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جمهورية المقترح تقديمه إلى تمويل التكميلي بال المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة

 ، على النحومينابي وميالكيإقليمي مشروع لدعم التنمية في من أجل كتعديل على اتفاقية التمويل  مدغشقر

 .22  في الفقرةالوارد
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  خريطة منطقة المشروع

  مدغشقر

  ، تمويل تكميليمينابي وميالكيإقليمي مشروع لدعم التنمية في 

  
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب التسمياتإن 

 .أو التخوم أو السلطات المختصة بهاالصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود 
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  مهورية مدغشقرج

  مشروع لدعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي

  التمويلموجز 

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  جمهورية مدغشقر

 :الوكالة المنفذة  األسماكمصائد وزارة الزراعة والثروة الحيوانية و

 :ة للمشروعالتكلفة الكلي  مليون دوالر أمريكي 23.93

 5.17 بما يعادل(مليون وحدة حقوق سحب خاصة .... 
 من الموارد اإلضافية الناجمة )مليون دوالر أمريكي تقريبا

 االعتماد المخصص في إطار نظام تخصيص زيادةعن 
 الموارد المستند إلى األداء

التكميلي الذي يقدمه قرض القيمة  
 :الصندوق

 ،دتها عشر سنوات، بما في ذلك فترة سماح مسنة 40
ويتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 

 سنويا) 0.75(

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  :قيمة قرض الصندوق األصلي   مليون دوالر أمريكي13.12

  :قيمة منحة الصندوق األصلية   دوالر أمريكي365 000

  االتحاد األوروبي

ي ذلك الوكالة السويسرية بما ف(منظمات غير حكومية 
 )للتنمية والتعاون

 :الجهات المشاركة في التمويل 

   مليون دوالر أمريكي1.62: االتحاد األوروبي

 دوالر أمريكي 442 000: منظمات غير حكومية

 :قيمة التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي2.68

 :دينمساهمة المستفي   دوالر أمريكي527 000

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  إشراف مباشر من الصندوق
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مشروع  من أجل قرض تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية مدغشقر

 مينابي وميالكيإقليمي لدعم التنمية في 

  معلومات أساسية –أوالً 

، على قرض ومنحة 2006أبريل / معقودة في نيسانذي، في دورته الثامنة والسبعين الوافق المجلس التنفي  -1

 وتم تمديد القرض المقدم .1 مينابي وميالكيإقليميلجمهورية مدغشقر لتمويل مشروع لدعم التنمية في 

شروط ب)  تقريبار أمريكي مليون  دوال13.12(حقوق سحب خاصة وحدة مليون  9.1من الصندوق وقدره 

 دوالر 000 365(حقوق سحب خاصة وحدة  000 255منحة قدرها بستكمل القرض ي وس،للغايةتيسيرية 

بما في ذلك التمويل الموازي المتوقع أمريكي  مليون دوالر 23.43ة وبلغت التكلفة الكلي).  تقريباأمريكي

  . حساب تحدي األلفيةمن

ويكمن الهدف الرئيسي للمشروع في إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية سليمة ومتجاوبة مع السوق في القطاع   -2

الزراعي على الساحل الغربي لمدغشقر، وبوجه خاص في ما يتعلق بحيازة  األراضي والخدمات 

  .الزراعية

لتمويل التكميلي تمام االتساق مع االستراتيجيات الوطنية وتتسق األنشطة المراد تمويلها في إطار ا  -3

 مينابي وميالكي الحاجة إلى تعزيز إقليميوتبرر زيادة الميزانية لمشروع دعم التنمية في . لمدغشقر

، )شبكات الري والطرق الفرعية( لدى فقراء السكان في مناطق المشروع اإلنتاجقاعدة والقدرات 

 وفضالً عن .سوق وهما أمران لم يعطيا حق قدرهما في تصميم المشروعفرص وصولهم إلى الوتحسين 

  .وأمن حيازة األراضيالتسيير المحلي ذلك، سيؤدي ذلك إلى زيادة االستثمارات الرامية إلى تحسين 

دير الصندوق وسي . الموضوعة للمشروع الحاليواإلجراءاتوسيستخدم تدفق األموال نفس القنوات   -4

شروط العامة لتمويل الت من اناءثستاوليست هناك . ى المشروع المباشر علاإلشرافالقرض ويتولى 

  . في الصندوقالتنمية الزراعية والسياسات التشغيلية

  األهداف واالستهداف والمواءمة – ألف

والمواءمة في إطار المشروع كما هي والتنسيق  اإلنمائية  المجموعة المستهدفة والمشاركة واألهدافّلتظ  -5

، على النحو المبين EB 2006/87/R.14/Rev.1الصندوق ورد في تقرير رئيس  دون تغيير بالنظر إلى ما

  .أدناه بإيجاز

ويتوقع أن تستفيد من . الكي مينابي وميإقليمي ريفية في بلدية 21ويغطي المشروع عدة مقاطعات تشمل   -6

 في المائة ممن 40أي ما يعادل )  شخص000 200نحو ( أسرة على نحو مباشر 000 40المشروع 

وبنهاية المشروع سيتمكن نصف مجموع السكان المستهدفين من تحسين . يعيشون في منطقة المشروع

                                                      
  .EB 2006/87/R.14/Rev.1 الوثيقة 1
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 طن 000 165 طن إلى 000 68  المحاصيل الغذائية منإنتاجويتوقع أن يرتفع . لألراضيأمن حيازتهم 

  . في المائة26.6 نحوويقدر معدل العائد االقتصادي من المشروع ب.  وتكثيفهاإلنتاجع يبفضل توس

 اإلنتاجالفقراء على األراضي ومصادر المياه لزيادة السكان الريفيين ويستهدف المشروع تحسين حصول   -7

حيازة ويدعم الصندوق أمن . ى حد وضمان إحداث زيادة مستدامة في دخلهمالزراعي إلى أقص

ز أيضا على تعزيز الدعم لنهج سلسلة وهو يركِّ. مستجمعات المياه وإدارة ، والتنمية المنتجة،األراضي

  . واألسواقينالقيمة وإقامة صالت بين المنتج

مع خطة عمل مدغشقر والنهج سياسة الحكومة بشأن الالمركزية واما مع  تاتساقاويتسق المشروع   -8

التي للبلديات  اإلنمائيةوتُحدد الخطط ). البرنامج الزراعي القطاعي(الشامل للقطاع الذي ُأعد للزراعة 

زء والمشروع ج. معات المحلية وتُبين معالمه البارزةتجم للمنظمات الريفية والهيعمل فيها المشروع دعم

ووقَّع جميع الشركاء على اتفاقية ). ألراضيل برنامج الوطنيال( األراضي إلصالحمن البرنامج الوطني 

توسيع يتم وس اإلقليميويوثَّق البرنامج الوطني لألراضي األنشطة المنفذة على الصعيد . لمشروعلشراكة 

طار المشروع شراكات محددة وعقدت في إ.  في نهاية المطافالقطر بأسرهلتشمل هذه األنشطة نطاق 

  . التسيير المحلية في إطار مكون ومع منظمات محليوالتعاونلتنمية لالسويسرية الوكالة مثل الشراكة مع 

  تنفيذ المشروع –باء 

 ومسؤوليات التنفيذ والشراكات والفوائد والمبررات االقتصادية واإلدارةالنفقات تظَّل المكونات وفئات   -9

 في تقرير رئيس تما وردككما هي دون تغيير النطاق يع وسوالمالية وإدارة المعرفة واالبتكار وت

  .بإيجاز على النحو المبين أدناه EB 2006/87/R.14/Rev.1الصندوق 

التنمية ) 2 (؛المحلي وأمن حيازة األراضيالتسيير دعم ) 1: (تقنيين همامكونين من ويتألف المشروع   - 10

االستثمار ) 2(الريفية؛ األساسية البنى ) 1: (فئات هي يثمانوتنقسم النفقات إلى .  اإلنتاجالمستدامة لقاعدة

 ؛اعدة التقنيةالمس) 5(التدريب؛  )4(االستثمار في أمن حيازة األراضي؛ ) 3( الزراعي؛ اإلنتاجفي 

  .تكاليف التشغيل) 8(األجور والعالوات؛ ) 7 (؛المركبات والمعدات  )6(

 مسؤولية –الرائدة   باعتبارها الوكالة – األسماك ومصائدوتتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية   - 11

وأعقب البداية الناجحة في عام .  موروندافاتنسيق تنفيذ المشروع مستعينة في ذلك بوحدة تنسيق مقرها

 هيكلة فريق المشروع بين إلعادةواتُخذت خطوات . 2007 انحراف عن مسار األنشطة في عام 2006

وأفلحت هذه التدابير في تعزيز إنجاز أنشطة . 2008تشرين األول /حزيران وأكتوبر/يونيوشهري 

  .المشروع وفي تحسين الصرف من القرض إلى حد بعيد

 من التنفيذ، وبلغت اثنين بعد عامين أي، 2009حزيران /يونيو 30واتسم أداء المشروع بالجودة، منذ   - 12

 25، أي ما يعادل ) مليون دوالر أمريكي3.5نحو (حقوق سحب خاصة وحدة  مليون 2.26نفقات القرض 

 ترسخ وجود وحدة إدارة المشروع ،لوقت الراهنوفي ا. في المائة من القرض المقدم إلى المشروع

 وتشارك في تنفيذ بكامل طاقتهاوفروعها الالمركزية والمنظمات غير الحكومية الشريكة وهي تعمل 

  .أنشطة المشروع كافة
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) mg.capfida.www نظر، اCAPFIDA( وحدة البرنامج القطري لمدغشقر ويندرج المشروع في إطار  - 13

 SEGSويشارك في مبادرة الرصد والتقييم وإدارة المعرفة المشار إليها بالمختصر الفرنسي 

)net.mada-segs.www(. ويحظى الصندوق بمكانة مرموقة في القطر وهو في وضع جيد يمكِّنه من 

  .االبتكار في مضمار التنمية الريفية

  المخاطر الرئيسية واالستدامة – جيم

)  مربع كيلومتر000 45البالغ (تُبرز وثيقة تصميم المشروع الموقع النائي لمنطقة المشروع وحجمها   - 14

ر الرئيس ومن المخاطر التي وردت في تقري. بوصفهما من مكامن المخاطر الرئيسية

EB 2006/87/R14/Rev.1 بمساهمتهم على النحو المقرر أصالَّالتمويل  احتمال عدم وفاء بعض شركاء.  

لم تؤثر األزمة السياسية في تنفيذ البرنامج القطري والعمل جارٍ في كل المشروعات وهي  وحتى اآلن،  - 15

مات، إذ أن حكومة األمر الواقع تواصل خدمة ديون الصندوق تواصل تزويد السكان المحليين بالخد

وفضالً عن ذلك، أعدت وحدة البرنامج القطري ووحدة إدارة مشروع دعم . وتوفر كل الموارد النظيرة

ل دون والمخاطر واتخذت خطوات للحؤللحد من خططًا للطوارئ   مينابي وميالكيإقليميالتنمية في 

  . األنشطة وذلك في ضوء إرشادات مدير البرنامج القطري خطير فياضطرابحدوث أي 

 ومؤسسات التمويل المزارعينواستدامة البرنامج متأصلة في المشروع، إذ يكمن هدفه في دعم منظمات   - 16

ع باألنشطة الموجودة أصالً والتي ستواصل االضطال) والمقاطعاتالبلديات ( والهيئات الالمركزية الريفي

  .بعد انتهاء المشروع

  األساس المنطقيالمسوغات و – ثانًيا

 مليون دوالر 45.7بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء يبلغ االعتماد المخصص لمدغشقر   - 17

 قام الصندوق بما ،2008كانون األول /ديسمبروفي . 2009–2007للفترة تخصيص الأمريكي خالل دورة 

 مينابي وميالكي في حافظة التمويل التكميلي بغية معالجة أوجه إقليمييلزم إلدراج مشروع تنمية 

  .ن المعنيينقليميالقصور في خطة التمويل األولية ونطاق بعض األنشطة في اإل

بيد أن تكلفة األنشطة . سية االضطرابات السيا وكان أداؤه مرضيا رغم2006وبدأ المشروع في عام   - 18

، والتوجه صوب سالسل القيمة وانسحاب الشريك في )الزراعيةاألساسية سيما تلك المتعلقة بالبنى ال(

وكانت الحاجة إلى نقل األنشطة .  كلها مزيدا من التمويلاستدعتاألراضي والزراعة، حيازة تمويل أمن 

الصندوق موضع نقاش في إلى حساب تحديات األلفية من على نحو سليم المتعلقة بحيازة األراضي 

  .2009حزيران /يونيوفي لألراضي الوطني البرنامج مدغشقر مع 

  مقترحة على اتفاقية التمويلالتعديالت ال – ثالثًا

بما يعادل (حقوق سحب خاصة وحدة  ......سيقدم الصندوق قرضا تكميليا إلى جمهورية مدغشقر يبلغ   - 19

دعم التنمية في لللغاية وذلك للمساعدة في تمويل مشروع تيسيرية بشروط ) دوالر أمريكيمليون  5.17
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وبرسم عشر سنوات مدتها فترة سماح بما في ذلك سنة  40وستكون مدة القرض .  مينابي وميالكيإقليمي

من خالل هذا ل هذا المشروع وَسيمو.  سنويا) في المائة0.75(واحد في المائة ال أرباعخدمة قدره ثالثة 

 2006نيسان  / أبريلفيالذي أقر المتبقي من القرض القرض إضافة إلى الرصيد 

(EB 2006/87/R.14/Rev.1).  

األخيرة  إلشرافاوأوصت كل من بعثة .  هدف أو مكون جديد بهذا القرض التكميلياستحداثولن يتم   - 20

 2008كانون األول /ديسمبرجري في واستعراض الحافظة الذي ُأ) 2008شباط /فبراير(على المشروع 

تنمية  وفق نهج يركِّز على لإلنتاجبتعزيز وتسريع وتيرة األنشطة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة 

ادة توجيه بعض األنشطة في مضماري  تعزيز أو إعإلعادة األموال التكميلية وستستخدم. سالسل القيمة

مكوَّن قاعدة ضمن  من النهج المتبع في التنمية المستدامة ا نهائينتقالاالحيازة األراضي والزراعة بغية 

  .سالسل القيمة والوصول إلى األسواقيقوم على إلى نهج اإلنتاج 

  تكاليف المشروع – رابًعا

: ه هيومصادر تمويل. دوالر أمريكيمليون  23.93ة الكلية للمشروع مع التمويل الجديد قرابة تبلغ التكلف  - 21

دوالر مليون  5.17ما يعادل ب(حقوق سحب خاصة وحدة ..... قرض تكميلي من الصندوق قدره ) 1(

نحو (اصة خحقوق سحب وحدة  مليون 9.1البالغ المقدم من الصندوق قرض األصلي ال) 2(؛ )أمريكي

حقوق وحدة  000 255 ةالبالغالمقدمة من الصندوق منحة األصلية ال) 3 (؛) مليون دوالر أمريكي13.12

 مليون دوالر أمريكي من االتحاد األوروبي؛ 1.62) 4(؛ ) دوالر أمريكي355 000نحو (خاصة سحب 

؛ )والتعاون الوكالة السويسرية للتنمية بما في ذلك(دوالر من المنظمات غير الحكومية  442 000  )5(

  .دوالر أمريكي من المستفيدين 527 000) 7 (؛مليون دوالر أمريكي من الحكومة  2.68  )6(

  التوصية – خامًسا

  : القرار التاليبموجبأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل التكميلي المقترح   - 22

 تعادل قيمته  للغايةتيسيريةمدغشقر قرضا تكميليا بشروط  أن يقدم الصندوق إلى جمهورية :قرر

، وأن يخضع ألية شروط )وحدة حقوق سحب خاصة (..... حقوق سحب خاصةوحدة .... 

  .وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة في هذه الوثيقة

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Logical Framework 

Ranking of Objectives Performance Indicators Means of 
Verification 

Critical Assumptions 
and Risks 

Overall project objective: Improve good governance and land 
security for the rural poor living in the western part of the 
country, to promote the sustainable development of their 
agricultural productive base 
Specific objectives: 
1- Support implementation of the decentralized land use 
management policy(under the framework of National Land Use 
Management Plan (PNF) and the Land and Property Rights 
Directorate (DDSF) nationally, and carry out community land use 
planning actions regionally (Menabe and Melaky) to ensure 
sustainable land tenure security and rights to the rural poor 
2- Improve the productive base of the target sustainably, 
through: optimization of production and improved management 
of small watersheds and application of erosion control and 
agroecological techniques for environmental conservation; 
intensification of farming operations and diversification of income 
earning opportunities through financing micro-projects and 
capacity-building for farmers’ organizations. 
Outputs/Components 
Component 1 – Support to local governance and land 
tenure security (Local governance, capacity building and 
empowerment of farmers organisations, Regional and local 
support for land titling in the project areas, Strengthening of 
national plan, institutions and services). 
Result 1: Establishment of farmers’ organizations and capacity-
building within the project areas 
Result 2: PNF is prepared at the national level and implemented 
in the rural communes within the project intervention area 
Result 3: Access to land and titling of property rights are 
assured for poor populations in small watersheds and on hillside 
slopes in the communes within the project area  
Result 4: regulatory framework for watershed management is 
defined nationally and implemented in the project area 
Component 2 – Sustainable development of the productive 
base (Strengthening farming systems of agricultural production, 
Development of productive infrastructures) 
Result 1: Inland valleys, small watersheds and hillside slopes in 
the project areas are optimized, taking into account 
environmental protection issues, 
Result 2: Intensification of farming operations and 
diversification (microprojects) in the project areas 
Result 3: Construction of 650 km of feeder roads  

- Rate of reduction in prevalence of extreme poverty, + 
malnutrition (children under five) 
-Progress achieved on regulations relating to land tenure and 
agricultural development. 
National level 
- Actual use of public expenditure incurred for 
implementation of this project; 
- Changes in socio-economic impact indicators [RIMS] 
- Funds mobilized to support the National Land Use Plan 
(PNF) and Land and Property Rights Directorate (DDSF) 
approach 
 
Project areas 
- Number of households benefiting from project activities ( 
target 40,000 households) 
- Literacy rate among women and men 
- training sessions in PNF and DDSF services 
- communal land kiosks set up and operational 
- households and women having gained access to land titles 
(RIMS)  
- Number of awareness-raising meetings held at the 
fokontany (FKT) and commune level 
Targets: 21 communes titled; 10 communal offices set 
up; and 2 100 more families with access to land. 
- households benefiting project activities and with improved 
food security (RIMS) 
- farmers by gender having adopted the technologies 
recommended (RIMS) 
- Increase in hectares under rice, soybeans, maize, cassava 
and vegetables (RIMS) and holdings of zebu cattle 
- cases and areas where agroecological techniques have 
been adopted  
- improvement in soil upgrading and protection 
- farmers’ organizations operational, and number of 
members , FO chaired by women 
-Target: Capacity building of 40,000 poor farm 
households. 
- 5 600 new producers with access to irrigated plots 
- 10 000 hectares of additional cultivated area 
- 90 000 tonnes of additional produce 
- 580 diversification microprojects carried out (2 000 
beneficiaries) 

-Poverty surveys 
and reports; 
-RIMS data collected 
by the project 
- Govt. statistical 
reports. 

 
 
-Project Regional 
poverty surveys 
- Project impact 
surveys (start-up, 
midterm, 
completion) 
 
 
 
- Monitoring and 
evaluation surveys 
- Food Security and 
Nutrition Programme 
(SEECALINE) 
statistics 
 
- Annual impact 
assessment reports 
- DDSF studies and 
consultations 
- Land inventory 
records 
- Monitoring and 
evaluation reports of 
land services. 

-Govt’s and donor 
commitments; 
-Rapid approval, 
legislation and enactment 
of proposed policies and 
regulations 
-- Political stability 
- Debt management and 
donor support  
- National policy favouring 
agricultural development 
 
- Absence of natural 
catastrophes or 
exceptional climatic 
events 
- Producers’ capacity to 
adopt a medium-term 
strategy 
 
- Government support for 
operational 
implementation of the 
PNF 
- Capacity of national and 
regional land offices to 
evolve 
- Effectiveness of 
decentralization and 
coordination among 
donors (Millennium 
Challenge Account [MCA], 
European Union [EU]) 
- Motivation of 
populations to develop 
- Mobilization of 
populations to organize 
themselves 
- Degree of acceptance of 
new techniques 
- Availability of quality 
service providers 

الذيل
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