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  جمهورية الهند 

تنفيذ الدورة الثانية من برنامج تمكين وتعزيز موارد الرزق في مناطق القبائل في 

  أوريسا الممول في إطار اآللية اإلقراضية المرنة

لية اإلقراضية المرنة  من المبادئ التوجيهية لآل13الغرض من هذه المذكرة اإلعالمية هو االمتثال للفقرة  -1

فيما يتعلق بكل قرض ممول بموجب اآللية "... ، التي تنص على أنه )EB 98/64/R.9/Rev.1الوثيقة (

اإلقراضية المرنة ستقرر إدارة الصندوق، قبل نهاية كل دورة، ما إذا كانت ستنتقل إلى الدورات التالية أو 

  ".ذي علما بقرارهاوستحيط اإلدارة المجلس التنفي. تلغيها أو ترجئها

   مقدمة- أوالً

الهدف الشامل لآللية اإلقراضية المرنة هو إضفاء مزيد من المرونة على تصميم وتنفيذ المشروعات من  -2

أجل مواءمة األطر الزمنية مع السعي لتحقيق األهداف اإلنمائية طويلة األجل في الحاالت التي يتبين فيها 

فيذ أطول؛ وزيادة مشاركة المستفيدين القائمة على الطلب إلى أن تحقيق هذه األهداف يتطلب فترة تن

وتشمل العناصر المحددة لقرض اآللية . أقصى حد ممكن؛ وتعزيز تطوير قدرات القواعد الشعبية

للسماح بتحقيق أهداف إنمائية )  سنة12-10(فترات أطول للقروض ) 1: (اإلقراضية المرنة ما يلي

تمرة ومتطورة خالل فترة التنفيذ على دورات منفصلة تستمر لمدة ثالث عملية تصميـم مس )2 (؛مستدامة

 .لالنتقال إلى الدورات الالحقة" عوامل تحفيزية"شروط مسبقة محددة بوضوح أو ) 3(إلى أربع سنوات ؛ 

 في الرزق موارد وتعزيز تمكينوتعطي هذه المذكرة اإلعالمية صورة عن التقدم المحرز في برنامج  -3

وتستند محتويات المذكرة على .  في تحقيقه للعوامل التحفيزية لدورة ثانية منهأوريسا في بائلالق مناطق

  .2010تشرين األول /بعثة استعراض الصندوق التي زارت جمهورية الهند في أكتوبر

   الخلفية- ثانياً

تموز /ليو يو15، ودخل حيز النفاذ في 2002نيسان / في أبريلالبرنامجوافق المجلس التنفيذي على  -4

، برنامج األغذية ) مليون دوالر أمريكي20بقرض قيمته حوالي (ومصادر التمويل هي الصندوق . 2003

، إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ) مليون دوالر أمريكي12.3بمساعدات غذائية تعادل (العالمي 

 9.57(والمستفيدون ) والر أمريكي مليون د9.26( ، الحكومة ) قدرها مليون جنيه إسترليني7.54بمنحة (

 ).مليون دوالر أمريكي

من بصورة مستدامة إلى ضمان تحسين سبل معيشة األسر القبلية الفقيرة وأمنها الغذائي ويهدف البرنامج  -5

واإلدارة الذاتية واإلنصاف الكفاءة بمزيد من خالل تشجيعها على استغالل الموارد الطبيعية المتاحة لها 
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وكان من المتوقع، من أجل . تجهيز مشروعات غير زراعية خارج المزرعةمن خالل  و،واالستدامة

 : تحقيق هذا الهدف، أن يعمل البرنامج على

 ومؤسسات قاعدية؛ أفراد ك ،بناء قدرة المجموعات الهامشية •
النهوض بإمكانات وصول السكان القبليين الفقراء إلى األراضي والمياه والغابات وتعزيز  •

 ؛ اجتماعياً وعادلة بيئياًه الموارد بطرق مستدامة إنتاجية هذ
 ؛ الفقيرة تركز على احتياجات األسر القبلية غير زراعية مشروعات تنميةتشجيع وتيسير  •
 على إمدادات األغذية امراقبة االستحقاقات الغذائية األساسية لألسر القبلية وضمان حصوله •

 العامة؛ 
، ومؤسسات الحكم المحلي في المناطق الريفية، ومية الحكللهيئاتتعزيز القدرة المؤسسية  •

، والمجتمع المدني، للعمل بفعالية من أجل الحد من الفقر والمنظمات غير الحكومية

  باالشتراك مع المجتمعات المحلية القبلية؛
 عن طريق ضمان تنفيذ التشريعات  لهمومناصرة للقبليين سياساتية مواتيةتشجيع ظهور بيئة  •

 سيطرة األسر القلبية الفقيرة على موارد التنمية ووصولها إليها؛ التي تنظم 
من اإلفادة من معارف السكان األصليين وقيمهم واألخذ بها ضمن االبتكارات التكنولوجية  •

  .لتنميةأجل تسريع وتيرة ا

تغطي  بموجب إطار اآللية اإلقراضية المرنة مع ثالث دورات تنفيذية يتوقع لها أن البرنامجتم تصميم  -6

ووفقاً إلجراء العمليات، زارت بعثة استعراض الدورة الثانية البالد في . فترة عشرة سنوات

 لقياس إنجاز العوامل التحفيزية وللخروج بتوصيات لالستمرار في دورة ثالثة 2010تشرين األول /أكتوبر

وع، وكذلك بمستفيدين واجتمعت البعثة بمسؤولين حكوميين وموظفي المشر. من اآللية اإلقراضية المرنة 

وجرت مناقشة تقرير البعثة في اجتماع ختامي عقد مع الشركاء الحكوميين في . من المشروع ومنظماتهم

 .2010تشرين األول / أكتوبر20

   خالل الدورة الثانيةالبرنامج أداء –ا ثالثً

 إنجازات الدورة الثانية

.  األداء العام أثناء التنفيذ بأنه مرضٍ إلى حد ماوكما أشارت بعثة استعراض الدورة الثانية، يمكن اعتبار -7

 مجموعة في الدورة الثانية، ليصل 20شمل البرنامج .  وفقاً للتصميمالبرنامجوأنه تم تنفيذ جميع مكونات 

تمت .  مجموعة عبر مناطق المشروع السبعة على النحو المتوخى في التصميم30إجمالي التغطية إلى 

تجمعات المياه الصغيرة في الدورة الثانية لتصل التغطية اإلجمالية في الوقت  من مس223إضافة إجمالي 

وتشكل القبائل المصنفة .  أسرة56 180 قرية تضم 1 080 مستجمع مياه صغير في 358الراهن إلى 

 في 14.4 في المائة من إجمالي األسر المشمولة في البرنامج، في حين تشكل الطوائف المصنفة 75.1

 أسرة أخرى ممن يملكون سندات تمليك األراضي في 4 694 أسرة معدمة و12 395م إدراج وت. المائة

ن أخرى من ا لج223ومنذ الدورة األولى، تم تسجيل . هذه المجموعة تحت بند الخطط واألعمال المختلفة

 شكلت وخالل الدورة الثانية،.  جمعية358لجان تنمية القرية كجمعيات، وبذلك يصل المجموع الكلي إلى 
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 فرعية ان لج609 لجنة، وتم إعداد 984 لجنة فرعية على مستوى القرية ليصل العدد اإلجمالي إلى 594

 . لجنة999للمراجعة المالية واالجتماعية على مستوى القرية ليصل مجموعها حالياً إلى 

 تقدم الصرف من القرض

 في 28مي من قرض الصندوق نحو ، بلغ إجمالي الصرف التراك2011كانون الثاني عام /بنهاية يناير -8

 وتبقى حوالي سنتين من 2013أيلول / سبتمبر30ومع الموعد النهائي الحالي إلغالق المشروع في . المائة

ومع ذلك، رأت بعثة .  صرف القرض بالكامل قبل إغالق المشروع تحدياً كبيراًلفترة التنفيذ، سيمث

لدورة الثانية حالياً لمرحلة التخطيط، فإنه من المنتظر استعراض الدورة الثانية أنه نظراً لتجاوز قرى ا

 90، وأن الصرف التراكمي من القرض قد يصل إلى 2011آذار /زيادة النفقات بشكل كبير بعد مارس

 .في المائة عند إغالق المشروع

 العوامل التحفيزية للدورة الثانية

 استناداً 2006كانون األول /رة ديسمبرتم عرض تقرير عن الدورة األولى على المجلس التنفيذي في دو -9

وحدد تقرير البعثة العوامل . إلى توصيات من بعثة استعراض الدورة األولى التي أوفدها الصندوق

التحفيزية للدورة الثانية التي ال بد من اإليفاء بها قبل نهاية الدورة الثانية كشرط الستمرار تمويل 

  :الصندوق لمرحلة ثالثة وأخيرة

 تم خفض عدد األسر المعدمة في تلك القرى التي كان البرنامج يعمل :1التحفيزي العامل  •

  . في المائة20عليها ألكثر من عامين بنسبة 

 10قامت فرق استطالع اإليرادات بمسح أراضي المنحدرات من فئة : 2العامل التحفيزي  •

ل عليها البرنامج  في المائة من القرى التي يعم60 درجة  في ما ال يقل عن 30درجات إلى 

 في المائة على 60 المناسبة في يمنذ سنتين على األقل، وأصدرت سندات تمليك األراض

  .األقل من القرى التي شملها االستطالع

تعمل لجان تنمية القرية، ومجموعات العون الذاتي في الدورة األولى : 3 العامل التحفيزي •

 في المائة من تلك 80مالية لما ال يقل عن والثانية على حد سواء بفعالية وأجريت مراجعة 

اللجان والمجموعات في كل من العامين الماليين السابقين وقد ثبت أن السجالت المالية دقيقة 

 .كما أنها أدارت أموال البرنامج بطريقة مناسبة
 في المائة من مجموعات العون الذاتي التي 75يتمتع ما ال يقل عن : 4 لعامل التحفيزيا •

 في الدورة األولى والثانية بوفورات تشغيلية وعمليات اإلقراض الداخلي وقدمت تلك أنشئت

  . في المائة من أعضائها في العامين السابقين75المجموعات قروضاً إلى ما ال يقل عن 

يواصل متطوعون من القرى تقديم خدمات للمجتمعات المحلية في قرى : 5العامل التحفيزي  •

  .الدورة األولى

طورت قرى الدورة األولى روابط فعالة مع مقدمي الخدمات وتعمل تلك : 6 التحفيزي العامل •

القرى اآلن على تعزيز تطورها من خالل الحصول على موارد من البرامج الحكومية 

  .والمؤسسات المالية األخرى
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 تخضع البنية األساسية المطورة في المناطق الريفية التي شملتها الدورة :7العامل التحفيزي  •

 .األولى للصيانة الفعالة
 تم التحقيق في القضايا السياساتية المتصلة بالمجتمعات القبلية وتم رسمياً :8العامل التحفيزي  •

  .ةاطالع حكومة أوريسا عليها واتخذت اإلجراءات الالزمة إلرساء اإلصالحات الضروري

 إنجاز العوامل التحفيزية للمرحلة الثانية

خلصت بعثة استعراض الدورة الثانية التي أوفدها الصندوق إلى أنه تم اإليفاء بالغالبية العظمى من  -10

 .مؤشرات التحفيز، كما هو مبين أدناه

 قرية فترة سنتين 718في إطار الدورتين األولى والثانية، أتمت . 1تقييم العامل التحفيزي  •

 أسرة من األسر المعدمة في هذه 7 925 أسرة من إجمالي 6 852منحت  . تنفيذ البرنامجمن

 أسرة من األسر التي كانت 2 328إضافة إلى ذلك، انتقلت . القرى سندات تمليك األراضي

 أسرة 997تعيش في منازل بدون ساحات منزلية إلى منازل ذات ساحات فضالً عن استقرار 

 في المائة من هذه األسر 85واستقرت أكثر من .  المتعدى عليهاكانت تعيش على األراضي

المعدمة في األراضي التي يستخدمونها اآلن ألغراض إنتاجية، وبناء عليه تم اإليفاء بهذا 

  .المؤشر

 5 أصدرت وزارة إدارة اإليرادات والكوارث رسالة مؤرخة في .2تقييم العامل التحفيزي  •

ناطق المرحلة األولى بشأن تسوية األراضي الحكومية مع  إلى جميع م2008حزيران /يونيو

 سنداً من سندات تمليك 5 855وبناء عليه، تم إصدار . األسر القبلية المعدمة المستحقة

 سند تمليك في ثالث مقاطعات 1 624األراضي في أربع مقاطعات شملتها الدورة األولى و 

  .ء بهذا المؤشروبهذا التطور، تم اإليفا. شملتها الدورة الثانية

 لجنة تنمية 223 لجنة تنمية قروية في الدورة األولى و135توجد . 3تقييم العامل التحفيزي  •

وتم االنتهاء من المراجعات المالية للدورة  .البرنامجقروية في الدورة الثانية من مناطق 

 تقريباً في وجاري القيام بالمراجعة المالية للدورة الثانية وسيتم االنتهاء منها. األولى

  .2011تموز عام /يوليو

 في المائة من المجموعات تمكنت من 84على الرغم من أن . 4 تقييم العامل التحفيزي •

اإليفاء بالمتطلبات واالدخار بشكل منتظم ، وإن كان ذلك خالل فترات زمنية متفاوتة، فقد 

 ولذلك، حتى مع . في المائة فقط من المجموعات من الخدمات المالية الريفية49اقترضت 

افتراض أن كل عضو في المجموعة حصل على هذه القروض، فإن اإليفاء بهذا العامل 

ولم تقتصر طلبات اقتراض األعضاء على قروض .  في المائة فقط49سيظل عند مستوى 

الخدمات المالية الريفية فقط ومن المرجح أن يكون كثير قد لجأوا إلى المدخرات الخاصة ، 

يحتاج . ألولي والقروض المصرفية، إلى جانب الخدمات المالية الريفيةورأس المال ا

البرنامج إلى إيالء مزيد من االهتمام لهذه المسألة خالل الدورة الثالثة في جميع القرى التي 

يغطيها ، وجمع وتحليل البيانات فيما يتعلق بمستحقات مختلف األعضاء على نحو أكثر 

  .فاء بهذا المؤشر جزئياً فقطولذلك فقد تم اإلي. انتظاماً
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تعين كل لجنة تنمية قروية خمسة متطوعين لدعم المجتمعات . 5تقييم العامل التحفيزي  •

المحلية في مجاالت المحاصيل واإلنتاج الحيواني وإدارة األراضي والمياه، ومسك الدفاتر 

عت للدورة وأظهرت دراسة لتقييم األثر أجريت على القرى التي خض. والدعم االجتماعي

 في المائة من األسر العاملة في الزراعة استفادت من خدمات 94األولى أن ما يقرب من 

 في المائة من األسر متطوعين من مساعدي 59المتطوعين في مجال الزراعة واستخدم نحو 

 روبية هندية شهرياً 1 200 إلى 300ويتقاضى حالياً مساعد البيطري ما بين . البيطريين

  .وترى بعثة استعراض المرحلة الثانية أنه تم اإليفاء بهذا المؤشر. اتهمقابل خدم

وفر البرنامج قنوات اتصال بين قرى الدورة األولى و عدد من . 6تقييم العامل التحفيزي  •

البرامج الحكومية مثل صندوق المنح للمناطق المتخلفة، وبعثة الصحة الريفية الوطنية 

 تقارب ال بأس به مع البرامج الحكومية في جميع وتؤكد البعثة على وجود. وغيرها

  .وترى البعثة أنه تم اإليفاء بهذا المؤشر. المقاطعات التي تم زيارتها

يقوم صندوق تنمية القرى الذي تؤسسه القرى بالمحافظة على . 7تقييم العامل التحفيزي  •

بما في ذلك هياكل  (مستوى البنى التحتية األساسية التي تم إنشاؤها في قرى الدورة األولى

الري، وهياكل التخزين ، وباحات التجفيف، والمراكز المجتمعية والمراحيض والحمامات ، 

وإضافة إلى ذلك، ساعدت المنظمات غير الحكومية ). وأكشاك العمل ، ومرافق مياه الشرب

الميسرة في تشكيل هيئات عليا على مستوى مستجمعات المياه كجزء من استراتيجية 

وهذا يساعد على كفالة وصول المجتمعات إلى المدخالت التقنية حتى انسحاب . دامةاالست

  .وترى البعثة أنه تم اإليفاء بهذا المؤشر. البرنامج

 ، أجرى البرنامج دراسة سياساتية لالطالع على  2009في عام . 8تقييم العامل التحفيزي  •

واستناداً إلى الدراسة، . 2006عام القضايا والفرص التي شهدها تطبيق قانون حقوق الغابات 

يقوم البرنامج اآلن باإلعداد إلجراء تقييم طويل األجل على أثر تخصيص األراضي على 

وسيخلص هذا التقييم إلى تقديم توصيات ألية تعديالت ضرورية تتطلبها . األسر والبيئة

فقد تم اإليفاء بهذا المؤشر ترى البعثة أنه نظراً إلى أن العملية ال تزال جارية، . عملية التنفيذ

  .جزئياً فقط

أكدت بعثة استعراض الدورة الثانية أن الشروط األساسية لمعظم مؤشرات التحفيز قد تم .التقييم العام -11

 .ولذلك يوصى باستمرار الصندوق في تمويل الدورة الثالثة. اإليفاء بها إما كلياً أو في طريقها إلى ذلك

  البرنامجدورة الثالثة من  التوصيات بتنفيذ ال– رابعاً

 وأدائه الضوء على البرنامجيسلط االستعراض الذي جرى لإلنجازات التي حققتها الدورة الثانية من  -12

 .برنامجالدروس المستفادة التالية والتوصيات التي البد من أدراجها في الدورة الثالثة لل

. في قرى الدورة الثانيةخلصت البعثة إلى عدم اكتمال عملية التقدير الريفي التشاركي  •

ويتعين القيام بتصنيف الثروات للمساعدة في تحديد الفقراء والضعفاء من أجل أنشطة 

وأوصت البعثة بإعادة النظر في إعداد الخطط اإلنمائية وخطط سبل العيش القروية . البرنامج
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في قرى الدورة الثانية بهدف إضافة أنشطة من أجل مجموعات الفقراء والضعفاء 

 .المعوزينو
خالل السنوات المتبقية من البرنامج، ال بد من إيالء قضايا تعزيز اإلنتاجية مزيد من التركيز  •

والحرص على أن تنعكس في الخطط اإلنمائية وخطط سبل العيش القروية ألن التوعية 

 .العامة حتى اآلن بشأن هذه المسألة ال تزال متواضعة
ل العيش واألنشطة الرئيسية المناسبة لمستجمعات يحتاج البرنامج إلى تحديد مواضيع سب •

المياه أو لمجموعة من القرى من أجل تدخالت إجرائية مركزة بدالً من تنفيذ أنشطة متعددة 

مراجعة الخطط / بشكل موحد في جميع مستجمعات المياه؛ وينبغي أن يتم ذلك خالل إعداد

 .اإلنمائية وخطط سبل العيش القروية
قديم المزيد من بناء القدرات وتعزيز مجموعات المساعدة الذاتية ومعاونتهم ينبغي للبرنامج ت •

وفي الوقت نفسه، ينبغي للبرنامج . في تشكيل اتحادات إلدارة األنشطة المجمعة المنوطة بهم

دعم مجموعات المساعدة الذاتية الموحدة من أجل وصول منتجاتها إلى األسواق وزيادة 

 .لحصول على قروضقدرتها على االستفادة من ا
 .ينبغي أن يستمر البرنامج في دعم بناء قدرات لجان التنمية القروية في مجال اإلدارة المالية •
هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود في تعزيز الروابط بين لجان التنمية القروية وبرامج  •

  .الحكومة

   االستنتاجات- خامساً

 . الرئيسية ما زالت هامة وذات صلةالبرنامجداف وجدت بعثة استعراض الدورة الثانية أن أه -13

 في إحراز تقدم جيد خالل الدورة الثانية فيما يتعلق بجميع مكوناته على الرغم من تعقد البرنامجاستمر  -14

وما زالت األدلة على الدعم االجتماعي القوي واألثر . البرنامجتصميمه والتحديات التي تحيط بمنطقة 

 . تتزايدالطيب على مستوى األسرة

  .البرنامجتعتبر إدارة الصندوق أن هنالك أرضية صلبة لالستمرار بدورة ثالثة وأخيرة من هذا  -15

 
  


