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 ٢٠٠٧ هيولي/ متوز٢٧-٢جنيف، 

 *عمال املؤقت من جدول األ١٣البند 
   ئيةاملسائل االقتصادية والبي

 حتالف األمم املتحدة بني القطاعني العام واخلاص ألغراض التنمية الريفية  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــام   ــاول ٢٠٠٣يف ع ــس  ، تن ــع امل ــس اجلــزء الرفي ــصاديتوى للمجل ــاعي االقت  واالجتم
الترويج لنهج متكامل إزاء التنمية الريفية يف البلـدان الناميـة مـن أجـل القـضاء علـى             ”موضوع  

وأَبرَز اإلعالنُ الوزاري الذي اعتمده اجمللس يف جزئه الرفيـع          . “الفقر وحتقيق التنمية املستدامة   
وقـد اسـتفاد    . الريفيـة  التنميـة    أهـداف ق   لتحقي املصلحة أصحاب التحالفات بني    املستوى أمهية 

ــرارا ــشأن ٢٠٠٥/٤٢  و٢٠٠٤/٤٩ اجمللــس ق ــام     ب حتــالف األمــم املتحــدة بــني القطــاعني الع
مـن هـذا اإلعـالن الـوزاري بوصـفه مبـادرة خمصـصة ابتكاريـة              واخلاص ألغراض التنمية الريفية     

 . للتحالفريادينيين ا بلد باعتبارمهالدومينيكيةمع مدغشقر واجلمهورية للمجلس، 
 أن األمـني العـام     الذي يطلب إىل   ٢٠٠٥/٤٢لقرار اجمللس    ةاستجابهذا التقرير   وأُعدَّ    

هـذين   املتحـدة يف     األمـم عمـل حتـالف     تقريـرا عـن      ٢٠٠٧ لعـام    إليه يف دورته املوضوعية   يقدم  
مـن  املـاحنني   واإلمنـائيني،   عمل املؤسـسات الوطنيـة وخمتلـف الـشركاء          يشمل  رياديني،  البلدين  ال

احلكوميـة  نظمـات غـري     وامل املتحـدة،    األمـم  النمو، ومؤسسات منظومة     البلدان النامية واملتقدمة  
ــر  و. القطــاع اخلــاص و اجملتمــع املــدين  منظمــاتو ــضا يقــدم التقري ــدر أي ــز ق  اتتوصــيات لتعزي

ــة يف   ــات الوطني ــذين اآللي ــده ــى  البل ــاديني عل ــل يف مــ ين الري ــراض التعجي ــشراكة ألغ  شاريع ال
 .يفيةالر التنمية
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 مقدمة -أوال  
 

 معلومات أساسية -ألف  
 
لــس االقتـــصادي  متثــاال لطلـــب اجمل التقريــر هـــو األول مــن نوعــه الـــذي يقــدَّم ا    هــذا   - ١

حتـالف األمـم املتحـدة بـني القطـاعني العـام واخلـاص               بـشأن    ٢٠٠٥/٤٢ قرارهيف  واالجتماعي  
 اجمللــس يف إىل يقــدم تقريــرا أن األمــني العــام إىل، الــذي يطلــب فيــه )١(ةألغــراض التنميــة الريفيــ

 .عمل التحالفعن  ٢٠٠٧ لعام املوضوعيةدورته 
، اعتبـــــار مدغـــــشقر ٢٠٠٥/٤٢و  ٢٠٠٤/٤٩مبوجـــــب قراريـــــه  ،اجمللـــــسأقـــــر و - ٢

 يـه يف قرار ودعـا اجمللـس     . يف التحـالف   والثـاين    واجلمهورية الدومينيكية البلدين الريـاديني األول     
ــرامج ووكــاالت    األمــم املتحــدة، ومؤســسات بريتــون  منظومــة الــدول األعــضاء وصــناديق وب

دعم بـرامج   عنيني إىل   غريهم من أصحاب املصلحة امل    القطاع اخلاص و  ووودز، واجملتمع املدين،    
قـرار  انـسجاما مـع      املـستدامة،    الريفيـة لتنميـة   اهلادفـة إىل التـرويج ل      تـه  مهم يفلف  احـ ت ال ةنشطأو

وذكـر  . ذات الـصلة  لـس   اجملاجلمعيـة و  ومقـررات    وغريه مـن قـرارات       ٥٨/١٢٩اجلمعية العامة   
 علـى  املتخصـصة  ا ووكاالهتـ  هاصناديق منظومة األمم وبراجم   هبا  اليت تضطلع    ةنشطأن األ اجمللس  

تراعـي تنفيـذ إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة               أنتحالف ينبغي   ل ل املستوى القطري دعماً  
 ٦٠/٢١٥وعلى غرار ذلك، أشـارت اجلمعيـة إىل التحـالف بـشكل حمـدد يف قرارهـا                   .اإلمنائية
 .“حنو إقامة شراكات عاملية”املعنون 

 يفاجلـزء الرفيـع املـستوى للمجلـس         يف   الريفيـة لتنميـة   التـرويج ل  مبـادرة   وُولدت فكـرة     - ٣
 مـن  الناميـة  يف البلدان الريفيةج متكامل للتنمية الترويج لنه”ي تناول موضوع ذ ال٢٠٠٣عام  

يف الوثيقـة ذات     رئيـسية    ة علـى توصـي    ءبنا و .“التنمية املستدامة حتقيق  جل القضاء على الفقر و    أ
 إعالنـه  يف   اجمللـسُ أبـرَز   ،  )E/2005/51 (“املاحلالة والتوقعات االقتصادية يف العـ     ”الصلة املعنونة   

ــة )٢(يالــوزار ــة أهــدافجــل حتقيــق أ مــن املــصلحة أصــحاب التحالفــات بــني مجيــع  مهي  التنمي
 .الريفية

__________ 
حتالف األمم املتحدة بني القطاعني العـام واخلـاص ألغـراض التنميـة الريفيـة احللقـة الثالثـة مـن سلـسلة                      يشكل   )١( 

ركة طائفـة  ابتكارات وضعها اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف الـسنوات األخـرية مـن أجـل التـرويج ملـشا                 
أوسع نطاقا من أصـحاب املـصلحة، وهـو يـأيت يف أعقـاب إنـشاء فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات                          

الفرقـــة االستـــشارية املخصـــصة املعنيـــة بالبلــدان األفريقيـــة اخلارجـــة مـــن الـــصراع  و) ٢٠٠٠(واالتــصاالت  
)٢٠٠٢( 

، الفـصل   )A/58/3/Rev.1 (٣ واخلمـسون، امللحـق رقـم        الـدورة الثامنـة    الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،       نظر  ا )٢( 
 .٣٥الثالث، الفقرة 
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 يفاالعتراف بـأن احلـد مـن الفقـر          هو ينسجم مع    ، و تلك الوالية ليستجيب التحالف   و - ٤
الناميـــة، لأللفيـــة يف البلـــدان يـــة ئمنا اإلاألهـــدافلتحقيـــق هـــو عامـــل رئيـــسي  الريفيـــةاملنـــاطق 

 ولكـون معظـم     اعتمادهـا الكـبري علـى الزراعـة       ، بـسبب    الدخلاملنخفضة  البلدان  يف  وخصوصا  
 .الريفية املناطق يف ونسكاهنا يعيش

أصـحاب املـصلحة   هـو مجـع خمتلـف    من إطالق مبـادرة التحـالف هـذه         جمللس  اوهدف   - ٥
لـذا تكمـن مهمـة    .  علـى القيـام بـه منفـردين    كي يتمكنوا معا من حتقيـق أكثـر ممـا هـم قـادرون      

إلنشاء الشراكات؛ وتوفري منـهاج عمـل للتعـاون؛     ار وميسِّازحمفِّالتحالف يف أن يعمل باعتباره      
 .، إىل نتائج هذه اجلهوداجملتمع الدويل، من خالل اجمللسولفت انتباه 

 
 أمهية التنمية الريفية يف البلدين الرياديني -باء  

بـالنظر إىل أن الـسواد      يف عملية التنميـة يف مدغـشقر        رئيسيا   دورا   الريفيةمية  التنتؤدي   - ٦
 هـا  يف املائـة مـن ناجت    ٣٠  نـسبة  الزراعـة وتـشكل   . الريفيـة  املنـاطق    يفمن سكاهنا يعـيش     األعظم  

الثـروة  رغـم   بيـد أنـه     . مدغـشقر  أسـر  املائة من    يف ٨٠توفر فرص العمل لنسبة      و اإلمجايلاحمللي  
فـإن أكثـر    الزراعـي،  وإمكاناتـه اهلائلـة يف اإلنتـاج    الطبيعيـة وارد ترتها البلد مـن املـ  اهلائلة اليت يك  

ــ املائــة مــن يف ٧٠مــن  يف املنــاطق م تقــيم  املائــة منــهيف ٨٥نــسبة فقــر، السكان يعيــشون يف ال
 األهـداف لتحقيـق   يـوي   حهـو أمـر      الريفيـة  املنـاطق    يف الفقـر    مـا يعـين أن القـضاء علـى        . الريفية

 .تفق عليها دوليااإلمنائية امل
ألن أغلبيـة    الدومينيكيـة جلمهوريـة   إىل ا بالنـسبة   عن ذلك أمهيـة      الريفيةالتنمية  وال تقل    - ٧

وعـالوة علـى ذلـك،      . الريفيـة يف املناطق   يقيمون   ،خط الفقر الذين يعيشون دون    الدومينيكيني  
ــاين  ــم يع ــف  معظ ــدومينيكســكان الري ــرص الع   يني مــن ال ــة وف ــوء اخلــدمات االجتماعي مــل س
ضـعف القـدرة   ، والريفيـة التحتيـة   ية  سلسلة من العوامل، منها عدم كفاية البن      كما أن   . احملدودة

الكــوارث ، وحــصول الزراعيــةاألساســية لــتغريات يف األســعار الدوليــة للــسلع  علــى مواجهــة ا
 اقتــصادي حتقيــق أداءق و، مــا يعــ للخطــر الزراعــي، تعــرِّض اإلنتــاَج)األعاصــريمثــل  (الطبيعيــة
يف سـعيها إىل حتقيـق    الريفيـة املنـاطق   وقد أدت هذه الصعوبات اليت تواجههـا     . الريف مطرد يف 

تـتمكن   أن أمـل علـى   لتكـون البلـد الريـادي الثـاين،          الدومينيكيـة اجلمهورية  التنمية، إىل اختيار    
 .احلد من الفقر يف الريفمن تقدمي املساعدة يف املبادرة هذه 
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 لتنمية املستدامة حتقيقا لألهداف اإلمنائية لأللفيةالترويج للشراكات من أجل ا -جيم  
شركاء الــن أىل االعتــراف بــإمفهــوم الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يــستند  - ٨
 والتكنولوجيـة  واملالية   التقنية همتجميع موارد بيستفيدوا من هذه التحالفات     منائيني ميكن أن    اإل

 . املستدامةالريفيةلدعم التنمية 
ــل يف وميكــ - ٩ ــة ن للتعجي ــةالتنمي ــشراكات  الريفي ــ أن مــن خــالل ال ــق  ي ــة حتقي سهل عملي

ــداف ــا في  األه ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــا املتف ــة األهــداف ه ــة اإلمنائي ــسياق،  . لأللفي ــذا ال ــن ويف ه م
شركاء الدومينيكية، السيما مـع الـ     مدغشقر واجلمهورية   من أجل   شراكات  الضروري حشد ال  

دعيم تــساعد يف تــأن هــذه الــشراكات فمــن شــأن .  القطــريصعيدعلــى الــني العــاملمنــائيني اإل
وسيـستحيل  . الريفيـة  بالتنميـة ة  صل املتـ  قـضايا واسعة مـن ال   عىن بطائفة    تُ اليتالسياسات والربامج   

 .الريفيةاملناطق إيرادات زيادة كبرية يف حتقيق  من دون لأللفية اإلمنائية بلوغ األهداف
تراعي بالكامـل مـصاحل فقـراء        أن املتحدة   األمممة  نظوينبغي مل على الصعيد القطري،    و - ١٠

مــساعدة اإلمنائيــة، عمــل األمــم املتحــدة لل وإطــارالتقيــيم القطــري املــشترك الريــف يف عملــييت 
 مـن   املباشـرة لمـشاركة   عـن طريـق التـرويج ل      ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر،           وكذلك يف   

الريفيـة حتديـدا    التنميـة   يـسية الـيت تعتـرض       حتديـد الـشواغل الرئ    واملعنيـة    الريفيةاملنظمات  جانب  
واألوسـاط  منظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسـسات         احلكوميـة و  املنظمـات غـري     وتـضطلع   . مباشرا

شراكات الـ مشاركة القطـاع اخلـاص يف       إذ توفر   . لشراكاتالترويج ل دور فاعل يف    ب ةكادميياأل
 . املستدامةالريفيةلتنمية إمكانات هائلة من أجل الترويج لبني القطاعني العام واخلاص 

 
 التقريربنية  -دال  

 وإجنازاته وما يواجهه من حتديات وعوائـق مـستمرة          لتحالفعمل ا هذا التقرير   يدرس   - ١١
توليهـا   الـيت  ةلويـ منـه األو  األول فـرع الويشرح . الريفيةلتنمية يف الترويج للشراكات من أجل ا   

 اآلليـات  إنـشاء  الثاين   فرعالويناقش  . الريفيةة  لتنميل الدومينيكيةا مدغشقر واجلمهورية    تحكوم
. املـصلحة  أصـحاب لـشراكات مـع خمتلـف    الترويج لالوطنية يف هذين البلدين والتقدم احملرز يف       

علـى   والدعوة العاملية    ةاسيئ تعزيز قدرات حتالف مدغشقر واللجنة الر      أمهية الثالث   فرعالوُيربز  
ويطــرح .  علــى املــسار الــسريعالــشراكاتلوضــع باعتبارهــا منــهاج عمــل فعــاال   تفعيــل األداء

 .دابري لتحسني عمل التحالفاختاذ تقترح احليوية كما ياخلتامي بعض القضايا الفرع 
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بلــدين يف ال )٣(ةاملــصلح قــدمها أصــحابمات اســهإالتقريــر مــن واســتفاد معــّدو هــذا   - ١٢
ا املنظمــات غــري  الــدعم الــيت تقــدمهةنــشطأ معلومــات عــن أيــضاالتقريــر يتــضمن و. ريــادينيال

مدغـــشقر واجلمهوريـــة كـــل مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص يف احلكوميـــة و
 .الدومينيكية

 
 عمل التحالف -ا ثاني 

 
 حتالف مدغشقر -ألف  

 ٢٠٠٤عــام ، يف حتــالف مدغــشقر ، القطــريأُنــشئت آليــة التحــالف علــى الــصعيد      - ١٣
وزراء مدغـشقر   ويرأس رئيس   . الريفيةمية   التن يفلشراكات  لترويج ل مبوجب مرسوم حكومي ل   

 األربــع مــن أصــحاب موعــات اجمل املــستوى مــن ورفيعــالــيت يعقــدها مــشاركون  جتماعــات اال
ــي   ــصلحة وه ــامل ــة، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري    ة،احلكوم ــة األوســاط  واحلكومي املالي

:  املتحــدةمــملأليف هــذه االجتماعــات عــضوان مــن الفريــق القطــري التــابع ويــشارك . والتقنيــة
منظمـة األغذيـة     وممثـل    اإلمنـائي  املتحـدة    األمـم ملمثل املقيم لربنامج    ا/املنسق املقيم لألمم املتحدة   

 أُعلـنَ  أن اليت سـبق     األولوياتضمن  بشكل مناسب   عمل التحالف    ويندرج   .)الفاو(والزراعة  
خطـة   املـبني يف  ز النشاط االقتصادي والتغلب علـى الفقـر علـى النحـو    يحفت البلد ل  اعنها يف رؤي  

 .اهتاولويصدارة أ الريفيةالتنمية واليت حتتل فيها مؤخرا اليت أُطلقت مدغشقر عمل 
و دعــم موظفــلــه  املــصلحة، أصــحابمــن إدارة فريــق أُنــشئ ضــمن حتــالف مدغــشقر  - ١٤

مـن سـتة   ويتكون هذا الفريق . السنويةيف تنفيذ خطة العمل   املنتظم  لتعاون  لضمان ا ،  تابعون له 
ممثلـو حتـالف    وعقـد   . فريقال شهرية، تقدَّم إىل  تقارير  يصدران  ن  اديررمسيني، بينهم م   مسؤولني

ضـرورة  يويورك بـشأن    وننتاناناريفو  أ يف   اإلمنائي املتحدة   األمممدغشقر اجتماعات مع برنامج     
تـصال  اال ةنـشط مـن أ   دعـد بمدغشقر  كما اضطلع  حتالف     . توفري الدعم التقين واملايل للتحالف    

 . املبادرة يف البلد هذهفرص اليت تتيحهااجلمهور والترويج لل هبدف توعية
 

__________ 
ــة        )٣(  ــة، ومنظمــة األغذي ــة الدومينيكي ــر كــل مــن حكومــة مدغــشقر، واجلمهوري ــدم إســهامات يف هــذا التقري ق

 رنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،       والزراعة، والصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، وب              
صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا   و

الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، و اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا، ومنظمــة األمــم املتحــدة  
ائي للمـرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،      ،وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـ    )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة العمل الدوليـة، وصـندوق النقـد              
 .الدويل، واملنظمة البحرية الدولية
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 اإلجنازات: الترويج للشراكات - ١ 
 يف الريفيــةلتنميــة ُتطلــق تروجيــا ل الــيت الــشراكة علــى مــشاريع يقــدم هــذا الفــرع أمثلــة - ١٥

 .٢٠٠٤يوليه /متوزمدغشقر منذ 
التقنيـة  ساعدة  فهـي قـدمت املـ     . إنشائهلتحالف منذ   تقدم دعما نشطا ل    الفاووما فتئت    - ١٦

ياديـة يف البلـد، مـا أدى إىل مجـع رابطـات             جماالت ر ستة   مراكز اخلدمات الزراعية يف      يف إنشاء 
ة الريفيـ ، بغيـة تقـدمي االعتمـادات         مع منظمات القطاع اخلـاص     صعيد املقاطعات املزارعني على   

 إىل التقنيــةساعدة املــأيــضا قــدمت و. النقــل والتــسويقة، فــضال عــن تيــسري  زراعيــالدوات األو
 احليوانيـة وزارة الزراعة والثـروة    وستعمل  . احلكوميةواملنظمات غري   ية احمللية   احلكومالوكاالت  

ــصا ــن االحتــاد   األمســاك،د ئوم ــل م ــن   واألورويب بتموي ــساعدة باالســتفادة م ــةامل ــة  املالتقني قدم
قاطعـات  يـع امل  يف مج مراكـز    علـى إنـشاء    ،وشركاء آخرين على مـدى ثـالث سـنوات        الفاو   من
األلفـي   التحـدي حـساب   ملبادرات املـصارف يف إطـار        ةلية ومكمِّ مواز  وهذه املبادرة  .١٠٣ الـ

التابع للواليات املتحدة األمريكية وبرنامج توسيع نطـاق األعمـال التجاريـة واألسـواق اخلـاص           
عمـال التجاريـة    بوكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، اهلادفـة إىل إنـشاء مراكـز لأل                  

، ومراكز تابعـة لربنـامج توسـيع        مناطقمخس   األلفي يف  التحديساب  تابعة حل  مراكز(الزراعية  
تــسعى إىل حتقيــق أهــداف مماثلــة ) أخــرىمنــاطق نطــاق األعمــال التجاريــة واألســواق يف أربــع 

 .الفرص التجارية يف القطاعات الزراعية يف البلدتتمثل يف تعزيز 
يف جزيـرة   السـيما   يف تنميـة فـرص التـصدير يف املنطقـة،           تنـشط أيـضا     و  الفـا وما فتئـت     - ١٧

الزراعيـة،  للتعاونيـات  احتاد ريونيـون  بالتعاون مع فقد ساعدت هذه املنظمة،   . اورةريونيون اجمل 
وهــو برنــامج فرنــسي ُيعــىن بتعاونيــات املــزارعني، جمموعــات املنــتجني الــزراعيني مبدغــشقر يف    

 كما أطلقت الفاو مبـادرة    .  إىل ريونيون  لتصديرلمع تأمني سوق     اعتماد وسائل أفضل لإلنتاج   
التعاون بني مدغـشقر     و االستثمارالترويج لفرص   مشاريع عرب احلدود يف     بعرض   أخرىرئيسية  

موريـشيوس ومدغـشقر   مـوظفني مـن     عمـل بـني     الفاو عقد اجتماعـات     ويسرت  . وموريشيوس
األمســـاك، ووزارة التجـــارة د ئ ومـــصاانيـــةاحليووزارة الزراعـــة والثـــروة  بالتعـــاون الوثيـــق مـــع

األلفـي، وبرنـامج توسـيع نطـاق األعمـال           التحـدي حساب  والصناعة وتنمية القطاع اخلاص، و    
وكانت زيـارة التبـادل مفيـدة أيـضا يف         . التجارية واألسواق، وبعثات التبادل التقين بني البلدين      

احلـصول علـى االعتمـادات،      : شقرحتديد العوائق اليت تعترض تنمية األعمـال التجاريـة يف مدغـ           
واألرض، واألنظمة اجلمركية، والقيود املفروضة حلماية صحة النبات، واللوجـستيات ومرافـق            

 .التخزين والتجهيز



E/2007/61
 

8 07-33680 
 

بتوفريهـا استـشاريا     يف النواحي الفنية للـصناعة الغذائيـة       الدعم التقين    الفاو قدمت   كما - ١٨
مركـز زراعـي وتقـين      ة اهلنـد تركيـب      حكومـ  وسـتمول    . حلكومة مدغـشقر   املشورةمن  يسدي  
 الفـــاو، ســـاعدت ٢٠٠٦  عـــامويف.  ومقاطعـــة تاماتـــاففاكينانكـــاراترامنطقـــة يف  )٤(رمتطـــو

كمـا جـرى   .  الزراعيـة  التجاريـة األعمـال   لدعم مبادرات   ة  نشطمن األ يف تنفيذ طائفة    مدغشقر  
 حمـددة ج عمـل    السيما مـن خـالل إنـشاء منـاه        لشراكات بني القطاعني العام واخلاص      الترويج ل 

املــزارعني والرابطــات التجاريــة  رابطــات  مجــع إىلهتــدف ) مثــل منــهاج عمــل مرصــد رايــس  (
ليتــشي وال واألمســدة عمــل متعلقــة بــاألرزّ يف وضــع منــاهج الفــاو وشــاركت . والقطــاع العــام
 .اوالبصل والبطاط

 الــدويل للتنميــة الزراعيــة،الــصندوق ، هــي رومــاقــدمت أيــضا وكالــة أخــرى مقرهــا و - ١٩
. الريفيـة ني القطـاعني العـام واخلـاص يف املنـاطق           الترويج للشراكات بـ   لتحالف يف   ا ل نشطدعما  

الـصندوق  مـا فتـئ    الريـف،  يفحلـد مـن الفقـر    ابع املركّـب الـذي يتـسم بـه ا    لطـ وبغية التصدي ل 
ــشركاء مــن القطــاعني العــام واخلــاص   يعمــل مــع  ، بينــهم احلكومــات، جمموعــة متنوعــة مــن ال

ــة   ــماومؤســسات منظوم ــة، و واملنظمــات غــري  ، املتحــدةألم ــدين   احلكومي منظمــات اجملتمــع امل
 اإلنتاجيــة زيــادة ادفــة إىلوضــع وتنفيــذ املــشاريع والــربامج اهل   مــن أجــل  والقطــاع اخلــاص،  

يف ة شواملهمَّــــيفة الــــضعفئــــات الــــسكان الفقــــراء وإيــــرادات  والغــــذائي واألمــــنالزراعيــــة، 
 .الريفية املناطق

والزراعيـة   الدويل للتنمية الزراعية يستثمر يف مشاريع التنمية الريفية         الصندوق  وما فتئ     - ٢٠
يـدعم  هـو  و  .مناطقهـا الريفيـة   يف مدغشقر اليت يستفيد منها العديد من األشـخاص املقـيمني يف         

منظمـات    مليـون دوالر مـصممة لتعزيـز         ٤٢قيمتـها اإلمجاليـة     تبلـغ   حاليا ثالثة مشاريع جاريـة      
ووصـوهلم  اخلاصـة باملنـاطق الريفيـة    ات دتمـا عل حصول الفقـراء علـى اال  املزارعني، وحتسني سب  

وأول هـذه املـشاريع مـشروع يرمـي إىل              .على زيادة اإلنتاج الزراعـي     إىل األسواق، واملساعدة    
 تقـوم بـه مـن إصـالح     امـ   يدعم حكومة مدغـشقر يف     ،منطقيت مينايب وميالكي   تعزيز التنمية يف    

املـشروع   ويهـدف   . ظام مـنح سـندات امللكيـة يف سـاحلها الغـريب           حلقوق استخدام األراضي ون    
سـبل وصـول املنـتجني الـصغار إىل        إىل حتـسني     ، برنامج زيادة الـدخل يف املنـاطق الريفيـة         ،الثاين

عـن  قيمـة إىل منتجـاهتم       إعطـاء القيمـة للمنـتج، ويـضيف        األسواق من خالل اتباع هنج سلسلة       
. ارعني واملصنعني والتجـار واملـصدرين يف الـساحل الـشرقي          املز دعم التعاقد املنصف بني     طريق  

 الـذي يرمـي إىل زيـادة دخـل     ،مندراريالعلوي لنهر وض احل مشروع تنمية  ،الثالث واملشروع  

__________ 
 )٤( www.tana-cciaa.org. 
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 من املـزارع    )مدغشقريف  األراضي اجلافة اجلنوبية    (املشروع   سكان األرياف املقيمني يف منطقة      
 .ريف وتعزيز األمن الغذائيلا ، وحتسني أحوال معيشة فقراء وغريها

لـصندوق الـدويل للتنميـة    ل، وافـق اجمللـس التنفيـذي    ٢٠٠٦ديـسمرب   /ويف كانون األول    - ٢١ 
الـــذي حيــدد اســـتراتيجيات   برنـــامج الفــرص االســـتراتيجية القطريــة ملدغــشقر    الزراعيــة علــى   

امج وقـد أعـد هـذا الربنـ     .٢٠١٢-٢٠٠٧علـى مـدى الفتـرة     الصندوق وأولوياته يف مدغـشقر     
 ةســتراتيجياليقــوم علــى ا هــو املــصلحة اإلمنــائيني و  مــع احلكومــة وأصــحاب  الوثيــق بالتــشاور 

 .خطـة عمــل مدغــشقر  وطنيــة، وال ســيما  المنائيـة اإلســتراتيجيات الوطنيـة للحــد مـن الفقــر وا  ال
مـشاركة  حتقيـق  مدغـشقر   لـصندوق يف    لستراتيجية التنفيذيـة    لالوتشمل األهداف االستراتيجية     

يف تعزيـز النمـو االقتـصادي يف         شيا وهدف احلكومة املعلن املتمثـل       ان القطاع اخلاص مت   كبرية م 
  .املناطق الريفية

مــن خــالل    الناشــئةلــشراكاتاإىل  انــشطدعمــا برنــامج األغذيــة العــاملي دم أيــضا قــو  - ٢٢ 
والقطــاع  أهــداف التحــالف، شــراكة بــني القطــاع العــام  وانــسجاما حتــالف مدغــشقر، وأقــام، 

 هــــيأدخلــــت شــــركة خاصــــة  و.اص يف مدغــــشقر ترمــــي إىل تعزيــــز التنميــــة الريفيــــةاخلــــ
 Semi Direct de Madagascar  ، بالتعاون مع املنظمة غري احلكومية  Tany sy   Fampandrosoana  ، 

نوعا حمسنا من بـذور األرز يف جنـوب شـرق البلـد املتـضرر بـشكل مـزمن مـن              ٢٠٠٤يف عام   
ربنـامج اتفاقيـة لتجفيـف      ال، وقع هـذا االحتـاد مـع         ٢٠٠٥يوليه  /ويف متوز   .األمن الغذائي  انعدام  
لتحـسني اإلنتـاج الزراعـي مـع          مـشروع    تنفيـذ املـستنقعات مـن أجـل       أراضـي   هكتار من    ٤٠٠

ضـعف  الـيت تـضر بأ     اهليكليـة    األمن الغـذائي    انعداممعاجلة مشكلة   ، وذلك بغية    اجملتمعات احمللية 
فيتوفينـــاين  -فاتوفــايف  إقلـــيم ماناكــارا الواقعــة يف    ليــة يف منـــاطق  اجملتمعـــات احملفئــات   وأفقــر 

ــا يف جنـــوب   ــاون، قـــدمت شـــركة    .شـــرق البلـــد وفوهيبينـــو وفارافانغانـ ــذا التعـ ــار هـ  ويف إطـ
 Semi Direct  زراعيـة    تقنيـات اعتمادملزارعني لتشجيعهم على إىل ا البذور احملسنة والدعم املايل

األغذيــة لتلبيــة احتياجــات اجملتمعــات يف تقــدمي ربنــامج أيــضا ال وســاهم  .إلنتــاجل  أفــضلوبيئيــة
  .لحصادلة سابقألنشطة الزراعية المن ااحمللية خالل العام األول 

زار مدغشقر فريق ميثل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف      ،٢٠٠٦يونيه /ويف حزيران   - ٢٣
 تكــاليفللالحتياجــات وتقــدير لم ومــشروع األلفيــة ملــساعدة احلكومــة يف إعــداد تقيــي  أفريقيــا 
ــة ل ــة   الالزم ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــتخدم   .تحقي ــذا واس ــة عمــل    ه ــداد خط ــيم يف إع التقي

لـدمج  اليت وضعتها احلكومة    املمتدة على مدى مخس سنوات       مدغشقر اليت متثل اخلطة اإلمنائية    
 .األهداف بالكاملهذه 
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باملؤسـسات   مـم املتحـدة اإلمنـائي للنـهوض      مبادرة برنامج األ  نشطشكل  بوقد يسرت     - ٢٤ 
يف خمتلـف   صاحل الفقـراء  ومراعية ملـ مشاريع جتارية ابتكارية   يف مدغشقر قيام    التجارية املستدامة   

بالبيئــة، وتــشجيع  لــسياحة غــري الــضارة  ل التــرويج  وتــشمل األنــشطة املــضطلع هبــا   .القطاعــات
يــدروكربون، اهلواملتوســطة يف قطــاع  ة اسـتخدام الطاقــة الشمــسية، وتعزيــز املؤســسات الــصغري 

تنويــع مــصادر الطاقــة، واعتمــاد عالجــات  التــرويج لالــصناعية، و ودعــم مركــز الطاقــة الرحييــة  
  .مادة أرتيميسيننيمستمدة من مضادة للمالريا 

التمويـل البـالغ    وأجرى صندوق األمم املتحدة للمـشاريع اإلنتاجيـة دراسـة عـن قطـاع           - ٢٥
واملـصرف املركـزي     أجازها أصـحاب املـصلحة واحلكومـة        قد  و  .القطاع املايل الصغر وعالقته ب  

 .واجلهـات املاحنـة    ومؤسسات التمويل البالغ الصغر واجلهات املرتبطة هبـا واملـصارف التجاريـة             
املـشاركة لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة للتمويـل           وشارك أصحاب املـصلحة يف عمليـة قائمـة علـى             

هتـا احلكومـة    قر وأ ،٢٠٠٤مـارس   /وطنيـة عقـدت يف آذار       حلقة عمل    مدت يف البالغ الصغر اعتُ  
احلكومـة واجلهـات    ممـثلني عـن     وتـشرف جلنـة توجيهيـة تتـألف مـن            . ٢٠٠٤يونيـه   /يف حزيران 

رف ااملـص أصـحاب  املرتبطـة هبـا ورابطـات     املاحنة ومؤسسات التمويـل البـالغ الـصغر واجلهـات       
وتـضطلع وحـدة      .العمـل  ما يتعلق بتنفيذ خطـة       يفالتوجيه  قدم  تاالستراتيجية و هذه  على تنفيذ   

 .العمل لية مبهمة التنفيذ اليومي خلطة اتنسيق داخل وزارة امل
األسـر  لـصندوق يف زيـادة سـبل حـصول        مدغشقر التابع ل  ويتمثل اهلدف العام لربنامج       - ٢٦ 

تنفيـذ  مـستدامة مـن خـالل دعـم         املعيشية ذات الدخل املنخفض علـى اخلـدمات املاليـة بـصورة             
 مـستدام،   على حنـو  مالية متنوعة ومناسبة ومتزايدة       ما سيؤدي إىل توفري خدمات       ،االستراتيجية

 يدعم الربنـاجم  الـ ويـشمل     .تغطيها مؤسسات التمويل البالغ الـصغر      ال  يف اجملاالت اليت    سيما   ال
 .كفـاءة  ب هااالستراتيجية وتنفيـذ   وتنسيقجيد التنظيم   إنشاء قطاع    تنظيم إطار مؤسسي يضمن     

 .الريفية  على سبل احلصول على اخلدمات املالية يف املناطق االربنامج إجياب  تنفيذ هذا ؤثروسي 
  يف تقـــدمي الـــدعم مـــن شـــركة رئيـــسيبـــدور يـــضطلع حتـــالف مدغـــشقر مـــا فتـــئ و  - ٢٧ 
 Land   O’Lakes, Inc.  غ خطــة رئيــسية للتنميــة الريفيــةوإىل وزارة الزراعــة لتمكينــها مــن صــ  .
منظــور شــامل تــوفري ، إىل ٢٠٠٤أبريــل /نيــسانبــدأ العمــل هبــا يف  اخلطــة الــيت   هدف هــذوهتــ 

 قـــق حيو  .خطـط سـبق وضـعها    مـن    ينفـذ  ا  ملـ  و  أخـرى  واستراتيجية للعمـل ملـا يبـذل مـن جهـود          
،  املوجـه حنـو الـسوق   األعمـال التجاريـة  أقـصى قـدر مـن تركيـز         النهج اجلديد املعتمد يف اخلطة      

 .ستدامتهاالالتنمية الريفية وب النهوضريع لتس وهو تركيز أساسي 
تؤســـس  نعـــاش املؤســـسات، وهـــي جلنـــة دعـــم ملغاشـــية إ دعـــمبالتعـــاون مـــع جلنـــة و  - ٢٨ 

ــات    ــى اجملموعـ ــدة علـ ــادرات جديـ ــاري  الـــشركات وتعـــرض مبـ ــى التجـ ــسية ذات املنحـ الرئيـ
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م والزراعــة التمويــل ومــا يتــصل بــذلك مــن دعــ   املــصلحة، وفــرت منظمــة األغذيــة   ب اصــحأل
ــرة مــن آذار  ديري حتــالف مدغــشقر يف  ملــ ــشرين األول /الفت ــوبر /مــارس إىل ت ويف   .٢٠٠٤أكت

التعاون الوثيـق الـذي أقـيم       وكان  . ، قرر الصندوق أيضا دعم اللجنة     ٢٠٠٥  يناير  /كانون الثاين 
متـصال يف املقـام األول    ،ومنظمـة األغذيـة والزراعـة    لتحـالف التابع ل  بالزراعة   املعينقطاع  البني  
مخسة من املشاريع اليت قدمتها وزارة الزراعـة          ُحددتو  .وضع مشاريع مقبولة لدى املصارف    ب

توليـد الـدخل مـن    التـرويج ل كمشاريع مقبولة لدى املصارف تركز علـى      بالتعاون مع التحالف    
 . النطاقةضيقعمال التجارية الزراعية الاألخالل 

ت اجملتمــع املــدين يف بــرامج التنميــة وســامهت أيــضا املنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــا  - ٢٩ 
نيويـورك    الـيت مقرهـا     .Non-Profit Computing Inc  وأقيمت شراكة ناجحة بني شركة   .الريفية

نتـائج هامـة، مثـل       وحققت هذه الشراكة      .ونوادي الروتاري يف نيويورك ومقاطعة أنتاناناريفو     
  شــركةوتربعــت  .دغــشقر يف ســامبايناإنــشاء أول قريــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت مل

 Non-Profit Computing Inc ٢٠٠٥   ملقاطعـة أنتانانـاريفو يف عـام    عمال مـست ابو حاسـ ٤٨٣ ـ ب .
الـسلطات احملليـة    سد الفجوة الرقمية بـني  يف وكانت الشراكة هتدف إىل تقدمي املساعدة التقنية  

التحالف يف إقامـة شـراكة بـني املقاطعـة           د  وساع  .واملدارس يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية     
ــاريفو   ــاري يف أنتانان ــادي الروت ــة   ون ــساعدة التقني ــاة   مــستخدمي إىل لتقــدمي امل احلواســيب املقتن

ــى حتــسني إدارة      .احــديث ــد ســاعد املــشروع عل ــدارس شــؤون القــرى وحتــسني مــستوى   وق امل
  .املقاطعة يف 
يف جمـــال  حتويـــل ســـامباينا إىل قريـــة منوذجيـــة واســـتقطبت املرحلـــة الثانيـــة الراميـــة إىل  - ٣٠ 

الواليـات املتحـدة    (واالتصاالت شركاء إضافيني مثل جامعة أوكالهوما        تكنولوجيا املعلومات   
الثقــايف والــسمعي والبــصري يف منطقــة البحــر األبــيض املتوســط   ومرصــد االتــصال ) األمريكيــة

 ألمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         منظمـة ا   يعمـل بـشكل وثيـق مـع         الذي  ،  )إيطاليا(والعامل  
جامعـة ميالنـو    (املـشروع عـدة جامعـات        ويشمل أصحاب املصلحة اآلخرون يف        .)اليونسكو(

 جامعــــة القلــــب األقــــدس الكاثوليكيــــة   و    Politecnico di Milano للعلــــوم التطبيقيــــة 
Universita Cattolica del Sacro  Cuore  ــروك و ــتوين بـ ــة سـ ــركات)  جامعـ ــة ، وشـ  خاصـ

، ومنظمــات اجملتمــع املــدين ) يب.تــو.واتــر يبو مايكروســوفت وســيمنس وتيليــسباتزيو وبيانيتــا  (
  .وحكومة مدغشقر 
ــشر يو  - ٣١  ــتخدام    وهـــدف املـ ــة باسـ ــات احملليـ ــعيد اجملتمعـ ــى صـ ــر علـ ــة الفقـ ع إىل مكافحـ
  بديلــة نظيفـة  طاقــةإجيـاد مــن أجـل  وتكنولوجيــا املعلومـات واالتـصاالت    ديـدة  اجلتكنولوجيـا  ال

وقـد قـدمت هـذه املبـادرة خـالل مـؤمتر القمـة العـاملي                  .وإنعـاش اجملتمعـات احملليـة      ومياه نظيفـة  
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مث بـدأت عمليـة   . ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف تونس العاصمة يف تـشرين الثـاين        جملتمع املعلومات املعقود    
لم الــتع ) أ(  :وتكــرار هــذا املــشروع يف قريــة ســامباينا بتقــدمي أربــع خــدمات رئيــسية         تنفيــذ 

 دراسة رقمية تشرف عليها جامعـات ذات خـربة واسـعة يف هـذا               غرفاإللكتروين، من خالل     
قـدم اخلـدمات    يي  ذ يف مرافـق الرعايـة الـصحية احملليـة، الـ           “التطبيب مـن بعـد    ”و  ) ب(اجملال؛   

ي ميكنـه يف آخـر املطـاف إجـراء عمليـات جراحيـة صـغرية مـن خـالل                    ذ، وال والرضعللحوامل  
 ،مرافــق اإلدارة اإللكترونيــةو) ج(البحــث احملليــة والدوليــة؛  ت ومراكــز ملستــشفيامــن اشــبكة 
فيهــا اســتخدام بــرامج  حكومــة احملليــة ميكــن للمجتمــع احمللــي أن يــتعلم لل  جمهــزة مكاتــبوهــي

الربيــد اإللكتــروين وجتهيــز    تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، مثــل اإلنترنــت وبراجميــات      
والتراخيص والوثـائق    األساسية، مثل توزيع بطاقات اهلوية      النصوص، واحلصول على اخلدمات     

ويهـدف املـشروع إىل     .واملشورة القائمة على اإلنترنت لتحسني اإلنتـاج الزراعـي   ) د(الرمسية؛  
 .وأنشطة اقتصادية جديدة يف القرىتوليد مشاريع جتارية 

 اإليطاليــة الــشركة، دخــل حتــالف مدغــشقر واملرصــد يف شــراكة مــع ٢٠٠٦ويف عــام   - ٣٢ 
 التربع للقريـة مـن خدمـة        ت عرض يتال) شركة يوتلسات لالتصاالت  (اخلدمات الساتلية   لتقدمي  

وهــو مــا يتوقــع أن يتــيح للمــشروع توســيع نطــاق   سنة واحــدة،  لــ جمانــااإلنترنــت عــرب الــساتل
ــرامج تتطلــب وجــود وصــالت لإلنترنــت    ــدء ب ــه وب ــتعلم  التجــارة ا  مثــل ،تغطيت ــة وال إللكتروني

 .ويناإللكتر
ــران  - ٣٣  ــه /ويف حزي ــيس      ٢٠٠٦يوني ــة ورئ ــشروع األلفي ــدير م ــشقر م ــا حتــالف مدغ ، دع

مـع حكومـة     ويف اجتمـاع      .تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة    خاصة ب مشاريع   املرصد إىل وضع    
 . كأول مشروع ملدغشقر مـن مـشاريع قريـة األلفيـة األفريقيـة       سامبايناقرية   مدغشقر، اختريت   

 مــشروع األلفيـة ومعهــد األرض يف  اومهـ بالـدعم مــن قبـل مروجيــه،    املــشروع هـذا  حظى وسـي  
األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـذي سـيتبع هنجـا منطلقـا مـن                 جامعة كولومبيا، بالتعـاون مـع برنـامج         

األهــداف لتحقيــق نتــائج مبكــرة اخلطــة  حتقــق أن توقــع ُيو  .القاعــدة إلخــراج القــرى مــن الفقــر
الفقر واجلوع واألمراض واألميـة وتـدهور البيئـة، حبلـول            باحلد من   منها  قة  اإلمنائية لأللفية املتعل  

م املــايل لتنفيـذ قريـة األلفيــة    كوريــا بتقـدمي الـدع   مجهوريـة حكومـة  وقـد تعهــدت  . ٢٠١٥عـام  
  .مدغشقر يف
األمسـاك نظمـه معهـد       وشارك ممثل لتحالف مدغشقر يف برنامج تدرييب يف جمـال تربيـة               - ٣٤

 ،أوكالهومـــا يف روزاريفيـــل تـــصلة بـــالفقر ومعهـــد اخلـــدمات العامـــة يف جامعـــة املعلومـــات امل
وركزت حلقـة العمـل التدريبيـة علـى بـدء العمـل         .٢٠٠٦  مايو / أيار١٩ إىل ١٥لويزيانا، من  

وحـضر    .املـستدامة يف البلـدان املنخفـضة الـدخل     بتربية األمساك كمشروع من مـشاريع التنميـة       
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وقدم أحـد   . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٩يف نيويورك يوم     ريبيا للمتابعة عقد    املمثل أيضا برناجما تد   
والزراعة بيانا موثقا بشكل جيد يبني احلاجة املاسـة إىل تربيـة املائيـات               مسؤويل منظمة األغذية    

الـدخل يف   املنخفـضة   صيد األمساك هبدف تكميـل النظـام الغـذائي يف اجملتمعـات احملليـة                لتكميل  
  .األعوام املقبلة

 عمـدة  وأنـشأ أيـضا حتـالف مدغـشقر شـراكة بـني الـصندوق العـاملي للطبيعـة ومكتـب             - ٣٥ 
. مرافـق لتربيـة النحـل    سامباينا تتعلق مبشروع يرمـي إىل زيـادة إنتـاج العـسل والفواكـه وإنـشاء                

 .محاية البيئة  الوقت نفسه يف ويولد هذا املشروع دخال جديدا ويساهم يف
إجــراء   هبــدف ٢٠٠٥راكة مــع جامعــة كولومبيــا يف عــام وأنــشأ حتــالف مدغــشقر شــ  - ٣٦ 

مـن صـنع   وتـصدير منتجـات    دراسات رائدة يف جمال التمويل البالغ الـصغر يف املنـاطق الريفيـة،            
عن التنقيب عن املعـادن الـذي   احملتملة النامجة   االقتصادية والبيئية   و، واآلثار االجتماعية    اإلنسان

 .  MineCore تقوم به شركة التعدين 
برنامج األمـم   /األفريقية ويعتزم مكتب أفريقيا التابع ملؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية            - ٣٧ 

والبلـدان    اتباع هنـج ذي شـقني لتعزيـز فـرص األعمـال التجاريـة بـني مدغـشقر                    املتحدة اإلمنائي 
ــى    ــشاء مكتــب  اآلســيوية للمــساعدة عل ــى     إن ــائم عل ــا وآســيا ق ــني أفريقي ــادل ب ــتاإلنتر للتب  ،ن

عمـال التجاريـة    األ  منتـدى    دورات املـشاريع مـن مدغـشقر يف         أصـحاب تيـسري مـشاركة      علىو
 .ألفريقيا وآسيا

ــا،      - ٣٨  ــصادية ألفريقي ــة االقت ــزم اللجن ــسنتني  خــالل وتعت ــرة ال ــداد ٢٠٠٩-٢٠٠٨فت ، إع
 العـام واخلـاص يف جمـال الـصناعة الزراعيـة            نيالقطـاع بـني   شراكات  الـ الورقات عن    جمموعة من   

وتعتــزم اللجنــة أيــضا تنظــيم اجتمــاع رفيــع املــستوى بــشأن         .ةيــة الزراعيــتجاراألعمــال الو
ــاعبـــــني شراكات الـــــ األعمـــــال  الـــــصناعة الزراعيـــــة وواخلـــــاص يف جمـــــايل  العـــــام نيالقطـــ
 .ةيالزراع  ةيتجارال
 

 ر والتحدياتاثآلا  - ٢ 
بـني القطـاعني العـام     علـى الـشراكات   ة املترتبـ  اآلثارمثلة عن   لبعض األ رد أدناه عرض    ت - ٣٩

 . التنمية الريفيةألغراضواخلاص 
 الشراكة ما بني وزارة الزراعة امللغاشية، وبرنامج األغذية العاملي، والـصندوق            حققت - ٤٠

 ا فامباندروسوان، آثـار   ي س وع الغرس املباشر يف مدغشقر وتاين     الدويل للتنمية الزراعية، ومشر   
مـن انعـدام األمـن    مـا فتئـت تعـاين     مـن الـبالد، وهـي منطقـة         إجيابية يف املنطقة اجلنوبيـة الـشرقية        

 ١ ١٠٠وبفضل مشروع لتحسني بذور األرز، متكن املزارعون من إنتاج ما جمموعـه   .الغذائي
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ــة   ٢٥٠طــن مــن األرز غــري املقــشور و    ــا احمللي ــا مــن اللوبي ــاج األرز   ).Niebe( طن وارتفــع إنت
يف حقــول األرز املــزروع بــالطرق الواحــد لــهكتار ل واحــد طــنِّو نطنــاأ ٠,٨ يتــراوح بــني ممــا

، جـدواها وقـد أثبتـت جهـود الـشراكة      . طنا بفضل طرق الزراعـة احملـسنة  ٢,٧٥ إىل ،التقليدية
 املعونــة اإلنــسانية والقطــاع اخلــاص مــن أجــل حتــسني أســباب الــرزق   تحيــث مجعــت وكــاال

 .نائيةلاريفية الناطق املاليومي للمعوزين وأكثر الناس ضعفا الذين يعيشون يف 
وأتاحت خطة عمل االستراتيجية الوطنية للتمويـل الـصغري ومواءمتـها مـع خطـة عمـل         - ٤١

مدغشقر إطارا فعاال حلشد مزيـد مـن املـوارد واسـتخدامها بكفـاءة لزيـادة فـرص الوصـول إىل                     
االسـتراتيجية خطـة عمـل واضـحة مـشفوعة          هذه  وتضمنت   .اخلدمات املالية يف املناطق الريفية    

ويشترك صندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          .مبيزانية
عنوانـه  يف دعم االستراتيجية الوطنية للتمويل الـصغري عـن طريـق متويـل وتنفيـذ برنـامج إقليمـي            

ويـضطلع هـذا الربنـامج الـوطين املنـشأ وامللكيـة        .‘‘ من أجل التنميةجامعةبناء قطاعات مالية ’’
 . يف مدغـشقر   امع، بقيادة عملية بناء قطاع مـايل جـ         املستوى ظى بالتزام حكومي رفيع   الذي حي 

بواقــع (  مــدخر٥٩٢ ٠٠٠ :٢٠٠٩لنتــائج املتوقعــة للربنـامج حبلــول عــام  لمـا يلــي عــرض   ويف
 ٢٩٥ ٥٠٠ مليـون دوالر؛  ٢٢مـدخرات قـدرها   حققـوا  ، و)كل أسـرة معيـشية    لمدخر واحد   

 اليـني  م ٥٦,٨قـروض بقيمـة     حـصلوا علـى      معيشية،   كل أسرة ل بواقع مقترض واحد  (مقترض  
 . يف املائة من الطلب املتوقع٥٠دوالر، أي ما ميثل 

الـيت متـت صـياغتها      اخلمـسية   ‘‘ اخلطـة الرئيـسية للتنميـة الريفيـة       ’’ومن املتوقع أن حتقق      - ٤٢
 :نتيجـتني رئيـستني مهـا   ) Land O’Lakes Inc(يكـس احملـدودة   وال أباالشـتراك مـع شـركة النـد    

مـن ربقـة الفقـر وولوجهـا        )  ماليـني نـسمة    ٣,٥( أسـرة معيـشية ريفيـة        ٧٠٠ ٠٠٠انتشال   )أ(
 مليـون  ١,٧٥( أسـرة معيـشية   ٣٥٠ ٠٠٠إشـراك  و) ب(بيئة أكثر أمانا مـن الناحيـة الغذائيـة؛       

 بزيـادة يف نظم غذائية ذات طابع رمسـي أكثـر وقائمـة علـى آليـات الـسوق، مـا يـسمح                      ) نسمة
اخلطة الرئيسية مـشروع دعـم التنميـة        هذه  وسيمول   . بنسبة الضعفني  ةدخل تلك األسر املعيشي   

 .الريفية التابع للبنك الدويل
وحقق مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يـشترك فيـه كـل مـن مرصـد                 - ٤٣

ــامل، وشــركة         ــيض املتوســط والع ــة البحــر األب ــصري يف منطق ــسمعي والب ــايف وال ــصال الثق االت
 غـرف الدراسـة  ) أ( : ومنظمـة الروتـاري الدوليـة، النتـائج التاليـة     ،احلساب غري الرحبـي احملـدودة  

 طالب تراوح أعمـارهم بـني   ٦٠٠ل منتظم، تدريب ما يزيد على  جيرى حاليا، وبشك  : الرقمية
 ســنة مــن أجــل اإلســراع بــوترية حمــو األميــة الرقميــة يف اجملتمــع احمللــي واســتحداث   ١٥  و١١

مـــع أنكادميانغـــا اجملـــاور؛ جمتل  املـــشروع ليـــشمنطـــاقوجـــرى أيـــضا توســـيع  .عمـــلالفـــرص 
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 سـامباينا بتـشييد حجـرة       جمتمع م، قا ٢٠٠٥يف عام    : للجميع متاحمورد مجاعي جديد    و )ب(
وقــد  .ىل عــامل احلاســوبإاجملتمــع علــى التعــرف هــذا حاســوبية يف مــبىن البلديــة ملــساعدة أبنــاء 

املبادرة كل من اجمللس البلـدي لـسامباينا، وإدارة البلـديات والالمركزيـة،      هذه  اشترك يف تنفيذ    
أصـبح اآلن بإمكـان     و. كية الـسلكية والالسـل    بدعم من وزارات التعلـيم والـصحة واالتـصاالت        

الطالب واملزارعني والباحثني عن عمل ومجيع أفراد اجملتمـع احمللـي تقريبـا أن يتعلمـوا املهـارات                 
 جمهزة بستة حواسـيب متاحـة هلـم لفتـرة مثـاين سـاعات يف         غرف دراسة احلاسوبية األساسية يف    

اطنني على مكافحة الفقـر     املركز املو هذا  وال يساعد    . دوالرا ٢,٥٠بتكلفة شهرية تناهز     اليوم
وبفـضل اسـتخدام    .فحـسب، بـل يـشجعهم أيـضا علـى البقـاء يف القريـة وعلـى توسـيع آفـاقهم          

احلواسيب واألساليب املبسطة للبحث عن البيانات وجتهيزها، أصـبح اآلن عمـل اإلدارة احملليـة               
ساســية مت تــوفري مرافــق حاســوبية للنــهوض باهلياكــل األ :  النهاريــةستــشفياتامل و)ج(أســرع؛ 

وإضــافة إىل ذلــك، جــرى تزويــد  .يف ســامبانيا وأنكادميانغــااألساســية ملراكــز الرعايــة الــصحية 
بـدء العمـل    و) د( يف تينـك املنطقـتني؛       والرضَّـع بتجهيـزات لرعايـة احلوامـل        النـهاري املستشفى  
ئيـة  إذ أصـبح اآلن بإمكـان سـكان املنـاطق النا     . احمللـي النـهاري املستـشفى  عد يف ن ُبمبالتطبيب 

ــة     ــة املتبادل ــى اخلــربة الطبي ــاحلــصول عل ــسلكية    ن ُبم ــصاالت ال ــا االت ــق تكنولوجي عــد عــن طري
ــلكية  ــاتوالالسـ ــشخيص،     . واملعلومـ ــشمل التـ ــدمات تـ ــشفيات خـ ــن املستـ ــبكة مـ ــدم شـ وتقـ

ومـن   .واألشـخاص ذوي اإلعاقـات  والرضَّـع  والوصفات الطبيـة، واخلـدمات اخلاصـة باحلوامـل     
 وأاعة موظفي املستشفيات إنشاء البيانات الدميغرافيـة وإدارهتـا          وجهة نظر إدارية حمضة، باستط    

وســاعدت عمليــة    . وإحالتــها إىل وزارة الــصحة ،عــداد التقــارير، أو جتميــع اإلحــصاءات   إل
احلوسبة مراكز الرعاية الصحية على حتقيق وفـورات عـن طريـق اسـتخدام كميـات أقـل بكـثري                    

 .من الورق، وزيادة اإلنتاجية
اإلمنـائيني  شركاء  الـ الـدعم مـن جانـب       تـوفري قـدر أكـرب مـن         لف مدغشقر أن    وأبلغ حتا  - ٤٤

 يف جمال الترويج لزيادة مشاريع الشراكة بـني القطـاعني           أعلى الوطنية مكانة    ةاآلليكان سيمنح   
دغشقر مـن دعـم ثابـت، فـإن التحـالف      ورغم ما قدمه رئيس وزراء م .العام واخلاص يف البالد

ومل يــتمكن فريــق اإلدارة، الــذي وفــرت لــه منظمــة  .حملــدودة اواجــه صــعوبات بــسبب قدراتــه
علـى النحـو    األغذية والزراعة املكاتب والدعم اللوجسيت، من العمل على حنـو يتـسم بالكفـاءة               

وتـسبب شـح املـوارد املاليـة يف حـاالت مل تـدفع        . نتيجة ملا اعترض سبيله من قيود ماليةاملتوقع
ومبـا أن التحـالف مل يكـن     . هناية املطاف، إىل تـرك العمـل  فيها مرتبات املديرين ما دفع هبم، يف

لديه مديرون متفرغون يف أعقاب إنشائه، فلم تتوفر له سوى قـدرة حمـدودة علـى تيـسري إقامـة                    
مـا فتئـت     هذه املعوقـات، فـإن الـشراكات الـيت أقامهـا التحـالف                بيد أنه رغم   .شراكات كثرية 

 .نتائج ملموسةحتقق 
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 )اجلمهورية الدومينيكية(ية اللجنة الرئاس -باء  
 اللجنة الرئاسية املعنية باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة والتنميـة املـستدامة الـيت أنـشأهتا                تقدم - ٤٥

عمــل حتــالف األمــم املتحــدة بــني الــدعم إىل ، ٢٠٠٤حكومــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف عــام 
ــق إقامــ      ــة عــن طري ــة الريفي ــام واخلــاص ألغــراض التنمي ــة الــصالت مــع  القطــاعني الع شركاء ال

 . على الصعيدين العاملي والوطيناإلمنائيني
 التــرويج اجلمهوريــة الدومينيكيــة علــى وتعمــل اللجنــة وبعــض الــوزارات احلكوميــة يف - ٤٦
توثيـق التعـاون مـع مؤسـسات منظومـة          هبـدف   بادئ التحالفات بني القطـاعني العـام واخلـاص          مل

ــع     ــشراكات م ــدة ال ــيع قاع ــم املتحــدة وتوس ــة    األم ــري احلكومي ــات غ  القطــاع اخلــاص واملنظم
ويـرتبط   .ومنظمات اجملتمع املدين، بغية حتقيق الغايات اليت تتوخاهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

ويتمثــل هــدف فرقــة العمــل املعنيــة   .عمــل وزارة الزراعــة علــى حنــو وثيــق مبواضــيع التحــالف  
 احلد من الفقـر عـن طريـق         العمل على ،  ‘الغذاء أوال ’مبكافحة اجلوع التابعة للجنة، أي برنامج       

ل الستراتيجيات فرقة العمل وتوصياهتا، مبا يشمل الـشراكات بـني القطـاعني العـام      االتنفيذ الفع 
ومتاشــيا مــع هــدف احلكومــة املتمثــل يف زيــادة الــوعي         .واخلــاص ألغــراض التنميــة الريفيــة   

عيد احمللـي، وبتـشجيع مـن مـشروع         باألهداف اإلمنائية لأللفية وتقييمها واالهتمام هبا على الـص        
 متدنييت الـدخل مهـا الـسيبو        مقاطعتنيعملية حتديد   تقود   اللجنة   ما فتئت األمم املتحدة لأللفية،    

   . ذلك فرصا لتوسيع املشاريع املنفذة يف إطار التحالفأتاحوقد  .ومونيت بالتا
 

 اإلجنازات: لشراكاتالترويج ل - ١ 

شركاء الــاللجنــة ويــروج هلــا كــل مــن ع الــشراكات الــيت عــن مــشاريأمثلــة تــرد أدنــاه  - ٤٧
وتتمثــل االســتراتيجية الرئيــسية يف . ٢٠٠٥يوليــه / التنميــة الريفيــة منــذ متــوزألغــراض اإلمنــائيني
 للفقراء عن طريق إقامة شراكات مع احلكومة ومؤسـسات          املالئمةلمشاريع التجارية   الترويج ل 

 . ومنظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص          ،كوميةمنظومة األمم املتحدة، واملنظمات غري احل     
نظر أيضا إىل أن أعدادا كبرية من الـدومينيكيني يعيـشون يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،                  بالو

 جهــودا مــن أجــل تعزيــز  اإلمنــائينيشركاء الــحكومــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة وكــل مــن بــذل 
دومينيكيـة يف الواليـات املتحـدة جلـذب         الشراكات مع املؤسـسات املاليـة وخمتلـف الرابطـات ال          

تدفقات كبرية من احلواالت، وزيادة توسيع قاعدة التجـارة اخلارجيـة واالسـتثمارات األجنبيـة               
 .املباشرة
اجلمهوريــة الدومينيكيــة علــى إعــداد الــدعم إىل  مــشروع األمــم املتحــدة لأللفيــة قــدمو - ٤٨

االسـتثمار يف التنميـة   ’’يـة لأللفيـة املعنـون    تقريرها األول عن تقيـيم احتياجـات األهـداف اإلمنائ     
يوليـه  /شرت نتـائج التقيـيم وتقـدير التكـاليف يف متـوز     ونُـ  .‘‘املستدامة يف اجلمهورية الدومينكية
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ــة  ســتندت، وا٢٠٠٥ ــة القومي ــة إىل  امليزاني ــر  الالحق ــيت حــددها التقري ــات ال ــرزتو .األولوي  ب
بـني اجلنـسني والـصحة العامـة، مبـا يف ذلـك       الزراعـة والتعلـيم واملـساواة     احتياجـات يف جمـاالت  

ومتثلــت اجملــاالت احملــددة  .اإليــدز، والبيئــة واهلياكــل األساســية /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 ، والنــسيج، والتعــدين، والتــصحاح،معــايري اجلــودة املأمونــة  احلكومــة يفحــددهتااألخــرى الــيت 

 ،تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت و، واملؤســسات الــصغرية واملتوســطة، واملاليــة،والــسياحة
 .والطاقة
 برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي واملؤسـسة العامليـة للدميقراطيـة والتنميـة، بالتعـاون                نظمو - ٤٩

مــشاورة إقليميــة عــن اهلجــرة واحلــواالت إجــراء  ،الوثيــق مــع حكومــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة
ــة لــصاحل أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر ا    ســانتو دومينغــو، يف الفتــرة مــن  لكــارييب يفوالتنمي

رح األفكـار حـول     طـ  للمـشاورة    ةف األساسـي  اهـد أل ا توكان. ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٩إىل   ٢٧
إمكانيات استحداث منتجات وخدمات مالية قائمة على احلواالت من شأهنا أن تنهض بـسبل              

ــه   ،عــيش اجملتمعــات املــستفيدة مــن احلــواالت   رابطــات املــدن  وتعزيــز الــدور الــذي تــضطلع ب
عـــل تلـــك جت واستكـــشاف آليـــات ،لـــشتات يف العمليـــات اإلمنائيـــة احملليـــةيف بلـــدان ااألصـــلية 

وشـارك ممثلـو التحـالف عـن كثـب يف عمليـة التخطـيط         .العمليات فعالة وذات طابع تشاركي
 . وأهداف التحالفىن أهداف املشاورة تتماشباعتبار أللمشاورة، 

 لطائفة واسـعة مـن أصـحاب املـصلحة مـن أجـل تقيـيم                ريةمغوأتاحت املشاورة فرصة     - ٥٠
 . علـى اهلجـرة واحلـواالت يف تنميـة البلـدان الـيت تـشهد مـستويات نـزوح كـبرية          ة املترتبـ اآلثار

املنـاطق  /فـضل املمارسـات واآلليـات يف البلـدان    أل تكـرار ) أ( :وتضمنت نتائج املشاورة ما يلـي 
كـشف إمكانـات    و) ب (؛ بني بلدان اجلنوب   ما األخرى، مبا يف ذلك عن طريق الشراكات يف       

 قائمـة علـى احلـواالت، عـن طريـق           جامعـة كبرية وطلب كبري علـى اسـتحداث منتجـات ماليـة            
إقامـــة شـــبكة لتبـــادل املعـــارف وتوحيـــد  و) ج(الـــشراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص؛  

لـشتات  ان ا يف بلـد  إشراك رابطـات املـدن األصـلية          هبدف تبادل املعارف والدروس  املمارسات ل 
س اجلمعيــة العامــة كوثيقــة مــن يوأحيلــت نتــائج املــشاورة إىل رئــ .يف العمليــات اإلمنائيــة احملليــة

ــد يــومي           ــذي عق ــة ال ــة والتنمي ــن اهلجــرة الدولي ــستوى ع ــع امل ــوار الرفي ــائق احل  ١٥ و ١٤وث
 . يف نيويورك٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
مــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق ونظــم مكتــب الــسياسات اإلمنائيــة التــابع لربنــامج األ  - ٥١

األمــم املتحــدة للــشراكات الدوليــة وحكومــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة، منتــدى مــن يــوم واحــد 
صالت بـني احلـواالت والتنميـة، وذلـك يف املقـر، يف نيويـورك،          الـ للقطاع اخلاص الستكـشاف     

 الـيت    مـشاركا مـن الـشركات      ٥٠ املنتـدى مـا يزيـد علـى          مجـع و. ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨يوم  
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ــل  ــتتعام ــصغرية ،احلواالتب ــروض ال ــب    ، والق ــصاالت، إىل جان ــات واالت ــا املعلوم  وتكنولوجي
ــا يف ذلــك صــناديق االســتثمار    الناظمــةهــات اجل ــات و، واجلهــات الداعمــة للمــشاريع، مب  اهليئ

 التوصـل  جـرى ومن االسـتنتاجات الـيت    . والوكاالت احلكوميةاملؤسسات و،املتعددة األطراف
 يف أن تــساعد قــادرة علــى الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص  هــي أندى إليهــا يف املنتــ

حتقيق انتقال سلس من نظام احلـواالت غـري الرمسيـة إىل نظـام احلـواالت الرمسيـة، وأهنـا تـسمح                      
ــةأيـــضا بزيـــادة فـــرص الوصـــول إىل منتجـــات ماليـــة قائمـــة علـــى احلـــواالت      وملبيـــة وجامعـ

وباستطاعة هـذه الـشراكات أن تـساعد القطـاع اخلـاص        .ةحتياجات الفقراء والفئات احملروم   ال
ن طريــق تــسوية ميــدان موازنــة خمــاطر املنتجــات اجلديــدة للقطــاع التجــاري عــ )أ: (عــن طريــق
ــل؛  ــرص  و )ب(التعام ــذين  إىل وصــول أكــرب للإتاحــة ف ــستهلكني ال ــيهم  امل ــذر الوصــول إل ؛ تع

ــدة؛  و )ج( ــا جديـ ــال تكنولوجيـ ــالتثقيف املـــايل و) د(إدخـ ــستهلكني؛ النـــهوض بـ ــتقين للمـ  والـ
تعزيــز اهلياكــل األساســية للمبــادرة باملــشاريع بغيــة هــارات القطــاع اخلــاص مب واالســتعانة )هـــ(

 .خلدمات والقروضااملالية، مبا يف ذلك أمتتة األسواق املالية وحتديد معايري 
ا تحــالف مــن خــالل برناجمهــالاملــساعدة إىل ) الفــاو(قــدمت منظمــة األغذيــة والزراعــة  - ٥٢

اخلاص لألمن الغذائي يف مقاطعة باهوروكو، حيث دعمت رابطات التنمية الريفية مـن خـالل                
أنشطة الفريق املواضيعي الـوطين التـابع للـشبكة املعنيـة بالتنميـة الريفيـة واألمـن الغـذائي، وعـن                     

ــذي        ــة ال ــزارع الُيكَّ ــل م ــشروع تأهي ــل م ــة مث ــشاريع خمتلف ــق م ــذطري ــاد الــوطين    ُنف ــع االحت  م
النــسائية رابطــة ال مــع  ُنفــذالتثقيف التغــذويمعــين بـ كمــا قــدمت الــدعم ملــشروع  .اتللمزارعـ 

 .دور املرأة يف التنميةاملعروفة باسم 
املنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة التـابع     يف وتوشك املرحلة الثانية من مشروع صـغار املـزارعني         - ٥٣

املـشروع  هـذا   خطـيط الـوطين     نفذ مكتب الت  وي .للصندوق الدويل للتنمية الزراعية على االنتهاء     
ــة امل      ــث يــضع الــسياسات الوطني ــشكل مباشــر، حي ــة االقتــصادية واالجتماعيــة   لقــعتب ة بالتنمي

بـالتوازي مـع    احملليـة   وتشمل السياسات حتسني التنـسيق مـع احلكومـات           .واإلقليمية واملؤسسية 
أعلــى فيهــا د توجــالــيت ثالث الــقاطعــات املويــشمل املــشروع  .زيــادة حتويــل املــوارد العامــة هلــا

 .لفقر يف البلدامستويات 
يف املسائل املتعلقـة   شارك اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبتو - ٥٤

مـــا خيـــص التنميـــة الريفيـــة يف  بالتحـــالف عـــن طريـــق تعزيـــز حتـــسني التحليـــل واملؤشـــرات يف
، يف إعداد تقرير لوكاالت متعـددة     اللجنة نشاطا آخر متثل     كما قادت    .اجلمهورية الدومينيكية 

الفـاو، ومعهـد التعـاون يف جمـال الزراعـة يف البلـدان األمريكيـة، ومنظمـة الـصحة للبلـدان                       بينها
منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم            /األمريكية
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واحليـاة الريفيـة يف األمـريكتني للفتـرة          عن مؤشرات خطة العمل للزراعـة        ،)اليونسكو (والثقافة
 والقطــاع اخلــاص وضــع اجلمهوريــة    ةويف ذلــك التقريــر، حللــت احلكومــ   . ٢٠١٥-٢٠٠٣

 الدومينيكية وتقدمها مقارنة ببلدان أخرى يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب يف جمـال              
 ،)اعيــة وغــري الزراعيــةالزر(يــة  مؤشــرا تــراوح بــني الفقــر، والــدخل، والتنميــة الريف ٢٧يــشمل 

الصادرات، واستخدام األراضي، واسـتخدام مبيـدات اآلفـات، وإمكانيـة احلـصول علـى ميـاه          و
ــة االلتحــاق باملــدارس   ــة حلقــة دراســية    .الــشرب، وإمكاني ــة الدومينيكي وُعقــدت يف اجلمهوري

ــد مــن        ــسياحة، وذلــك مبــشاركة العدي ــى ال ــشطة القائمــة عل واجتماعــات عــن جمموعــات األن
ــل أصــحاب ــسياحية    شــبكات املــصلحة املهمــني، مث ــرحالت ال ــادق الكــبرية، ومنظمــي ال   الفن
 القطاع اخلـاص،     داخل وترتب على ذلك العديد من مبادرات التعاون       .، والقطاع العام  احملليني

 .القطاعني العام واخلاصبني و
ن مـع   بالتعـاو  ،وشاركت البعثـة الدائمـة للجمهوريـة الدومينيكيـة لـدى األمـم املتحـدة               - ٥٥

يـــوم اجتمـــاع يف تنظـــيم  ،الغرفـــة التجاريـــة لـــذوي األصـــول اإلســـبانية يف الواليـــات املتحـــدة
األعمـال بأمهيـة االتفـاق      جمتمـع    يف نيويورك من أجل توعيـة أعـضاء          ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ١٢

 األهـداف   حتقيـق العاملي، واملسؤولية االجتماعية، والشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، و            
ــ ــةاإلمنائي ــة       . ة لأللفي ــة الدائم ــاملي، والبعث ــاق الع ــن االتف ــسؤولني م ــار امل وحــضر االجتمــاع كب

ــصادية       ــشؤون االقتـ ــائي، وإدارة الـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة، وبرنـ ــة الدومينيكيـ للجمهوريـ
وتركـــز االهتمـــام . عي والتنـــسيقمكتـــب دعـــم اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــا /واالجتماعيـــة

ــال علــــى طــــاعني العــــام واخلــــاص يف  لــــشراكات بــــني القلماعيــــة ولمــــشاركة االجتل رويجتــ
 .الدومينيكية اجلمهورية

ــ - ٥٦ يف ) اإليــدز( برنــامج رعايــة األســر املتــأثرة مبتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب   شكلوي
والـشركاء هـم الربنـامج الـدويل      . إطار التحـالف   ضمنمشروع شراكة   اجلمهورية الدومينيكية   

 جامعــة كولومبيــا، واملؤســسات اخلرييــة التابعــة ملنظمــة مهمــة  يفزلرعايــة األســر املتــأثرة باإليــد
، ومبادرة كلينتـون ملكافحـة      )راهبات الروم الكاثوليك   (العبادةأخوات  مجعية  اإلنقاذ الدويل، و  

ويف جمــال  .اإليــدز، ووزارة الــصحة يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
كولومبيا يف تنـسيق التربعـات العامـة الـيت ُجمعـت مـن أجـل                الرعاية الصحية، ساعدت جامعة     

وســتخدم العيــادة مقاطعــة . ٢٠٠٦فربايــر /األســر املتــأثرة باإليــدز يف شــباطلرعايــة فــتح عيــادة 
 حاليــا تــضم عيــادة ال رومانــاو .رومانــا كمــا ستــستقبل املرضــى مــن املنطقــة الــشرقية للبلــد  ال

املــسجلني للحــصول علــى ص املناعــة البــشرية بفــريوس نقــ طفــال وبالغــا مــن املــصابني ١ ٠٤٦
ويعمـل   .لتلقـي عـالج طويـل األجـل مـضاد للفريوسـات التراجعيـة             بينـهم    ٥٤٨الرعاية، ُحدد   

مشروع مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية لدى األمهات واألطفال، وهـو مـشروع تعـاوين               
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ــا،  ــب ومستــشفى فرانسيــسكو غونزالفــو ال بــني جامعــة كولومبي ــة هيكــي، ي، ومؤســسة دل عائل
 مـن احلوامـل املـصابات       ١٤٠ومنظمة الروتـاري الدوليـة، علـى حتديـد وعـالج مـا يقـرب مـن                  

ومن خالل الدعم املقدم من منظمـة الروتـاري الدوليـة،     .رومانا فريوس سنويا يف مقاطعة ال   الب
ع املعرضــني لإلصــابة فريوس والرّضــالفر املــاء النظيــف للمرضــى املــصابني بــايكفــل املــشروع تــو

فر اتـو يـضمن   كمـا   عن طريق استخدام املرشحات البيولوجية الرملية املرتليـة للميـاه،           الفريوس  ب
وباإلضــافة إىل ذلــك، ومــن خــالل برنــامج متولــه وكالــة   .عغــذاء الرّضــ حــضرياملــاء النظيــف لت

ــة ا ــة الدولي ــة للتنمي ــات التابع ــة لوالي ــديره الوكــاالت اخلاصــة   املتحــدة األمريكي ــة يف وت  املتعاون
ثقيـف، وبنـاء   ، بـدأت مـؤخرا بـرامج للت   )Private Agencies Collaborating Together(نـها  بي ما

 . البالغ الصغردتماعالقدرات، وتنمية اال
يف ويف جمايل التدريب والـصحة، أنـشأ الربنـامج الـدويل لرعايـة األسـر املتـأثرة باإليـدز                     - ٥٧

اإليــدز، ووزارة /ناعــة البــشريةجامعــة كولومبيــا، ومبــادرة كلينتــون ملكافحــة فــريوس نقــص امل  
الصحة يف اجلمهورية الدومينيكية، برناجما للتدريب والتثقيف واملساعدة التقنية ملقدمي الرعايـة            

ويتلقـى عـدد     .فريوساللألطفال والبـالغني املـصابني بـ       الدومينيكيني ممن يوفرون العناية      الصحية
يـي املختـربات،   فنني، واملستشارين، واملمرضني، واملرشدين االجتماعي/من األطباء، واملمرضات  

وغريهــم مــن مقــدمي الرعايــة الــصحية مــن املنظمــات الدومينيكيــة احلكوميــة وغــري احلكوميــة،  
إىل وباإلضــافة إىل ذلــك، قُــدمت مــساعدة تقنيــة   .فــريوسالتــدريبا وتثقيفــا يف جمــال مكافحــة  

ــس       ــصال اجلن ــق االت ــة عــن طري ــراض املنقول ــة ملكافحــة األم ــة العام ــدزاملديري ــس ،ي واإلي  واجملل
 .لعديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة         إىل ا الرئاسي ملكافحـة اإليـدز بـوزارة الـصحة، وكـذلك            

وأرسل مشروع تديره كلية األطباء واجلراحني جبامعـة كولومبيـا، بتمويـل مـن مؤسـسة لـويس                  
 مـن   ٤٢وراشيل روِدن يف نيويورك واملؤسسات اخلرييـة التابعـة ملنظمـة مهمـة اإلنقـاذ الـدويل،                  

تـدوم  وتنـاوب   تدريبيـة تـتم بال    طلبة الطب واألطباء املقيمني من الواليـات املتحـدة يف عمليـات             
ــادة    ــشهر واحــد إىل عي ــة ل ــدز يف ال  رعاي ــأثرة باإلي ــام    األســر املت ــا خــالل الع األكــادميي رومان

منظومــة املنتــسبني إىل  يف املائــة مــن املــشاركني مــن  ٨١وكــان مــا جمموعــه   .٢٠٠٦-٢٠٠٥
ــة  ــا، وجامع ــة د     امل يف ١٧ كولومبي ــراون، وجامع ــة ب ــارد، وجامع ــة هارف ــن جامع ــة م ــائ وك، ي

 . من أوروبا، يف املائة٢  وهي،ت النسبة املتبقيةبينما جاء. وجامعة بنسلفانيا، وجامعة بايلور
 مرصد االتصال الثقايف والـسمعي والبـصري يف منطقـة البحـر األبـيض املتوسـط           وفدوأ - ٥٨

هومـا بعثـتني استكـشافيتني، ومهـا علـى اتـصال وثيـق بـوزارة املعلومـات                  والعامل وجامعـة أوكال   
، والثانيـة يف كـانون   ٢٠٠٦يوليـه   / البعثـة األوىل يف متـوز      وفـدت وأُ .واالتصاالت والتكنولوجيـا  

وُتوجــت البعثــة األوىل بإنــشاء فريــق عامــل خمــصص يــضم ممــثلني عــن  . ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
ومشلـت البعثـة الثانيـة الـوزارة، وجامعـة           .يم الحتياجـات اجملتمـع    اجملتمع كُلَّفوا مبهمة إعداد تقيـ     
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 االهتمـام الـذي أبدتـه احلكومـة واجملتمـع           دىوأ .ستوين بروك، وجامعـة أوكالهومـا، واملرصـد       
 إنــشاء مرفــق جديــد متــاح للجميــع، ومــشروع للــصحة اإللكترونيــة مــن   إىلاحمللــي باملــشروع 

ــوفري اإلنــ    ــستهدف ت ــستانزا ي ــشفى كون ــشأذار املبكــر خــالل مست ــة  ب ن خمتلــف املــسائل املتعلق
وضـم   .بالصحة، مثل فريوس نقص املناعة البشرية، والسل، والـسكري، وارتفـاع ضـغط الـدم              

مايكروسـوفت  نـها   بي ،القطـاع اخلـاص   مـن   أصحاب املصلحة اآلخـرون يف املـشروع شـركات          
 .وسيمرت وتيليسباتزيو وبيانيتا

 العـام واخلـاص، وهـي منظمـة ال تـستهدف        ووجهت مؤسسة التحالف بـني القطـاعني       - ٥٩
اجلهود الـيت يبـذهلا   يف نيويورك إىل     نيائيمنشركاء اإل ال، انتباه    مقرا هلا  نيويوركوتتخذ من   الربح  

حتالف األمم املتحدة بـني القطـاعني العـام واخلـاص ألغـراض التنميـة الريفيـة وإمكاناتـه املتعلقـة                    
توجيـه  على  كما ساعدت    .جلمهورية الدومينيكية بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف ا      

انتبــاه التحــالف إىل الــشركاء يف ســانتو دومينغــو ويف مقاطعــات اجلمهوريــة الدومينيكيــة ذات   
رابطــات األعمــال عمــل كمــا ركــزت أنــشطة املؤســسة علــى تيــسري  .عــةرتفمعــدالت الفقــر امل

تــــــاج الكاكــــــاو مســــــاك، وإن األتربيــــــةيف مقاطعــــــة مونــــــت بالتــــــا للتــــــرويج لالتجاريــــــة 
لتمويـــل البـــالغ الـــصغر،  لواملـــرأة، لـــروح املبـــادرة باملـــشاريع لـــدى  واألنانـــاس، و واإليثـــانول

 .وتكنولوجيا املعلومات
 

 ر والتحدياتاثاآل - ٢ 

 الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص        املترتبة على  راثعن اآل ترد أدناه بعض األمثلة      - ٦٠
 .التنمية الريفيةألغراض 

 اهلجـرة والتحـويالت والتنميـة الـيت          عـن  متثل اإلجناز الرئيـسي للمـشاورة اإلقليميـة        لقد - ٦١
واملنتـدى الـذي ُعقـد      )  أعاله ٤٩انظر الفقرة    (٢٠٠٦يوليه  /ُعقدت يف سانتو دومينغو يف متوز     

، بتنظـيم مـن مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة التـابع لربنـامج               ٢٠٠٦سـبتمرب   /يف نيويورك يف أيلـول    
 مـن أصـحاب      طائفة متنوعـة   ، يف أهنما مجعا معا    ) أعاله ٥١انظر الفقرة   (اإلمنائي  األمم املتحدة   

اختاذ تدابري ملموسة ميكنها ربط التحويالت بـسلع وخـدمات ماليـة    على   الذين اتفقوا    املصلحة
ق عـائ ومتثـل ال   . األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      حتقيـق جامعة، وتوفري خيـارات إضـافية للمـسامهة يف          

ومـن   . القـدرات البـشرية واملؤسـسية علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين              ار إىل قـ فتاالاألساسي يف   
جـل   مـن أ الضروري حتفيز هتيئة بيئة مواتية وإنشاء شراكات فعالة بني القطاعني العـام واخلـاص     

 .حتقيق األهداف املرجوة
الـيت  مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة يف املقاطعـات الـثالث            ترتبت على   لقد   - ٦٢

ــا   ــر  توجــد فيه ــى معــدالت الفق ــآأعل ــاث ــيت   .ةر عميق ــشطتها، ال ــى االســتثمارات   تفأن ركــز عل
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 .قــق نتــائج هامــةحتاالجتماعيــة، والتنميــة املنتجــة، ومتويــل األنــشطة الزراعيــة وغــري الزراعيــة،   
ع تعزيـز وتوطيـد املنظمـات االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت اسـتفادت               يرااملـش هذه  ومشلت نتائج   

دة مشاركة املـرأة؛ وتعزيـز القـدرات احملليـة واألسـواق املاليـة الريفيـة؛ والتنميـة املنهجيـة                  من زيا 
استدامة اخلدمات املقدمـة    كفالة  ومن أجل   . للعالقات بني منظمات الفقراء واحلكومات احمللية     

، تـساهم مـشاريع الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة              االنتهاء من تقـدميها    إىل فقراء الريف بعد   
مسامهة بالغة األمهية يف تنمية الشراكات بني املنظمات املستفيدة، والكيانات التابعـة للحكومـة       

وظهـر ذلـك يف      .املركزية، واحلكومات احمللية، واملؤسسات املاليـة الوسـيطة، والقطـاع اخلـاص           
ا املنظمــات املــستفيدة، والــدعم هتفــذنمتويــل عــدد مــن املــشاريع االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت  

املتواصـل املقــدم مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة إىل التعاونيــات مــن أجــل إنتــاج  
االتفاقــات بــني القطــاعني العــام إبــرام عاليــة اجلــودة، والوتــسويق حماصــيل الــنب واملــوز العــضوية 

 .تقدمي املساعدة التقنية إىل مريب املاشيةمن أجل واخلاص 
مهوريـة الدومينيكيـة يف اجتـذاب شـراكات بـني القطـاعني       يتمثل التحدي بالنـسبة للج   - ٦٣

 التعزيـــز )أ( :ة التاليــة يويــ  التنميــة الريفيــة املــستدامة يف اجملــاالت احل    ألغــراض العــام واخلــاص   
 وبنـاء القـدرات ومتكـني املـوظفني     )ب( ؛املؤسسي لتجارة الزراعة يف القطـاعني العـام واخلـاص      

 وبناء القدرات لتعزيـز إنتـاج األغذيـة؛       )ج(صات؛  اصتخالالتقنيني وموظفي التنفيذ يف خمتلف ا     
ــاعي؛   )د( ــاع االجتم ــساعدة القط ـــ( وم ــرويج ل و)ه ــصغر؛   الت ــالغ ال ــل الب ــرويج  و)و(لتموي الت
 عادة التحريجإللزراعة احلرجية ول

 
لـــشراكات تروجيـــا لتعزيـــز الـــدعم لآلليـــات الوطنيـــة والـــدعوة العامليـــة   -ثالثا  

  التنمية الريفيةألغراض
 

  اآلليات الوطنيةألغراضتنمية القدرات  -لف أ 
 مدغــشقر واجلمهوريــة الدومينيكيــة يف القيــام بــدور يتتمثــل الوظيفــة الرئيــسية لتحــالف - ٦٤
 .التــرويج هلــا التنميــة الريفيــة ورصــدها وتقــدمي تقــارير عــن  ألغــراضفــز لتيــسري الــشراكات حم

 حباجــة إىل ات البــشرية واملؤســسيةإىل أن القــدرريــاديني وتــشري التجــارب يف هــذين البلــدين ال 
وخباصة منظومـة األمـم املتحـدة، أن تـساعد     اإلمنائيني، ويف هذا الصدد، ينبغي للشركاء       .زيتعز

 .ينيريادما يتصل بغاية هذين البلدين ال على تنمية القدرات يف
وينبغـي تركيـز    . مستوى التوقعـات علىحتالف مدغشقر باعتباره حافزا دور ومل يكن  - ٦٥
ــشرية واملؤســسية فــضال عــن     اجل ــز القــدرات الب ــة صــوب تعزي ــدعم املــايل  تقــدمي هــود املبذول ال
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جيـدة  ويكتسي تشغيل مديرين متفرغني من ذوي املهارات التقنية واستخدام مرافـق   .للتحالف
 . أمهية بالغة،تجهيز لتيسري الشراكاتال

تحـالف أن   الير منهاج عمـل     ينبغي للجنة الرئاسية اليت تد    يف اجلمهورية الدومينيكية،    و - ٦٦
وينبغـي توجيـه اجلهـود املبذولـة      .تعزز مشاريع الشراكة مبا يتناسب واحتياجات التنميـة الريفيـة  

ويف هـذا   .وتـسريع وتريهتـا  حتديد مشاريع الـشراكة وتيـسريها   على تعزيز قدراهتا التقنية صوب 
مـع منظومـة األمـم     صـالت تعـاون أقـوى علـى الـصعيد الـوطين       قـيم الـصدد، ينبغـي للجنـة أن ت   

  .املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة
 

 العامليعلى الصعيد تعزيز الدعوة  -باء  
دارة الــشؤون التــابع إلأعــد مكتــب دعــم اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي والتنــسيق    - ٦٧

ــة  ــصادية واالجتماعي ــدعوة   االقت ــوافرة وهــي (منتجــات لل ــضامت ــسية واأي مــن ) ســبانيةإل بالفرن
 واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، وشـــرع يف تـــشغيل موقـــع جديـــد علـــى الـــشبكة  مدغـــشقر أجـــل
أصـــــحاب املـــــصلحة علـــــى التقـــــدم احملـــــرز مـــــن خـــــالل شـــــراكات التحـــــالف  طـــــالعال
)http://www.un.org/esa/coordination/Alliance/home.(  الــشركاء ســاعد علــى توجيــه كمــا 

قر واجلمهورية الدومينيكية لـدى األمـم   ممثلي التحالف يف البعثتني الدائمتني ملدغش  إىل  احملتملني  
 .املتحدة يف نيويورك

تحالفات اليت يوجد مقرها يف نيويورك ومكتب دعـم اجمللـس االقتـصادي    الوقدم ممثلو   - ٦٨
واالجتمــاعي والتنــسيق إحاطــات إعالميــة، مبــا يف ذلــك عــرب عــروض يف املوائــد املـــستديرة          

اشـترك حتـالف مدغـشقر وجملـس        ،  ٢٠٠٤يف عام   و. اإلمنائينيواملنتديات، إىل خمتلف الشركاء     
األعمــال التجاريــة املــشترك بــني الواليــات املتحــدة ومدغــشقر يف تنظــيم اجتمــاع عمــل يف         

اهتمامــات خمتلفــة، ذوو  قطــاع األعمــال ن عــن حــضره ممثلــو،نيويــورك مــع رئــيس مدغــشقر 
ن شـركة فـانكو      ممثلـون مـ    بينـهم ،   بني السياحة واهلياكـل األساسـية والتعـدين والطاقـة          راوحت
  وشــركةLand O'Lakes Inc أواليكــس  النــدوشــركة) Vanco Energy Company(إينرجــي 

 Air  اخلطـوط اجلويـة يف مدغـشقر    وشـركة Moving Water Industries موفينـغ واتـر إندسـتريز   

Madagascar . ملنظمــات غــري احلكوميــة  إىل ممثلــي ادمت خمتلــف اإلحاطــات اإلعالميــة   وقُــ 
 املــدين والقطــاع اخلــاص بــشأن اجملــاالت احملتملــة للــشراكات يف مدغــشقر    منظمــات اجملتمــعو

طـط  ختمـا   بالفعل ملـشاريع الـشراكة يف  املنظمات  بعض توقد خطط .واجلمهورية الدومينيكية
مبـا يف ذلـك مؤسـسة الفـرص         تحـالف،   ال ضـمن إطـار      ا لتوسـيع نطـاق عملياهتـ      منظمات أخرى 

احلركــة ، و)الواليــات املتحــدة (رنسيــسكان الدوليــةمنظمــة الف، و)الواليــات املتحــدة(الدوليــة 
ــهوف   ــة املل ــة إلغاث ــع  العــامل-الدولي ــسا (الراب ــدويل   )فرن ــا غلدرســليف ال ، وصــندوق فرجيني
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ــدة( ــتل )الواليـــات املتحـ ــة ترسـ ــاملي لـــصناعة اجملـــوهرات  )سويـــسرا(، وجمموعـ ــاد العـ ، واالحتـ
 ).إيطاليا(

تابعـة احلـوار والـدعوة املـتعلقني بالـسياسات       وقام الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مب          - ٦٩
ــة  ــر األريــاف، ول   للتوعي ــب فق ــباب وعواق ــرويج لبأس ــة األريــاف   لت ــرة لتنمي ــهج املبتك ويف . لن
، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة،       الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة     ، اشترك   ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

 يف تنظـيم    واالجتمـاعي والتنـسيق   مكتـب دعـم اجمللـس االقتـصادي         وبرنامج األغذيـة العـاملي، و     
ــوزاري الــذي      ــذ اإلعــالن ال اســتعراض وزاري يف املقــر بغــرض النظــر يف التقــدم احملــرز يف تنفي

نــهج متكامــل إزاء التــرويج ل بــشأن ٢٠٠٣اعتمــده اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف عــام   
وركـز  . نميـة املـستدامة  التنمية الريفية يف البلدان النامية من أجل القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق الت       

املشاركون يف االجتماع على التقدم احملرز يف مدغشقر واجلمهورية الدومينيكية، ال سـيما مـن               
. التنميـة يف املنـاطق الريفيــة  حتقيـق  منظـور تنفيـذ االلتزامـات الوطنيـة باحلـد مـن فقـر األريـاف و        

الـة الفقـر يف البلـدين    وساهم االجتماع يف إجياد فهم أفضل لدى الـدول األعـضاء يف اجمللـس حل         
 .وأذكى الوعي إزاء دور التنمية الريفية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 
 بعض املسائل اليت يتعني النظر فيها -رابعا  

انقـــضت ثـــالث ســـنوات منـــذ اعتمـــاد مدغـــشقر وســـنتان منـــذ اعتمـــاد اجلمهوريـــة    - ٧٠
وقــد . األول والثــاينالريــاديني لــدين الدومينيكيــة مــن قبــل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي الب 

أنــشأت مدغــشقر واجلمهوريــة الدومينيكيــة حتــالف مدغــشقر واللجنــة الرئاســية علــى التــوايل،   
وتعـد  . لـشراكات الوطنيـة والعامليـة ألغـراض التنميـة الريفيـة          رويج ل تلباعتبارمها منهاجي عمل ل   

وقـد  .  على أساسهما  نمل التحالفا عي مبثابة املفهومني التوأمني اللذين      “الشراكة” و   “امللكية”
ويلـزم  . البلـدين منعطفـا حامسـا يف تعزيـز مبـادرات الـشراكة            هـذين    يف   نيبلغت أعمال التحـالف   

 .تقدمي املساعدة لتنمية القدرات بغرض تعزيز فعالية التحالف
ــالتقرير، أع   - ٧١ ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــود الــ   اوأثن ــشطة حتــالف مدغــشقر القي مة راصقــت أن

ومـن املفـروض أن تـساعد إقامـة         . الـصعد اإلنـساين واملؤسـسي واملـايل       كـل مـن     على  املفروضة  
 .تعاون أوثق على الصعيد الوطين بني التحالف ومنظومة األمم املتحدة على إزالة تلك القيود

اسـتنادا إىل   ويعمل التحـالف يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة الـذي تـديره اللجنـة الرئاسـية                  - ٧٢
ــائم  ــض و. هيكــل ق ــن ال ــد م ــراء      روري تزوي ــشراكات وإلج ــة ال ــة لتعبئ ــائل فعال التحــالف بوس
تيسري الـشراكات ألغـراض التنميـة       بغية  لتقدم احملرز والتحديات املطروحة     دورية ل استعراضات  

وتسعى حكومـة اجلمهوريـة الدومينيكيـة إىل زيـادة أكـرب يف الـشراكات مـن                 . الريفية املستدامة 
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لرئاسية ومنظومة األمـم املتحـدة أن تقيمـا روابـط أوثـق يف      وينبغي للجنة ا. أجل هذه املبادرات  
ــوطين      ــصعيد ال ــى ال ــشراكات عل ــهوض بال ــة إىل الن ــدريب  . جهودمهــا الرامي ــوفري الت وينبغــي ت

والــدعم الــتقين لــتمكني املــسؤولني مــن التعامــل مــع منــهاج عمــل التحــالف بفعاليــة لــدى بــذل 
 .ة إىل تعزيز الشراكاتدفاجهودهم اهل

 
 لتوصياتا -خامسا  

 :نيالتحالفهذين يوصى باختاذ اإلجراءات التالية لتحسني فعالية  - ٧٣
ــن       )أ(  ــة م ــة الدومينيكي ــة يف مدغــشقر واجلمهوري ــات الوطني ــدرات اآللي ــز ق تعزي

 وحتقيـق   فعالـة لتنميـة الـشراكة     الوسـائل   التـرويج لل  خالل توفري املهارات واملعارف اليت يراد هبا        
ر القائمـة يف اآلليـتني الـوطنيتني املعنيـتني لكفالـة            َغـلقـدرات والثُـ   وإجـراء تقيـيم ل    . استدامتها

لشراكات بني القطاعني العام واخلاص     الترويج ل أدائهما باعتبارمها منهاجي عمل فعالني يف       
 ؛وتسريع وتريهتا

روابــط أوثــق علــى الــصعيد بتحقيــق للجنــة الرئاســية احتــالف مدغــشقر وقيــام  )ب( 
تـشجيع  و. علـى الطلـب   قـائم   دعـم أكثـر اتـساقا و      تقـدمي   لكفالـة   ئيني  اإلمناشركاء  الالوطين مع   

لشركاء يف مشاريع التحالف على تبادل قـصص جنـاحهم وأفـضل املمارسـات لـديهم، مبـا            ا
يف ذلــك مــا ينــدرج منــها يف إطــار االســتعراض الــوزاري الــسنوي للمجلــس االقتــصادي    

 ؛واالجتماعي
التـرويج  لنشر املعلومات بغـرض     ي  على الصعيد العامل  مواصلة تعزيز الدعوة     )ج( 

ــة ل ــة الدومينيكي مكاتــب الــشراكة يف فــضال عــن تقــدمي  . لــشراكات يف مدغــشقر واجلمهوري
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، من قبيل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واليونيـسيف،                

 رييف جمـــال الـــدعوة وتيـــساملـــساعدة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، واليونـــسكو،  
 .ما يتصل بالتنمية الريفية الشراكات يف اجملاالت املواضيعية لكل منها يف

 


