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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:المصدر

يما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو  المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فالتسمياتإن 

 .السلطات المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:المصدر

لخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه ا

 .المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو التسمياتإن 

 .هاالسلطات المختصة ب

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:المصدر

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات 

 .المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو التسمياتإن 

 .السلطات المختصة بها

 أفغانستان
 وة الحيوانيةبرنامج التمويل الريفي الصغري ودعم الثر
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منحة مقترح تقديمها إلى جمهورية أفغانستان اإلسالمية من أجل برنامج التمويل 

 الريفي الصغري ودعم الثروة الحيوانية

  البرنامج –أوالً 

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

توجد في أفغانستان فرصة كبيرة وفي الوقت المناسب لكي يساعد الصندوق قطاع التمويل الصغري على   -1

دعم ساعد مرفق ورغم صعوبة السياق، فقد . توطيد المكاسب التي حققها في السنوات القليلة الماضية

على إنشاء  ، مؤسسة رئيسية للتمويل الصغريوهو ،االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستان

 فرصة الوصول إلى األفغان تتيح لمئات األلوف من مؤسسات التمويل الصغري المهنيةشبكة من 

. على معالجتهاالمقترح امج ساعد البرنتإال أن التحديات التي يواجهها القطاع س. االئتمان للمرة األولى

 الريفي عن طريق توفير طائفة على التمويلومن أهم هذه التحديات الحاجة إلى تلبية الطلب المتبقي 

كما تتطلب . واسعة النطاق من خدمات المنتجات المالية الموائمة الحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة

 بطريقتين وستعالجليا في القطاع عناية خاصة مسألة أسعار الفائدة المرتفعة التي هي القاعدة حا

عن طريق خفض تكاليف القروض المقدمة من مؤسسات التمويل الصغري، وعن طريق : رئيسيتين

الترويج في قطاع الثروة الحيوانية لنماذج تجارية يمكن أن تدر ما يكفي من الربح  لتحمل تكاليف 

  .االئتمان

 سنة من النزاع، إذ 30 بعد حوالي االضطراب المجتمعات المحلية األفغانية الريفية في حالة من تعيش  -2

انخفاض يعتبر و. تنقصها فرص الوصول إلى البنى األساسية، والمدخالت الجيدة، والخدمات الرئيسية

ة الصعبة في  الجفاف، واألحوال المناخيموجات، وتكرر األراضي الصالحة للزراعة للفرد الواحدنسبة 

 الريفيون المحتاجون إلى كسب األفغان عوامل تزيد من المشقة التي يواجهها البالدكثير من أجزاء 

وإلى عهد قريب لم تكن التنمية الزراعية أولوية بالنسبة لمعظم الجهات المانحة في بلد تمثل فيه . الرزق

.  أيضاًهمالاإل  في أفغانستانة الحيوانية ويلقى قطاع الثرو. في المائة من موارد الميزانية90المعونة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة عيش الصندوق أن يقدم مساهمة مهمة في تحسين سبل ومن هنا، فبإمكان

 تكنولوجية ومدخالت جيدة وحزم الماشية الفقراء بتسهيل توفير ما تمس إليه الحاجة من خدمات وأصحاب

  .  بما في ذلك االئتمان الصغري

  مويل المقترح الت-باء 

  الشروط واألوضاع

حقوق مليون وحدة  16منحةً قيمتها  إلى جمهورية أفغانستان اإلسالمية الصندوق من المقترح أن يقّدم  -3

للمساعدة في تمويل برنامج التمويل الريفي )  أمريكي تقريباًمليون دوالر 23.89بما يعادل (سحب خاصة 

  .م الثروة الحيوانيةالصغري ودع
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  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

 نظام تخصيص الموارد لجمهورية أفغانستان اإلسالمية في إطار السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال  -4

وحيث أنها بلد . 2009- 2007ي على مدى دورة النظام مريكأمليون دوالر  19.279 على أساس األداء

يعاني وضع ما بعد النزاعات، فإن جمهورية أفغانستان اإلسالمية مؤهلة لتمويل إضافي وقد تمت الموافقة 

وهكذا يغدو مخصص أفغانستان بموجب نظام .  ماليين دوالر أمريكي إضافي لها5على تخصيص مبلغ 

-2007ريكي على مدى دورة النظام  مليون دوالر أم24.279تخصيص الموارد على أساس األداء 

2009.  

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 آخر تحليل مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لقدرة أفغانستان على تحمل 2006أجري في   -5

 فهيومن هنا . بير لالقتراض غير التيسيريالديون، وخلص التحليل إلى أن أفغانستان ليس لديها مجال ك

  .بموجب مبادرة إطار القدرة على تحمل الديون" أحمر "ف كبلدنتص

  تدفق األموال

وستتيح وزارة المالية . Da Afghanistan وزارة المالية حسابا خاصا بالدوالر األمريكي في بنك ستفتح  -6

مها جميع موفري الخدمات في البرنامج ووحدة تنسيق البرنامج عن طريق منحة الصندوق كي يستخد

أو حسابات التشغيل /طلبات سحب دورية من حساب المنحة، وذلك لتجديد موارد الحساب الخاص و

  .التابعة لموفري الخدمات

   ترتيبات اإلشراف

  .قسيخضع البرنامج لإلشراف المباشر للصندو  -7

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ليس من المتوقع وجود مثل هذه االستثناءات  -8

 التسيير

سيكون تنفيذ جميع ) 1: (منحة الصندوقالتدابير المقترحة التالية إلى تعزيز جوانب التسيير في ترمي   -9

أنشطة البرنامج من مسؤولية موفري خدمات محددين تم انتقاء بعضهم مسبقا على أساس ما لهم من خبرة 

سيتضمن عقد كل موفر خدمات مؤشرات أداء محددة ) 2(وتجربة وسمعة وسجالت أداء ممتازة؛ 

سيكون تقدير مدى ) 3(مالية وعمليات التوريد؛ بوضوح بما في ذلك المؤشرات المتصلة بجودة اإلدارة ال

امتثال كل من موفري الخدمات لشروط وأوضاع عقودهم هو المسؤولية الرئيسية لوحدة تنسيق البرنامج؛ 

 لممارسات ستتأكد بعثات اإلشراف التي ينظمها الصندوق مما إذا كان جميع األطراف يمتثلون) 4(

 اتساقا مع التزامه بالتسيير السليم والمساءلة والشفافية، بحقه في يحتفظ الصندوق،) 5(التسيير السليمة؛ 

  . التحقيق في أي ممارسات فاسدة أو تواطؤية أو قسرية مزعومة فيما يتعلق بالبرنامج
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   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

:  على المجموعات المستهدفة الرئيسية التالية،االستهداف في الصندوق لسياسةسيركز البرنامج، طبقا   - 10

صغار المزارعين ومربي الماشية بما في ذلك المعدمين ومن ال يمتلكون أي ماشية في الوقت ) 1(

  . والرعاةالقبائل المرتحلة والمعاد توطينها) 3(النساء واألسر التي ترأسها نساء؛ ) 2(الحاضر؛ 

 باستثناء )22انظر الفقرة  (سيتم استهداف صغار المزارعين ومربي الماشية في جميع مكونات البرنامج  - 11

ومن المتوقع أن تمثل النساء واألسر التي ترأسها . حصرا الذي سيستهدف النساء )ج(2  الفرعيالمكون

 المجموعة المستهدفة الرئيسية بالنسبة مثلنوسي من البرنامج في المائة على األقل من المستفيدين 50نساء 

 . لمؤسسات التمويل الصغري المتلقية للدعمالزبونات الرئيسيياتو ألنشطة الدواجن والماعز الحلوب،

  . بصفة رئيسية)ب(2  الفرعي في إطار المكونالقبائل المرتحلة والمعاد توطينهاوسيتم استهداف 

  نهج االستهداف

 لمقاطعاتبينما سيكون الوضع األمني السائد هو أحد المعايير الرئيسية التي ستراعى في االنتقاء النهائي   - 12

، )مثل إمكانيات تنمية منتجات األلبان (العواملوقرى البرنامج، فإن معايير أخرى ستتضمن خليطا من 

  .)القطاعاتمثل التركيز على أنأى (ومعايير الفقر وفرص الوصول 

غير أن . ستطبق، بحسب المكون الفرعي، طائفة من المعايير بالنسبة النتقاء المستفيدين المباشرين  - 13

المستفيدين النهائيين في حالة كل مكون فرعي سيتم انتقاؤهم على نحو تشاركي يشمل المجالس اإلنمائية 

 وستقدم المساعدة وفقا ،ة تقليدية على المستوى المحليوأي هيئات رئاسي) حيثما وجدت(المجتمعية 

بعض ل تقديم الخدماتلمعايير دقيقة للفقر والضعف المحليين على أساس تركيز البرنامج على 

  .المجموعات بصفة خاصة

 المشاركة

هدفة المقصودة موكلة في بداية  ستكون مهمة السعي إلى مشاركة المجموعات المست2في إطار المكون   - 14

ثم يجري . األمر إلى المجالس اإلنمائية المجتمعية أو أي هيئات رئاسية تقليدية على المستوى المحلي

الترويج في وقت الحق لمشاركة األفراد المستهدفين مشاركة إيجابية في أنشطة البرنامج، وذلك عن 

مثل (اص مرجعيين من داخل المجتمع المحلي أشخ/طريق تكوين مجموعات مجتمعية وانتقاء مدربين

  ).  النساء الالتي يقمن بالتدريب في مجال منتجات األلبان أو أخصائيي البيطرة األساسيين

   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف البرنامج الرئيسية

 العيش، والدخول، واألمن الغذائي، هدف البرنامج هو الحد من الضعف وتحسين سبل. الهدف الكلي  - 15

  .والوضع التغذوي لألسر الريفية الفقيرة والضعيفة على أساس مستدام في مناطق منتقاة من أفغانستان

الغرض من البرنامج هو توفير فرص مستدامة لتمكين أصحاب الحيازات . الغرض من البرنامج  - 16

 مع التركيز على النساء واألسر –ية الحاليين والذين يطمحون إلى امتالك ماشية الصغيرة ومالك الماش
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 من الوصول إلى خدمات التمويل – والقبائل المرتحلةالتي ترأسها نساء، وغير الجديرين باالئتمان، 

رات والمها) الصحة واإلدارة والتجهيز والتسويق(الصغري المناسبة ومجموعات اإلنتاج الحيواني التقنية 

  .  إنتاجية أو ربحيةمشاريع اقتصادية جديدة تقوم على الثروة الحيوانية وتكون أكثر في  لالنخراطالالزمة 

 األهداف السياساتية والمؤسسية

من المتوقع للبرنامج في قطاع التمويل الصغري أن يساعد على وضع سياسة ترمي . األهداف السياساتية  - 17

 إلى – الذين ال يستطيعون  تحمل أسعار الفائدة الحالية – من السكان الريفيين فئةلى تسهيل وصول أفقر إ

مثل سياسة الدعم المشترك ألسعار الفائدة بين المقترضين الحضريين (خدمات التمويل الصغري 

ناجحة بين القطاع وفي قطاع الثروة الحيوانية سيجرب البرنامج نماذج لشراكة ). والمقترضين الريفيين

 وبالتالي سيساعدالعام والقطاع الخاص في تقديم خدمات اإلرشاد والبيطرة في مجال الثروة الحيوانية 

 ،وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية على وضع سياسة وطنية لتقديم الخدمات في المناطق الريفية

  .للقبائل المرتحلةبما في ذلك تدابير لتقديم الخدمات 

 هي تعزيز قدرات مرفق دعم 1األهداف المؤسسية الرئيسية في إطار المكون . األهداف المؤسسية  - 18

مؤسسات التمويل الصغري من  على مساعدة شركائه االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستان

يسية على إدخال تدابير وممارسات أكثر ، ومساعدة تلك المؤسسة الرئعلى االبتكار وتطوير المنتجات

كما سيقوي البرنامج قدرات مؤسسات التمويل الصغري على . صرامة للتخفيف من المخاطر في القطاع

 في  بصورة تتسم بفعالية التكاليف، وتقديم الخدماتالحافظةاالبتكار وتنويع المنتجات، وتحسين إدارة 

 أن يحسن بالتدريج القدرات المؤسسية لوزارة 2ي إطار المكون ومن المتوقع للبرنامج ف. المناطق الريفية

إلدارة المالية ا وفي مجاالت محددة مثل ،الزراعة والري والثروة الحيوانية على المستوى المركزي

كما . والرصد والتقييم، وذلك عن طريق بناء كادر من المهنيين الذين يتمتعون بمستوى عال من التدريب

 الماشية الفقراء أصحابفي تعزيز قدرات مقدمي الخدمات المحليين وقدرات مجموعات سيساهم البرنامج 

  . والنساء الريفيات على االنخراط في سبل عيش إنتاجية

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 القطرية الذي أعده الصندوق ألفغانستان أهداف البرنامج متوائمة تماما مع برنامج الفرص االستراتيجية  - 19

الحد من الفوارق بين الجنسين وتحسين الوضع  "المتمثل في ومع هدفه الكلي 2012-2008 للفترة

وعلى وجه التحديد سيساهم البرنامج في ". االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية الضعيفة والمهمشة

تعزيز  (3و) ول إلى الخدمات المالية المركزة على الريفزيادة فرص الوص (2الهدفين االستراتيجيين 

  . القطريةفي برنامج الفرص االستراتيجية) أصول األسر الريفية ومهاراتها اإلنتاجية

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

التي ) 2013-2008 (للتنمية في أفغانستانستراتيجية الوطنية أهداف البرنامج ونُهجه متوائمة تماما مع اال  - 20

والتي ، "التنمية االقتصادية واالجتماعية" الزراعة والتنمية الريفية في إطار الركن الثالث تشمل قطاع
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 على دعم أفقر وأضعف الشرائح  في المجتمع الريفي عن طريق طائفة من التدابير الرامية إلى زتركِّ

أولوية من  التمويل الصغري الوطنية ال تعتبر تنميةورغم أن االستراتيجية . لدخلمصادر اتنويع 

 تم تحديد االفتقار إلىوعالوة على ذلك . 3، فإن القطاع يمكنه  أداء دور هام في إطار الركن أولوياتها

يفية في  الزراعة والتنمية الرفي وجه رئيسيا باعتباره معوقافرص الوصول إلى خدمات التمويل الريفي 

  ).2011-2006(إطار الخطة الرئيسية للزراعة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

سينسق تنفيذ أنشطة منتجات األلبان والدواجن على نحو وثيق مع المشروع الممول من البنك الدولي   - 21

و المشروع الذي يستخدم منظمة األغذية والمتعلق بالبستنة والثروة الحيوانية في حاالت الطوارئ، وه

. في إطار التنسيق الكلي لوزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية كموفر خدماتوالزراعة لألمم المتحدة 

 سيشترك البرنامج مع الجهات المانحة العديدة التي ساعدت على إنشاء مرفق دعم 1وفي إطار المكون 

 مؤسسة للتمويل الصغري، 15 وشبكته المؤلفة من  أفغانستاناالستثمار في التمويل الصغري لصالح

.  في المملكة المتحدةوذلك مثل البنك الدولي، والوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة التنمية الدولية

ويمكن للبرنامج أيضا تكملة شتى البرامج الجاري تنفيذها  بتمويل من جهات مانحة بهدف تنمية المشاريع 

الوكالة األمريكية (يات الصغيرة مثل مشروع تعزيز الزراعة واالستثمارات والمشاريع الريفية والتعاون

وبرنامج تنمية المشاريع ) المصرف اآلسيوي للتنمية(، ومشروع دعم المشاريع الريفية )للتنمية الدولية

  ).البنك الدولي(الريفية في أفغانستان 

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

  : وعدد من المكونات الفرعية رئيسيةيتألف البرنامج من ثالثة مكونات  - 22

المخرج ) ب(مرفق االبتكار؛ ) أ: (، ويشمل المكونات الفرعية التاليةالريفي الصغريالتمويل  :1المكون 
  .إلدارياالدعم ) د(سسات التمويل الصغري؛  مؤقدراتالدعم التقني وبناء ) ج(؛ المالي للفقراء

مشروعا متكامال لمنتجات األلبان ) أ: (الفرعية التالية، ويشمل المكونات دعم الثروة الحيوانية: 2المكون 
تربية ) د(تربية الدواجن في باحات البيوت؛ ) ج(خدمات البيطرة في اإلقليم الشمالي؛ ) ب(في نانغارهار؛ 
  .الماعز الحلوب

  تنسيق البرنامج: 3ن المكو

  فئات النفقات

المساعدة التقنية والخبراء االستشاريون ) 2(السلع والمعدات؛ ) 1 (: للنفقات رئيسيةفئات خمسهناك   - 23

 .التدريب وحلقات العمل) 5(؛ والتكاليف التشغيليةالسفر والمرتبات ) 4(االئتمان؛ ) 3(والدراسات؛ 

؛ %)38(التمويل الصغري الريفي ) 1: (مخصصات الميزانية حسب مكونات البرنامج هي التالية  - 24

) 4(؛ %)11(الخدمات البيطرية في اإلقليم الشمالي ) 3(؛ %)15(المخطط المتكامل إلنتاج األلبان   )2(

تنسيق وإدارة البرنامج ) 6(؛ %)5(حلوب تربية الماعز ال) 5(؛ %)4(تربية الدواجن في باحات المنازل 
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 الستخدامه%) 9( خاص يعالوة على ذلك، سيتم إنشاء مرفق تمويل%). 8(غير مخصص ) 7(؛ %)10

دعم وزارة الزراعة في جهودها ) 1: (في تمويل األنشطة التالية شريطة موافقة الصندوق المسبقة عليها

 أو ؛توسيع أي من األنشطة الناجحة للبرنامج) 2(ة؛ بناء القدرات في مجالي الري والثروة الحيوانيل

  .تدعيم أي من أنشطة البرنامج  )3(

   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

موفري  مختلف طلعوسيض.  للبرنامجالرائدةستكون وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية هي الوكالة   - 25

 االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستانمثل مرفق دعم (الذين تم انتقاؤهم مسبقا  الخدمات

أنشطة البرنامج عن تنفيذ بالمسؤولية  استدراج عروضأو سيجري انتقاؤهم من خالل ) 1بالنسبة للمكون 

  .في المقاطعات

 مسؤوليات التنفيذ

 مسؤولة  الوحدة وستكون،سيتم إنشاء وحدة لتنسيق البرنامج في وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية  - 26

وستوكل المسؤولية الرئيسية لتنفيذ أنشطة البرنامج على مستوى . عن التنسيق الكلي ألنشطة البرنامج

 كل منهم لشروط بامتثال وحدة تنسيق البرنامج ضمان مع المحلي لموفري خدمات مختارينالمجتمع 

  . الخاصة بكل منهمالثانويةوأوضاع االتفاقات 

 دور المساعدة التقنية

 بالمساعدة التقنية الدولية أو الوطنية التي ستقدم في سيتضمن االتفاق مع كل موفر خدمات أحكاماً خاصة  - 27

 والكشمير، ودراسة جدوى من أجل مصنع اركول صوف الكمثل تنمية سالسل قيمة(مجاالت محددة 

كما سيعين خبير استشاري دولي للتمويل الريفي من أجل . عندما تدعو الحاجة إلى) لمنتجات األلبان

 على تنفيذ المكون مرفق دعم االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستانلتعزيز القدرات المؤسسية 

1.  

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

، وستحكم هذه االتفاقيات موفر من موفري الخدمات بين حكومة أفغانستان وكل ثانويةبرم اتفاقيات تس  - 28

  .تنفيذ مكونات ومكونات فرعية محددة من البرنامج

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 مليون دوالر أمريكي على مدى المرحلة األولى منه ومدتها أربع 26.12 تكاليف البرنامج ليإجمايبلغ   - 29

سنوات وتعقبها عند نجاح تنفيذ المرحلة األولى مرحلة ثانية من أربع سنوات سيتم تقييمها في استعراض 

 في 91.5(الصندوق : أما مصادر التمويل فهي. المرحلة األولى المقرر إجراؤه في السنة الرابعة للبرنامج

، ومؤسسات ) في المائة7.7(، ومرفق دعم االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستان )المائة

  ). في المائة0.1(؛ وحكومة أفغانستان ) في المائة0.7(التمويل الصغري الشريكة 
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 التوسع في طائفة الخدمات المالية التي يمكن من ستنتج الفوائد االقتصادية الرئيسية 1في إطار المكون   - 30

، وهو ما سيؤدي إلى زيادة لألسر الريفية الفقيرة ومشاريعهالمؤسسات التمويل الصغري أن تقدمها 

ريفية من أجل االستثمار في األنشطة اإلنتاجية التي فرص الوصول إلى تلك الخدمات في المناطق ال

 مؤسسات التمويل لزبائنإلنتاج، وفي الدخول األسرية اأو /إلنتاجية الزراعية واتفضي إلى زيادات في 

 سيحقق المستهدفون المباشرون هم أنفسهم مكاسب من حيث تحسن 2وفي إطار المكون . الصغري

؛ وزيادة األمن الغذائي األسري؛ قاعدة توليد الدخل؛ وتنوع لحيواناتوإنتاجية اوإنتاج الصحة الحيوانية 

  .وارتفاع الدخول

 الجدوى االقتصادية والمالية

 والدواجن في حالة األلبانبرهنت برامج سابقة في أفغانستان على أن االستثمارات في قطاعات منتجات   - 31

وفير خدمات الصحة الحيوانية والثروة الحيوانية على أساس التكاليف أصحاب الحيازات الصغيرة وت

وفي مجال التمويل الصغري يبلغ المتوسط . تقريبا متينة ومستدامة ومعززة للتنمية االقتصادية المحلية

 في المائة 35الحالي للعائدات من حافظات مؤسسات التمويل الصغري النشطة في أفغانستان حوالي 

  . في المائة في أسواق التمويل الصغري المتقدمة25 عائدات تعادل بالمقارنة مع

   إدارة المعرفة واالبتكار وتوسيع النطاق  –طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

ق سيعين في وحدة تنسيق البرنامج خبير في إدارة المعرفة للتأكد من أن البرنامج يستفيد من التجربة ويوث  - 32

وستكون اللجنة التوجيهية للبرنامج هي . أفضل ممارساته ويتقاسمها مع الحكومة ومجتمع الجهات المانحة

وفي مجال التمويل . إحدى المنتديات التي سيطلع فيها واضعو سياسات منتقون على إنجازات البرنامج

دعم االستثمار في ي مرفق الصغري سيستخدم البرنامج أدوات إدارة المعرفة وعملياتها القائمة بالفعل ف

مثل الرسائل اإلخبارية الفصلية، وموقع المرفق على شبكة  (التمويل الصغري لصالح أفغانستان

  ).، والمشاركة في مؤتمرات التمويل الصغري وغيرها من المناسبات الدوليةاإلنترنت

  االبتكارات اإلنمائية التي سيعززها البرنامج 

أكثر جوانب البرنامج إثارة لالنتباه هو محاولته إدخال منتجات وخدمات مالية ريفية جديدة ومبتكرة   - 33

لخدمة قسم من السكان ال تتاح له في الوقت الحاضر إال فرص محدودة جدا أو ال تتاح له أي فرص 

ج سيحاكي ويوسع إلى  أن البرناموبالرغموفي قطاع الثروة الحيوانية، . للوصول إلى التمويل الصغري

حد كبير النهج التي اختبرها شركاء تنفيذ منتقون، فما زالت هناك إمكانيات إلدخال بعض االبتكارات 

القبائل مثل التأكد من أن المعوزين يمكنهم المشاركة في أنشطة تنمية منتجات األلبان؛ أو أن (إلضافية ا

اختبار نموذج لشراكة بين القطاع العام والقطاع  الوصول إلى الخدمات البيطرية؛ أو المرتحلة يمكنها

  ).الخدمات البيطرية األساسية/الخاص لتقديم السلع العامة



  EB 2009/96/R.20/Rev.1 

8 

  نهج توسيع النطاق

، فإن إدخال 2رغم أن الصندوق اختار توسيع نطاق النهج التي اختبرها آخرون بنجاح في إطار المكون   - 34

مويل الصغري المناسبة الحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة وقدراتهم على السداد منتجات وخدمات الت

يعد ابتكارا يمكن إذا نجح أن ينطوي على إمكانيات قوية تتيح توسيع النطاق لجهات مانحة أخرى أو 

  ).باستخدام مواردها الخاصة(مؤسسات التمويل الصغري نفسها 

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 ية وتدابير التخفيف منهاالمخاطر الرئيس

تنفيذ أغلبية أنشطة البرنامج في الجزء ) 1: (في التدابير التاليةجرى النظر وللتخفيف من هذه المخاطر   - 35

 أربعاتباع إطار زمني أقصر من المعتاد للتنفيذ على مدى ) 2(كثر أمنا نسبيا؛ األالشمالي من البلد، 

سبة للمرحلة األولى من البرنامج، وذلك بسبب الحاجة إلى إثبات نتائج وآثار سريعة بغية سنوات بالن

موفري الخدمات وموظفي ضمان اهتمام المجتمع المحلي بأنشطة البرنامج وقبوله لها، ومن ثم حماية 

راسخين وذوي خبرة موفري خدمات تكليف ) 3(؛ وحدة تنسيق البرنامج خالل وجودهم في الميدان

  . لمسؤولية عن تنفيذ مكونات ومكونات فرعية محددة من البرنامجبا

 التصنيف البيئي

، نظرا ألنه من "باء" الفئة من إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، فقد صنف البرنامج كعملية طبقا  - 36

  .هامةغير المرجح أن تكون له أي آثار بيئية سلبية 

 ستدامة اال-  كاف

، يمكن تحقيق االستدامة الذاتية لمشروع منتجات األلبان البالد أخرى من أرجاءعلى أساس التجربة في   - 37

وقد أصبحت شبكة الوحدات الميدانية البيطرية ومقدمي خدمات الثروة . في غضون ثالث سنوات

تمدة على ذاتها، وستقتصر مهمة البرنامج على توطيد الجهود الحيوانية التي يرمي البرنامج إلى دعمها مع

وفي مجال التمويل الصغري كان السبب في اختيار تقديم دعم البرنامج من خالل . واإلنجازات السابقة

 هو أن هذا المرفق مؤسسة ستواصل توفير االستثمار في التمويل الصغري لصالح أفغانستان،مرفق دعم 

  .قدرات لمؤسسات التمويل الصغري  بعد فترة البرنامجالتمويل ودعم بناء ال

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

تشكل اتفاقية المنحة بين جمهورية أفغانستان اإلسالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة   - 38

وترفق الضمانات الهامة المدرجة في . نحة المقترحة إلى المتلقيالقانونية التي يقوم على أساسها تقديم الم

  .االتفاقية المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

إن جمهورية أفغانستان اإلسالمية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي منح من الصندوق   - 39

  .الدولي للتنمية الزراعية
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  . اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمتفق وأحكات ةوإني مقتنع بأن المنحة المقترح  - 40

   التوصية- اثالث

  : بموجب القرار التاليةالمقترحعلى المنحة أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي   - 41

جمهورية أفغانستان اإلسالمية منحة بعمالت متنوعة تعادل قيمتها إلى  دوققدم الصنأن ي: قرر
، على ) وحدة حقوق سحب خاصة16 000 000 (حقوق سحب خاصةستة عشر مليون وحدة 

تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع أخرى  وأوضاعخضع ألية شروط تأن 
  . في هذه الوثيقةالواردة

  

  

  

  كانايو نوانزي

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةرئيس 
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  ا المتفاوض بشأنهالمنحةالضمانات الهامة المدرجة في اتفاقية 

  )2009نيسان /أبريل 22 المفاوضات في أنجزت(

 الجنسين بين التمايز

تعميم مسائل التمايز بين الجنسين في جميع ) الحكومة(جمهورية أفغانستان اإلسالمية ستكفل حكومة  -1

وستضمن الحكومة أيضاً أن تنفذ أنشطة البرنامج المصممة خصيصاً .  طيلة مدة تنفيذهأنشطة البرنامج

 .لفائدة النساء واألسر التي ترأسها النساء حسب األصول وبإتقان كامل

 الرصد

، توليد كل موفر من موفري الخدماتستقوم الوكالة الرائدة للبرنامج برصده، وستتولى، بالشراكة مع  -2

وستقوم الوكالة الرائدة . ن أنشطة البرنامج ونتائجه بطريقة يرتضيها الصندوقبيانات ومعلومات ع

للبرنامج أيضاً بجمع المعلومات عن أثر البرنامج بما في ذلك الوضع التغذوي وأصول األسر، باستخدام 

 ).نظام رصد النتائج واألثر(المنهجية المعيارية في الصندوق 

  ممارسات مكافحة اآلفات

مة لمدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها وتضمن أال تشمل مبيدات تمتثل الحكوس -3

بالغة "أي مبيدات تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها البرنامج اآلفات التي يتم توريدها في إطار 

 ."شديدة الخطورة"أو " الخطورة

 الموارد حماية

 لضمان تطبيق القوانين الموجودة أصال لحماية الموارد المائية تتخذ الحكومة كل اإلجراءات المعقولةس -4

وستتخذ الحكومة كل اإلجراءات لضمان استدامة البرنامج . والغابات والحياة البرية في منطقة البرنامج

 .دون اإلضرار بالبيئة وستروج الستدامة الموارد الطبيعية

 والصيانة التشغيل

 التي االستثمارات وصيانة تشغيل لدعم والمالية البشرية لمواردا من يكفي ما توفير الحكومة ستكفل -5

 مدة طيلة األقل على وذلك البرنامج، تنفيذ وبعد أثناء لعملياته المتكررة التكاليف وسداد البرنامج يمولها

 .لالستعمال االستثمارات تلك صالحية

 التفويض
 إجراءاتها بموجب المطلوبة فويضاتالت من وغيرها بالسلطات البرنامج في طرف أي الحكومة ستزود -6

 .  االتفاقية لهذه وفقا البرنامج لتنفيذ الوطنية
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 المعدات من وغيرها البرنامج مركبات استخدام

 أو نقلها يتم التي األخرى والمعدات المركبات استخدام يقتصر أنستضمن الوكالة الرائدة للبرنامج  -7

  . حصراًالبرنامج على البرنامج إطار في توريدها

 والفساد التدليس

 فيما الفساد أو/و التدليس بشأن شواغل أو ادعاءات أي إلى الفور على الصندوق انتباه الحكومة تلفتس -8

 .عليه أطلعت أو بذلك علمت ما إذا البرنامج بتنفيذ يتعلق

 التعليق

ما يتفق أن يعلّق حق الحكومة، كلياً أو جزئياً، في طلب السحب من حساب المنحة بيحق للصندوق ) أ( -9

 :مع الشروط العامة لدى وقوع أي من األحداث المذكورة في هذه الشروط أو أي من األحداث التالية

 تصل ال للبرنامج المادية الفوائد أن الحكومة، مع التشاور بعد الصندوق، يقرر عندما )1(

 على المستهدفة المجموعة خارج أشخاصاً تفيد أنها أو المستهدفة، المجموعة إلى كافية بصورة

 المستهدفة؛ المجموعة بأفراد يضر نحو
 هذا ويستمر ،الواردة في هذه االتفاقية التعهدات من أي أداء عن الحكومة تقصر عندما )2(

 أن يرجح أو كان، التقصير هذا أن الصندوق ويقرر يوماً، ثالثين لمدة إصالح دون التقصير

 البرنامج؛ على ضار مادي أثر له يكون،
 ممارسات بوجود للتصديق قابلة ادعاءات بوجود علم بأنه الحكومة الصندوق أخطر ما إذا )3(

 الوقت وفي المالئمة التدابير اتخاذ في الحكومة وأخفقت بالبرنامج، تتعلق تدليس أو فساد

 الصندوق؛ يرضي بما المسألة لمعالجة المناسب
 .البرنامج لتموي التفاقية وفقاً تنفيذه يجري ال أنه أو التوريد ينفَّذ لم إذا )4(

 يتم لم إذا المنحة حساب من أموال سحب طلب في الحكومة حق جزئيا، أو كليا الصندوق، يعلق  )ب(

 عشر اثني غضون في الصندوق يرتضيه الذي بالشكل المطلوبة الحسابات مراجعة من االنتهاء
 .المالي اإلبالغ تاريخ من شهرا

 للنفاذ المسبقة الشروط

 :ورهناً بتحقيق الشروط المسبقة التالية) الفعالية واإليقاف( وفقاً للشروط العامة تصبح هذه االتفاقية نافذة -10

 ؛تعيين المنسق الوطني للبرنامج  )أ (
 قبل من بها المتصالن والتنفيذ التوقيع يكونعلى أن  األصول، حسب االتفاقية على التوقيع  )ب (

  الضرورية؛ حكوميةوال اإلدارية الجهات جميع قبل من عليهما وصودق بهما فوض قد الحكومة
استالم الصندوق لرأي قانوني مؤيد صادر عن وزارة العدل في الحكومة أو أي مستشار قانوني   )ج (

آخر يقبله الصندوق فيما يتعلق بالقضايا الواردة في هذه االتفاقية على النحو الذي يرتضيه 
 .الصندوق شكالً ومضموناً
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Key reference documents 

 
Country reference documents  

Agriculture Master Plan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, 2006 

Agricultural Prospects Report, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, 2008 

 

Poverty reduction strategy paper 

Afghanistan National Development Strategy (2008-2010) 

 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
COSOP 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
IFAD Strategic Framework 
 
Other reference documents 
 
Aid Effectiveness in Afghanistan, Agency Coordinating Body for Afghan Relief , 2008 

Economic Incentives and Development. Initiatives to Reduce Opium Production, World 
Band/Department for International Development, 2008 

Fighting Corruption in Afghanistan: a Road Map for Strategy and Action, World 
Bank/Department for International Development /Asian Development Bank, 2007 

Agriculture and Food Production in Post-War Afghanistan, Ministry of Agriculture, 
Irrigation and Livestock/FAO, 2003 

The Current Situation of Rural Finance in Afghanistan, Steve Rasmussen, World Bank, 
2004 
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Logical framework 

Narrative Summary Performance Indicators Means of Verification Assumptions 
Goal: To reduce the vulnerability and improve 
the livelihood means, incomes, food security and 
nutritional status of poor and vulnerable rural 
households on a sustainable basis in selected 
areas of Afghanistan. 

 Percentage of supported households (hhs) with improved hhs assets ownership 
index, based on additional assets* 

 Percentage reduction in the prevalence of child malnutrition (weight for age)* 
 No. of hhs reporting an increase in income from livestock, by type of livestock* 
 No. of hhs reporting improved family nutrition (frequency of eating meat, dairy 

or egg products) and improved  food security 
* Refers to Results and Impact Management System (RIMS)  indicators 

RIMS baseline, mid-term 
and completion surveys.  
EDA Baseline Survey 
financed by MISFA and  
AMMC Field Survey.  
Qualitative surveys 

The security situation in Afghanistan 
allows access to IFAD’s target groups, 
women in particular, and allows the local 
economy to grow through access to 
markets and financial and other services  
 
   
 

Purpose: To provide sustainable access to 
smallholders, existing livestock owners and those 
who aspire to have livestock – with a focus on 
women, woman-headed households, the 
uncreditworthy and the Kuchis – to appropriate 
microfinance services and technical livestock 
packages (health, management, processing and 
marketing) and the skills required to engage in 
new, more productive or more profitable 
economic, agriculture-based enterprises. 

 Increase in the share of participating MFIs’ funds to the agriculture and livestock 
sectors from 20% (baseline) to 25% by programme year 4 (PY4) 

 The population in 6 provinces with regular access (quality/quantity) to essential 
animal health services 

 At least 50% reduction in animal death (due to disease) and increase of 
livestock productivity by 20%, compared with baseline, in programme villages. 

 At least 6,100 households with reduced vulnerability and poverty from milk, 
dairy or poultry production, or the sale of meat and animal products. 

PCU reports and PCU 
commissioned surveys 

MISFA Reports 

MFI Reports 

Independent assessments 

 
Men do not prevent women from 
participation in programme activities. 
 
No prolonged and severe droughts.  
 
The security situation allows reasonable 
programme implementation in rural areas 

Component objectives, outcomes and outputs 

Component 1. Rural Microfinance –To increase 
access by some 60,000 poor rural households, 
with a focus on women, to a wider range of 
microfinance products and services adapted to 
their specific needs in the agriculture sector, 
especially livestock. 

Outcomes: 
 Increase in the no. of active microfinance clients in rural areas by 60,000, of 

whom at least 50% women.  
 At least 3 MFIs are profitably expanding their outreach in rural areas. 
 No. of provinces and districts covered by these MFIs by PY4 

 
Selected outputs indicators: 
 At least three new microfinance products successfully piloted (Comp. 1.a) 
 At least 20,000 rural hhs with access to a microloan by PY4 (Comp. 1.a) 
 200 ultra-poor beneficiaries trained and supported  (Comp. 1.b) 
 Number of MISFA and MFI staff trained, by topic (Comp. 1.c) 

MISFA Reports 

MFI Reports 

Independent 
assessments. 

Security situation allows MFIs to operate 
in rural areas.   
 
Religious leaders are not actively 
opposing implementation and let rural 
populations borrow from MFIs. 
 
Agricultural and livestock activities 
generate sufficient income to pay the 
interest rate levels required to sustain 
rural finance services in rural areas. 

Component 2. Livestock Support – To strengthen 
the livestock production systems of poor rural 
households, while developing their marketing 
opportunities, and improve local livestock 
production, productivity and smallholders’ 
incomes. 

Outcomes: 
 Some 6,100 hhs with improved income from milk, dairy, poultry production, the 

sales of meat or animal products* (by gender of the household head) 
 Some 15 milk producers’ associations and 3 dairy unions formed and functional 
 At least 2 million litres of milk collected annually  
 Percentage of supported hhs reporting an increase in herd size* 
 A model for basic veterinary service provision to poorest hhs successfully piloted 

 
Selected outputs indicators: 
 1,100 milk producers organized in financially viable associations (Comp. 2.a) 
 200 of additional basic veterinary workers trained and equipped (Comp. 2.b) 
 30 veterinary clinics constructed or refurbished (Comp. 2.b) 
 3,000 women trained in poultry production, provided with basic inputs and 

equipment, and organized in women’s groups (Comp. 2.c) 
 1,000 women trained in dairy goat production, provided with basic inputs and 

equipment and organized in women’s groups (Comp. 2.d) 

PCU, MISFA and MFI 
Reports. 

Local drug lords let farmers participate in 
programme implementation. 
 
Security situation in the northern 
provinces remains stable. 
 
Opium cultivation does not take off in the 
northern provinces. 
 
Men do not prevent women from 
participation in programme activities. 
 
The drought situation does not worsen 
and livestock and fodder production 
remain economic viable activities in the 
region 



 

 

 




