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  تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج دعم سبل المعيشة الريفية الممول في إطار 

  اآللية اإلقراضية المرنة

   المقدمة-أوال 

 اآللية اإلقراضية المرنة في دورته الرابعة والستين المنعقدة في إنشاءوافق المجلس التنفيذي على  -1
عملية تصميم ) 1: (مولة بموجب اآللية اإلقراضية المرنةوتوفر المشروعات الم. 1998أيلول /سبتمبر

وجود ) 2(مستمرة ومتطورة من خالل التنفيذ على مراحل منفصلة تمتد لمدة ثالث إلى أربع سنوات؛ 
 .للمضي قدماً نحو دورة الحقة" عوامل تحفيزية"شروط مسبقة محددة بوضوح أو 

فيما "، على أنه )EB 98/64/R.9/Rev.1(راضية المرنة التوجيهية لآللية اإلقالمبادئ  من 13لفقرة  اتنص -2
يتعلق بكل قرض من اآللية اإلقراضية المرنة وقبل نهاية كل دورة، ستقرر اإلدارة فيما إذا كان ينبغي 

 ". المجلس التنفيذي بناء على ذلكوستبلغ اإلدارةُ. المضي قدما في الدورات الالحقة، إلغاؤها أو تأخيرها

مذكرة  2007أيلول /مجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين المنعقدة في سبتمبروقد عرضت على ال -3
لإلبالغ عن التقدم المحرز في برنامج دعم سبل المعيشة الريفية خالل ) EB 2007/91/INF.3(إعالمية 

ة نظر كذلك فقد لفتت هذه المذكر. الدورة األولى منه وعن إنجاز العوامل التحفيزية للمضي بدورة ثانية
 .المجلس التنفيذي إلى التعديالت التشغيلية المختلفة المطلوبة لتحسين تركيز البرنامج وأثره

وتلخص المذكرة اإلعالمية هذه التقدم المحرز خالل المرحلة الثانية والتوصيات بتنفيذ مرحلة ثالثة من  -4
نشطة األكثر نجاحاً حتى  وهي تتضمن الحد من نطاق أنشطة البرنامج بهدف التركيز على األ.البرنامج

 أما األنشطة التي كانت أقل نجاحا خالل الدورتين األولى . والتي يعتبرها المستفيدون األعظم فائدة،اآلن
 .فسيتم إيقافهاوالثانية 

   الخلفية–ثانيا 

   استعراض–ألف 

ودخل ، 2001أيلول /ر سبتمب12وافق المجلس التنفيذي على تمويل برنامج دعم سبل المعيشة الريفية في  -5
.  مليون دوالر أمريكي16.5 الكلية هويقدر أن تبلغ تكاليف. 2004آب / أغسطس30في قيد التنفيذ البرنامج 

بإسهام قدره (، الحكومة ) مليون دوالر أمريكي14.8بقرض يبلغ زهاء (ومصادر التمويل هي الصندوق 
 المحلية ةوتتولى وزارة الحكوم. ) مليون دوالر أمريكي0.5(ن والمستفيدو)  دوالر أمريكي مليون1.2

 تيسير البرنامج جمعيات المقاطعات في ة البرنامج؛ وتدعم وحدعنوالتنمية الريفية المسؤولية الشاملة 
 .2008على البرنامج في عام الصندوق اإلشراف المباشر تولى قد أنشطة التنفيذ؛ و

وحكومة مالوي والمؤرخة في ينفذ البرنامج بناء على اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق  -6
 المرنة المعمول بها يةلية اإلقراضبموجب اآلالبرنامج تنفيذ والتي تحدد  ،2003تشرين الثاني /نوفمبر 13

 المرنة دورات للبرنامج على مدى ثالث سنوات مع اعتماد يةلية اإلقراضاآل وتتضمن .في الصندوق
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الدورة المعينة خالل التحفيزية  تحقيق بعض العوامل الموافقة على الدورة الثانية والدورة الثالثة على
 2010أيار /وفي مايو. ودخل البرنامج بعدها دورته الثانية ،2007وقد قيمت الدورة األولى عام . السابقة

 وقدرت فيما لو ،مشتركة بين الحكومة والصندوق بتقييم للدورة الثانية للبرنامجتصميم /قامت بعثة تقييم
 وصاغت التعديالت الضرورية على تصميم .قد تحققتثالثة تحفيزية للدخول في دورة كانت العوامل ال

 .2013البرنامج الستكماله بشكل مرضٍ في عام 

 واألهدافالغاية  –باء 

الغاية من الدورة الثالثة للبرنامج هي الحد من الفقر بصورة معتبرة بين المجموعة المستهدفة من خالل  -7
 وسيتحقق ذلك من خالل .ل البشري وإنتاج األغذية واألنشطة المولدة للدخلاالستثمارات في رأس الما

تمكين الفقراء ) 1 (: البرنامجمكونات ويتطابق كل منها مع واحد من ،ثالثة أهداف يكمل أحدهما اآلخر
والضعفاء من خالل تنمية قدرات الموارد البشرية والمؤسسية ألغراض التنمية المجتمعية واإلدارة 

 ألغراض األمن الغذائي وتوليد الدخل  المستهدفة في أنشطة مختارة ذاتياًدعم المجموعات) 2(؛ والحكم
 . للبرنامجفعاالن وكفؤانإدارة وتنسيق ) 3(تقوم على الزراعة واإلنتاج الحيواني؛ 

 :يتألف البرنامج من ثالثة مكونات -8
 القدرات على مستوى القرى سعيا يدعم هذا المكون بناء. االستثمار في الرأسمال البشري :1المكون  •

 .الضعيفةالفقيرة إلى تمكين المجتمعات المحلية واألسر 
ويدعم المجموعات المستهدفة بالموارد بغية االستثمار في . االستثمارات القروية :2المكون  •

مجموعة من األنشطة التي تستجيب الهتماماتهم والتي تستفيد من الفرص المحلية التي حددت من 

صندوق المبادرات :  لتمويل هذه األنشطةوقد أنشئ صندوقان. عمليات التخطيط القرويخالل 

 .المحلية وصندوق االستثمار القروي
التعاقد  )2(وحدة تيسير البرنامج؛ تشغيل  )1(: ويشمل ذلك. إدارة البرنامج وتنسيقه :3المكون  •

) 4(؛ المساندة التقنية واإلشرافالبرنامج وتوفير تنسيق ) 3(على الخدمات نيابة عن المستفيدين؛ 

 .واستكمالهالبرنامج إلنهاء وضع الترتيبات ) 5(االتصال باألنشطة األخرى الممولة من المانحين؛ 

  البرنامج خالل الدورة الثانيةإنجازات  –ثالثا 

   استعراض–ألف 

 ،2010آذار / مارسإلى 2007أيلول /وثقت وحدة تيسير البرنامج إنجازات البرنامج في الفترة من سبتمبر -9
وتشكل الموارد الموثقة المتاحة مع . التصميم/استعراضها بصورة مستقلة من قبل بعثة التقييموتم 

المعلومات التي حصلت عليها البعثة ومالحظاتها صورة لبرنامج تنمية ريفية ناجح يوصل فوائد معتبرة 
وعلى وجه . في مالويوعزلة قرا أسرة من المجموعة المستهدفة في أكثر األجزاء ف 50 000لحوالي 

الخصوص فقد حقق البرنامج إنجازات ملفتة للنظر في تحسين األمن الغذائي األسري من خالل الوصول 
 وتوفر هذه اإلنجازات المرتكز . وتوليد أكبر للدخول من اإلنتاج الحيواني،إلى غالت محاصيل أفضل

 .ل الدورة الثالثةالذي يمكن من خالله االنطالق واستدامة النتائج خال
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  االستثمارات في الرأسمال البشري – باء

 : من ثالثة مكونات فرعية1يتألف المكون  -10

الذي انطوى على تعبئة وتوعية وتدريب  التخطيط والتنفيذ المجتمعيان،، 1-1المكون الفرعي  •

دية االقتصا-االجتماعيةقرية من خالل عمليات المالمح الرئيسية  245المجتمعات المحلية في 

وقد أسفرت هذه العمليات عن اختيار مشروعات االستثمار ذات األولوية . والتخطيط التشاركي

المهني  تم إجراء برامج للتدريب ، الفرعيوتحت هذا المكون، 2الفرعي لتنفيذها في إطار المكون 

تنمية العلى نطاق صغير ترفدها صناديق دوارة تديرها لجان أعمال مشاريع الدعم إلطالق توفير و

 األولى من ، التي كانت في معظم القرى،وقد كان هنالك مشاركة حماسية في هذه األنشطة. القروية

مشروع صغري مقارنة  1 200وخالل الدورة الثانية دعم الصندوق حوالي . نوعها على اإلطالق

ة المشاركروح ) 1: ( وأما الخصائص الرئيسية فكانت. في الدورة األولىامشروع 430بحوالي 

اتسمت التي عمليات التخطيط واتخاذ القرارات ) 2(عبر عنها أفراد المجتمع المحلي؛ القوية التي 

) 4(فهم جيد ألهداف البرنامج وإجراءاته على جميع المستويات؛ ) 3(بالتشاركية والديمقراطية؛ 

 واختيار توازن ممتاز بين الجنسين في اللجان) 5(االستهداف الفعال لألسر الفقيرة والضعيفة؛ 

وأما . درجة عالية من رضا المشاركين عن النتائج) 6(المستفيدين في اثنتين من المقاطعات الثالث؛ 

التحدي األساسي فكان في استدامة الصناديق الدوارة للجان التنمية القروية التي توفر القروض 

الصناديق فقد يقوم ولتيسير استدامة هذه . للمجموعات واألشخاص إلنشاء أعمالهم على نطاق صغير

 حيث سيقوم هذا المصرف ،البرنامج بالتفاوض على شراكة مع المصرف الدولي للفرص في مالوي

 .بإدارة هذه الصناديق وتوفير منتجات التمويل الصغري المستدامة والمناصرة للفقراء

ى  على مستو1، وهو يشمل ثمانية وزارات قطاعية، دعم تنفيذ البرنامج2- 1المكون الفرعي  •

 األمر الذي ضمن إدراج احتياجات المجموعة المستهدفة في التخطيط على ، المقاطعاتجمعيات

 وقد عملت هذه الوزارات أيضا على توفير ما يلزم من المتابعة خالل تنفيذ .مستوى المقاطعات

 ولكن وبسبب المستويات العالية ، بما في ذلك المساندة التقنية والرصد،المشروعات الصغرى

 ة قام بمعظم هذا العمل ثالث،غر الموظفين واالفتقار إلى وسائط النقل في لجان المقاطعاتلشوا

 .وثمانية ميسرين ميدانيين تعاقدت معهم مباشرة وحدة تيسير البرنامجفي المقاطعات ميسرين 

، وهو ينفذ من خالل سلسلة من حلقات العمل ، الرصد والتقييم التشاركيان3-1المكون الفرعي  •

 مستويات  وتعقد حلقات العمل لالستعراض السنوي على.تماعات على مختلف المستوياتواالج

تقدير ب ويتوقع أن تقوم المجتمعات المحلية .ة الستعراض تنفيذ البرنامجقطالمقاطعة والقرية والمن

 وأما رصد . وأن تقترح الطرق إلى تحسين النتائج المستقبلية،أدائها بذاتها وأداء مقدمي الخدمات

 البرنامج التي ترفع استمارات تقارير  إدارة فيقع على عاتق لجان،األنشطة على مستوى القرية

                                                      
ساسية العامة؛ وزارة الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة؛ وزارة تنمية المياه  وزارة الزراعة واألمن الغذائي، وزارة النقل والبنى األ1

والري؛ وزارة الصحة؛ وزارة العمل؛ وزارة التمايز بين الجنسين والنهوض بأحوال األطفال وتنمية المجتمعات؛ وزارة التعليم والعلوم 
  .والتكنولوجيا
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 إال أن تجميع التقارير ونشر المعلومات على ، ويعمل هذا النظام بصورة جيدة.بسيطة كل شهر

 . وسيتم تعزيزه خالل الدورة الثالثة،بصورة جيدةيتم مستويات مختلفة من النظام الالمركزي ال 

  االستثمارات القروية –جيم 

لتوليد الدخل أنشطة صغيرة صغري يتراوح بين  مشروع 1 600حتى اآلن، أكثر من هذا المكون ل موَّ -11
اختيار وقد جرى .  ككلأكبر تفيد المجتمعسلع استثمارات  إلى )زراعية وغير زراعية(يشغلها األفراد 

ة تنمية الزراع) 1(: وركز الدعم على. ألولا في المكون وعات من خالل عملية تخطيط تشاركيالمشر
، والدواجن، واألبقار الحلوب،  على نطاق صغير، بما في ذلك وحدات الماعزالحيوانيةالثروة و

وإكثار البذور، وزراعة الصون، المحاصيل، /وتحسين األمن الغذائيوتربية األحياء المائية، والخنازير، 
، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية وصون البيئة) 2(؛ وزراعة الخضراواتوإنشاء البساتين، 

األشجار غراس وتربية النحل ومشاتل ات مشروعات صون التربة والمياه على أراضي المنحدر
بناء مجسات اآلبار ، بما في ذلك يةمياه المجتمعالتنمية  وإدارة) 3(؛  والحراجة المجتمعيةالمجتمعية

الستهالك المنزلي أولوية لمياه ال مجسات اآلبار ألغراض إمدادات  وتعتبر.المجتمعية واآلبار الضحلة
 وتحدث مجسات اآلبار تحسينات فورية .للمجتمعات التي ال تمتلكها أساساًبشكل دائم تقريباً قصوى 

 والتقليص من ،ومعتبرة في الناتج االقتصادي وفي نوعية الحياة سواء بالنسبة للوقت الذي يتم توفيره
الرعاية ) 4(؛  وغالباً ما تكون النساء واألطفال أهم المستفيدين.مراض المنقولة بالمياهحدوث األفرص 

؛ الدوارة لألدويةصناديق ها التمولالتي قروية الصيدليات إنشاء ال، بما في ذلك الصحية األولية واإلصحاح
وقد . يدزاألمرض /المكتسبنقص المناعة بفيروس والوعي واستقطاب االهتمام  ؛وبناء المراحيض

 وبالفعل فقد تراجع دعم المشروع .واجهت معظم الصناديق الدوارة لألدوية مشاكل في االستدامة واإلدارة
المخابز، مثل ألعمال على نطاق صغير ا) 5(؛ بعض منها توقف عن العملاللمعظم هذه األنشطة و

خياطة، وإنشاء الدكاكين وحدادة الصفيح، وال، بناء الحجريجارة، والنصغير، والعلى نطاق والتجارة 
 1-1وسيتم دعم ذلك من خالل التدريب الحرفي بموجب المكون الفرعي . األحذيةالصغيرة وتصليح 

 وسيستخدم هذا االئتمان لشراء ،التنمية القرويةوسيتم توفير االئتمان من الصناديق الدوارة التابعة للجان 
والجسور، ات الطرقبناء أو تحسين ، بما في ذلك تمعيةالمج األساسية ىالبن) 6(؛ المعدات والمواد األولية

 ويةتنمية القرالسوف تنفذ لجان و. والمعابر ومجمعات المدارس ومطاحن الذرةوقنوات التصريف، 
، كما  مع ارتباطها على الغالب بالتدريب المهني،استخدام العمالة المعينة محلياًباستثمارات السلع العامة 

 .بموجب المكون األولمثالًً اء الحجري  بالنسبة للبنهي الحال

ومن الخصائص األساسية لهذا المكون األداء الممتاز على وجه العموم لمبادرات تحسين األمن  -12
 والتي كانت بصورة طاغية االختيار )بما في ذلك التجارب على زراعة الصون( ،المحاصيل/الغذائي

ثمارات في الثروة الحيوانية وبخاصة إنتاج الماعز بعض االستأثرت كذلك فقد . األول للمجتمعات المحلية
 ،هذا التقدير مترافقاً بحجم األموال المتاحة للدورة الثالثةيشير  و. ويمكن تحسينها أكثر،نتائج جيدةعن 

) 1: (إلى الحاجة إلى تضييق نطاق األنشطة التي يدعمها البرنامج من ست فئات إلى الفئتين األكثر فعالية
ويمكن لهاتين المبادرتين . إدارة الموارد الطبيعية وصون البيئة) 2(تاج الحيواني؛ الزراعة واإلن

 .المستهدفةالمجموعات المتكاملتين معاً أن تحظيا بأفضل فرصة للوصول لتخفيف معتبر من فقر 
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 قرية انضمت إلى البرنامج عامي 101 سيتركز االهتمام على ،وباإلضافة إلى تضييق نطاق األنشطة
 . قرية خالل الدورة األولى144 مع اضمحالل الدعم الذي تم توفيره إلى 2008-2009

  إدارة البرنامج وتنسيقه –دال 

 المحلية والتنمية الريفية تنسيق البرنامج من خالل وحدة تيسير البرنامج في ة الحكومةتتولى وزار -13
المسؤول المكتبي، والذي يوجد بالمقر /ويقوم منسق البرنامج. الوطنيةر يتسيبالنتاير تحت إشراف لجنة ال

الرئيسي لوزارة الحكومات المحلية في ليلونغوي، بمهمة نقطة االتصال بين وحدة تيسير البرنامج 
وعلى المستوى الميداني، تقوم جمعيات المقاطعات . يؤدي وظائف األمانة للجنة التسييركما والحكومة، 
نامج، حيث قدمت دعما قويا من خالل اللجان التنفيذية في المقاطعات والوزارات واإلدارات بتنفيذ البر

وعلى الرغم من الموارد المحدودة في . الثمانية المعنية مباشرة الممثلة على مستوى المقاطعات
ين المقاطعات، أثبتت الجمعيات أنها شركاء مؤسسيين فعالين في تنفيذ البرنامج، كما استطاعت تحس

قدراتها على تيسير أنشطة التنمية الريفية التشاركية بالتعاون مع لجان إدارة المناطق والقرى 
 .والمشروعات

 إذ اتفق الصندوق مع الحكومة على أن تقوم ،ومن المجاالت التي اتسمت بالضعف نظام الرصد والتقييم -14
يتم تشغيله م لإلدارة والمعلومات  وأن يكون للبرنامج نظا،لرصد والتقييملاألخيرة بالتعاقد مع خبير 

 وعلى الرغم من أن وحدة تيسير ،وبالنسبة لإلدارة المالية. 2010نهاية عام حلول بصورة كاملة ب
 إال أن اإلدارة التي قامت بها ،البرنامج قد بذلت جهودا كبيرة لتطبيق نظم وضوابط اإلدارة المالية السليمة

المعوقات التي عانت منها قدرات الموارد البشرية على مستوى المقاطعات لم تكن مرضية تماماً بسبب 
 ،مما أدى إلى إعادة مركزة اإلدارة والضوابط المالية في وحدة تيسير البرنامج ،اتالمقاطعجمعيات 
  المقاطعاتجمعيات التفويض بها إلى عنعوضا 

   التحفيزية للمرحلة الثانيةلإنجاز العوام –هاء 

 المحددة في اتفاقية القرض للشروع بدورة ثانية من البرنامج إلى حد ةيزية الخمستم إنجاز العوامل التحف -15
 . كما يبدو في الجدول أدناه،ما

 التقدير العامل التحفيزي

 معتدلةمرضٍ بصورة  تحسين اإلدارة والضوابط المالية

 مرضٍ إعداد استراتيجية لالنسحاب

 مرضٍ إلى حد كبير عدد القرى المشاركة

 مرضٍ جزئياً سح تقدير األثرإجراء م

 مرضٍ جزئياً األثر على مؤشرات األداء

 ومستوى والمستفيدون المشاركون عدد القرى ، فقد كانومع أن تقديرات العوامل التحفيزية مختلطة -16
 فإن ،عالوة على ذلك. مما يشكل أمراً حاسماً ،رضاهم عن الدعم الذي يوفره البرنامج مرضياً للغاية
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تعزيز سبل العيش سوف يتم تقليصها خالل الدورة الثالثة لتشتمل فقط على تلك التدخالت مدى تدخالت 
 .تحسين األمن الغذائي ودخول األسر الفقيرةفي التي أثبتت فعاليتها 

  الثالثةالدورة خالل والتركيز الدروس المستفادة  –رابعا 

   الدروس المستفادة–ألف 

يهتدي بها تنفيذ س والتي ،ل الدورتين األولى والثانية للبرنامجهنالك العديد من الدروس المستفادة خال -17
ريفية المجتمعات ال ويأتي على رأس هذه الدروس السهولة النسبية لتعبئة .البرنامج خالل دورته الثالثة

لقيام بتحليل تشاركي ميسر للمشكالت وحلها، ل هافقيرة للغاية للمشاركة في عملية التنمية، واستعدادال
 واسعالتقدير البالشعبية وبرنامج الويحظى . ح التطوعية القوية التي تسود هذه المجتمعات المحليةوالرو

ك عددا من الدروس األخرى لهناإال أن . المقاطعات جمعياتدعم قوي من كما يحظى بفي المقاطعات، 
 :الثالثةالتي قد يستنير بها النهج المقترح لتنفيذ الدورة 

 دعم ، خالل الدورتين األولى والثانية.واإلنتاج الحيواني والمياهتفضيل تدخالت الزراعة  •
 إال أن المستفيدين كانوا واضحين ،البرنامج جملة واسعة من التدخالت الجيدة العامة والخاصة

 استشارتها تلجنة للتنمية القروية تم 12من أصل  11ففي . األكثر أهميةاعتبروه للغاية فيما 
ويعكس هذا انشغال األسر باألمن الغذائي في . درات األمن الغذائيكان التفضيل األول لمبا

 ،الحيوانياإلنتاج  تدخالت ت وفي معظم الحاالت كان.منطقة تعاني من عجز مزمن في األغذية
 في حين ، مصنفة على أنها الثانية من حيث التفضيل،وخاصة التي تنطوي على تربية الماعز
 أيضاً بقيمة عالية في القرى التي ال تمتلك يالك المنزلحظيت تدخالت إمدادات مياه االسته

 .وصوال للمياه النظيفة
 تعرضت هذه القدرات لضغوطات بسبب توسع .قدرات التنفيذ التي تتمتع بها الحكومة المحلية •

من مشروعات التنمية متزايد تقديم الدعم لعدد بالمشروع مع مطالبة موظفي الحكومة المحلية 
 ويتطلب دعما ، وينطبق ذلك على الوظائف التقنية واإلدارية والمالية.ركاءالتي يمولها الش

 .مستمرا وقويا من وحدة تيسير البرنامج في توفير التدريب والمعدات والنقل

 إال أنه وفي الوقت ذاته بدا ،"فقراالفقراء  أشد" اًاستهدف البرنامج أساس .االنتشار واالستهداف •
هم المجموعة المستهدفة قتصاديا والذين يتمتعون بالحوافز واضحا أن الفقراء النشطين ا

" شبكة أمان"أنشطة إدخال بعض أن إال . الرئيسية، من الناحية العملية، لبرنامج من هذا الطابع
 .بصورة كاملةاألشد فقرا إغفال عدم قد ضمنت 

ي مؤسسات  هالتنمية القروية في حين أن لجان . على اإلدارةالتنمية القرويةقدرات لجان  •
أنها تعاني بعض النواقص بد من االعتراف ب الإال أنه إنمائية فعالة على مستوى القرى، 

أصالً،  إن وجدت ،إال قلة من هذه اللجانتتمتع فال . الماليواإلبالغ خاصة فيما يتعلق باإلدارة 
لى  مما أدى إ،بصورة فعالةأو مشروعات األعمال الدوارة لصناديق ا على إدارة بالقدرة

 .التوصية بأن تضطلع مؤسسة راسخة للتمويل الصغري بالمسؤولية عن الصناديق الدوارة
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أشكال التدريب قبل تنفيذ من  يتلقى جميع المستفيدين شكال .تدريب المستفيدين واالستدامة •
تدريب تجديدي في معظم الحاالت، وهي أو لمتابعة للك حاجة واضحة لهناإال أن . المشروعات

بها المستفيدون أنفسهم، خاصة أولئك الذين يديرون مشروعات أعمال  اعترف التيحاجة ال
 . صغيرعلى نطاق 

التعاون مع عدد انتشاره وفعاليته من خالل  استطاع البرنامج أن يوسع من .أهمية الشراكات •
الغذاء مقابل العمل والتغذية (برنامج األغذية العالمي : بما في ذلكمن المنظمات األخرى، 

التزويد (؛ والمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق االستوائية شبه القاحلة )سيةالمدر
؛ ورابطة منتجي األلبان في )اتالطرقبناء  (يةرؤية العالممنظمة ال؛ و)بالبذور المحسنة

والفني واالبتكاري وعدد من المهني هيئة التدريب والتعليم ؛ و)تسويق األلبان(شاير مرتفعات 
؛ واتحاد )البحوث الزراعية(بومبوي محطة بحوث ؛ و)التدريب المهني(دريب مؤسسات الت

المواقد الكفؤة (ووكالة التعاون األلمانية ؛ )الخدمات المالية(واالئتمان اإلدخار تعاونيات مالوي ل
؛ والمركز العالمي )خصوبة التربة(؛ والمركز الدولي للزراعة االستوائية )في استهالك الوقود

وسيستمر ). لزراعة الصون( Total Land Care؛ و)الزراعة الحراجية(لحراجية للزراعة ا
 .توسيع هذه الشبكة من الشراكات خالل الدورة الثالثة

 كان استخدام نظام القسائم لتوفير المدخالت الزراعية ناجحا في ضمان استهداف .التوريد •
كذلك . ر استخدام هذا النظام وسيستم،وتسليم المدخالت في الوقت المحدد مباشرة إلى القرى

 .عمل بصورة جيدةيفإن استخدام عقود المفتاح باليد لمشروعات البناء المعقدة 

فقد ثبتت صعوبة تنفيذها  موارد الملكية المشاع أما المشروعات التي تنطوي على •
 وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الغابات المجتمعية حيث كانت معدالت .واستمرارها

 .نخفضةالبقاء م

  الثالثة التوصيات للدورة –باء 

المجموعة المستهدفة بين صفوف الحد المستدام من الفقر : دون تغييرعلى حالها  البرنامج غاية ستبقى -18
ذلك ك. ، من خالل االستثمارات في الرأسمال البشري، وأنشطة توليد الدخلةأسر 50 000التي تقارب 

التعديالت التشغيلية الموصى بها على النحو كن مع بعض ولدون تغيير، على حالها المكونات ستبقى 
 :التالي
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 التغييرات الموصى بها المكون الفرعي/المكون

  االستثمار في الرأسمال البشري

التخطيط والتنفيذ في المجتمع 
 المحلي

 ،نامجلجان التنمية القروية في الدورة األولى للبرنامج أن يتخرجوا من البر/يتوجب على جميع القرى •
 .لجان التنمية القروية التي دخلت في الدورة الثانية/وأن تركز الموارد الباقية على القرى

لجان التنمية للتمويل الصغري عوضا عن قيام رسمية  بمؤسسةربط عمليات التمويل الصغري  •
 . بتشغيلهاالقروية

 . مباشرةت الخدمابتعيين موفريلبرنامج وحدة تيسير ااستمرار  • دعم تنفيذ البرنامج
 األولىالمنشأة في الدورتين للمجموعات بما في ذلك  ،زيادة التركيز على المتابعة والتدريب التجديدي •

 .والثانية
اتباع نهج للرصد يقوم على اقتناص البيانات على المستوى المحلي وإرسالها مباشرة إلى وحدة  •  الرصد والتقييم التشاركيان

 . المقاطعاتياتجمعتسيير البرنامج مع نسخة إلى 
 دراسات مستهدفة لتقدير األثر مرتبطة بمسح لخط األساس في السنة األخيرة للدورة الثالثةإجراء  •

  االستثمار القروي

  صندوق المبادرات المحلية
 

  صندوق االستثمار القروي
 

 .قصر التمويل على مشروعات دعم الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الموارد الطبيعية •
 . األموال المتبقية في صندوق االستثمارات القروية إلى صندوق المبادرات المحليةتحويل •
عدم تمويل أية مبادرات جديدة للسلع العامة مع احتمال استثناء بعض إمدادات المياه في المناطق التي  •

 .تحددها المجتمعات المحلية على أنها أولوية قصوى
 .ثمار القروي الحالية بنهاية الدورة الثانيةاستكمال االلتزامات بمشروعات صندوق االست •
 . الثالثةالدورةتوجه جمعيات المقاطعات نحو التمويل الكامل لصيانة البنى األساسية الرئيسية خالل  •

  إدارة البرنامج وتنسيقه

  وحدة تيسير البرنامج
  
  
  
  
  
  

  المساهمة في حوار السياسات

 .بالغ وتدفق األموالتعزيز نظم المحاسبة والضبط المالي لتحسين اإل •
 .سير البرنامج بصورة أكبر في دعم أنشطة البرنامج على المستوى الميدانييانخراط موظفي وحدة ت •
بدءا من المدنية سير البرنامج مع رواتب وعالوات الخدمة يمواءمة شروط تعيين موظفي وحدة ت •

 .2011كانون األول /ديسمبر 31
امج وتقليلها بما يتماشى مع إعادة تركيز األنشطة بهدف  وحدة تسيير البرنترشيد مستويات توظيف •

 .احتواء التكاليف
 .إيجاد نظم فعالة للرصد والتقييم وتقدير األثر •
انخراط البرنامج بصورة أكبر فعالية في حوار السياسات الوطني حول الفقر الريفي والحكم  •

 .الالمركزي

الثالثة من البرنامج مع األخذ بعين االعتبار تمت إعادة احتساب تكاليف الدورة . تكاليف البرنامج -19
 باإلضافة إلى التغييرات الموصى بها في ،تغييرات في التكاليف واألسعار خالل السنوات الست األولىال

وخالل الدورة التالية .  مليون دوالر أمريكي5.5وتقدر تكاليف الدورة الثالثة بـ . ىجرتُُساألنشطة التي 
 مليون وحدة حقوق سحب 3.3ج من خالل أموال قرض الصندوق بما يعادل سوف يتم تمويل البرنام

 مليون دوالر أمريكي اعتمادا على سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة 5.2أي حوالي (خاصة 
 .، مع توفير المتبقي من الحكومة والمستفيدين)حقوق السحب الخاصة

   االستنتاجات–خامسا 

سياق عملية ضمن إنجازات البرنامج وتوسيع بتعزيز ملتزمة بصورة قوية  الحكومة .االستنتاجات العامة -20
 وبالفعل فقد تم .للبرامج ضمن القطريحتذى ويعتبر البرنامج نموذجا . الالمركزية الديمقراطية الجارية

وتعتزم الحكومة  .ريفيةأخرى للتنمية الاالبتكارية في برامج ومشروعات خصائصه  من تكرار العديد
 .هج البرنامج ضمن المقاطعات الثالث الحالية وتكرارها في مقاطعات أخرى في جنوب مالويتوسيع ن
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لعمليات التشاركية والهياكل با تتعلق قضية االستدامة األكثر أهمية .االستدامة واستراتيجية الخروج -21
طعات تستجيب الديمقراطية التي أنشأها البرنامج على مستوى القرية والنهج التي جعلت من جمعيات المقا

وقد تم فهم وتقدير هذه .  كما تم التعبير عنها من خالل هذه العمليات،الحتياجات على المستوى القاعديل
 وسوف تستمر طالما استمر تمويل البرنامج ،العمليات واإلجراءات بصورة جيدة على مختلف المستويات

في إضفاء الطابع فيتمثل ما التحدي وأ. سير البرنامج في العمل كميسر ومنسقيوطالما استمرت وحدة ت
 .المؤسسي على هذه العمليات واإلجراءات خالل فترة ما زال فيها الحكم الالمركزي ناشئا

 .2010أيلول /سبتمبر 1بدءا من من البرنامج وافقت إدارة الصندوق على االنتقال إلى دورة ثالثة  -22


