والثروة الحيوانية      سيدعم البرنامج 
وباإلضافة إلى ذلك، فسوف يشجع البرنامج إقامة آليات        . ند إلى أسس سليمة وفعالة ومستدامة من الناحية المؤسسية        يست

وسيتم في هذه الحالة تصميم وتنفيذ . للتنسيق بحيث تستطيع المؤسسات أن تنجح في الحد من الفقر وتحقق التنمية الريفية
 .ن العام والخاصآليات للتنسيق والتخطيط والتنفيذ مع القطاعي

 البرنامجتنفيذ 

وستتولى . سينفذ هذا البرنامج الذي سيستغرق ست سنوات بمعرفة وزارة الزراعة والتغذية الثروة الحيوانية             
اللجنة التنفيذية مسؤولية تقديم المشورة العامة للبرنامج، باإلضافة إلى الموافقة واإلشراف على خطط التشغيل والميزانية      

 تشكيل وحدة ال مركزية إلدارة البرنامج تتمتع باالستقالل المالي واإلداري في منطقة البرنامج، مع                 وسيتم. السنوية
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وستعمل وحدة إدارة   . اضطالعها بالمسؤوليات والسلطات التي ستفوضها لها وزارة الزراعة والتغذية والثروة الحيوانية          
 . اللجان التي ستضم ممثلين عن مجموعات المستفيدينالبرنامج من خالل لجان التنسيق في البلديات واإلدارات، وهي

 الهامةالسمات 

يتمشى البرنامج مع سياسات حكومة غواتيماال في الحد من الفقر والتنمية الريفية والزراعية، ومع اإلطار                  
 جهوده وسوف يعيد الصندوق توجيه  . االستراتيجي المؤسسي للصندوق كما جاء في وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية         

وسوف . من خالل هذا البرنامج إلى نهج برنامجي شامل لغواتيماال ككل، نحو استئصال الفقر الريفي والتنمية الريفية                
يولى اهتمام شديد إلى مجموعات السكان المعرضة للخطر أكثر من غيرها، وإلى المجموعات المحلية للسكان                    

جتمعات المحلية الريفية في غواتيماال، وزيادة احترامهم ألنفسهم،        األصليين، بتشجيع إدماجهم في النسيج االجتماعي للم      
وسوف يعالج البرنامج مشكالت االتصاالت بين الثقافات المختلفة والثقافة الواحدة            . واالرتقاء بوضعهم كمواطنين  

تحسين في معيشتهم   باعتبارها الخطوة األولى الهامة نحو تمكين المجتمعات المحلية للسكان األصليين، وبالتالي إحداث             
 . وسوف تركز جميع أنشطة المشروع على التوازن بين الجنسين. بطريقة مستدامة

 القضايا الرئيسية

تحليل القدرات اإلرشادية الحالية فيما بين المزارعين، ومدى        ) i: (ستقوم عمليات الصياغة والتقدير بما يلي      
لفقراء الريف ومنظماتهم في المناطق الريفية النائية وتكاليف        ) الزراعية وغير الزراعية  (توافر تقديم الخدمات الخاصة     

، وبرنامج منح المساعدات التقنية في الصندوق من أجل تحسين القدرات التقنية            SETEDER ذلك، كما ينبغي تحليل دور    
ورية للمنظمات المحلية لكي تقوم بدعم مشروع االستثمار الريفي في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما والجمه                  

دراسة عملية الالمركزية التي تجري اآلن في غواتيماال، بهدف ضمان سالمة النهج الذي سيتبع في                ) ii(الدومنيكية؛  
التدخل المقترح من جانب الصندوق ومعرفة اآلليات المناسبة للتنسيق بين المجتمع المدني والمبادرات الحكومية                  

السالم، القيام بتحديد اآلليات التي تضمن تمثيال قويا ومشروعا للمستفيدين          تمشيا مع اتفاقات    ) iii(؛  )المحلية والمركزية (
مع مراعاة  ) المحلية والقطرية (على جميع مستويات عملية اتخاذ القرار في البرنامج         ) من الرجال والنساء على السواء    (

 . عملية الالمركزية الجارية؛ وسيشمل ذلك تصميم نظام للتقييم ومراقبة المساءلة

  ليات الصندوق السابقةعم

تعود المبادرة في واحد منها إلى المؤسسة المتعاونة         (قام الصندوق حتى اآلن بتمويل خمسة مشروعات          
. مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة      36.6 بمبلغ إجمالي قدره  ) واألربعة اآلخرين تعود فيهم المبادرة إلى الصندوق      

 .المشروعاتومازال العمل جاريا في مشروعين من هذه 
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  الشرق األدنى وشمال أفريقيا :اإلقليم جمهورية مولدوفا: البلد

 مشروع تنشيط القطاع الزراعي: المشروعاسم   380: 1نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

 35.4): بماليين الدوالرات األمريكية (المشروعتكاليف  4.3: 1)بالمليون(السكان 

 يحدد فيما بعد): بماليين الدوالرات األمريكية(قرض الصندوق  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 2الممول الخارجي الرائد

إدارة التنمية الدولية المناقشات جارية مع : الجهة المشتركة في التمويل
الوكالة ، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وهولندا، وفي المملكة المتحدة

 ليةاألمريكية للتنمية الدو

 تيسيرية للغاية: الشروط المقترحة

 قيد الصياغة: الوضع الراهن

الصندوق الدولي للتنمية : المؤسسة التي تتولى التقدير وإدارة القرض
  ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالزراعية

 

 المشروعأهداف 

ن انهيار نظم اإلنتاج ودعم      أدى ضعف األداء االقتصادي في مولدوفا منذ استقاللها، وما ارتبط بذلك م               
دوالرا  180 وأصبح متوسط دخل الفرد السنوي يقدر بنحو      . األسواق إلى زيادة الفقر وانخفاض المستوى االجتماعي       

وكما حدث في االقتصاديات األخرى التي تمر بمرحلة التحول، فإن فرص العمالة            . أمريكيا، وهو أقل دخل في أوروبا     
 نادرة للغاية، وظروف المعيشة صعبة، كما أن فرص الحصول على الخدمات األساسية              المنتجة في المناطق الريفية   

وقد هجر الكثير من الشباب المناطق الريفية بحثا عن العمل في أجزاء أخرى من أوروبا ومن اتحاد                  . محدودة للغاية 
هور الظروف االجتماعية   ونظرا ألن هناك وظائف معدودة تعطي أجرا مستداما، باإلضافة إلى تد            . الدول المستقلة 

وبناًء على ذلك، فإن الهدف العام للمشروع       . واالقتصادية، فإن الحياة في المناطق الريفية أصبحت تعطي صورة سلبية         
.  االقتصادية في الريف   –المقترح سيكون مساندة جهود مولدوفا للحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة االجتماعية              

 خلق فرص عمل منتجة وتحسين األصول في المناطق الريفية؛          ) i: (شروع ستكون ولهذا الغرض، فإن أهداف الم    

)ii (                خلق عملية إحياء قابلة للتكرار في القطاع الزراعي، تشمل المشاركة الفعالة للمجتمعات القروية المحلية، بمساندة
 .من الحكومة

 المشروعالمستفيدون من 

أسرة  46 000 شخص هم أعضاء   230 000 تغطي(لية الريفية   تتكون المجموعة المستهدفة من المجتمعات المح     
وسوف يفيد المشروع المجتمعات    . وتتميز هذه القرى بانتشار الفقر فيها بالمعايير الدولية        . قرية 50 في نحو ) تقريبا

المحلية القروية عن طريق دعم المزارعين والعاملين بأجر ممن يعملون في إنتاج محاصيل ذات قيمة مرتفعة،                    
كما سيفيد مجموعات المعرضين للخطر،     . أصحاب المشروعات الصغيرة العاملين في الخدمات والصناعات الزراعية       و

مثل المزارعين المعدمين وأصحاب الحيازات الصغيرة، عن طريق تجميع األراضي، وتحسين طرق الزراعة وخلق               
رصة عمل جديدة في اإلنتاج الزراعي      ف 5 000 ومن المنتظر أن يتمكن المشروع من خلق ما يعادل         . فرص للعمل 

أما المستفيدون غير المباشرين فسيكونون من سكان القرى الذين يستفيدون من تحسين الدخل              . والصناعات الزراعية 
وسيكون المشروع على مستوى مولدوفا، وسوف يشجع الفرص المتساوية         . ومن حصيلة الضرائب على مستوى القرية     
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وسيجري القيام بحمالت إعالمية وعقد     . والتي تنطبق عليها شروطه   . طراف المهتمة به  للمشاركة من جانب جميع األ    
 .اجتماعات للمجتمعات المحلية لهذا الغرض

 المشروععناصر 

  تنمية المؤسسات )أ(

سيقدم المشروع دعمه لتنمية القدرات المؤسسية بين المزارعين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، وجمعيات             
كما سيقدم المشروع المساعدات    . نظمات القائمة على المجتمعات المحلية، وخدمات الدعم الزراعي        المزارعين، والم 

، للمساعدة في خلق منظمات ومقدمي خدمات يستطيعون مواصلة           )داخل البلد وخارجه  (التقنية، بجانب التدريب،    
على المشاركة على مستوى القرى،     نشاطهم، كما سيقدم المشروع أمواال إلدخال عمليات التخطيط والتنمية القائمة             

 .ولتشجيع اعتماد المجتمعات المحلية على نفسها

 توجيه عملية اإلحياء  )ب(

وستقدم هذه اللجنة المشورة    . سيدعم المشروع إقامة لجنة استشارية لإلحياء الزراعي، يرأسها وزير الزراعة         
كما ستضمن خلطة إنتاجية    .  على هذه التحسينات   العامة من أجل إدخال تحسينات قطاعية قائمة على السوق واإلشراف         

من مصالح القطاعين العام والخاص في توجيه عملية التنمية، وتخصيص الدعم المالي والوظيفي لعملية اإلحياء                   
وستتكون اللجنة االستشارية لإلحياء الزراعي من ممثلين عن . الزراعي في إطار هذا المشروع وغيره من المشروعات       

ألجهزة التشريعية، والقطاع الخاص، والمستفيدين من سكان الريف، وستجتمع مرتين في السنة الستعراض             الحكومة، وا 
أما وحدة تنفيذ المشروع    . سير العمل في تنفيذ المشروع، ومعالجة القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات والمؤسسات            

 .ن طريق اللجنة التقنية للمشروعفسوف تقدم الدعم اللوجستي والتقني الالزم إلى اللجنة المذكورة ع

  االستثمارات في البني األساسية االقتصادية في القرى )جـ(

بحيث يخلق ) في عشرة آالف هكتار تقريبا  ( سيدعم المشروع من خالل هذا العنصر تكثيف الزراعة التجارية          
تطوير شبكات  ) i:  (تهدف إلى فرصا للعمل المنتج ذات القيمة المضافة على المستوى المحلي عن طريق استثمارات              

للفاكهة (تحسين وإعادة غرس البساتين غير المنتجة       ) ii(الري الصغيرة التي يملكها المزارعون ويقومون بإدارتها؛         
تنمية األصول الثابتة للتعاونيات ومشروعات تربية الثروة        ) iii(والكروم أو زراعة بساتين جديدة؛       ) والجوزيات

) البط، واألرانب /اإلسطبالت أو مزارع تربية أبقار اللبن واللحم، والخنازير، والضأن، والدجاج         مثل  (الحيوانية الخاصة   
إقامة بنى أساسية اقتصادية في القرى مثل األصول الثابتة لمراكز تجميع اإلنتاج، ومنشآت تعبئة الفاكهة                  ) iv( و

الزراعية وخدمات المعدات، ومرافق التعاونيات     والخضر، وعمليات التبريد، ومراقبة الجودة، ومراكز تأجير الماكينات         
وستقوم كل قرية من القرى التي تنطبق        . الصغيرة أو المؤسسات الخاصة للخدمات الزراعية والصناعات الزراعية        

عليها الشروط باختيار مجموعة معينة من االستثمارات التي تناسبها بالنسبة لألصول الثابتة والحتياجاتها من التنمية في                
 .وسوف تساهم القرى المشاركة مساهمة مالية في ذلك. مدى البعيدال
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 إدارة المشروع )د(

سيقدم الدعم إلنشاء وحدة لتنفيذ المشروع، يشمل الدعم المالي واإلداري الالزم لعمل اللجنة التقنية للمشروع،                
أما العنصر الخاص بالتنمية    . ائهوالدعم الالزم لتعزيز المنظمات األخرى المشاركة في تنفيذ المشروع أو مراقبة أد            

 .المؤسسية فسوف ينفذ بمعرفة وحدة تنفيذ المشروع

 المشروعتنفيذ 

ستكون المسؤولية العامة عن تنفيذ هذا المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات في يد وزارة الزراعة                     
اللجنة التقنية للمشروع، واللجنة وستتحمل الوزارة مسؤولية ذلك من خالل وحدة تنفيذ المشروع، و        . والصناعات الغذائية 

وستكون وحدة تنفيذ المشروع مسؤولة عن      ). يجوز تمثيل وزارة المالية في هذه اللجنة      (االستشارية لإلحياء الزراعي    
. التخطيط والتنسيق العامين ألنشطة المشروع، وإدارته المالية، ومراقبة المشروع بشكل عام، وكتابة تقارير عنه                

وستكون اللجنة التقنية للمشروع    . يذ المشروع ثالثة موظفين ميدانيين في ثالثة مناطق من مولدوفا          وسيكون لوحدة تنف  
ومن بين  . مسؤولة عن تقديم الدعم الالزم لموظفي تشغيل البرنامج في الميدان، ولتقييم المقترحات التي تقدمها القرى               

شاركة على مستوى القرى، مثل مجموعة المزارعين،       المشاركين اآلخرين المسؤولين عن إدارة الموارد، المنظمات الم       
 .ومكاتب العمد، وأصحاب المشروعات الفردية الصغيرة المشاركين في المشروع

 السمات الهامة

يتمشى المشروع مع استراتيجية الصندوق للدول المستقلة حديثا، وهي االستراتيجية التي تهدف إلى دعم عملية  
 الزراعية المستدامة، تركز على تخفيف وطأة الفقر الريفي بخلق فرص عمل إنتاجية              التحول من خالل برامج للتنمية    

وبصورة أكثر تحديدا، فإن المشروع سيساعد مولدوفا على تنمية القدرة المؤسسية، إلى جانب البنية                 . لتوليد دخل 
زارعين وأصحاب  وسوف يتحقق ذلك من خالل المشاركة بين الم          . األساسية الالزمة إلحياء القطاع الزراعي     

المشروعات الصغيرة، عن طريق إقامة عالقات مثال بين المزارعين من جهة وقنوات الخدمات الزراعية والتصنيع                 
كما أن االستثمارات القروية سوف تحسن هي األخرى من البنية األساسية             . والتسويق الزراعي من جهة أخرى     

ا، وغير ذلك من األصول الزراعية الموجودة لدى سكان هذه          االقتصادية في القرى، وستنهض بجودة األراضي وقيمته      
وبهذه الطريقة، سيتبع المشروع نهجا متكامال باتجاه إزالة الصعوبات الشديدة، التي تسبب ضعف األداء                  . القرى

وسوف تكون جميع التدخالت قائمة على المجتمع        . القطاعي، وما يرتبط بذلك من انتشار الفقر في المناطق الريفية          
كما سيقدم المشروع حوافز للمبادرات المحلية من أجل تحقيق االعتماد          . المحلي، مع تصميمها وتنفيذها بطريقة تشاركية     

 .على الذات، والنهوض بمستوى معيشة المجتمعات المحلية

  الرئيسية القضايا

 صر االستثمار المساهمة الملموسة للمستفيدين في عن      ) i: (ستعالج المسائل التالية في مرحلة التقدير       

ونظرا للصعوبات الحالية التي تواجه الميزانية، فإن هذه النسبة هي الوحيدة التي تقبل بها الحكومة ).  في المتوسط70%(
أما مدى إمكانية مثل هذه المساهمة الكبيرة، فسيجري اختباره في السنتين األوليين من عمر                 . في الوقت الحاضر  
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ضرورة االنتهاء ) ii(ندوق قرارا مشتركا حينئذ بشأن ضرورة تغيير هذه النسبة؛       المشروع، حيث ستتخذ الحكومة والص    
ضرورة اصدار وزارة الزراعة    ) iii(من ترتيبات التمويل المشتركة مع الجهات المانحة التي تم االتصال بها بالفعل؛             

ص لتوصيل مياه الري ومياه     والصناعات الغذائية توجيهاتها لتبسيط اإلجراءات من أجل إصدار التصريحات والتراخي          
 .وسوف تجري دراسة القضايا األخرى بمجرد تحديدها أثناء عملية االستعراض الداخلية. الخزانات وضخها

   الصندوق السابقةعمليات

مليون وحدة من حقوق     5.8 بتكلفة قدرها . لم يوافق الصندوق حتى اآلن إال على مشروع واحد لمولدوفا            
 .ن تنفيذ هذا المشروع، وهو مشروع التمويل الريفي لتنمية المشروعات الصغيرةويجري اآل. السحب الخاصة
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 ، مصنفة حسب مراحل التجهيز)2004-2003(مشروعات قيد النظر  -الجزء األول 

 والتي استعرضتها لجنة    1995قائمة وثائق الفرص االستراتيجية القطرية التي تم االضطالع بها منذ            -الجزء الثاني 
 اتيجية العمليات وتوجيه السياساتاستر

 2003قائمة وثائق الفرص االستراتيجية القطرية المقررة لعام  -الجزء الثالث 
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 A 

ي للتنمية الزراعية
ق الدول

صندو
ال

 

الملحق باء
 

 )2004-2003(مشروعات قيد النظر  -الجزء األول 

 مصنفة حسب مرحلة التجهيز
الموعد المؤقت 
للعرض على 
 المجلس التنفيذي

مدرج في الملحق 
 ألف

وثيقة الفرص 
 االستراتيجية

القطرية مراجعة 
من لجنة 

استراتيجيات 
 العمليات 

مسؤول االتصال 
الرئيسي في 
 الصندوق

المبلغ المؤقت 
 للقرض

بماليين الدوالرات (
 )األمريكية

طبيعة 
 البرنامج/المشروع

 الدخل الفردي البرنامج/اسم المشروع
)2001الفعلي في(

بالدوالرات (
 )األمريكية

 السكان
 أ/)بالماليين(

 

 قليماإل البلد

         
 2003نيسان /أبريل، الثامنة والسبعون للمجلس التنفيذيالدورة      
         

 أفريقيا األولى          
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /ديسمبر
2002 

شباط /فبراير
1998 

وفق متطلبات برنامج تنمية الجذريات والدرنيات  التنمية الزراعية 13.0 السيد تورى
 السوق

  الكاميرون 15.2 570

           
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /ديسمبر
2002 

  تشاد 7.9 200 ب/مشروع التنمية الريفية في كانم التنمية الريفية 13.0 السيد نسيمباسي 1999أيار /مايو

           
في  76-د/م ت 2003نيسان /أبريل

 2002أيلول /سبتمبر
نيسان /أبريل

1998 
  السنغال 9.8 480  المرحلة الثانية–مشروع التنمية الزراعية في ماتام  التنمية الزراعية 12.5  سينيا-السيد بن

           
 آسيا والمحيط الهادي          

في  76-د/م ت 2003نيسان /أبريل
 2002أيلول /سبتمبر

شباط /فبراير
1999 

  الصين 1 271.9 890 البرنامج الخاص بقطاع التمويل الريفي دمات الماليةالخ 14.7 السيد مارتنز

     
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /ديسمبر
2002 

كانون /ديسمبر
  1999األول 

  بنغالديش 133.4 370 مشروع التمويل الصغير والدعم التقني الخدمات المالية 16.3 السيد بريت

           
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /ديسمبر
2002 

تشرين /نوفمبر
 2002الثاني 

تنمية المجتمعات  21.8 السيد عتيق
بناء القدرات/المحلية

  باكستان 141.5 420 برنامج تنمية المجتمعات المحلية

 أمريكا الالتينية والكاريبي          
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /برديسم
2002 

حزيران /يونيو
2002 

برنامج التنمية االقتصادية للمنطقة القاحلة في نيكاراغوا التنمية الريفية 15.0 السيد روبيو  420(غير متوافر 
 )2000في 

  نيكاراغوا 5.2
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ي للتنمية الزراعية
ق الدول

صندو
ال

 

الملحق باء
 

 
الموعد المؤقت 
للعرض على 
 المجلس التنفيذي

مدرج في الملحق 
 ألف

وثيقة الفرص 
تراتيجية االس

القطرية مراجعة 
من لجنة 

استراتيجيات 
 العمليات 

مسؤول االتصال 
الرئيسي في 
 الصندوق

المبلغ المؤقت 
 للقرض

بماليين الدوالرات (
 )األمريكية

 الدخل الفردي اسم المشروع طبيعة المشروع
) 2001الفعلي في(

بالدوالرات (
 )األمريكية

 السكان
 أ/)بالماليين(

 

 اإلقليم البلد

 
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا          

في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل
كانون األول /ديسمبر
2002 

تشرين /نوفمبر
  1999الثاني 

مشروع تنمية اإلنتاج الحيواني وتطوير المراعي في  اإلنتاج الحيواني 7.3 السيد نور اهللا
 جـ/ المرحلة الثانية–اإلقليم الشرقي 

  المغرب 29.2 1 180

           
في  77-د/م ت 2003نيسان /أبريل

كانون األول /ديسمبر
2002 

حزيران /يونيو
2000 

  تركيا 66.2 2 540 مشروع تنمية سيفاز ارزينكان اإلنتاج الحيواني 15.0 السيد رحمن

           
 تمت الصياغة          
           
 أفريقيا الثانية          

في  76-د/م ت 2003أيلول /سبتمبر
2002أيلول /سبتمبر

كانون الثاني /يناير
2002 

إدارة الموارد  15.0 السيدة برادلي
 الطبيعية والزراعة

  جزر القمر 0.6 380 البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة

           
 في 69-د/م ت يحدد فيما بعد

  2000أيار /مايو
حزيران /يونيو

1999 
  ليسوتو 2.1 550 برنامج إدارة الزراعة المستدامة والموارد الطبيعية تنمية الزراعيةال 10.0 السيد جيكارو

           
 قيد التقدير          
           
 أفريقيا األولى          

السيد /السيد باري 1998أيار /مايو  2003أيلول /سبتمبر
 بيفوغي

ستثمارات المجتمعات المحلية في برنامج تحسين ا أنظر الملحق ألف يحدد فيما بعد
 الخصوبة الزراعية

بوركينا  11.6 210
 فاصو

 

           
 آسيا والمحيط الهادي          

في  76-د/م ت تحدد فيما بعد
2002أيلول /سبتمبر

آب /أغسطس
2002 

  انإير 64.7 1 750 برنامج تمويل الفرص المتساوية الخدمات المالية يحدد فيما بعد السيد عتيق

           
 أمريكا الالتينية والكاريبي          

كانون األول /ديسمبر
2003 

 في 75-د/م ت
 2002نيسان /أبريل

حزيران /يونيو
1997 

المشروعات الريفية  يحدد فيما بعد السيد غاريليو
 الصغيرة

تنمية المشروعات الفردية الصغيرة في حوض نهر 
 سان فرنسيسكو

  لالبرازي 172.6 3 060
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ق الدول

صندو
ال

 

الملحق باء
 

 
الموعد المؤقت 
للعرض على 
 المجلس التنفيذي

مدرج في الملحق 
 ألف

وثيقة الفرص 
االستراتيجية 

القطرية مراجعة 
من لجنة 

استراتيجيات 
 العمليات 

مسؤول االتصال 
الرئيسي في 
 الصندوق

المبلغ المؤقت 
 للقرض

بماليين الدوالرات (
 )األمريكية

 الدخل الفردي اسم المشروع طبيعة المشروع
)2000 الفعلي في(

بالدوالرات (
 )األمريكية

 السكان
 1/)بالماليين(

 

 اإلقليم البلد

           
 اإلعداد/تمت الصياغة        
           
 أفريقيا الثانية          

2003أيلول /سبتمبر تشرين /نوفمبر 
 1999الثاني 

  )×(أثيوبيا . 65.8 100 ة مجتمعات المراعيبرنامج تنمي أنظر الملحق ألف يحدد فيما بعد السيد جيكارو

           
 آسيا والمحيط الهادي          

2003أيلول /سبتمبر مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي فى بري فنج  أنظر الملحق ألف يحدد فيما بعد السيد وانغ 1998أيار /مايو 
 وسفاي رينج

  كمبوديا 12.3 270

           
األول كانون /ديسمبر

2003 
2001تموز /يوليو  تحسين األحوال  يحدد فيما بعد السيد خدقة

 المعيشية
  الهند 1 033.4 460 مشروع تحسين سبل الرزق في منطقة الهيمااليا

           
 أمريكا الالتينية والكاريبي          

في  76-د/م ت يحدد فيما بعد
 2002أيلول /سبتمبر

1999أيار /مايو مشروع التنمية الريفية المتكاملة لمنطقة سييرا الجبلية  التنمية الريفية يحدد فيما بعد غوياالسيد مور
 الصغيرة في كيريتارو

  المكسيك 99.4 5 540

           
الشرق األدنى وشمال           

 أفريقيا
أيلول /سبتمبر

2003 
شباط /فبراير 

2000 
جمهورية  4.3 380 مشروع تنشيط القطاع الزراعي لفأنظر الملحق أ يحدد فيما بعد السيد لوريدسن

 مولدوفا
 

           
 اإلعداد/قيد الصياغة         
           
 أفريقيا األولى          

كانون األول /ديسمبر
2003 

كانون /ديسمبر 
 2002األول 

السيد /السيد بيفوغي
 بري

  غينيا بيساو 1.2 160 في وتنمية المجتمعات المحليةمشروع اإلصالح الري التنمية الريفية يحدد فيما بعد

           
تشرين /أكتوبر  يحدد فيما بعد

 2000األول 

 نيجيريا 129.9 290 برنامج الخدمات المالية الريفية الخدمات المالية يحدد فيما بعد السيد سانت آنج

)×( 
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ق الدول

صندو
ال

 

الملحق باء
 

 
الموعد المؤقت 
للعرض على 
 المجلس التنفيذي

ق مدرج في الملح
 ألف

وثيقة الفرص 
االستراتيجية 

القطرية مراجعة 
من لجنة 

استراتيجيات 
 العمليات 

مسؤول االتصال 
الرئيسي في 
 الصندوق

المبلغ المؤقت 
 للقرض

بماليين الدوالرات (
 )األمريكية

 الدخل الفردي اسم المشروع طبيعة المشروع
) 2001الفعلي في(

بالدوالرات (
 )األمريكية

 السكان
 أ/)بالماليين(

 

 اإلقليم البلد

           
2003أيلول /سبتمبر كانون الثاني /يناير 

2003 
 سيراليون 5.1 140 د/برنامج مساندة القطاع الريفي أنظر الملحق ألف يحدد فيما بعد السيد تونسي

 
 

           
 أفريقيا الثانية          

           
كانون األول /ديسمبر
نيسان /أبريل-2003

2004 

تشرين /نوفمبر 
 2001الثاني 

التنمية  يحدد فيما بعد السيدة برادلي
 الصحة/الريفية

  كينيا 30.7 340 مشروع التنمية المجتمعية المتكاملة في جنوب نيانزا

           
كانون األول /ديسمبر

2003 
2000آذار /مارس    مدغشقر 16.0 260 م زيادة الدخل الريفيبرنامج دع التنمية الريفية يحدد فيما بعد السيد دافيد إي سيلفا

           
كانون األول /ديسمبر

2003 
نيسان /أبريل 

2000 
  موزمبيق 18.1 210 برنامج مساندة القطاع الريفي التمويل الريفي يحدد فيما بعد السيد دى فيلبوا

           
2003أيلول /سبتمبر 2001تموز /يوليو  مشروع الترويج للمشروعات الريفية والفردية الصغيرة  أنظر الملحق ألف ا بعديحدد فيم السيد دى فيلبوا

  المرحلة الثانية–
  رواندا 8.7 220

           
كانون األول /ديسمبر
نيسان /أبريل-2003

2004 

نيسان /أبريل 
1998 

عالم مشروع التكنولوجيا الزراعية وخدمات اإل التنمية الزراعية يحدد فيما بعد السيد فيصل
 واإلرشاد

  تنزانيا 34.5 270

           
 آسيا والمحيط الهادي          

           
شباط /فبراير  يحدد فيما بعد

1999 
  الصين 1 271.9 890 برنامج التخفيف من وطأة الفقر في جنوب غانسو التنمية الزراعية يحدد فيما بعد السيد مارتنز

           
تشرين /توبرأك  يحدد فيما بعد

 1999األول 

المشروعات الريفية  يحدد فيما بعد السيد جاتا
 الصغيرة

 الفيليبين 77.0 1 050 برنامج تشجيع المشروعات الريفية الصغيرة
)×( 

 

           
كانون األول /ديسمبر
2003 

تشرين /نوفمبر 
 2002الثاني 

لدعم مستوى المعيشة في المرتفعات     بـرنامج تشاركي     التنمية الريفية يحدد فيما بعد السيد جاتا
 والمنطقة الجافة

  سري النكا 19.6 830
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الموعد المؤقت 
للعرض على 
 المجلس التنفيذي

مدرج في الملحق 
 ألف

وثيقة الفرص 
االستراتيجية 

القطرية مراجعة 
من لجنة 

استراتيجيات 
 العمليات 

مسؤول االتصال 
الرئيسي في 
 الصندوق

المبلغ المؤقت 
 للقرض

اليين الدوالرات بم(
 )األمريكية

 الدخل الفردي اسم المشروع طبيعة المشروع
) 2001الفعلي في(

بالدوالرات (
 )األمريكية

 السكان
 أ/)بالماليين(

 

 اإلقليم البلد

           
 أمريكا الالتينية والكاريبي          
           
أيلول /سبتمبر

2003 
كانون الثاني /يناير 

2003 
:  المرحلة األولى–البرنامج الوطني للتنمية الريفية  أنظر الملحق ألف يحدد فيما بعد رغوياالسيد مو

 اإلقليم الغربي  
  غواتيماال 11.7 1 670

           
كانون األول /ديسمبر

2003 
كانون /ديسمبر 

 1999األول 
 –المناطق شبه القاحلة مشروع التنمية الريفية في  التنمية الريفية يحدد فيما بعد السيد غاريليو

 المرحلة الثانية
  فينيزويال 24.6 4 760

           
الشرق األدنى وشمال           

 أفريقيا
كانون األول /ديسمبر

2003 
تشرين /أكتوبر 

 1999األول 
مشروع التنمية الريفية في المناطق البعلية في شمال  التنمية الريفية يحدد فيما بعد السيد نور اهللا

 ية مسيلة وال
  الجزائر 30.9 1 630

           
كانون األول /ديسمبر

2003 
2002آذار /مارس  مشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة في منطقة غاش الري يحدد فيما بعد السيد الهريزي   السودان 31.7 330

           
 التحديد/تم االستهالل         
           

تشرين /مبرنوف  يحدد فيما بعد
 1998الثاني 

 آسيا والمحيط الهادي إندونيسيا 213.6 680 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ التنمية الريفية يحدد فيما بعد السيد براير غالليتي
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     : هوامش الملحق باء
     

؛ )مشار إليها بين قوسين   (نة  المشروعات الموضوع قبالتها هذه العالمة منتقاة من ذخيرة مشروعات إحدى المؤسسات المتعاو             ×
، أي المشروعات التي تحددها بعثات      "مشروعات تعود إلى مبادرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية       "والمشروعات الباقية هي    

 . التي تطلبها الحكومة رأسا التحديد التي يوفدها الصندوق أو
   . البنك الدولي من مستمدة2001 بيانات أ/

 .ية المجتمعات المحلية في كانممشروع تنمسابقا  ب/

 . المرحلة الثانية–  الشرقياإلقليم الحيواني وتطوير المراعي في اإلنتاجتنمية سابقا مشروع  جـ/

  .مساندة القطاع الريفيسابقا برنامج  د/
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  والمراجعة 1995 وثائق الفرص االستراتيجية القطرية منذ –الجزء الثاني 

 ملياتمن اللجنة االستراتيجية للع
 

 أفريقيا األولى
 )1997حزيران /يونيو(بنين  - 1
 )1998أيار /مايو(بوركينا فاصو - 2
 )1998شباط /فبراير(الكاميرون  - 3
 )1996تشرين األول /أكتوبر(كاب فيردى  - 4
 )1999أيار /مايو(تشاد  - 5
 ) مراجع2001حزيران /يونيو(الكونغو - 6
 )1997كانون األول /ديسمبر(كوت ديفوار  - 7
 )1997تشرين الثاني /نوفمبر(غامبيا  - 8
 )1998تموز /يوليو(غانا  - 9

 )1999أيار /مايو(غينيا  - 10
 )2002كانون األول /ديسمبر(غينيا بيساو  -11
 )1997تموز /يوليو(مالي  - 12
 )2000أيار /مايو(موريتانيا  - 13
 )1999آذار /مارس(النيجر  - 14
 )2000 األول تشرين/أكتوبر(نيجيريا  - 15
 )1999تشرين األول /أكتوبر(ساوتومى وبرينشيبي  - 16
 )1998نيسان /أبريل(السنغال  - 17
 )1997آذار /مارس(سيراليون  - 18
 

 أفريقيا الثانية
 )1996تموز /يوليو(بوروندي  - 19
 )2002كانون الثاني /يناير(جزر القمر  - 20
 )1998نيسان /أبريل(إريتريا  - 21
 )1999تشرين الثاني /نوفمبر(يا أثيوب - 22
 )2001تشرين الثاني /نوفمبر(كينيا  - 23
 )1999حزيران /يونيو(ليسوتو - 24
 )2000آذار /مارس(مدغشقر  - 25
 )1999تشرين الثاني /نوفمبر(مالوي  - 26
 ) مراجع2000نيسان /أبريل(موزامبيق  - 27
 )2002أيار /مايو(ناميبيا  - 28
 ) مراجع2001يران حز/يونيو(رواندا  - 29
 )1999تموز /يوليو(سوازيالند  - 30
 )1998نيسان /أبريل(جمهورية تنزانيا المتحدة  - 31
 )1998كانون األول /ديسمبر(أوغندا  - 32
 )1998أيلول /سبتمبر(زامبيا  - 33
 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(زمبابوي  - 34
 

 آسيا والمحيط الهادي
 )1999 األول كانون/ديسمبر(بنغالديش  - 35
 )1996تموز /يوليو(بهوتان  - 36
 )1998أيار /مايو(كمبوديا  - 37
 )1999شباط /فبراير(الصين  - 38
 )2000نيسان /أبريل(جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  - 39

 ) مراجع2001تموز /يوليو(الهند  - 40
 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(إندونيسيا  - 41
 )2002آب /أغسطس(إيران  - 42
 )1996كانون األول /ديسمبر(قيرغزستان  - 43
 )1996أيلول /سبتمبر(الوس  - 44
 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(منغوليا  - 45
 )2000آذار /مارس(نيبال  - 46
 )2000تموز /يوليو(باكستان  - 47
 )1999تشرين األول /أكتوبر(الفيليبين  - 48
 )1996كانون األول /ديسمبر(فييتنام  - 49
 )2002آب /أغسطس(إيران  - 50
 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(بوليفيا  - 51
 )1997حزيران /يونيو(البرازيل  - 52
 )2000آذار /مارس(المنطقة الكاريبية  - 53
 )2002كانون الثاني /يناير(الجمهورية الدومينيكية   - 54
 )2001آذار /مارس(السلفادور  - 55
 )2003كانون الثاني /يناير(غواتيماال  - 56
 )1999تشرين الثاني /نوفمبر(هايتي  - 57
 )2000تشرين األول /أكتوبر(هندوراس  - 58
 )1999أيار /مايو(المكسيك  - 59
 )2002حزيران /يونيو(نيكاراغوا  - 60
 )2000كانون األول /ديسمبر(بنما  - 61
 )2001تشرين الثاني /نوفمبر(ببرو  - 62
 )1999تشرين الثاني /نوفمبر(أوروغواي  - 63
 )1999كانون األول /ديسمبر(فينيزويال  - 64
 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 )1999آذار /مارس(ألبانيا  - 65
 )1999تشرين األول /أكتوبر(الجزائر  - 66
 )2000آذار /مارس(أرمينيا  - 67
 )1998كانون األول /ديسمبر(أذربيجان  - 68
 )1999حزيران /يونيو(البوسنة والهرسك  - 69
 2001تشرين الثاني /نوفمبر(جيبوتي  - 70
 ) مراجع2000تشرين الثاني /نوفمبر(مصر  - 71
 )1997حزيران /يونيو(غزة والضفة الغربية  - 72
 )1998كانون األول /ديسمبر(جورجيا  - 73
 )2000تشرين األول /أكتوبر(األردن  - 74
 ) مراجع2000ر أيا/مايو(لبنان  - 75
 )1999تشرين الثاني /نوفمبر(المغرب  - 76
 )2002شباط /فبراير(مولدوفا  - 77
 )2002حزيران /يونيو(رومانيا  - 78
 )2002آذار /مارس(السودان  - 79
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 )2001تشرين الثاني /نوفمبر(سورية  - 80
تشرين /نوفمبر(جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  - 81

 )1999الثاني 

 )1998نيسان /أبريل(تونس  - 82
 )2000حزيران /يونيو(تركيا  - 83
 ) مراجع2000آذار /مارس(اليمن  - 84
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 2003الوثائق االستراتيجية القطرية المقررة لعام  -الجزء الثالث 

 :الوثائق االستراتيجية القطرية اآلتيةأو مراجعة / ستقوم الشعب اإلقليمية بتحضير و2003في 

 )مراجعة(بنين    :6أفريقيا األولى
 )مراجعة(الكاميرون     
 )2002جزء من برنامج عام (جمهورية الكونغو    
 ) جديد(غابون     
 )2003كانون الثاني /مراجع من اللجنة االستراتيجية للعمليات في يناير(غامبيا     
 )2001متابعة أعمال ) (مراجعة(السنغال     
 )ل التقييم القطريستتم متابعة العمل بعد استكما(    
 )2003كانون الثاني /مراجع من اللجنة االستراتيجية للعمليات في يناير(سيراليون     

 )2002متابعة أعمال (أنغوال    :أفريقيا الثانية
 )2002متابعة أعمال ) (مراجعة(بوروندي     
 )2004خالل الفصل األول من عام ) (مراجعة(مالوي     
 )مراجعة(لمتحدة جمهورية تنزانيا ا    
 )مراجعة(زامبيا     

 )2003ستنتهي المراجعة في أواخر عام (آسيا الوسطى    :آسيا والمحيط الهادي
 )مراجعة حسب تقييم الحافظة القطرية(الصين     
 )مراجعة(الهند     
 )مراجعة(الو     

 )جديد(كولومبيا   :أمريكا الالتينية والكاريبي
 )2001متابعة أعمال (شيلي     
 )جديد(إكوادور     
 )2003كانون الثاني /مراجع من اللجنة االستراتيجية للعمليات في يناير(غواتيماال     

 )مراجعة(أرمينيا   :الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 )2002متابعة أعمال ) (مراجعة(أذربيجان     
 )2002متابعة أعمال ) (مراجعة(البوسنة والهرسك     
 )عةمراج(مصر     
 )2002متابعة أعمال ) (مراجعة(جورجيا     
    

                                                           
 ). زالت موقوفةمشروعات القطر ال(توغو، أرجئت . غابون، في انتظار تسوية المتأخرات  6






