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 جمهورية موزامبيق

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

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

 .السلطات المختصة بها
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  موجز االستراتيجية القطرية

) 2014- 2011( للحد من الفقر عمل حكومة موزامبيقبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية خطة يدعم  -1

ويتفق .  والتمويل الريفي الحرفيةمصايد األسماكفي مجال الزراعة والقطاعية والوثائق االستراتيجية 

ويأخد . ذات الصلةالصندوق   واستراتيجياتسياساتتماما مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

الفقر واتجاهات ،  للبالدالفرص االستراتيجية القطرية في االعتبار أيضا السياق االقتصادي الكليبرنامج 

 برنامج بنييو. د األسماك الحرفيةي الزراعة ومصاي، والتحديات والفرص المتاحة في قطاعالريفي

 على تجربة الصندوق في موزامبيق والدروس المستفادة من العمليات السابقة الفرص االستراتيجية

اق على  النطواسعةعملية تشاورية هو نتاج  والبرنامج. لتنسيق مع شركاء التنمية اآلخرينلسعى يو

 . أهمية خاصة لصغار المزارعين والصيادين الحرفيينتالصعيد الوطني أعط

 نطاق لضمان البعيدلصندوق في قدرته على االلتزام بتقديم الدعم على المدى اللالنسبية ميزة تكمن ال -2

مع شراكات الء إرسا وعلى المدى البعيدالمواضيعي تساق  الذي من شأنه أن يتيح االراألمواالستدامة، 

تقييم البرنامج نقطة اإلنجاز الذي تلى عند تفاق اللتمشيا مع التوصية الرئيسية . المؤسسات المحلية

، للبرنامج السابقالفرص االستراتيجية القطرية الجديد على التركيز االستراتيجي يحافظ برنامج ، القطري

 .الوصول إليهالتسهيل اندماج صغار المنتجين في أسواق مربحة يسهل الشامل مع الهدف 

 ثالثة أهداف  إلىدعمال الفرص االستراتيجية القطرية بغية الوصول لهذا الهدف، سيقدم برنامجو -3

 اإلنتاج عوامل أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين علىحصول زيادة  )1(: استراتيجية هي

لتخفيف ا لتقنيات وتكنولوجيات والترويج، اإلنتاج، من خالل التوسع في خدمات دعم الموارد وتقنياتوال

زيادة  )2(؛ إدارتها، وتحسين تخدام الموارد الطبيعية األساسيةحقوق اسكفالة و، المناخمخاطر أثر من 

وصول ومشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين إلى األسواق التي يمكن أن تحقق 

عمليات الحفظ والتسويق (تحتية االقتصادية الالبنى  تنمية، من خالل رباحاألمن حصص عادلة لهم 

وبناء شراكات تجارية منصفة ، وتحسين كفاءة الوسطاء في السوق، )حلة ما بعد الحصادوالتجهيز لمر

مناسبة ومستدامة  زيادة توافر خدمات مالية )3 (؛األعمال الزراعيةشركات بين صغار المنتجين و

وتعزيز ، يةالمؤسسية والسياساتالبيئة  دعم خالل من، في المناطق الريفيةوفرص الحصول عليها 

وتوسيع نطاق المنتجات المالية ، ، ودعم التوسع في المؤسسات المالية الرسمية المجتمعيةالخدمات المالية

 .والخدمات التي تستهدف المناطق الريفية

ير سلسلة كاملة  تطوصغار المنتجين فيمشاركة  مما يكفل، شاملنهج سلسلة القيمة اليتم تبني سوف و -4

تدخالت الصندوق مركز الصدارة في صغار المنتجين ومنظماتهم احتالل  لزم هذايستو. استفادتهملتعظيم 

 التصميم بدءا من، البرامجإعداد ليصبحوا شركاء أساسيين في جميع خطوات لهم الدعم الكافي تقديم و

 .إلى التنفيذ والرصد

الذين لديهم القدرة على المنتجين على نطاق صغير ، أي دياشطين اقتصااالنالفقراء يستهدف الصندوق س -5

من الشمول ) 1 (:فيما يليالصندوق في ستهداف اال استراتيجيةتلخص وت. هاوتسويقفي أنشطتهم التوسع 
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الدعم من خالل تعديل ، ديناميةال) 2( ؛وال سيما النساء والشباب، خالل تسهيل إدماج الفئات المحرومة

 .المتطورةالمشاركين ع قدرات ليتالزم م اتدريجي

 ذات الصلة يةقضايا السياساتبال اساسأ مدفوعة مبنية على األدلة واتحوار السياسالمشاركة في ستكون  -6

 التركيز على بناء قدرات أصحاب المصلحة المحليين إضافة إلىالصندوق، مشاريع الناشئة عن عمليات 

ات البتكارلريع التي يدعمها الصندوق أيضا األفكار المشاتقدم و. لمشاركة في عمليات حوار السياساتل

 في إدارة المعرفة نظام  وسيتم إنشاء.توسيع النطاق وات وتشكل األطر الرئيسية الختبار االبتكار،الممكنة

 بالفعل في مشاريع أخرى لدعم د من نظم الرصد والتقييم الراسخة المعمول بهايستفيالذي س، البرامج

 .تكارحوار السياسات واالب
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  جمهورية موزامبيق

  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

   المقدمة-أوال 

 مشروعا في موزامبيق بتكلفة إجمالية 11  دعما إلىالصندوققدم مدى العقود الثالثة الماضية، على  -1

ة تيسيري مليون دوالر أمريكي من القروض بشروط 195 حوالي منها دوالر أمريكي، ماليين 310قدرها 

النتائج للشراكة بين يستند إلى استراتيجيا  إطارا ة هذاالقطريالفرص االستراتيجية برنامج يضع و. يةللغا

توصيات النتائج وال، استنادا إلى )2015- 2011(الصندوق وموزامبيق على مدى السنوات الخمس المقبلة 

أيار /مايوبدأت في  1 تصميم نتيجة لعمليةالبرنامجويأتي . تقييم البرنامج القطري للصندوقخرج بها التي 

 أهمية خاصة للحوار مع ممثلي أصحاب ت عملية التصميموأعط، من ثالث مراحلتتألف  2010

الفرص االستراتيجية القطرية بعد موافقة برنامج استكمال تم و. الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين

 .2011أيار /ومايفي ) 2014- 2010( على خطة عمل الحد من الفقرمجلس الوزراء 

  السياق القطري -ثانيا 

  السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي -ألف 

  الخلفية االقتصادية للبلد

تركت الحرب األهلية التي دامت  .مؤشر التنمية البشرية نمو اقتصادي ولكن مع تدني التصنيف على -2

تعافي البالد بعد تسوية السالم لعام  لكن. ستة عشر عاما موزامبيق في حال اقتصادي مدمر وفقر متفشي

 في 7نمو سنوي وسطي يتجاوز معدل ب (قوياقتصادي النمو االاستمر و. كان مثيراً لإلعجاب 1992

، واالستثمارات العامة الضخمة السوقالتي شهدها اإلصالحات و ،بفضل تحرير االقتصاد الكلي) المائة

ال تزال موزامبيق ، ومع ذلك. االستثمار األجنبي المباشركبيرة منالتدفقات ال و التحتيةى إنشاء البنفي

التنمية مؤشر وفقا ل بلدا 169 من أصل 165 المرتبة واحدة من البلدان األكثر فقرا في العالم، لتحتل

في  في المائة من السكان 54.7ال يزال ، )2008/2009( األخير يلمسح األسرلوفقا و). 2010 (البشرية

 في 46 يعاني و) في المائة54.1( 2002/2003تحسن منذ أي دون فقر مدقع يعيشون في موزامبيق 

 في  وإيجابيمهم تقدم أحرز وقد.  المزمنالتغذية سوء من سنوات 5 سن دون األطفال من المائة

ة، الريفي المناطق في خاصة ،قدمالت من مزيدال تحقيقال بد من  ولكن االجتماعية الخدمات لىع الحصول

 العاجلة الحتواء اتالستجابلحاجة أيضا وهناك . األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلةمن أجل تحقيق 

 . في المائة12لى به إي وصلت معدالت اإلصابة ذال، اإليدز/ نقص المناعة البشرية انتشار فيروس 

                                                      
  .انظر الذيل األول 1



  EB 2011/103/R.13 

2 

. يرةيجابي تباينات جغرافية كباإلنمو للاإلجمالية األرقام تخفي . على قاعدة عريضةنحو تحقيق نمو  -3

ذات الضخمة ن المشاريع عأساسا الذي نتج األمر  القطاعات كافة، عبرالنمو تفاوت أيضا وكذلك فإن 

فرص خلق تأثير محدود على التي تتمتع بوة طاعات الطاقة والتعدين والصناعفي ق الكثافة الرأسمالية

محدودية تسهم و. فةالفقر مثل الزراعة ضعيالحد من للعمالة وأساسية  قطاعات تظلفي حين ، العمل

والبنى ومالءمة القدرات البشرية  وعدم كفاية ،غير الكفوءةالبيروقراطية ، ويلفرص الحصول على التم

 موزامبيق تمتلك لكن. تؤثر على تنمية القطاع الخاص المحليرديئة بيئة أعمال في وجود التحتية 

ويكمن . الواسعة صادية وفرص العملمجموعة واسعة من الثروات الطبيعية التي توفر اإلمكانات االقت

النمو القائم على و، لترويج لصالح الفقراءا للعمل على االستفادة من كل ما سبقالتحدي الرئيسي في 

 .دورا رئيسيا في هذا الصددمصايد األسماك والزراعة تلعب ومن المتوقع أن . العمل المكثف

   والفقر الريفيالزراعة، مصايد األسماك 

ي المائة من  ف75 حوالي يعيشحيث و .أساساًيظل الفقر في موزامبيق ظاهرة ريفية . يالفقر الريف -4

ويالحظ وجود اتجاه إيجابي، أكثر وضوحا على المستوى .  في المناطق الريفيةالفقراءإجمالي عدد 

مؤشرات سوء التغذية والحصول على الخدمات االجتماعية بالوطني، في المناطق الريفية فيما يتعلق 

 في 71.3ن ، ماءلفقرذي يقاس بنسبة عدد ا الفقر في المناطق الريفية، الانخفضفي حين و. ساسيةاأل

 في المائة في عام 56.9 ارتفع قليال الى إال أنه، 2003 في المائة في عام 55.3 إلى 1997المائة في عام 

مؤشرات االقتصادية الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية كبيرة من حيث معظم الال تزال و. 2008

 بأكثر من سبعة في المناطق الحضريةمثيلتها في المناطق الريفية عدد الفقراء نسبة تتجاوز . واالجتماعية

 سوء التغذية المزمن بينمعدل يصل و. 2003ي تضاعف تقريبا منذ عام ذالفرق الوهو ، في المائة

 في المائة في المناطق 36فية مقابل  في المائة في المناطق الري50 إلى سنوات 5األطفال دون سن 

 .م المؤشرات االجتماعيةويشمل التباين الحاد ذاته معظ. الحضرية

مثل تو،  الناتج المحلي اإلجماليفي في المائة 23على الرغم من أن الزراعة ال تسهم إال بنسبة . الزراعة -5

 في المائة من 70ل ألكثر من  المصدر الرئيسي للدخإال أنها من إجمالي الصادرات،  فقط في المائة20

 في المائة من 80ولد ت، و القوى العاملةإجمالي في المائة من 80 نحوعمل لالتوفر فرص فهي السكان، 

 عامي بين سنويا في المائة في المتوسط 7.9 بنسبة  الزراعة نمواقطاعشهد وقد . دخل األسر الريفية

 المزروعة المساحات في التوسع إلىير إلى حد كبويرجع الفضل في ذلك النمو ، 2008 و2003

 60و المائة في 30 بين مستويات على ةراكد تظل على الرغم من أن الغلة المواتية،والهطوالت المطرية 

 .إمكاناتها من المائة في

 98 أكثر من ويشكلون ،أصحاب الحيازات الصغيرة الجزء األكبر من القطاع الزراعي في البالديمثل  -6

 الزراعي الوطني من حوالي اإلنتاج في المائة من 95 ينتجون و،مالي عدد المزارعينفي المائة من إج

وأما أهم أصولهم فهي األراضي بمساحة وسطية قدرها . المستخدمة في المائة من مجموع األراضي 90

 يةاإلنتاج ذات البذور أنواعو التقليدية الزراعة أساليبيستخدمون   ماوغالبا. أسرة لكل هكتار 1.1

 في 11 يستخدم (اليدوية زراعةال وتقنيات )المحسنة البذور على األكثر المائة في 10يستخدم  (المنخفضة

لمواد الكيميائية ل نادرواستخدام ) ممكننة أدواتويستخدم عدد قليل للغاية  الجر حيوانات فقط المائة
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لم يحصل ، 2008في عام ). كثر في المائة على األ5تستخدم المبيدات واألسمدة الحديثة بنسبة (الزراعية 

 في المائة خالل الفترة 13من تراجع ( في المائة من المزارعين 8سوى اإلرشاد الزراعي على خدمات 

واالفتقار ، )البذور على وجه الخصوص( الحديثة ستلزمات الزراعيةالمنقص تسبب يو). 2003-2007

انخفاض  فيلتمويل وخدمات الدعم األخرى ومحدودية فرص الحصول على ا، إلى التكنولوجيات المناسبة

ويعد ،  من مستوى الكفافيعملون قريبامعظم أصحاب الحيازات الصغيرة وال يزال . والعوائدالغالت 

من  و.بصورة منتظمة م منتجاته المزارعين في المائة من20أقل من يبيع و.  محدودا في السوقماندماجه

، التحتية للتخزين، وارتفاع خسائر ما بعد الحصادفتقار إلى البنى اال: بين العقبات الرئيسية في هذا الصدد

 .، وارتفاع تكاليف المعامالت وصعوبة الحصول على الخدمات الماليةمرافق النقلسوء و

، ربع األسر الريفيةيرأسن  في المائة من القوة العاملة في الزراعة و62يشكلن التي ال،  النساءأماو -7

قد يفقدن القدرة على وية المستندين إلى األسرة اإلنتاج والتجهيز متدني تاجاإلن فتقتصر أعمالهن على

األسر التي ترأسها النساء مزيدا من تعاني و.  أكثر ربحيةننشاطهيصبح عندما التحكم في دخلهن 

المفروضة على العمالة والعمل القيود  هتواجالحرمان في الحصول على األراضي وخدمات الدعم، و

 . الخاصة بهايةاإلنتاجألصول ل هامتالكاويقل احتمال 

  المعروضة في السوقتضاعفت كمية المنتجات الزراعية، 2009 و2005بين عامي . االتجاهات الجديدة -8

عمالء د اعدتتزايد أو. ، مع زيادات مهمة للمنتجات الغذائية ومحاصيل التصدير على حد سواء2.4بنسبة 

والتجار  تجاروصغار ال المزارعين رابطاتإلى الزراعية األعمال شركات من بدءا ، السوق وتنوعهم

 في جميع مناطق البالد اآلنخدمات اإلرشاد وتوجد . كبر األتجارية والشركات العلى نطاق متوسط

 على ، والحصول خدمات اإلرشادألعمال الزراعيةتوفر بعض او. لتعزيز قدراتهاالجهود حاليا وتبذل 

 منظمات المزارعين تبذلوعالوة على ذلك، . االئتمانلحصول على ا ، وفي بعض الحاالتستلزماتالم

تغطية البنية التحتية شهد تو. التسويق ألعضائهاخدمات االستشارية وخدمات التوفير ل مزيدا من الجهد

ولكن ال تزال (لسير ل ممهدة في المائة من الطرق الرئيسية 90 يعتبرحيث و ااالقتصادية األساسية تحسن

 في المائة 75شبكة االتصاالت المتنقلة تغطي لك فإن ذك، )طرق الوصلفي بيرة لالستثمار هناك حاجة ك

سوى مصرفية وكاالت وال توجد . التي تحظى بالكهرباء في المائة من عواصم المقاطعات 72 ومن البالد

 .، وإن كان ببطءزيادةعدد آخذ في الال، لكن ريفية منطقة 128 في المائة فقط من 39في 

من انعدام األمن تعاني موزامبيق ال تزال على الرغم من هذه االتجاهات المشجعة، . ديات والفرصالتح -9

 للسلع اًأساسي اًد مستوردالبالتعد باستثناء الذرة والكسافا، و. الغذائي على المستويين الوطني واألسري

ن أصحاب الحيازات الصغيرة  في المائة م25أقل من يتمكن و) األرز والقمح والبطاطا(الرئيسية الغذائية 

سكان المناطق الحضرية  يزيدمن المتوقع أن  و.ئية على مدار السنةاحتياجاتها من المواد الغذالبية  تمن

تلبية الطلب تتطلب و.  في المائة سنويا4تصل إلى نمو نسبة  في ظل  الزراعياإلنتاجعلى من ضغطهم 

 أكثر إلحاحاوهو هدف (بالد على الواردات ن اعتماد الالمحلي المتزايد على المنتجات الغذائية والحد م

التركيز  والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية،تنمية ) 2008لعام ذية األغفي أعقاب أزمة ارتفاع أسعار 

أصحاب الحيازات الصغيرة على فرص حصول وتحسين  )النقلال سيما  (على خفض تكاليف المعامالت

تفاقم ظاهرة  ومن المتوقع ، حيث أنهتحديا هاما آخرتغير المناخ يمثل و. الاألعمتنمية  وخدمات اإلنتاج

. د، ال سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البال مخاطر الفيضاناتوزيادةتفاوت الهطوالت المطرية 
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 الصمود في وجه تغير علىوهنالك حاجة إلجراءات التكيف لبناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 فقط من أصل  من األراضيهكتار 50  000حوالي (الري وهنالك حاجة الستثمارات كبيرة لتنمية  .المناخ

وتقنيات الحفاظ على المياه والبذور المقاومة ، )ابل للزراعة هي أراضي مرويةقهكتار  مليون 3.3

جديدة إلقامة الفرص ال الباب أماماستثمارات واسعة النطاق في توسع ال في حين قد يفتح، أخيراو. للجفاف

زيادة الضغط على إلى  أيضا ؤدي يلكنه،  فرص العملإيجادشراكات مع أصحاب الحيازات الصغيرة و

مع إنتاج األغذية مما يزيد من مخاطر المنافسة ، يمكن الوصول إليهااألراضي التي ، واألراضي الخصبة

 .األراضيعلى نزاعات الو

شبه / الصيد الصناعية بين عمليات  التام فصلالبألسماك يتميز قطاع مصايد ا. مصايد األسماك الحرفية -10

الروبيان على وجه  (مرتفعةذات القيمة الاألنواع  تستهدفوالتي عالية الرأسمالية الكثافة ال، ذات ةالصناعي

األنواع ذات القيمة صيد ركز أساسا على يي ذال ، وصيد األسماك الحرفيألغراض التصدير) الخصوص

 الناتج في في المائة 3القطاع بنحو ويسهم . المحلية باستخدام التكنولوجيا التقليديةالمنخفضة لألسواق 

 يدر فقط ه، ولكن المائة من المصيد البحري السنوي في91 نسبة حرفي الصيد الويوفرالمحلي اإلجمالي 

رفي  على الصيد الحامباشرشخص اعتمادا  110 000 يعتمد نحوو.  في المائة من قيمته اإلجمالية42

العوائد أي انخفاض : منخفضة المخرجات/منخفضة المدخالتتكنولوجيا بتميز يي ذ، الوجمع األسماك

، وعدم كفاية روابط السوق الضعيفةوبدائية؛ المعدات الصيد بعض األنواع، والذي يفاقمه تراجع معدالت 

ك النساء في جمع األسماك وتشار. خدمات الدعم المالي والتقنيواالفتقار إلى ، األساسيةالسوقية  ىالبن

 .مشاركة محدودة في التسويقتشاركن و، لدخلمدر لثانوي والقشريات الصغيرة أساسا كنشاط 

 حلي على المنتجات السمكيةالطلب الميفوق كما هو الحال في القطاع الزراعي، و. التجاهات الجديدةا -11

اقتصاد البالد، وتطور السياحة مو نمع و. المجمدة/الطازجةلألسماك العرض بكثير، وال سيما بالنسبة 

 جديدة من المنظمات المجتمعية في هياكلوقد بدأت . ، من المتوقع أن يرتفع الطلب أكثروزيادة الثروة

 المصالح االقتصادية التي تركز على الصيد أو مجموعاتجنبا إلى جنب مع بالبزوغ مجال إدارة الموارد 

التعاونيات التي تقدم   أورابطاتالبيئة مواتية لتنمية هذا كل يشو. وتجهيز المنتجات السمكية / لتجارةا

 . هيئات صنع القرارلدى مفع عن مصالحهتداخدمات ألعضائها وال

كذلك تزايد المصيد الحرفي، الصيد د الناس والقوارب العاملة في قطاع اعدتتزايد أ. التحديات والفرص -12

). بالمصائد الجرافة الساحليةمثل الصيد (يوعا  األكثر شلتقنيات التقليديةاتراجع إنتاجية ت، في حين الكلي

وتوفير فرص الحصول على الخدمات الالزمة من أجل التقليدية المعدات وتطوير التقنيات لوهنالك حاجة 

مرتفعة أنواع ذات قيمة  استهداف وحثهم على الذهاب بعيدا عن الشاطئحوافز للصيادين الحرفيين لإيجاد 

 وينبغي. تجميد عقبة رئيسية في هذا الصددوالتخزين للتبريد عدم وجود مرافق شكل وي. أقل استغالالً

دارة إلبد من إعداد نظام  ال و،إدارة سليمة والحفاظ على النظم البيئية البحرية ومصايد األسماكوجود 

 البحرية مناطق المحمياتكل من  في تطويراوأخيرا، شهد العقد الماضي . وتخطيط مصايد األسماك

 على طول حرفيةالصيد العمليات التي تتنافس مع   المناطق الساحليةعلىوالمشاريع االستثمارية الكبيرة 

 على استخدام الموارد اولد صراعي  لكنهوفر فرصا للسكان المحليين،يقد ذلك في حين أن و. الساحل

  .الساحلية
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  السياق السياساتي واالستراتيجي والمؤسسي -باء 

  وطنيالسياق المؤسسي ال

في قطاع النهج القطاعي الشامل أدخل ، الذي لبرنامج الوطني للتنمية الزراعيةابدأ العمل ب. القطاع العام -13

ساهم البرنامج في زيادة وقد . 2010في عام منه   واستكملت المرحلة الثانية1999الزراعة، في عام 

.  منخفضاظل، الذي اع الزراعيير يذكر على أداء القط لم يكن له تأثهميزانية وزارة الزراعة، ولكن

 الحكومة ن مالمشترك من البرنامج الوطني للتنمية الزراعية للتقييم في المرحلة الثانيةداء خضع األ

ة تعليق العمل ضرورحول في اآلراء برز توافق واسع نسبيا و. 2010 خالل عام ينعمادالشركاء الو

زيادة التركيز على األهداف : مثلثوابت بناء و، منسقالإطار جديد للتدخل في  والتفكير بالبرنامج

 لترتيبات التمويالتركيز بصورة أقل على واالستراتيجية واتباع نهج أكثر مرونة لطرائق التمويل، 

 ).اآللية المشتركة لتدفق األموال(المجمع 

دة السليمة المعهد الوطني لتنمية مصايد األسماك الصغيرة القيايوفر في قطاع مصايد األسماك الحرفية،  -14

القدرات التقنية على مستوى المقاطعات نقص عدم كفاية الموظفين وولكن . ويمتلك موارد بشرية محفزة

 .وطنيةال  القطاع في تنفيذ استراتيجيةكبيراتعتبر معوقاً  دوائروال

 في قطاع التمويل الريفي، أصدر مصرف موزامبيق مجموعة من الحوافز االقتصادية والضريبية،  -15

 المناطق الريفية لتشمل للمؤسسات المالية التي يتم توسيع نطاق انتشارها اً جديداً تنظيمياًطارووضع إ

بحيث يصبح إصالح مؤسسي واسعة لعملية دعم إعادة التأهيل االقتصادي يخضع صندوق و. المحرومة

 .مؤسسة مرجعية على المستوى الوطني لتعزيز الخدمات المالية في المناطق الريفية

ذه ولكن ه،  في المائة فقط7ال يتجاوز عدد المزارعين األعضاء في الرابطات .  المنتجينمنظمات -16

االتحاد الوطني يضم و. وتنخرط هذه الرابطات في تقديم الخدمات ألعضائهابشكل مطرد تتزايد  داعداأل

ل  محافظات من أص7  فياتحادات على مستوى المناطق والمحافظاتولديه عضو،  83 000للمزارعين 

ستراتيجية جديدة قوة دافعة جديدة إلعادة هيكلة التنظيم وتحديد ال  األخيرةصياغةأن تعطي الوينبغي . 10

مجموعات ، بما في ذلك األوليةجمعيات صيادي األسماك فإن في قطاع مصايد األسماك، . األولويات

تعزيز بهناك اهتمام متزايد ، وتتطورالمصالح االقتصادية وتلك العاملة في مجال إدارة الموارد البحرية 

الصيادين لصالح لضغط االقادرة على تقديم الخدمات لألعضاء ووالعضوية  القائمة على المنظمات

 .الحرفيين

وتسويق إنتاج أصحاب تنمية  في ا مركزياالتسويق والتجهيز دورتؤدي شركات . القطاع الخاص  -17

يؤدي نظام االمتيازات  غالبا ما لكنو. متيازاتالحيازات الصغيرة من خالل الزراعة التعاقدية ونظام اال

 العدد المتزايد من في ظلويجري تطوير فرص جديدة . توزيع األرباحوانعدام المساواة في تبعية إلى ال

 والبيروقراطية ،تطور مقيدا بسبب نقص التمويلاليظل ، ولوطنية الصغيرة والمتوسطة الحجمامشاريع ال

وعلى الرغم من وليدة التمويل الريفي صناعة ال يزال و. نظيم المشاريعارات تمهومحدودية  ،المفرطة

محدودة ا ونطاقه صغيرة في  التمويل الريفيعملياتتظل مستمر، اللمؤسسات المالية الريفية اد اعدتزايد أ

  .في انتشارها
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  االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الريفي

الحد  )2014-2011(للحد من الفقر الجديدة يسي لخطة العمل الهدف الرئ يعد .استراتيجية الحد من الفقر -18

 من خالل النمو 2014 في المائة في عام 42 إلى 2009 في المائة في عام 54.7من نسبة الفقر من 

زيادة ) 1: ( ثالثة أهداف عامةوبغية تحقيق ذلك الهدف ينبغي السعى لتحقيق.  لصالح الفقراءاالقتصادي

خدمات على التحسين إمكانية الحصول ) 3 (؛لعمالةالترويج ل) 2 (زراعية والسمكية؛ية الاإلنتاجو اإلنتاج

 الضعيف دماجاإلفي  1هدف بال الرئيسي المتصل التحديوقد حددت االستراتيجية . وجودتهااالجتماعية 

 .في االقتصاد الوطني) زراعة الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية(للقطاع العائلي 

مجموعة الوثائق تضع ، خطة العمل الجديدة للحد من الفقر في إطار. اتيجيات القطاعيةاالستر  -19

الزراعة،  مثل االستراتيجية القطاعية أولويات لالستثمار في القطاعات الرئيسية لتدخل الصندوق،

-2010(الخطة االستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي تشدد و.  والتمويل الريفي،ومصايد األسماك الحرفية

، وتعزيز الروابط مع األسواق،  للسوقموجهال اإلنتاجإنتاج األغذية وعلى الحاجة إلى زيادة ) 2019

الخطة االستراتيجية لقطاع مصايد األسماك الحرفية تقدم و. واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة

اري من خالل تحسين فرص تدريجي من الكفاف إلى الصيد الحرفي التجالتطوير لرؤية ل) 2015- 2006(

.  للموارد السمكيةية والتشاركيةالمجتمعدارة اإلالتركيز على والتحتية، والبنى الحصول على الخدمات 

إلى تعزيز نظام مالي شامل في المناطق الريفية لخدمة ) 2011(استراتيجية التمويل الريفي وتهدف 

  .يينسكان الريفال من المختلفةقطاعات ال

  اءمةالتنسيق والمو

قدمت خطة عمل الحد وقد .  جيد التطوير والصياغةفي موزامبيقالتنسيق والمواءمة يعتبر جدول أعمال  -20

أعاله اإلطار االستراتيجي الشامل للشراكة التي خضعت للنقاش وغيرها من الوثائق القطاعية من الفقر 

في المعونة شركاء نامج في برعلى الرغم من أن الصندوق ليس عضوا و. التنميةبين الحكومة وشركاء 

  السنويستعراضاالعملية شارك بانتظام في يإال أنه العامة، الميزانية ساهم في دعم ي ألنه ال موزامبيق

التي يعتبر الصندوق  في تلك القطاعات ةلعامالمجموعات ال من خالل المشترك لخطة عمل الحد من الفقر

 . شريكاً نشطاً فيها

تمويل ال منذ إطالقه من خالل ترتيب برنامج الوطني للتنمية الزراعية القدعم الصندو. األطر القطاعية -21

 ا نشطاالصندوق عضوويعد . حاليا في البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعيالصندوق ستثمر يو .الموحد

فرعية المجموعة ويشارك في رئاسة ال ،ةمختلف تنسيق البرنامج الوطني للتنمية الزراعية المجموعاتفي 

محافل مثل أيضا في العديد من القطاعات المانحة عمل الجهات  مجموعاتوتتواجد . د الزراعيلإلرشا

العمل  مجموعاتالصندوق عضو في كما أن .  مع الحكومةوالتنسيق والحوارالمعرفة وتبادل لتنسيق ا

 القطري مكتبهرية المحدودة في الموارد البشولكن محدودية التمويل الريفي ومصايد األسماك، الخاصة ب

 . النشطةة الصندوقمشاركأعاقت 

روح إعالن باريس بشأن فعالية المعونة، سعى الصندوق لضمان مع  تماشيا. دارة المالية العامةاإلنظم  -22

خضعت بعض األنظمة كجزء من تصميم أحدث المشاريع و.  مع النظم الوطنية لإلدارة الماليةتساقاال

المالية لميزنة لالحكومة اإللكتروني نظام ، والموحدانة اب الخزحس) 1( :، وهيللتقييملقطرية ذات الصلة ا
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 اوبد. الحكومية الوطنية توريد ال وإجراءاتقواعد) 2 (؛)نظام اإلدارة المالية للدولة(العامة وإعداد التقارير

ذات  يهية وإجراءات الصندوق مع المبادئ التوجتتسق و بهاموثوقفي مجملها  مثل هذه األنظمة أن

، وذلك كجزء من انتظام ب ورصدها هذه األنظمةتقييمويتم .  على نحو متزايدهادااعتمتم ي وبالتالي ،الصلة

 .  وأثناء تصميم مشاريع جديدةمنتظمةعملية اإلشراف ال

 منظومة األمم المتحدة في موزامبيق في ت شارك2007منذ عام . "توحيد األداءل"األمم المتحدة مبادرة  -23

 عملإطار تماماً مع حالي ويتسق برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ال ".ألداءتوحيد ا"تنفيذ مبادرة 

الصندوق في ويشارك . للتطوير  ويخضع حاليا)2015-2011( الجديدمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية األ

مج من خالل برنامج مشترك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنا" أمم متحدة واحدة"برنامج 

 ".  المزارعينرابطاتلالصالت السوقية بناء سالسل القيمة السلعية و"حول  العالمياألغذية 

  الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في البلد - ثالثا

  النتائج السابقة واألثر واألداء -ألف 

أثر حظ وجود لوإذ قييم البرنامج القطري إلى بعض نقاط القوة والضعف في أداء البرنامج القطري يشير ت -24

 :في مجاالت عدة، وال سيماونتائج إيجابية 

والتجار على / صغار التجار(بط السوق، من خالل زيادة عدد وكفاءة وسطاء السوق وارتدخالت  •

 في المائة في حجم 100زيادة قدرها نحو إلى التي أدت ، )المزارعينمنظمات ونطاق متوسط 

ألعضاء منظمات المزارعين، وفي )  في المائة23(+يجابية تفضيلية أسعار إوسوقة مال المحاصيل

 . في المائة تقريبا90بنسبة المستفيدين نهاية المطاف، زيادة في دخل 

الصيد إدخال تكنولوجيات مجتمعات مشاريع التنمية المجتمعية المتكاملة في لدعم الصندوق سهل  •

. لمجتمعات المحليةا تمكينبحرية و، وتحسين إدارة الموارد ال الحرفيةمصايد األسماكلوخدمات جديدة 

التي تصورات الحاجات األساسية و سريةمن حيث األصول األدخل األسر كبيراً على  األثر وكان

 .على حد سواء تمت تلبيتها 

إنشاء أكثر من مع  ،توسيع النطاقمجموعات االدخار واالئتمان دورا رئيسيا في المقدم لدعم لعب ال •

 هم في المائة من50حوالي ( عضو 30 000ما يقرب من وعات ومجم المجموعة من تلك 1 800

 مما كان له أثر كبير ،ستطيع الحصول على خدمات مالية بديلةهم لم تكن لت، الغالبية الساحقة من)نساء

 .على دخل األسرة ورأس المال االجتماعي والتمكين

مساهمة كبيرة في  له وقدم الموضوعةالطرق الريفية دائما األهداف األولية إعمار تجاوز إعادة  •

 في 50تحسين الوصول إلى األسواق والخدمات عن طريق خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 

 .المائة

 المشاريع التي لناتجة عنأساس األدلة االهامة على تشريعية الللتغييرات السياساتية وتم الترويج  •

،  بقوة القانونللصيد الحرفيحصرية الميال أثالثة المنطقة مبدأ يدعمها الصندوق، مثل إدخال 

  .رابطاتوإعادة النظر في قانون ال؛ واإلطار القانوني لإلدارة المشتركة لمناطق الصيد الساحلي
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 حصوللصغار المزارعين وال اإلنتاجخدمات دعم : وهماة محدودنتائج  واأداء متواضعمجاالن وأظهر  -25

، في التسعينياتمنذ منتصف هذين المجالين  في وقد استثمر الصندوق. لى الخدمات المالية الرسميةع

: نة األخيرة، من خالل برامج وطنيةفي اآلولكن ، والمشاريع القائمة على المنطقةالبداية كجزء من 

 نسبيا في ا ضعيفوكان أداء كليهما ،وبرنامج دعم التمويل الريفي ،لإلرشاد الزراعيالبرنامج الوطني ك

محدودية القدرة ) 1: (ين من العوامل الرئيسية لشرح ذلككن إبراز اثنويم. السنوات القليلة الماضية

مقدمي الخدمات المتعاقد عليها إلى من الوكالة الرائدة بدءا ، ياتالمؤسسية والبشرية على مختلف المستو

رة وتنسيق االتي قوضها نقص القدرة المكرسة إلدتنفيذ الدارة وترتيبات اإل) 2( ؛والمستفيدين أنفسهم

  .، لضمان الكفاءة والفعالية في التنفيذشروعاتالم

  الدروس المستفادة -باء 

 :تدخالت الصندوق في موزامبيقلويمكن استخالص بعض الدروس المهمة من الخبرات المتراكمة  -26

رئيسي على مختلف المستويات هو شرط مسبق القدرات لمؤسسات ووالمفصل لشامل التقييم ال. التقييم •

دقيقة على خلفية تقييم عملية إلى للمشاريع ة المؤسسيالسياقات خيارات تاج تحو. مشروعأي لنجاح 

عامال حاسما في توجيه أن يكون توافر مقدمي الخدمات وقدراتهم وينبغي .  المؤسسية الفعليةالقدرة

 القاعدية  المستفيديندعم مؤسساتأخذ الوقت الالزم لوينبغي . قرارات االستثمار في مرحلة التصميم

 يتناسبيجب أن ، عموماو. بعيد الظروف المواتية لتحقيق االستدامة على المدى التوفيرلفي االعتبار 

عم الالزم الدتقديم وصف بالمبالغة في الطموح تالمالتصميم االستثمار مع القدرات المؤسسية لتجنب 

 .يتعزيز المؤسسالتصور الحاجة إلى كما ينبغي لبناء القدرات 

 وضبط التدخالت بتطوير اإلدارةسمح ت ا في تصميم البرامج أمر بالغ األهمية ألنهالمرونة. المرونة •

 .الناشئةللمطالب ولوضع الفعلي ل استجابة

صميم وجيه ت لتالعمليات التشاركيةوية الواسعة التشاوراالستفادة من العمليات  .التشاور والتشارك •

أن المشروع ألطر يسمح وب المصلحة أصحاالشعور بالملكية لدى  نميت هتنفيذتنظيم والمشروع 

على التركيز ويجب .  في بيئة المشروعلقيود الفعلية التي تظهركون أكثر واقعية وأكثر استجابة لت

 . السنويةاالستعراض والتخطيطعمليات  في ينلرئيسيأصحاب المصلحة اآليات تضمن مشاركة 

الكفاءة بين ، صحيحتوازن أن يكون هناك يجب . يةملكية المؤسسالالنتائج و لتحقيق ةدارة الموجهاإل •

المكرسة المشروع  وحدة تيسير التنفيذ إلدارةواللذان يكونان بأفضل حال عند ، من ناحيةوالفعالية 

  المؤسسيتعزيزاليساند مؤسسي سياق الحاجة إلى إنشاء ومن ناحية أخرى ،  للعمل عليهبالكامل

 .بعيددرات واالستدامة على المدى الوبناء الق

بين ذاتية  األكثر فعالية هو نتيجة لعملية يحوار السياساتال. ة الذاتييحوار السياساتعمليات ال •

 ةيالسياساتللتنمية المقدم مزيج الدعم كان ي المشاريع التي يدعمها الصندوق فو. لمؤسسات الوطنيةا

ستوى القاعدة الشعبية دلة من ماأل وستلزمات في توفير المللغاية  فعاالةالميدانياألنشطة  وةوالمؤسسي

  .العملية الممكنةالحلول  والقيود الفعلية و الحقيقيةلتحديد القضايا
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ظ على احفلا) 1: ( أيضا التوصيات التاليةتقييم البرنامج القطريعند نقطة اإلنجاز في  تفاقاالويقدم  -27

 ادين الحرفيينتحسين مشاركة صغار المزارعين والصيالمنصب على تركيز التوجه االستراتيجي الحالي 

وضع نهج ) 3(لضمان إدراج الفئات المحرومة؛ االستهداف جوانب بزيادة االهتمام ) 2 (؛في األسواق

منظمات القطاع الخاص والمجتمع ف يتكلالنظر في خيارات ) 4 (؛نطاقالأكثر تنظيما لالبتكار وتوسيع 

  .ور القطري للصندوقتعزيز الحض) 5( ؛المتزايدة يةمسؤوليات التنفيذلبا اتدريجي المدني

  اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق -رابعا 

  ميزة الصندوق النسبية على الصعيد القطري -ألف 

 عبر المراحل المختلفةالموضوعي باالتساق حتى اآلن  استراتيجية الصندوق في موزامبيق تتميز -28

ق االستراتيجي المهيمن منذ وقد كان هدف الصندو.  محليةلتزامات طويلة األجل مع مؤسسات شريكةاالو

زراعة الحيازات و، الحديثةالزراعة  تسهيل االنتقال من زراعة الكفاف إلى  هو التسعينياتمنتصف

خدمات دعم ) 1: ( ثالثة مجاالت هية، وتغطيالموجهة نحو السوق الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية

على امج القطري نوأكد تقييم البر. ة الريفيةالخدمات المالي) 3 (؛الريفيةاألسواق روابط ) 2( ؛اإلنتاج

في مثل هذه االستراتيجية القطرية من وأشار إلى أن التركيز االستراتيجي يجعل ، ستراتيجيةاالأهمية 

  .المستقبلفي  هفيينبغي االستمرار  بالثناء ا جديراموزامبيق نموذج

من ديم الدعم على المدى الطويل لتزام بتقالميزة النسبية للصندوق في قدرته على االتكمن في هذا الصدد،  -29

 يقدم إلى مجاالت جديدة للتدخل، ستقبليبدال من تحويل التمويل المو، لذا.  واالستدامةنطاق الأجل كفالة

فيها شارك ي التيتركيز الموارد على المجاالت االستراتيجية الثالثة بطويل األمد التزاما الصندوق 

وتقاسم الدروس ، ودعم بناء المؤسسات أكبرأثر وترويج ، التي شرع فيها العمليات بالفعل، بهدف تعميق

، عتماد على المؤسسات الوطنية القائمةاالبميزة قوية وهي نهج الصندوق ويتميز . واالبتكارالمستفادة 

استنادا إلى ، هذا النهجالصندوق في اتباع وسيستمر . واءمةاألمر الذي يسهم في تحقيق االستدامة والم

 وفقا مؤسسيالدعم أنشطة مناسبة لل تصميم المشروع وذلك الستنباط أثناءقييمات المؤسسية التي ستنفذ الت

  .للتقييمات

 المحددة والقيود، القاعدة الشعبيةب إلمامه ومعرفتهالميزة النسبية للصندوق في تكمن ، وعالوة على ذلك -30

 العنصر الرئيسي من هذه صلويت. ةاستراتيجيات شاملاستنباط ، والقدرة على للفئات األكثر ضعفا

في قطاع منتجين  منظمات بزوغوقد ساهم الصندوق في دعم .  الريفيةالمنظماتبناء باالستراتيجيات 

تشريع جديد بشأن تسجيل إصدار تشجيع كما ساهم في ، حيث لم تكن معروفة عمليامصايد األسماك 

على نطاق والصندوق أيضا وإشراك . انوالتوسع في مجموعات االدخار واالئتم، رابطات المنتجين

ويستند برنامج .  شاملةواسع منظمات المنتجين في إعداد البرنامج القطري من خالل عملية تشاور

الفرص االستراتيجية القطرية ويبني على هذه التجربة بغية تعزيز منظمات المنتجين المهنية وتسهيل 

  .لطات العامةمع السحوارها 
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  تراتيجيةاألهداف االس -باء 

زيادة وهو ، من الفقرعمل الحد خطة البرنامج القطري للصندوق في تحقيق الهدف األول من سيساهم  -31

 االستراتيجيات القطاعية للزراعة ومصايد األسماك تنفيذودعم ، إنتاج وإنتاجية الزراعة ومصايد األسماك

 صغار المنتجين في إدماجتسهيل ي المتمثل ف الهدف الرئيسي بغية الوصول إلىالحرفية والتمويل الريفي 

لنظم إنتاج وسوف يتم ذلك من خالل رفع القدرة التنافسية . الوصول إليهاالتي يمكن األسواق المربحة 

. الحرفية لالستفادة من الفرص المتاحة في السوقمصايد األسماك الحيازات الصغيرة وأصحاب زراعة 

 .ثالثة أهداف استراتيجيةإلى دعم الستراتيجية القطرية الفرص االسيقدم برنامج ، وسعيا وراء تحقيق ذلك

على عوامل زيادة فرص حصول صغار المزارعين وصيادي األسماك الحرفيين : 1الهدف االستراتيجي  -32

 أيضا تعزيز  بل،فحسبية والكميات اإلنتاج زيادة عندالهدف ال يقف  .تكنولوجيات والموارد والاإلنتاج

 استراتيجية الصندوق حول كزتترسفي هذا الصدد و. استجابة لمتطلبات السوق كفالة الموثوقيةالجودة و

ت وخدمات  على تكنولوجياومنظماتهمصغار المنتجين التوسع في حصول ) 1: (ثالثة محاور رئيسية هي

المعدات الزراعية و التقنيات المحسنة الوصول إلى المدخالت الحديثة، وتمكنوا منبحيث ي، اإلنتاجدعم 

، وسيتم ذلك من خالل تشجيع مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات ذات الصلةالتقنية  شارةاالستو

بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المنتجين ، المتمكنين

ة النظم إنتاجية وربحيالمناخ على مخاطر لتقنيات والتكنولوجيات للتخفيف من أثر الترويج ل) 2(؛ أنفسهم

 المحسنةوسوف يشمل ذلك تطوير نظم مستدامة الستخدام المياه ، صحاب الحيازات الصغيرةالزراعية أل

 األساسيةحقوق التعزيز ) 3 (؛تحسين التربة وإدارة المحاصيلممارسات ، وبما في ذلك الري، إدارتهاو

، بحيث ومجتمعات الصيادينة معات الزراعيالمجتمن الستخدام وإدارة الموارد الطبيعية الرئيسية لكل 

ضمان استدامتها على ستثمر بشكل فعال وآمن في استخدام هذه الموارد لألنشطة االقتصادية وت أن هايمكن

 .المدى الطويل

وصول أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين إلى فرص زيادة : 2الهدف االستراتيجي  -33

التدخالت على ستركز . فر لهم حصصاً عادلة من األرباحومشاركتهم فيها مما من شأنه أن يواألسواق 

 أصحاب لصالحالعوائد  زيادة بغية، دالكفاءة على امتداد سالسل التوريخفض تكاليف المعامالت وتحسين 

) 1: (ف من خالل ثالثة محاور رئيسية هيوسيتم دعم هذا الهد. الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين

مستودعات لإلنتاج (  فترة ما بعد الحصادللتخزين والحفظ فيالقتصادية، وال سيما التحتية اتنمية البنى 

تجهيز؛ الو) ومرافق السوقالطرق ( والتسويق ،)سماكلأل" تبريدسلسلة ال" ووتوفير الكهرباءالزراعي، 

ومنظمات المنتجين؛ والتجار على نطاق متوسط / ، مثل صغار التجارالسوقوسطاء تعزيز كفاءة ) 2(

األعمال الزراعية إلعطاء شركات شراكات تجارية منصفة بين صغار المنتجين وإرساء تشجيع ) 3(

 ذاته، وفي الوقت ، والتقنيات الحديثة والدرايةموثوق بهاالسواق األلوصول إلى الفرصة لصغار المنتجين 

لى قدرة صغار عتمادا عاو، لمستثمرين من القطاع الخاص، وفي هذا المسعىعلى اللتخفيف من المخاطر 

وخطط الزراعة التعاقدية ، بدءا من العالقات التعاقدية أشكالأبسط ن ، سيتم تعزيز نهج مختلفة مالمنتجين

 .الحيازات الصغيرةأصحاب  زيادة ملكية تنطوي علىأكثر تعقيدا ترتيبات إلى المزارعين المستقلين 
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  في المناطق الريفيةالمستدامة وزيادة توفر الخدمات المالية المناسبة: 3الهدف االستراتيجي  -34

الخدمات لتنمية ية مواتية اتتهيئة بيئة مؤسسية وسياس) 1(: وسيتم تعزيز ذلك من خالل. والحصول عليها

مثل مجموعات االدخار واالئتمان ، المجتمعيةالمالية تعزيز الخدمات ) 2 (؛المالية الريفية المستدامة

مؤسسات من المستوى الثاني مستوى الحتى المستوى القاعدي بدءا من ، لة المماثمؤسساتوغيرها من ال

توسيع نطاق ) 4( ؛ المناطق الريفيةلتصل إلىع المؤسسات المالية الرسمية يدعم توس) 3 (؛والثالث

، يةدوات االبتكاراألعن طريق تعزيز المتنوعة المتزايدة و حتياجاتالمنتجات والخدمات المالية لتلبية اال

 .وتسهيالت التأجيرالمخاطر ومنتجات التأمين مثل أدوات تخفيف 

سلسلة تنمية صغار المنتجين في مشاركة ضمن مما يسلسلة القيمة ل نهج شامل يتم اعتمادسوف . النهج -35

المحاصيل والمنتجات التي يتم إنتاجها من قبل على تلك وسوف تركز التدخالت . استفادتهمكاملة لتعظيم 

حصص على أكبر قدر من  والمحاصيل التي تمكنهم من الحصولأعداد كبيرة من صغار المنتجين، 

 الشركاء الرئيسيين في جميع مراحل منصغار المنتجين ومنظماتهم سيكون و. دخلكأفضل ، األرباح

 وسيتم دعم منظمات المنتجين، من .لرصدحتى الى التنفيذ إ من التصميم المشروع بالكاملدورة 

ا من التعاونيات والنقابات، من أجل زيادة قدرتها عقيدكثر تاأل ياكلهالإلى  األولالرابطات من المستوى 

  .اً من شركات األعمالصيغ أكثر تعقيدعلى تقديم خدمات ألعضائها والدخول في 

  فرص االبتكار -جيم 

حول يسوف و النجاحات التي حققتها المشاريع السابقة في دعم االبتكار علىالصندوق يبني سوف  -36

االستعراض السنوية، عمليات كجزء من تصميم المشروع وخالل و .ة أكثر انتظاماإلى عملياالبتكار 

الدوافع و، المهتمين في حوار حول الرؤيةالشركاء فريق البرنامج القطري وغيره من  الصندوقيشرك س

  المشاريع التي يدعمها الصندوقتشكلس، ذاتهفي الوقت و. توسيع النطاق و ومساراتهالبتكارالمؤدية إلى ا

االبتكارات  توسيع نطاق األطر الرئيسية الختبار االبتكارات المحتملة وتقدمسالمصدر الرئيسي لألفكار، و

 جريسي) 1: (اتلمشروعفي صلب عملية تطوير اتشجيع االبتكار وتوسيع النطاق وسيدخل . الواعدة

، وسوف تدرج اريعفي عمليات تخطيط المشالتدريبات التشاركية  االبتكارات المحتملة من خالل تحري

من التجريبية  براهينسيتم جمع ال) 2 (؛خطة العمل والميزانية السنويةالموارد الالزمة لتطويرها في 

عمليات بعثات اإلشراف وم استعراضها في تقرير التقدم المحرز وتوسي نظم الرصد والتقييمخالل 

العديد في أطر   النتائجمناقشة ريتجس) 3 (؛الفرص االستراتيجية القطريةلبرنامج السنوية االستعراض 

ي ت، ال)لبرنامجل المرجعية مجموعاتالوخصوصا فريق البرنامج القطري و(من أصحاب المصلحة 

واعدة المجاالت تشمل ال. قرر أيضا أفضل طريقة لنشر النتائج وتعزيز تنفيذها على نطاق أوسعتس

ذات مؤسسات مالية مجموعات ؛ مالية مبتكرةمنتجات : لالبتكار التي تم تحديدها في هذه المرحلة ما يلي

وشراكات بين ، الزراعةمتعاملين في  للة، وشبكات مستدامتضم رابطات االدخار واالئتمانمستوى أرفع 

 .شركات األعمال الشاملةولتقديم خدمات اإلرشاد القطاعين العام والخاص 
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 استراتيجية االستهداف -دال 

 تستهدف، ، وتحفيز الروابط مع االقتصاد األوسعنطاق ممكن أثر على أوسع إحداثكفالة جل من أ -37

 م اقتصاديا الذين لديهم القدرة على توسيع أنشطتهيننشط والالفقراءصغار المنتجين مشاريع الصندوق 

تقوم استراتيجية االستهداف في و.  والحد األدنى من األصول لدعم التفاعل مع األسواقهاوتسويق

، عن  وال سيما النساء والشباب، الفئات المحرومة مشاركةري تيس:مولالش) 1: (ما يليالصندوق على 

بناء على : ةالدينامي) 2( ؛ من خالل التحليلالمحددةقيود ال للفرص واتدعم المشروع تكييفطريق 

للمشاركين مما يعكس التقدم المطورة  القدرات ليتناسب معدعم تدريجيا سيتم تعديل ال، الرصد الدقيق

الصندوق التركيز على سيواصل وعالوة على ذلك، . إلى براثن الفقرنع انزالقهم مجددا ويمالمحرز 

هتمام الواجب االداخل هذه المناطق سيتم إيالء و نسبة عالية من الفقر، حيث توجدجغرافية المناطق ال

رجح أن تؤثر ، والتي يعقول لهاموالوصول الالزراعية البيئية مكانية واإللقضايا مثل الكثافة السكانية، 

 .وكفاءة تقديم الخدماتاالندماج في األسواق إمكانات على 

سل اختيار سال) 1: (حرومة مثل النساء والشباب ما يليمحددة للوصول إلى الفئات المالليات اآل قد تشمل -38

د تتواجالمناطق التي من الوصول إليها بسهولة أكبر والفئات المستهدفة تتمكن ى تالقيمة ذات األولوية ال

تقديم المساعدة للشركات الصغيرة ) 2(؛ مزايا نسبيةفيها أكثر أو لديها بأعداد المجموعات هذه  فيها

) 3( ؛والمتوسطة الحجم التي يمكن أن توفر فرص العمل في المناطق الريفية للفقراء من الرجال والنساء

تعزيز ) 4( ؛ من الحصول عليهااالفئات األكثر فقرالتي تتمكن خدمات الدعم المالية وغير المالية تنمية 

 إطاردراج منهجي لمحو األمية في إ) 5( ؛التمثيل المتوازن للمجموعات المحرومة ومنظمات المزارعين

لتمايز بين لاستراتيجية شمول وللوسيطلب من كل مشروع إعداد استراتيجية . القدراتبرامج بناء 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في ات المشروعوسيتم تنظيم دورات تدريبية لموظفي . الجنسين

 .تنفيذ ورصد االستراتيجية

 الصالت السياساتية –هاء 

للبيئة السياساتية والمؤسسية الداعمة الترويج إلى موجها مكونا المشاريع الجارية بالفعل تشمل جميع  -39

ثبت أالذي ، هذا النهجبسيستمر العمل و. أدلةمستند إلى وجمع المعلومات ق التدخالت الخاصة بها لمناط

 إلدارة المعرفة صلبةوسيتم تعزيزه من خالل إنشاء نظم ، في الماضي، في المشاريع المستقبليةيته فعال

، وتعزيز أماكن المبين أعالهنطاق الاالبتكار وتوسيع نهج واضحة مع روابط ، وتطوير في المشاريع

األساسي وسوف يكون الدافع . ومناقشتهاسياساتية  تغييرات الدعوة إلىأصحاب المصلحة حيث سيتم 

يتم توضيح المجاالت و.  الصندوقمشاريعمن عمليات القضايا السياساتية الناجمة وراء انخراط الصندوق 

الذيل انظر (إطار إدارة النتائج من التي تم تحديدها في هذه المرحلة ذات األولوية لحوار السياسات 

 ).الثالث

 وحثهم علىقام األول إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة المحليين وجه نهج الصندوق في الميوس -40

في  مباشرة التي تعملالمؤسسات الحكومية سيقدم الدعم إلى و. يةالمشاركة في عمليات الحوار السياسات

 اتيأعمال سياسووضع جدول المشروعات التي يمولها الصندوق في جمع األدلة من عمليات المشروع، 
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حتى يتمكنوا من صياغة منظمات المنتجين كما سيتم تعزيز . تم تحديدهايية التي حول القضايا الرئيس

 على يةالمشاورات السياساتهذه األعمال في  والعمل بنشاط على تعزيز مخاص بهاتي  أعمال سياسجدول

 من خالل تقديم التقارير بشأن اتيةسياسالالتغييرات سيشجع فريق البرنامج القطري . مختلف المستويات

االستفادة من ، سيتم كذلكو. لبرنامجل االستعراضات السنوية أثناءواقتراح توصيات السياساتية قضايا ال

 ذات يةالقطاعمجموعة العمل عن المشاريع التي يدعمها الصندوق في الناجمة العامة السياساتية قضايا ال

  .رئيسية التي تدعم قطاع معينالصلة التي تشكل محفال متميزا للحوار بين الحكومة والجهات المانحة ال

  إدارة البرنامج -خامسا 

  إدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -ألف 

، لرصد المشاريعم الرصد والتقييم في نظ على ا، اعتماد للبرنامججديدرصد وتقييم سيتم وضع نظام  -41

الفرص امج نبرنتائج إدارة إطار  على خلفيةقياس أداء البرنامج ) 1: (عن طريقبانتظام البرنامج 

كومة الحصحاب المصلحة في المشروع، وألتحليالت الالبيانات وتقديم ) 2 (؛االستراتيجية القطرية

توثيق الممارسات الجيدة وتقديم األدلة ) 3 (البرنامج؛الصندوق لدعم القرارات الرامية إلى تحسين أداء و

توسيع  و،، واالبتكارفي المناطق الريفيةاصرة للفقراء المنالوطنية في صياغة السياسات للمساهمة 

 وغيره من فريق البرنامج القطريستعراض السنوي مع أعضاء االوسيتم تنظيم اجتماعات . النطاق

 بهدف تحليل كل نقاط القوة والضعف  في موزامبيقلصندوقفي مشاريع اين أصحاب المصلحة الرئيسي

وسيجري في . التي تواجه مخاطرسبة للمشاريع والخروج بقرارات منسقة لتحسين األداء، وخاصة بالن

 لتحليل التقدم المحرز في 2013ي عام فالفرص االستراتيجية القطرية استعراض لبرنامج منتصف المدة 

الفرص ستكمال برنامج الاستعراض نهائي سيجري كما . التنفيذ واقتراح أي تعديالت ضرورية

الفرص لبرنامج ألهداف االستراتيجية  الشامل لحقيقتال لتقييم 2015االستراتيجية القطرية في عام 

الفرص برنامج ، وتقديم توصيات لدعم إعداد هالقطرية، وتحديد الدروس المستفادة من تنفيذاالستراتيجية 

  .االستراتيجية القطرية القادم
 

  إدارة البرنامج القطري -باء 

 من األولهو ، و الحاليالمستندة إلى النتائج الفرص االستراتيجية القطرية سيقدم برنامج. إدارة البرنامج -42

 فريق البرنامج القطري، الذي تولىسيو. وإدارته بشكل منتظم لرصد البرنامج اموزامبيق، إطارنوعه في 

. المسؤولية عن تلك العملية، الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج  إعداد عمليةتم إنشاؤه لتوجيه 

 تصميم أثناء عمليتيتوفير التوجيه ) 1: (برنامج القطري فيما يليفريق ال المهام الرئيسية لوتتلخص

تبادل المعلومات المتعلقة باألنشطة التي يدعمها ) 2 (؛ األخرىوالمشاريع المختلفةوتنفيذ البرنامج القطري 

دعم الحوار بين ) 4( ؛بين مختلف المشاريعاالتساق وير تعزيز التنسيق وتط) 3(؛ الصندوق وأثرها

الفرص االستراتيجية القطرية وتنفيذ البرنامج برنامج ت الوطنية حول القضايا المتعلقة بأهداف المؤسسا

  تشكيلهستخضع عملية، ولكن "األساسيين"الدائمين عضاء األ من  فريق البرنامج القطريتألفيو. القطري
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شادات أثناء عملية لتقديم اإلر مجموعات مرجعية للبرنامجتم إنشاء يسو. العمللمهمة ول لمرونة وفقال

وسترأسها القطري لبرنامج لفريق االمرجعية المجموعات ستجيب توس. كل مشروعتنفيذ تصميم ورصد 

وستعقد احتمعات . ستتاألف من األعضاء وغير األعضاء على حد سواء، ولكنها الوكالة الرائدة للمشروع

وسيتم . اتنسيقهوالمشاريع لقة بإدارة لقضايا المتعلمعالجة االمشاريع لمحموعة الفرعية لمنسقي لدورية 

 .فريق البرنامج القطري والمجموعات المرجعية للبرنامجفي كل من د جيبشكل منظمات المنتجين تمثيل 

) 1: (لمشاريع في مجاالت مثللتشكيل مجموعة دعم البرنامج لتوفير خدمات مشتركة كذلك سيتم و

تعزيز : الرصد والتقييم وإدارة المعرفة) 2 (؛العقودو وريدلتاإدارة اإلدارة المالية و: االئتمانيةالمظاهر 

االبتكار، /ودعم تعلم الدروسعلى مستوى المشروع  الرصد والتقييم ، وإدارة المشروعنظم رصد وتقييم

 .كما سيحدد فريق البرنامج القطري تشكيل مجموعة دعم البرنامج والطرائق المالية. والتوثيق والمشاركة

. قطريالالحضور القطري لتعزيز مدير مساعد للبرنامج ، تم تعيين 2011 منذ عام .القطريالحضور  -43

مدير ، وانتداب 2012نهاية عام بتعيين مساعد للبرنامج القطري بتعزيز المكتب القطري زيادة وسيتم 

سيقوم الفريق القطري التابع للصندوق باإلشراف و. ما أن يغدو ذلك عملياًسرعان البرنامج القطري 

 . سنويةإشرافامج القطري، على أساس خطة  تحت قيادة مدير البرنبأكملهالمباشر على الحافظة ا

برنامج (الوطنية بين المشاريع المواضيعية التي تجمع ، برنامجلالهيكلة اإلجمالية لشكل ت. برنامجاتساق ال -44

خدمات الدعم المعني باعي والبرنامج الوطني لإلرشاد الزر، التمويل الريفيالمعني بدعم التمويل الريفي 

المشاريع وقد تم تصميم . التكاملأوجه أساسا متينا لتطوير  ،المنطقةالمشاريع القائمة على و) الزراعي

 والبرنامج الوطني برنامج مساندة المشروعات الصغيرة الريفية في أمريكا الالتينية والكاريبي(الحالية 

دمج آليات واضحة لضمان التنسيق والتآزر مع ل )حرفيةللخطة االستراتيجية لقطاع مصايد األسماك ال

يعزز فريق البرنامج القطري س. ع مشاريع جديدةمهذا النهج سيتم مواصلة تطبيق  و،المشاريع القائمة

في تصميم ال، بناء على برنامج الرصد والتقييم ونظام إدارة المعرفة وتوجيه اتساق البرنامج القطري

تمثل المجموعات الفرعية لمنسقي المشروع سو. وعات مرجعية للبرنامجمجممشاريع جديدة من خالل 

 .شغيليمستوى التالسيق المشاريع على لضمان تنومحفال أداة رئيسية فريق البرنامج القطري داخل 

 للتوحيد واالتساقاإلجراءات واألدوات الالزمة إلدارة الشؤون اإلدارية والمالية سيستمر خضوع و

  .عيراإدارة المشونة قواعد ممارسة بوصفها جزءا من مد
 

  الشراكات -جيم 

في قطاعات الزراعة ومصايد ائدين الشركاء الروضع نفسه كأحد الصندوق مواصلة  يعتزم. الحكومة -45

شراكات مع المؤسسات العامة الرئيسية البستمر في االلتزام يوسوف . األسماك الحرفية والتمويل الريفي

، بما في ذلك التركيز على بناء القدرات وتعزيز المؤسسات ودعم لبعيد اى على المدفي هذه القطاعات

، سوف يواصل  على وجه الخصوصيتعلق بالقطاع الزراعيوفيما . اإلصالحات المؤسسية عند الحاجة

 البرنامج الوطني للتنمية الزراعيةالصندوق مشاركته في تنسيق ومواءمة اإلطار الجديد الذي سيحل محل 

سيستمر و.  وآليات التنفيذالقطاع الزراعيلتنمية الخطة االستراتيجية الكامل مع أولويات ب هتنسيقويتم 
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حساب الخزانة الموحد ونظام  عتمادالزيادة الجهود ومواءمة مع األنظمة القطرية الوطنية السعى وراء ال

 .الوطنيةوإجراءات التوريد وقواعد اإلدارة المالية للدولة 

في القطاع الزراعي، ف. تطوير شراكاته مع منظمات المنتجينعلى الصندوق  سيعمل. منظمات المنتجين -46

 يريتس في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتعزيز هياكل الاالتحاد الوطني للمزارعيندعم الصندوق يس

 تقوم  فعالةلى منظمةإوالعالقات بين المستويات المحلية والمركزية من أجل مساعدة االتحاد في التطور 

ربما في ، رابطات مصايد األسماك األولية الصندوقسيدعم ، في قطاع مصايد األسماكو. لعضويةعلى ا

من  اتنظم نفسهلكي تتطور إلى منظمات مهنية فعالة أو الدولية /وإلقليمية اشراكة مع الجهات المعنية 

 . والمستوى الوطنية المقاطعىلى مستوإ مستوى الدائرة

، األولي في القطاع ةالخاصالشركات  شراكته مع مندوق أيضا الصنيعزز وسوف  .القطاع الخاص -47

تنمية  وصولهم إلى خدمات تطويرمربحة مع صغار المنتجين وال وعادلةوذلك بهدف تعزيز الشراكات ال

سالسل القيمة ذات األولوية، تنمية وسوف يتحقق ذلك من خالل زيادة المشاركة في . األعمال المستدامة

  لصغار المنتجينةخدمات المستدامال أو التقني لشركات القطاع الخاص لتسهيل تقديم وتوفير الدعم المالي

  .عند الحاجة

 في مجموعات العمل القطاعية للتنسيق مع  فاعالاعضوكونه سيواصل الصندوق . اإلنمائيونشركاء ال -48

ضع وركز يوسوف . لعمل المشتركاالشركاء اآلخرين في التنمية وتحديد أوجه التكامل وفرص 

 للبرنامج  مباشرةأن تجلب قيمة مضافةللمشاركة فيها يمكن الدقيق القوة على الحاالت التي األولويات 

المعنية عمل المشاركته في مجموعات إلى الصندوق األولوية سيعطي ، إضافة إلى الزراعةو. القطري

ات مع وكاالت شراك من أجل إرساء يوسيواصل الصندوق السع. يد األسماكاصمالتمويل الريفي وب

. ، في سياق المشاريع التي يمولها الصندوقعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةاألمم المتحدة، في إطار 

مجموعات  ذاتها ل لعملية تحديد األولوياتهامشاركة في اجتماعات األمم المتحدة وعملياتخضع الوست

 موارد إضافية وتعزيز الشراكات من خالل إضافة إلى ذلك، سوف تستمر الجهود لتعبئة.  القطاعيةالعمل

  .ترتيبات التمويل المشترك
 

  االتصاالت وإدارة المعرفة  -دال 

البرامج من أجل تطوير االستفادة من والمشروعات  إدارة فيالمعرفة إدارة الصندوق تعميم سيكفل  -49

وسيتم . الصندوقمع مع أصحاب المصلحة وتقاسمها ، وأفضل الممارساتاالبتكارات  وتوثيق الدروس،

) 2(توفير المعلومات وتحليلها؛ لالبرنامج  م لرصد وتقييمانظ) 1: (تطوير ثالث أدوات رئيسية هي

نظام ة برنامج إلدارالدعم مجموعة ) 3 (؛والمشاريعاستراتيجيات إدارة المعرفة على مستوى البرامج 

المجاالت ذات األولوية تركز و. امج البرنعبرتنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة  وبرنامجرصد وتقييم ال

 الفرص لبرنامجاالستراتيجية هات التوج علىاالبتكار عمليات  رصد أفضل الممارسات والقتناص

 المصلحة وسوف تحدد استراتيجيات إدارة المعرفة أيضا أصحاب. االستراتيجية القطرية لحوار السياسات

  .فة إلى المحافل المناسبةفي عملية تبادل المعلومات والتعلم، إضاالرئيسيين 
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  إطار التمويل بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -هاء 

  أحدث1ويبين الجدول .  للغايةتيسيريةموزامبيق مؤهلة للحصول على التمويل على أساس قروض تعتبر  -50

 2 الجدوليوضح ، و بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداءةالسنويوالمخصصات درجات ال
 . القطاع الريفيدرجات وعرضة للمخاطرالم اريعمشاللتغير استجابة أن تتغير  لمخصصاتيمكن لكيف 

  1الجدول 

  السنة األولى من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
  2010  المؤشرات  

   4.50  اإلطار السياساتي والقانوني للمنظمات الريفية   )1(ألف

  4.00  ظمات الريفيةالحوار بين الحكومة والمن  )2(ألف

  4.00  الوصول إلى األراضي  )1(باء

  3.75  الوصول إلى المياه الصالحة للزراعة  )2(باء

  4.00  االستفادة من خدمات البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي  )3(باء

  4.00  الظروف التمكينية لتنمية الخدمات المالية الريفية  )1(جيم

  4.00  لألعمال التجارية الريفيةمناخ االستثمارات المؤاتي   )2(جيم

  3.67  الوصول إلى أسواق المستلزمات والمنتجات الزراعية  )3(جيم

  4.50  الحصول على التعليم في المناطق الريفية   )1(دال

  3.67  التمثيل  )2(دال

  4.00  تخصيص الموارد العامة وإدارتها ألغراض التنمية الريفية  )1(هاء

  4.00   والفساد في المناطق الريفيةالمساءلة والشفافية   )2(هاء

  48.09  مجموع درجات التقييم المجمعة  

  4.01  متوسط درجات التقييم المجمعة  

  3.0  2010تصنيف المشروعات المعرضة للمخاطر لعام   

  3.7  )2009(للتنمية لمؤسسة الدولية الخاص بامؤشر تخصيص الموارد   

  12.4  )والرات األمريكيةالدبماليين ( 2011لعام  المخصصات السنوية  

  

  

  2الجدول 

  العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلد

تقييم المشروعات   سيناريو التمويل
المعرضة للمخاطر 

/+)- 1( 

درجة تقييم أداء 
  القطاع الريفي

/+)- 0.3( 

النسبة المئوية لتغير مخصصات البلد بموجب  
 األداء عن نظام تخصيص الموارد على أساس

  السيناريو األساسي

  24-  3.71  2  السيناريو االفتراضي المنخفض

  0  4.01  3  السيناريو األساسي

  28+  4.31  4  السيناريو االفتراضي المرتفع
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نظام تخصيص الموارد على دورات من ورتين دالفرص االستراتيجية القطرية الحالي برنامج  سيغطي -51

يمكن تقدير .  بأكملها2015- 2013الفترة  و2012-2010 فترةاألخيران من الوهما العامان أساس األداء 

 مليون 55 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بحوالي فترة أثناءجديدة الالموارد المتاحة للمشاريع 

 17حوالي  (2012-2010دوالر أمريكي، بما في ذلك الرصيد المتبقي من االعتماد المخصص لدورة 

دورة مخصصات ، نفس 2015-2013دورة رض أن تكون مخصصات يفتو) مليون دوالر أمريكي

الفرص االستراتيجية القطرية، تم برنامج أثناء إعداد و).  مليون دوالر أمريكي38حوالي  (2010-2012

سلسلة القيمة لصالح مشروع ) 1(وهما : )انظر الذيل السابع ( اثنين من االستثمارات المحتملةتحديد

) 2( ؛ مليون دوالر أمريكي40نحو تصل تكلفته إلى وبية، ومن المتوقع أن الفقراء في المنطقة الجن

برنامج ، اعتمادا على أداء إما مرحلة ثانية أو مشروع جديديكون  ذي قدال برنامج وطني للتمويل الريفي

  .الجاريدعم التمويل الريفي 

  المخاطر وإدارة المخاطر -واو 

الوثيق للبرنامج االندماج يشكل و. مؤسسيذات طابع امج نذ البرتؤثر على تنفيقد المخاطر الرئيسية التي  -52

بسبب محدودية قدرات   ذاته في الوقت المصادر الرئيسية للصعوباتأحدفي الهياكل والنظم الوطنية 

 مزيج من المساعدة التقنية عدادويجري حاليا إ. في تنفيذ برامج طموحة بغية التغييرة يالحكومالمؤسسات 

لمشاريع الجديدة، أما فيما يتعلق با.  لمعالجة الفجوات الرئيسية الداعمةمشتركةالدارة ات اإلأدوووالتدريب 

 تصميممالءمة إعداد المشروع للتأكد من عملية في المطبقة بعناية التقييمات المؤسسية يجب دمج ف

 . الوطنيةلمؤسساتللقدرات الفعلية لالمشروع 

 والخبرات التجاربالمستوى المطلوب من ممن يتمتعون بليين محدودية توافر مقدمي الخدمات المحتشكل  -53

 إعداد أثناء ة من خالل تقييم القدرات القائم مرة أخرىسوف يتم تناول هذه المسألةو. عقبة أخرى

للحصول على المشاريع  الوطنية إلى موارد اتمقدمي الخدموصول  إمكانيةوالتأكد من المشاريع 

 زيادة علىسلسلة القيمة لتنمية الداعمة المشاريع  وستعمل .ى حد سواء علالمساعدة التقنية والمالية

 .لمنتجينللخدمات لتوفير امصادر كالزراعية األعمال االستفادة من شركات 

مبالغة في تقدير تنفيذ البرنامج يكمن خطر الدور متزايد األهمية في بمنظمات المنتجين اضطالع ومع  -54

في عمليات   وطاقاتها قدراتها الفعليةفوقمسؤولية تهذه المنظمات ل أال تحموينبغي . قدراتها الفعلية

من كال تعمل سوف ، إضافة إلى ذلك. جدواهايهدد أن  هأنمن ش ذلك ألن، المستقبليةالمشاريع تصميم 

استراتيجياتها مع  لمنظمات المنتجين  الموكلةالمسؤولياتتماشي ضمان على العمليات الجارية والجديدة 

 .بناء القدراتللة حسب الحاجة صلنهج متدرجة ومفتطوير و، الخاصة

  الحرفيينالتي تؤثر بالفعل على أنشطة المزارعين والصيادين، األخطار المناخيةتصبح ومن المتوقع أن  -55

وسيتم إدراج . ، ال سيما في المناطق الوسطى والجنوبيةالتنبؤ بهامع عدم إمكانية أكثر تواترا وكثافة 

ممارسات الزراعة يف يتك على لمساعدة صغار المنتجين الزراعيينالمشاريع ي أنشطة تدابير التخفيف ف

 .كابتكار جديد ةنظم التأمين الممكنسيتم تجربة ؛ كما الصيدو



  EB 2011/103/R.13 

18 

العتبة وهو أقل من ، 2010 لعام 2.7هو موزامبيق فإن مؤشر الفساد في ، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية -56

حتى للصندوق بأية قضايا تسيير رئيسية البرنامج القطري عدم تأثر ن على الرغم مو. 3.0وهي  ةالمقبول

الفرص االستراتيجية القطرية، وخصوصا برنامج  تحقيق نتائج أمام يمثل خطرا محتمال لكن األمر، اآلن

ة إدارنظمة القطرية لإلدارة المالية و على االعتماد المتزايد على األبرنامجالبالنظر إلى التركيز الشديد في 

تدابير سيتم توخي تصميم المشاريع الجديدة وأثناء ى هذا الجانب االهتمام الالزم عطيوسوف . التوريد

  .عند الحاجةالتخفيف المالئمة 
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COSOP consultation process 

1. In accordance with the formulation plan established in May 2010, the COSOP 
Consultation Process was carried out between June and October 2010 with a view to 
gather stakeholders’ views and recommendations on the content of the future country 
strategy. The methodology designed to orient the process sought to give particular 
prominence to small producers, so as to have their concerns and priorities duly reflected 
in the COSOP. This required to give them the resources and time needed to prepare so 
that they could have a well-grounded and active participation in the process Their 
participation not only resulted in key contributions to the design of IFAD’s strategy for 
Mozambique, but it was also regarded by small producers participating in the exercise as 
a major opportunity to learn about IFAD programme and to jointly reflect with IFAD 
Country Programme Manager and Country Officer, about ways to further participate in 
programme implementation. Small producers’ participation in the COSOP process is 
therefore regarded as a first step of an enhanced relationship with IFAD, which is meant 
to underpin the whole COSOP implementation. 

2. The first phase (May 2010) of the Consultation Process was built around the 
Country Programme Evaluation (CPE). First, provincial meetings of artisanal fisher people 
and of their associations were organised to discuss the CPE report and to make proposals 
for the new country strategy. Then their delegates convened with representatives of 
farmers associations in a one-day workshop to prepare for the CPE national roundtable 
workshop. Finally, the workshop was held with a wide range of IFAD stakeholders from 
the public, private and associative sectors, which discussed and validated CPE 
recommendations for the new strategy. The roundtable culminated with the signature of 
an Agreement at Completion Point by IFAD and the government , which provided a broad 
consensual framework on which to build the rest of the design process.  

3. In the second phase (June-July 2010), a design mission was fielded to 
Mozambique to carry out extensive consultations took place with IFAD’s partners, 
including government departments, organisations of small producers from the agriculture 
and fisheries sectors, IFAD-financed project teams, donors and NGOs. A first COSOP 
draft was produced in July 2010. It was translated into Portuguese and distributed to 
national stakeholders for review.  

4. In the third and last phase (September-October 2010), consultations were 
organised with a view to receive stakeholders’ comments on the COSOP first draft. The 
process started with a round of consultations carried out by the National Farmers’ Union 
(UNAC) and their provincial affiliates as well as by the National Institute for the 
Development of Small-scale Fisheries (IDPPE) for fisheries’ associations, to discuss the 
draft and make proposals on strategic orientations. At headquarters, the in-house CPT 
met to review the COSOP draft and provide guidance on improvement. A final design 
workshop with the enlarged Country Programme Management Team, including a 
significant delegation of representatives of producers’ organisations was organised in 
October 2010 to gather stakeholders’ views and comments to orient the preparation of 
the final draft. 
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Country Economy Background 

Mozambique - Country Data  
Land area (km2 thousand) 2008 1/ 786  GNI per capita (USD) 2008 1/ 380 
Total population (million) 2008 1/ 22.38  GDP per capita growth (annual %) 2008 1/ 4 
Population density (people per km2) 2008 1/ 29  Inflation, consumer prices (annual %) 2008 1/ 10 
Local currency     Mozambique metical (MZN)    Exchange rate:  USD 1 =  MZN 29.35 
     
Social Indicators   Economic Indicators  
Population growth (annual %) 2008 1/ 2.3  GDP (USD million) 2008 1/ 9 846 
Crude birth rate (per thousand people) 2008 1/ 39  GDP growth (annual %) 1/  
Crude death rate (per thousand people) 2008 1/ 16  2000 1.1 
Infant mortality rate (per thousand live births) 2008 1/ 90  2008 6.8 
Life expectancy at birth (years) 2008 1/ 48    
   Sectoral distribution of GDP 2008 1/  
Total labour force (million) 2008 1/ 10.76  % agriculture 29 
Female labour force as % of total 2008 1/ 52  % industry 24 
      % manufacturing 14 
Education   % services 47 
School enrolment, primary (% gross) 2007 1/ 112    
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2008 1/ 46  Consumption 2008 1/  

   
General government final consumption expenditure (as % 
of GDP) 

12 

Nutrition   
Household final consumption expenditure, etc. (as % of 
GDP) 

82 

Daily calorie supply per capita n/a  Gross domestic savings (as % of GDP) 6 

Malnutrition prevalence, height for age (% of children under 5) 
2008 1/ 

n/a 

   
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 
2008 1/ 

n/a 
 Balance of Payments (USD million)  

   Merchandise exports 2008 1/ 2 600 

Health   Merchandise imports 2008 1/ 4 100 

Health expenditure, total (as % of GDP) 2007 1/ 4.9  Balance of merchandise trade -1 500 
Physicians (per thousand people) 1/ n/a    
Population using improved water sources (%) 2006 1/ 42  Current account balances (USD million)  
Population using adequate sanitation facilities (%) 2006 1/ 31       before official transfers 2008 1/ -1 953 
        after official transfers 2008 1/ -975 
Agriculture and Food   Foreign direct investment, net 2008 1/ 587 
Food imports (% of merchandise imports) 2008 1/ 14    
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land) 
2007 1/ 

31 
 Government Finance  

Food production index (1999-01=100) 2007 1/ 99  Cash surplus/deficit (as % of GDP) 2008 1/ n/a 
Cereal yield (kg per ha) 2008 1/ 822  Total expense (% of GDP) a/ 2008 1/ n/a 
   Present value of external debt (as % of GNI) 2008 1/ 15 
Land Use   Total debt service (% of GNI) 2008 1/ 1 
Arable land as % of land area 2007 1/ 6    
Forest area as % of total land area 2007 1/ 24  Lending interest rate (%) 2008 1/ 18 
Agricultural irrigated land as % of total agric. land  2007 1/ n/a  Deposit interest rate (%) 2008 1/ 11 

     
          
     
a/ Indicator replaces "Total expenditure" used previously.     
1/ World Bank, World Development Indicators database CD ROM 2010-2011   
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COSOP results management framework 

Country strategy alignment Key Results for IFAD – Mozambique COSOP Institutional/ Policy objectives 

Goal: to facilitate the integration of small producers (smallholders and artisanal 
fishers) into profitable and accessible markets 

 

Strategic. 
Objectives 

Outcome Indicators2 Milestone Indicators  Policy dialogue agenda 

SO1: The access of 
smallholders and 
artisanal fishers to 
production factors, 
technologies and 
resources is 
increased. 

• Production of selected 
crops increased: Maize: 
from 2.1 to 3.0 million 
tons; Rice: from 260 to 
450 thousand tons 

• Av. yields of selected 
crops increased: Maize: 
from 1.1 to 1.8 tons/ha; 
Rice: from 1.2 to 1.8 
tons/ha 

• Production of selected 
livestock products 
increased 

• Quantity of higher value 
fish caught increased 

• No. of smallholder farmers (from 
430,000 to 580,000) and artisanal 
fishers with access to 
inputs/production/extension services  

• Percentage of smallholder farmers 
(from 9% to 20%)  and artisanal 
fishers having adopted an improved 
technology 

• No. of fishing units targeting higher 
value fish 

Reorientation of the national extension 
system towards a demand-driven, pluralistic 
approach for the delivery of agricultural 
services (PRONEA) 
Access to agricultural inputs and 
development of sustainable networks of 
agri-dealers (PROMER) 
Community-based management of marine 
resources and conflicts between artisanal 
fishers and investors in coastal areas 
(ProPESCA) 

SO2: The access and 
participation of 
smallholders and 
artisanal fishers to 
markets that can 
bring them equitable 
shares of profit are 
increased. 

• Value of sales of 
selected products (crops 
and livestock) by 
smallholder farmers 
increased 

• Value of sales of higher 
value fish by artisanal 
fishers increased  

• Km of roads construct./rehabilit. 
• No. of post-harvest infrastructure 

construct./rehabilit. 
• No. of POs delivering marketing 

services to their members 
• Volume of purchases by licensed 

traders, processors and agribusiness 
operators from small farmers/fishers 
increased 
No. of contracts between small 
producers’ organizations and private 
investors. 

Enabling environment for inclusive business 
partnerships between private sector 
investors and small producers (PROMER) 
Strengthening of producers’ associations to 
provide services to and lobby for the 
interests of their members (PROMER and 
ProPESCA). 
Promotion of value-chain multi-stakeholder 
platforms (PROMER and ProPESCA) 
Trade measures and policies for agricultural 
commodities with competition from regional 
and international markets.  

Poverty Reduction Action 
Plan (Plano de Acção para 
Redução da Pobreza - 
PARP) – 2011-14.  

Primary goal: to reduce the 
incidence of poverty from 
54.7%t in 2009 to 42%rcent 
in 2014, with emphasis on 
promotion of "pro-poor" 
growth by boosting the 
productivity of the family 
sector and diversifying the 
economy. 

Three general objectives: (i) 
increase agricultural and 
fisheries production and 
productivity; (ii) promote 
decent employment; and (iii) 
promote decent human and 
social development. 

SO3: The availability 
of and access to 
appropriate and 
sustainable financial 
services in rural 
areas are increased. 

• 124,000 new rural 
clients  (M/F) receiving 
a loan or using saving 
services 

• 26,000 members (M/F) 
of savings & credit 
groups. 

• 130 FIs operating in rural areas, with 
a loan portfolio of 12 million USD and 
PAR. 

• At least 3 new financial products 
developed for small producers 

• At least 1,300 savings and credit 
groups supported and active 

Integration of savings and credit groups into 
formal financial sector through: (i) 
promotion of linkages with formal FIs; (ii) 
support for creation of second-tier and 
third-tier institutions (RFSP). 

                                          
2Baseline & targets for indicators will be added as they become available from projects. Currently there is no information for three out of four projects ongoing: PRONEA (M&E indicators for 
agricultural sector being reviewed as part of the review of the PARP); PROMER (baseline being finalized, expected to be completed by end-August); and ProPESCA (just started, baseline 
expected to be undertaken between November 2011 and March 2012) 
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CPE agreement at completion point 

Republic of Mozambique 

Country Programme Evaluation 

Agreement at Completion Point 

 

 

A  Background 

 

1. In 2008/2009, IFAD’s Office of Evaluation (OE) conducted a Country Programme 
Evaluation (CPE) in the Republic of Mozambique. The main objectives of the CPE were to: 
(i) assess the performance and impact of IFAD’s strategy and operations in Mozambique; 
and (ii) develop a series of findings and recommendations that would serve as building 
blocks for the preparation of the new IFAD results-based country strategy and 
opportunities programme (COSOP) for the country. The COSOP would be formulated by 
the Eastern and Southern Africa Division (PF) of IFAD in close collaboration with the 
Government of Mozambique. 

2. This Agreement at Completion Point (ACP) includes the key findings contained in 
the CPE. It captures the understanding between the IFAD management (represented by 
the Programme Management Department) and the Government of Mozambique 
(represented by the Ministry of Planning and Development) on the core CPE findings, and 
their commitment on how to adopt and implement the main evaluation recommendations 
within specified timeframes. This document benefits from the discussion with a wide 
range of stakeholders during the CPE national roundtable workshop, held in Maputo on 
24-25 May 2010   

B. Main CPE Findings 

3. Mozambique has sustained high rates of growth since 1993, with annual economic 
growth averaging 8 per cent in real terms, thanks to prudent economic management and 
a gradual transition towards a market-based economy. Though agriculture, including 
fisheries and forestry, is contributing least to GDP and exports, it contributes most to 
rural employment and livelihoods.  

4. It is within this context that the Fund has made an important contribution to 
agriculture and rural development in Mozambique. The country programme comprises a 
set of relatively successful development interventions that have covered remote and 
marginalized areas of the country, where infrastructure and services are limited, access 
to inputs and markets is uncertain, and institutional capacities are weak. 

5. The CPE notes that the goals and strategies outlined in the 2001 and 2004 
COSOPs are fully aligned with IFAD’s corporate policies as well as the government’s 
relevant general and sectoral strategies, including the Action Plan for Absolute Poverty 
Reduction (Plano de Accao para Reducao da Pobreza Absoluta – PARPA). The country 
programme’s overriding strategic goal since the mid 1990s has been to improve access 
of smallholder farmers and artisanal fishers to markets. The strategy has included 
support for raising productivity, quality and sustainability of agricultural production and 
fisheries, linking smallholder farmers and fishers to markets, and improving their share 
of end-prices along the value chain from production to the final market destination. The 
CPE finds that this emphasis on enhancing the opportunities for rural smallholders to 
become more integrated in the market is relevant. This strategic focus, operationalized 
through a private sector development agenda, and combined with the successful use of 
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policy dialogue in IFAD-support projects and programmes, makes the country strategy 
for Mozambique a commendable model.   

6. In the rapidly evolving context that characterizes Mozambique, however, there is 
increasing evidence of augmenting rural inequality and livelihood threats for the poorer 
segments in society, as well as for the economically active poor. At geographical level, 
while the Northern provinces were historically among the most disadvantaged in the 
country, a number of the Southern provinces have now a higher poverty incidence. All 
this calls for a sharpened focus in the new COSOP in terms of targeting, especially given 
the emphasis of the country programme on market integration, which implies a risk of 
excluding the poorer members of the rural communities.  

7. Another important issue which requires greater attention is the mainstreaming of 
gender and HIV/AIDS. Although introduced as a general strategic thrust in the 2001 
Addendum (HIV/AIDS) and 2004 COSOP (gender), limited action has been taken in the 
context of the ongoing portfolio to raise gender mainstreaming and HIV/AIDS prevention 
activities/issues, although these complementary cross-cutting issues are of great 
relevance to the more vulnerable amongst the rural poor. 

8. Generally, the assumptions regarding the capacity of public and private sector 
partners have been too optimistic. The CPE also notes that private and civil society 
organisations rather than government agencies might be best positioned to develop the 
capacity of private sector entities. While outsourcing has been applied in the ongoing 
portfolio, the possibility of delegating the execution and overall financial management of 
loan-financed components or sub-components to a private sector/civil society 
organisation may warrant further consideration. 

9. In some recent loans, IFAD has integrated implementation responsibilities in 
government organisations and avoided the establishment of dedicated 
Programme/Project Units (PU). This has, however, reduced efficiency and the speed of 
implementation. In the artisanal fisheries project, an interesting model has been 
developed whereby a Unit fully integrated in the lead implementing agency, composed of 
seconded staff from this very agency, ensures both implementation efficiency and 
national ownership and capacity development of the government partner. The model 
applied in artisanal fisheries provides a positive lesson and inspiration for how to organise 
implementation in the future. 

10. Though the portfolio provides examples of innovations, the rating with regards to 
the promotion of innovation is assessed as moderately satisfactory, becauseof the 
absence of a specific strategy for replication and up-scaling. A key finding is that several 
innovations planned in the design were not implemented, although in the views of the 
Government and the IFAD Operational Division this seems to apply mostly to older 
projects and much less to the more recent ones. Important innovations emerged during 
implementation and were upscaled while searching for solutions to practical problems 
which arose in the field. 

11. The CPE notes that IFAD’s engagement in policy dialogue, partnership 
development and knowledge management primarily has taken place within the context of 
the lending programme while less attention and resources have been given to purely 
non-lending activities. While there have been several successful results with regard to 
policy dialogue, IFAD’s direct engagement in policy processes at the national level has 
been inadequate. Furthermore, grants are poorly linked to loan-funded projects. Regional 
and global technical assistance grants have made a limited contribution to the 
effectiveness of the country programme, though some small country grants have been 
useful. The moderately satisfactory performance of non-lending activities may be partly 
explained by the limited (human and financial) resources provided by IFAD for this 
purpose. 
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12. Engagement with other development partners is essential in a country like 
Mozambique where donor coordination is strongly promoted by Government. In addition 
to engaging development partners in the early stages of identification and design of 
operations, there is a need to raise the IFAD-supported country programme’s profile 
within the larger donor community, where much of the policy dialogue originates and is 
increasingly coordinated. Though the country programme has strived to mobilise support 
of other development partners for its recent interventions, achievements remain 
relatively modest. This conclusion is not shared by the Government and the IFAD 
Programme Management Department as all recent projects and programmes have 
mobilized important co-financing partnerships from various partners including 
multilaterals, bilaterals and less traditional partners such as AGRA. 

13. The CPE also notes that none of the operations (until 2008) were directly 
supervised by IFAD. The recent move to direct supervision, following the establishment 
of a proxy country presence in 2003, both contribute to enhancing IFAD’s profile in 
Mozambique. Though presently limited in terms of resources and authority, this country 
presence is a good foundation on which to build better dialogue with the government.  It 
also permits IFAD to further its commitments in relation to the Paris Declaration on Aid 
Effectiveness. 

C. Recommendations 

Recommendation 1:  Maintain the current goal and strategic thrusts with enhanced 
coordination and scale up resources 

The overriding goal of improving the market participation of smallholders and artisanal 
fishers will be maintained by supporting their involvement into accessible and profitable 
value chains. Diversification into high value production will play an important role in this 
respect as well as increased competitiveness of Mozambican products, including on 
national markets. Selection of new intervention areas and new value chains for support 
will be determined by agro-ecological potential and market opportunities. 

Both the country strategy and programme design will strive to ensure the integration of 
the three strategic thrusts: (i) increasing surplus production and its value; (ii) facilitating 
market linkages and developing smallholders’ organisations and agribusiness SMEs; and 
(iii) enhancing the access to finance of poor rural people and SMEs. Appropriate 
mechanisms to ensure programme coherence will be strengthened. In this respect IFAD 
and the Government will continue to work in strengthening those measures, mechanisms 
and systems that are already being put in place to enhance coordination, namely: (i) the 
already established Country Programme Team (CPT) , with one of the main tasks to 
ensure coordination among different programmes; (ii) the elaboration of specific 
mechanisms for coordination among various programmes and projects; and (iii) IFAD 
direct supervision and cross-use of project resources and expertise in supervision and 
implementation support, including joint planning and budgeting when appropriate. 

Recommendation 2:  Increase attention to targeting aspects 

Considering the evolving socio-economic context in Mozambique and IFAD’s mandate and 
relatively limited resources, it is important that IFAD and GoM pay more attention to 
targeting aspects in future interventions and thus develop a more articulated targeting 
approach in the context of the next COSOP to ensure that disadvantaged groups can also 
participate in economic development along approaches that are not targeting them 
exclusively but support their inclusion into development processes. Generally, there is a 
need to better reflect aspects related to gender equality and HIV/AIDS. From a 
geographical point of view, IFAD and GoM will examine the future geographic focus in 
light of the emerging data on poverty and the changes in trends of poverty incidence and 
severity and the economic opportunities and potential 
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An increased emphasis on inclusion will not, however, reduce the relevance for IFAD to 
join other development partners in supporting the development of national frameworks. 
It is important to note that in the context of some of the sub-sectors where IFAD is 
intervening, the mainstream systems are not yet fully established. It is therefore 
essential that IFAD, like all other partners, continue supporting the emerging mainstream 
frameworks and institutions as it can not afford to only focus on disadvantaged areas and 
socio-economic groups without building the mainstream systems to hook them to, thus 
ensuring a pro-poor conducive environment. 

Recommendation 3:  Develop and implement an innovation agenda adapted to realities 
in the field. 

A key CPE finding is that important innovations have emerged and been upscaled during 
implementation in a process of searching for solutions to problems encountered in the 
field. Although this indicates a positive and dynamic attitude towards innovation, overall 
the innovation promotion process remains unsystematic. 

A more structured approach for innovation will be explored in the next COSOP, to identify 
opportunities for a more systematic identification of priority areas for innovation as well 
as mechanisms and processes for replication and upscaling. Dedicated resources and 
efforts will be devoted to those aspects that are essential for replication and scaling up 
innovations, such as in particular knowledge management.  

Without a PU or dedicated equivalent task force these “search and find processes” are 
unlikely to occur. Efforts will therefore be made to promote PUs as “temporary change 
process tools”, owned by the implementing government partners, with the ultimate goal 
of integrating changes and innovations into government structures and programmes.   

Recommendation 4:   Engage private and civil society organizations as component 
implementers. 

The country strategy and portfolio in Mozambique has a strong focus on facilitating the 
market integration of the rural poor. Within key sub-sectors such as marketing and 
financial services, private and civil society organisations might be better positioned than 
government organisations to deliver the required services. While private and civil society 
organisations have been engaged with positive results as contracted service providers for 
specific tasks, IFAD and GoM should in the future explore options for gradually assigning 
to this type of institutions increased implementation responsibility for programme 
components. 

 

Although IFAD and GoM fully recognize in principle the merit and potential role of private 
and civil society organizations as implementers, the right balance will have to be found 
between the need to further engage these partners in programme implementation with 
higher responsibility and the reality about the actual capacity of existing potential 
partners in terms of the skills and expertise required for this purpose. 

IFAD will play a role in promoting producers’ organizations in agriculture and fishery to 
ensure that they can better respond to the needs of their members and that they can be 
further involved in project implementation. 

Proposed Timeframe to Implement the Recommendations 1-4 

The recommendations will be taken into account in formulating the new results-based 
COSOP, which is due to be submitted to the IFAD Executive Board in April 2011.. 

Recommendation 5: Continue in the operationalisation of IFAD’s new operating 
model  

Since 2007 IFAD has placed increased emphasis in Mozambique on its new operating 
model, with the aim to improve the development effectiveness of the IFAD-GoM co-
operation. Particular emphasis will be given to the strengthening of its country presence, 
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including considering possible outposting of professional positions from IFAD 
Headquarters in Rome.  A strengthened country presence will, among other things, assist 
in improving the non-lending components of the IFAD Country Programme, namely policy 
dialogue, knowledge management and partnership building, which will however remain 
strictly linked to the lending portfolio. 

 

Proposed Timeframe to Implement the Recommendations 5 

2011 onward 

 

Key Partners to Be Involved 

 

Government of Mozambique and IFAD 

 

Signed by: 

 

Mr. Salim Valá 

Permanent Secretary for Planning and Development 

Republic of Mozambique 

 

 

 

 

Mr. Ides de Willebois, 

Director Eastern and Southern Africa Division,  

Programme Management Department 

IFAD 
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Project Pipeline during the COSOP period 

 
1. The current COSOP will cover two PBAS cycles, the last two years of 2010-12 and 
the whole of 2013-15. The resources available for new projects during the COSOP period 
can thus be estimated as follows: (i) the balance of the allocation for the 2010-12 cycle 
(almost USD 17 million); plus (ii) the allocation for the 2013-15 cycle, which is still 
unknown at the time of the COSOP preparation, but could conservatively be estimated at 
the same amount as for 2010-12 (about USD 38 million). During COSOP preparation, 
opportunities for investment were discussed along three main directions: (i) 
supplementary lending for ongoing IFAD-financed projects; (ii) design of second-phase 
projects; and (iii) design of new projects. 

 
2. With respect to supplementary lending, the candidate would be the National 
Programme for Agricultural Extension (PRONEA), currently financed and implemented 
under the framework of the national agricultural SWAp (PROAGRI) and due to close in 
2016. This project, although very important for Strategic Objective 1 of the COSOP, has 
been so far characterized by very poor performance, which resulted in the loss of almost 
three years of implementation. Furthermore, the Ministry of Agriculture is currently 
reconsidering the overall coordination and harmonization framework for the sector, which 
is of course expected to impact on the implementation framework for PRONEA. In 
particular, the changes to PROAGRI and the withdrawing of some development partners 
from this framework, might affect the availability of the envisaged co-financing for 
PRONEA (almost USD 30 million). Nonetheless, given the uncertainty about the 
coordination framework as well as the deceiving performance of the programme, 
supplementary lending to PRONEA is still considered premature. A Tri-Term Review of the 
programme is planned for late 2011, which will constitute an excellent opportunity to 
adjust the design and agree on the necessary measures to improve performance, as well 
as to clearly identify and justify the needs for additional financing. Based on the results of 
the TTR and the performance of the programme over the next two years, supplementary 
lending could thus be considered from the PBAS 2013-15, possibly together with an 
extension of the programme, if no co-financing sources could be meanwhile be identified. 
 
3. A strong candidate for a second-phase project would be the Rural Finance Support 
Programme (RFSP), closing in 2013. This is the key project for SO 3. After a few years of 
relatively poor performance, mainly due to institutional weaknesses in the implementing 
agency (the Fund for Support to Economic Rehabilitation - FARE), the Government has 
now showed strong commitment to implement the necessary institutional reform, which is 
expected not only to improve project performance, but more important to position FARE as 
a reference institution for the rural finance sector. Provided the improvement of the 
project performance will continue as in the recent past, a second phase would be fully 
justified in order to provide continuity of support to an important sector for the 
development of the rural economy, where IFAD is already positioned as a key 
development partner. This would also be consistent with one of the key comparative 
advantages identified by the COSOP for the country programme, namely IFAD’s ability to 
commit support over the long term with local partner institutions to ensure scale and 
sustainability. Alternatively, a new project in the area of rural finance would be designed. 
It is thus premature to include a concept note in the COSOP. 
 
4. With respect to new projects, the Government has requested IFAD to consider 
supporting the design and financing of a value-chain project for pro-poor value-chains in 
the South of the country. This option is considered attractive given its consistency with 
poverty data (South identified as severely poor area by the latest poverty data) and its 
focus in a geographic area relatively neglected by other developing partners supporting 
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value-chain projects and interventions. Here below it is presented the Concept Note for a 
Pro-poor Value-chain Project in the Southern Region. 
 
5. Further options for new projects were also discussed with the Government, i.e. 
support to aquaculture and inland fisheries. Although interesting, these options will 
however be further investigated and a decision on whether to invest will be taken later, on 
the basis of further developments in these two sectors as well as in the IFAD country 
programme (i.e. opportunities for supplementary financing and/or second phase projects 
as discussed above). 

 
 

Concept Note 
 

Pro-poor Value-chain Project in the Southern Region 
 

6. Geographic area and target group. The project would focus in the Southern 
Region, i.e. the three provinces of Maputo (excluding the metropolitan area), Gaza and 
Inhambane. Within this region, the exact intervention area would depend on the value-
chains that would be selected during the pre-design phase. Thus, the project areas 
would coincide with those areas where the selected commodities are produced, stored, 
processed and marketed, rather than with a strict territorial delimitation. The primary 
target population would consist of small farmers who have the potential to expand and 
commercialise their production in the selected value chains. This would include the 
economically active poor (i.e. who have minimal assets to support their integration in the 
markets) among the small-scale agricultural producers and livestock keepers. A 
secondary target group would consist of players along the value-chain, such as 
commercial farmers, traders, processors, etc., who, although not poor from to emerging 
farmers, could be important drivers of change and of value chain development. The 
targeting strategy would be built on: (i) geographic targeting, as the three provinces 
selected are among the five with the highest poverty incidence; (ii) selection of value-
chains that would be easily accessible by the target group and would provide the 
strongest impact on their livelihoods; and (iii) design of an inclusive approach that, on 
the basis of the analysis of the value-chain, will identify mechanisms to integrate the 
most disadvantaged groups, such as women and youth. 

7. Justification and rationale. The demand for agricultural products is expanding, as 
a result of growing urban markets, increasing income and growing private investment in 
the agri-food and tourism sectors. A number of donors (including IFAD with the Rural 
Markets Development Programme - PROMER) are already involved in promoting market-
oriented agriculture and the development of agri-business. Most of these interventions, 
however, concentrate on the northern and central provinces, leaving the south largely 
uncovered. Although southern provinces are characterized by less favorable agro-
ecological conditions and higher climatic risks, they have significant potential for the 
production of several agricultural products that are in great demand on domestic, 
regional and/or export markets, including livestock products, horticulture in irrigated 
areas, fruits, cassava, cashew and forest resources. The southern region also benefits 
from its proximity to major domestic (i. e. Maputo, the capital city) and regional markets 
(i.e. South Africa) as well as from easy access to export markets through the port of 
Maputo. Yet according to the most recent household survey, the three southern 
provinces are among the poorest in the country. 

8. Key project objectives. The development goal of the project would be to improve 
the incomes and livelihoods of small farmers in the Southern region in a competitive, 
sustainable and socially equitable way. The project objective would be to sustainably 
increase the competitiveness of small farmers and their integration into selected value 
chains of the Southern region. The project would thus directly contribute to the 
achievement of COSOP objectives 1 and 2. 
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9. Ownership, harmonization and alignment. The project idea originated from Centre 
for the Promotion of Commercial Agriculture (CEPAGRI), which is the lead agency for the 
promotion of commercial agriculture under the authority of the Ministry of Agriculture. 
The project development goal is fully aligned with the general strategic objective of the 
Strategic Plan for the Development of the Agricultural Sector (PEDSA). Project design 
would be further developed in accordance with PEDSA and with the forthcoming strategy 
for the promotion of commercial agriculture to be developed by CEPAGRI, which is 
meant to provide a framework to coordinate and harmonize donor-financed interventions 
in the sector under the leadership of CEPAGRI. 

10. Components and activities. Specific investment plans would be designed for each 
selected value-chain based on the analysis done during the pre-design phase and the 
participatory consultations with the different players and stakeholders. Typically, these 
investment plans might include, depending on the nature of the value-chain: (i) 
provision of technical production services; (ii) facilitation of access to key production 
inputs; (iii) provision of business development services at all levels of the chain; (iv) 
support to key economic infrastructure (e.g. post-harvest storage, roads, etc.); (v) 
facilitation of access to financial services for investment along the chain; and (vi) 
facilitation of business partnerships and contractual arrangements between small 
farmers and other key players of the chain. Besides this, a cross-cutting component on 
Policy Support, Institutional Development and Project Coordination would support the 
development of a policy agenda related to the selected value-chains, the strengthening 
of the institutional capacity of CEPAGRI, including for the coordination of the project, the 
strengthening of key institutions along the chain (e.g. producers’ organisations) and the 
setting-up of the necessary coordination mechanisms at the level of each value-chain, 
such as multi-stakeholder platforms and fora. 

11. Costs and financing. About USD 40 million, of which a USD 19 million IFAD Loan 
from the 2010-12 PBA and the balance from co-financing still to be identified and/or 
from the IFAD PBA 2013-15.  

12. Organisation and management. The project lead agency will be CEPAGRI, which 
will provide overall leadership and coordination and ensure knowledge management for 
the initiative. The project will provide institutional support to develop these functions as 
part of CEPAGRI’s regular mandate, as well as to develop the capacities of CEPAGRI’s 
delegation for the South, which will be soon installed in Inhambane. Each value-chain 
will have a specific mechanism for permanent consultation and coordination with the 
different stakeholders. Service providers, including private sector, NGOs and farmers’ 
organisations, will be subcontracted to carry out project activities and will receive 
support as needed to develop a responsive and quality supply of services for each 
selected value chain.  

13. Monitoring and evaluation indicators. The project M&E system will be developed 
as part of CEPAGRI’s own M&E system. The system design will associate sector 
stakeholders in the definition of indicators and of processes for data collection, analysis 
and dissemination of results. Main indicators will be gender-disaggregated and will 
include: (i) increase in smallholders’ income; (ii) marketed volume of agricultural 
products; (iii) added value of marketed production and share accruing to smallholders; 
(iv) number of smallholders that have access to markets through various types of 
business partnerships.  

14. Risks. Risks identified in the COSOP also apply to this project. With regard to 
institutional issues, there is a risk that CEPAGRI be overburden with the increasingly 
large range of donor-financed projects under its responsibility, which is likely to impinge 
on its institutional capacity.  There is also a risk of limited availability of local service 
providers, although this risk is significantly lower in the southern provinces due to the 
proximity with Maputo. Finally, there are significant risks of climate hazards in the south, 
particularly droughts. 
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15. Timing. A pre-design phase from mid-July to end-September will involve value-
chain analyses and studies to allow selecting the specific value-chains. The detailed 
design of the project is scheduled to start in October 2011. The Quality Enhancement 
Review would be carried out in February 2012. The final design mission would be 
between March and April 2012. The programme would be presented to the IFAD Board in 
September 2012 in order to be effective by the first quarter of 2013. 

16. CPMT Composition. As per previous experience with the latest approved projects 
for Mozambique, the design will be steered by a Design Reference Group chaired by 
CEPAGRI and composed by selected members of the in-country IFAD Country 
Programme Team (including representatives from the Ministry of Finance, the Ministry of 
Planning and Development, the Ministry of Agriculture, the Bank of Mozambique and the 
National Farmers’ Union) plus key stakeholders in the selected value-chains that will be 
identified during the pre-design phase. 



 
 

 
 

1
3
 

ا
ف 
لمل

الرئيسي 
1

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
3

 
 

Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues 

Priority Areas 
 

Affected Groups Major Issues Actions Needed 

Small producers’ 
productivity and 
profitability 

Smallholders 
 
Small-scale artisanal 
fishers 
 

• Food insecurity and malnutrition 
• Rudimentary tools/fishing equipments and 

limited use of inputs in agriculture 
• Poor access to knowledge, extension and 

other support services 
• Difficulty in accessing markets 
• Limited access to credit and other financial 

services 
• High post-harvest losses due to poor 

harvesting, and handling 
• Powerlessness and social economic and 

political marginalisation 

• Improved access to know how through reform 
of extension services and support to pluralistic 
provision of support services 

• Access to financial products that enable 
producers to invest in modern equipment, 
inputs and technologies  

• Improved access to markets, through 
construction/ improvement of roads and 
market-related infrastructures. 

• Public-private partnership for improving 
availability of ice-making plants. 

• Support institutional development of 
producers’ organisations.  

Advisory/busine
ss development 
services 

Smallholders 
 
Small-scale artisanal 
fishers 
 

• Persistence with ineffective and unsustainable 
extension methods, centred on agricultural 
production 
 

• Top down, scientific/technocratic approach, not 
aligned to farmers' needs or the realities of 
household finances and markets 
 

• Inadequate demonstration, dissemination focus 
on rainfed subsistence agriculture and 
smallholder livestock systems 
 

• No real farmer voice in services provision 
Limited relevance of most research/technology 
development 

• Absence of effective research-extension-farmer 
relationships 

 

• Enforce reform policy: province, district 
extension ethos and capability 

• Re-orient extension to community focus with 
locally resident farmer and women 
promoters/resource persons 

• Upgrade local public sector service provision 
capacity/communication 

• Facilitate, support and optimize the provision 
of support services by private, farmers’ 
organisations  and NGOs through 
outsourcing/contract services 

• Empower farmer groups/associations to link to 
service decision makers 

 
• Intensify dialogue on research and means of 

dissemination 
• Focus on farmer defined subjects, including 

socio-economic/market aspects 
• Emphasize information, communications and 

marketing advisory services 
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 Priority Areas 
 

Affected Groups Major Issues Actions Needed 

Marketing, 
Trading, Input 
Supply and 
Credit 
 

Smallholders 
 
Small-scale artisanal 
fishers 
 
Traders 
 
Agribusiness 
 
 

• Poor access to inputs due to distance, limited 
competition and low crop/fish catch value 

• Market information limited, not easily 
accessible to small producers 

• Local transport for produce not available or 
excessively expensive 

• Product quality is often below that demanded, 
especially internationally 

• Policies/legislation not conducive to free, 
dynamic market and not supportive of 
producers’ associations 

 
•  Lack of harmonised policy and fragmentation 

of donor action in rural finance sector 
• Limited availability, accessibility and risk of 

production credit 
• Rural financial services problematical, high cost 
• Limited tradition/development of savings/credit 

culture 
 

• Improve roads network, local marketing 
facilities (via group/private sector)  

• Promote competition between traders and 
linkages between farmer groups/associations 
and buyers  

• Boost province and district market information 
centres, radio broadcasts 

• Encourage competition/transport improvement 
• Provide training/exposure on quality/packing 

as part of group activity 
• Lobbying/dialogue with Government  
 
• Develop a strategic policy/legal framework and 

support innovative approaches in rural finance 
(through RFSP and other projects) 

• Facilitate greater outreach of banks/financial 
intermediaries and capacity build/support 
institutions  

• In conjunction with improved farming 
practices/technology, promote improved 
farmers access to credit  

• Incorporate financial awareness/control 
principles in farmer group training 

Producers’ 
organisations 

Smallholders 
 
Small-scale artisanal 
fishers 
 

• Limited number of performing farmers’/fishers 
organisations able to provide sustainable 
services to members 

• Low level of structuring (lack of second-tier 
and upper levels organisations)  

• Limited farmer organisation and voice in local/ 
district governance  

• Lack of linkages between central and local 
levels, an imprecise policy agenda and low 
capacities to develop policy options within 
UNAC 
 

• Promote institutional building and develop 
capacities to provide services to members 

• Promote participation of producers’ 
organisations in consultation platforms at 
local/national level, and assist them in 
developing their own (policy) positions 

• Assist UNAC in restructuring, developing its 
own policy agenda and related policy positions 
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 Priority Areas 
 

Affected Groups Major Issues Actions Needed 

Gender 
 

Rural women and 
women headed 
households  

• Inadequate representation of 
women and their interests in producers’  
groups and management committees 

• High illiteracy rates 
• Limited opportunities for 

livelihood diversification and profitable 
activities 

• Limited access to agricultural 
support services  and to land 

• Traditional gender ideologies 
constrain women’s mobility and 
access/ownership of means of production 

• Lower access to education and 
health 

• Implement gender sensitive 
poverty reduction initiatives. 

• Provide female 
vocational/literacy training including 
marketing/business  

• Promote women in leadership 
positions and representation of their 
interests in rural organisations 

• Promote livelihoods 
diversification by improving women’s 
participation in trading/processing 

• Assist women to gain and 
maintain access to productive resources 

• Develop inclusive approaches 
to develop access to services  

• Ensure strong women 
participation in community-based 
mechanisms for implementation of Land Law 

Poverty and 
HIV/AIDS  

Rural communities • High rates of HIV/AIDS 
transmission  

• Inaccessibility to health 
facilities and ineffective STI treatment and 
prevention services. 

• Poor access to basic services 
and social infrastructures.  

• HIV/AIDS orphans. 

• Information Education and 
Communication aimed at HIV prevention.  

• Improving access to health 
services and social infrastructures. 
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 Priority Areas 
 

Affected Groups Major Issues Actions Needed 

Environmental 
issues and 
natural resource 
management 

Fishing and farming 
communities. 

• Reduced fish stock levels as a 
result of overfishing; 

• Lack of environmental 
awareness and poverty pushing people to 
use environmentally destructive gears. 

• Poor institutional development 
of co-management committees  

• High exposure to climatic 
hazards (e.g. floods, hurricanes); 

• Increasingly high exposure to 
conflicts with private investors  due to 
increased competition for land resources. 

• Develop artisanal fisheries 
resource planning and management system 

• Strengthen co-management 
committees to effectively regulate the use of 
common resources. 

• Promote capacity building in 
using better soil and crop management 
practices  and develop adapted technologies 
and inputs 

• Promote sustainable systems 
for irrigation/improved water use and 
management  

• Promote participatory 
management of natural resources and 
implementation of Land Law 
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Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) 

Institution Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 
Ministry of 
Planning and 
Development 
(MPD) 

• Strong leadership 
• Power and mandate for inter-
ministerial coordination 
• Leads the planning process and 
resource allocation  

• Reduced role in local 
economic development 
after transfer of DNPDR 
from MPD to MAE. 

• Clear vision to reform the Fund for 
Support to Economic Rehabilitation 
(FARE) into a sustainable wholesale 
facility for rural finance sector  

• Minister of MPD 
is the Governor 
of IFAD for the 
second 
consecutive 
term 

• Director of 
Investment and 
Cooperation is 
the chair of 
IFAD in-country 
CPT. 

• Lead agency for 
RFSP 

Ministry of 
Finance 

• Strong leadership 
• Strengthened institutional 
capacity at decentralized level 
• Long experience with IFAD 
financing 

• Limited institutional 
capacity. 

• Limited capacity to ensure adequate 
and timely financing of counterpart 
funds for projects. 

• Heavy dependency on external 
resources 

 

Ministry of 
Agriculture 
(MINAG) 

• Strong donor support 
• New Senior management with 
strong political support 
• Good network of provincial 
offices 
• Clear strategic document for 
the sector (PEDSA). 

• Limited capacity to work 
proactively and efficiently at 
decentralized level 

• Frequent changes in top 
management 

• Limited coverage by field 
extension workers 

• Limited implementation rate 
of a large range of policy 
and strategic documents,  

• Low salaries leading to 
important staff turn-over 

• Clear vision of Extension Master 
Plan for a demand-driven, 
pluralistic extension system, but 
confused environment and political 
interference for its implementation. 

• New aid modalities envisaged for 
post PROAGRI II (larger range of 
options than just common flow of 
funds) 

• Diversion of extension agents (now 
under District Authorities) from core 
functions and mandate 

• Lead Agency for 
PRONEA 

Ministry of • Strong leadership • Insufficient administration • Loss of human resources by IDPPE • Lead Agency 
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Institution Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 
Fisheries  • Strong donor support. 

• Long-term partnership with 
IFAD. 
• Motivated human resources 
• Clear strategic document for 
the artisanal fisheries sector 
(PESPA). 

 
 

and technical capacity at 
local level. 

• Insufficient capacity to use 
available fisheries statistics in 
support of a more 
sustainable management of 
resources 

to other departments. 
• Strengthened vision and role of 
Fisheries’ Administration in support 
to community-based management 
of coastal resources. 

for ProPESCA. 
 

Ministry of State 
Administration 

• Clear mandate in support of 
decentralization process 

• Limited experience in local 
economic development 

• Rural Development 
Strategy formulated, but 
clear implementation 
mechanisms not yet in place 

• Limited institutional support to 
PROMER 

• Lead agency for implementation 
of the District Development Fund 
 

• Lead Agency for 
PROMER 
 

National Roads 
Administration  
and Road Fund  

• Strong donor support 
• Leadership in sector 
coordination.  
• Motivated staff.  
• Efficient systems for planning, 
budgeting and reporting. 

• Limited capacity for internal 
auditing. 

 

• Limited sample base external 
auditing. 

 

• Limited engineering skills for 
complicated works. 

 

• Weak contract supervision 

• Increased funding for district road 
maintenance. 

• Provincial representatives within 
DPOPH to facilitate decentralised 
payments. 

• Road reclassification exercise 
planned. 

• Creation of department for support 
to municipal and district 
authorities. 

• Key partner 
institution for 
rural roads 
rehabilitation 

• Recruitment of 
additional 
provincial staff 
ongoing. 

District 
Governments  

• Government attributing 
increased role to district 
governments seen as 
development pole 
• Government policy for district 
staff salary incentives. 

• Insufficient staff 

• Weak technical and 
managerial skills. 

• Limited capacity for 
tendering. 

• Districts responsible for formulating 
local development strategies 
complementing national sector 
policies. 

 

International 
NGOs 
 

•  Good access to human and 
financial resources 

• High operating costs 
• Poor coordination with 

government institutions 

• Possible complementarity to 
public services but risk of non-
sustainability 

• Possible suitable service providers 

• Need tight, 
performance 
contracts 

National NGOs • Financial support from 
international donors 
• Sound participatory know-how 

• Limited specialization 
• Poor coordination 
• Medium/high operating 

• Possible complementarity to 
public services but risk of non-
sustainability 

• Need tight, 
performance 
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Institution Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 
and capacity to work with local 
communities 

costs 
• Limited capacities 

particularly with regard to 
business development/ 
marketing 

• Possible suitable service providers 
• Limited availability of skilled staff 
• Limited financial support 

contracts 
• Need capacity 

building 

Producers’ 
organizations 

• Ownership vested in IFAD 
target group 
• UNAC National: clear Strategic 
Plan widely shared by 
membership 

 

• Low membership 
• Lack of funds and very 

limited sustainability 
• Limited human capital 
• Lack of clarity in functions 

for their members 
• UNAC national: 

underdeveloped linkages 
between central and local 
levels, unclear definition of 
respective competences, 
imprecise policy agenda and 
low capacities to develop 
policy options  

• Growing number of cooperatives 
and different forms of apex 
organisations that have started 
providing services to their 
members. 

• New UNAC strategic framework 
recently apporved 

• Growing interest in developing 
fisher organisations, which are 
still very incipient. 

• Priority 
programme 
partners 

• Need capacity 
building 

Private Sector 
 

• Growing pool of national SMEs 
• Growing number of formal 
financial institutions in rural 
areas (commercial banks’ 
branches, microbanks and 
microfinance institutions  

• Many companies (especially 
national) still weak, 
inexperienced 

• Limited access to financial 
services. 

• Limited entrepreneurial 
skills. 

• Outreach of financial 
institutions still limited in 
rural areas and range of 
financial products limited. 

• Various leading commercial banks 
move are now targeting the rural 
market and many MFIs are 
considering to expand into rural 
areas. 

• Major FIs are still perceiving 
agriculture and fishery as high risk 
sectors. 

• Access roads and communication 
systems still weak in many areas 
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Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential 

Agency Priority Sectors and Areas of Focus 
Period of Country 

Strategy 
Complementarities/Synergy 

Potential 
Italian 
Cooperation  

• Inhambane and Gaza Coastal Fishing Development Project 
(PPAGI) – 2008-2011. (4.4 Million 89% grant, 11% GoM). The 
project provides support for the development of the fisheries sector. 
Technical assistance is provided on fishing techniques, fish 
processing and marketing. Special attention is paid to social 
development and gender; financial services; participative 
management of fishing resources; and institutional development. 

Country 
Programme 2008-
2012 

The ProPESCA project in the 
South of the country will build 
on and scale up the 
experience of this project.  

United States 
Agency for 
international 
Development 
(USAID) 
 

• Emprenda. Consortium of Technoserve, CLUSA and ACDI/VOCA: 
strengthening of farmers associations; market linkages for 
associations; support to agri-business enterprises. 

• Agricultural Inputs Marketing Systems (AIMS) programme, 
mainly focusing on regulatory, policy and organizational aspects of 
marketing systems for seeds, inputs and fertilizers. 

• AGRIFUTURO. Promotes the development of  9 agriculture based 
value chains by (i) supporting the development of a conducive 
business environment;           (ii) strengthening cooperatives; (iii) 
offering financial support through grant and loan based instruments. 

• PARTI (Platform for Agricultural Research and Technology 
Transfer) The platform is a program aiming to support agricultural 
policy and planning, applied agricultural research, technology 
transfer and related capacity building plus strengthening  the seed 
and fertilizer input systems. Through a coordinated multi-donor 
supported consortium approach the program is engaging 
international CGIAR research centres (ILRI, IRRI, CIMMYT, ICRISAT, 
CIP, IITA and IFPRI) and the IFDC and EMBRAPA.  Geografic 
localisation includes provinces of Zambezia, Nampula, Manica, Gaza, 
Sofala and Tete 

Starting 2010  for 
5 years 

Good. No geographical 
overlapping for farmers 
associations development. 
Potential synergies for co-
investment with specific agri-
business enterprises. Good 
potential for synergies on 
research/extension linkages 
(PRONEA) and agri-dealer 
inputs (PROOMER) 
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Agency Priority Sectors and Areas of Focus 

Period of Country 
Strategy 

Complementarities/Synergy 
Potential 

African 
Development Bank
(AfDB) 

• Rural Finance Support Programme (RFSP, co-financed by IFAD). 
Promote expansion of outreach of financial services to rural areas, 
country wide. 

• Massingir Dam Emergency and Supplementary Loan Projects 
These projects  aim to complete on-going construction works at the 
Xai-Xai irrigation scheme and to provide additional support to ensure 
that the beneficiary farmers are installed, trained and productively 
using their land.  

• Artisanal Fisheries Project aims to increase fish production by 
supporting artisanal fishers in the project area (North of 
Mozambique)by enabling them to catch, process and market fish 
more efficiently. 

• Xai-Xai Irrigation Scheme aims to increase number of farmers 
involved in irrigated agriculture and Increased sale of crops to the 
market: improved value addition 

• Pilot Program for Climate Resilience aims to strengthen the 
capacity of communities to address the inter-linked challenges of 
adverse impacts of climate change, rural poverty, food insecurity and 
land degradation 

2005- 12 
 
 
 
 
2007 – 13 
 
 
 
2002 – 11 
 
 
 
2012 – 17 
 
 
 
2012 onwards 

Strong partnership in rural 
finance in expanding outreach 
of financial services to 
programme area. The ProPESCA 
project in the North of the 
country will build on and scale 
up the experience of this 
project.. Potential 
complementarities of new 
value-chain project in the South 
and PRONEA with irrigation 
investment 
 

Swedish 
International 
Development 
Agency (SIDA) 

• Support to Cabinet for Strategic and Development Studies. 
Malonda Foundation promoting private sector business opportunities 
in rural areas. Venture capital fund for agricultural trading managed 
by AMODER in Niassa 

 Limited. No geographic 
overlapping. Lessons learnt 
included in PROMER design. 

Millennium 
Challenge 
Corporation 

• Large investment programme mostly focusing on infrastructure works: 
primary roads, electrification, water and sanitation. Northern Region – 
Nampula, Niassa, Cabo Delgado and Zambezia 

 Reasonable, in particular 
primary roads investment, 
complementing PROMER’s 
focus on smaller scale 
economic infrastructure 
(feeder roads, markets and 
agricultural storage) 
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Agency Priority Sectors and Areas of Focus 

Period of Country 
Strategy 

Complementarities/Synergy 
Potential 

Canadian 
International 
Development 
Agency, (CIDA) 

• Food Security Initiative (FSI)- implemented by the Aga Khan 
Foundation, is a project aiming to improve food security and 
livelihoods opportunities for up to 35,000 households in seven districts 
of Cabo Delgado Province. It has three main components: food 
security, market development and sustained improvements in access 
to financial services.  

• Sustainable and Effective Economic Development (SEED) - 
implemented by CARE  aiming to reduce poverty and promote 
sustained rural economic recovery for 6,000 vulnerable households 
(including at least 25% FHH and 20% households living with 
HIV/AIDS) plus 1,200 households for the cashew sector, in five 
districts of northern Inhambane Province. The project implements 
market linkages, strengthened input supply services, capacity building 
activities, financial services and organizational strengthening.  
 

2010-16 
 
 
 
 
 
 
2006-13 

Synergies would be promoted 
with PRONEA 

European Union  
• Local Economic Development Programme (ProDEL) to promote 

the economic development in the rural areas of Gaza, Inhambane and 
Sofala Provinces, by strengthening the productive base and the 
competitiveness of local micro, small and medium enterprises.. 

 

Country Strategic 
Paper 
(CSP/NIP)2008-
2013  
Will start in 2012 
for 3 years. 
 
 

Good,In the institutional 
context with MAE who will 
supervise the project. Project 
co-financed by Sweden 

KfW • Access Finance Challenge Fund (Euros 1.3 million), an initiative 
launched in 2007 managed by the Bank of Mozambique to co-finance 
efforts to expand financial services in the rural areas. The facility aims 
to provide support to some of the same institutions that the IFAD-
financed Rural Finance Support Programme (RFSP). 

2007-2011 Limited, as ProPESCA will 
develop a partnership with 
RFSP, which provides similar 
support for expansion of 
financial services into rural 
areas. 
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Agency Priority Sectors and Areas of Focus 

Period of Country 
Strategy 

Complementarities/Synergy 
Potential 

DANIDA • Private Sector Development Programme, (2011 – 2015). 
Advocacy Business Research Component DKK 65 million (USD 12 
million) Modality through private sector organisations; Agri-Business 
Development Component (DKK 202 million (USD 38 million) Modality 
through FUNDAGRO a Foundation to be established – ADIPSA (Support 
to the Development of Private Initiatives in the Agricultural Sector) will 
be affiliated to this foundation. Support to District Roads Improvement 
and Maintenance under Sector Budget  (DKK 146 Millions (USD 26 
Million). Modality through PRISE with RF, ANE and the District 
Governments as implementing partners. 

 Sharing resources for the 
provision of Technical 
Assistance,  capacity building 
and supervision for District 
Governments and Provincial 
Delegations of ANE for the 
management of unclassified 
roads. Unlike in the previous 
phase, the District Roads 
Component will have the 
national coverage  
In Cabo Delgado and 
Nampula: coordination in 
area coverage; cost-sharing 
for training of service 
providers; access of PROMER 
beneficiaries to ADIPSA line of 
credit 

Royal Norwegian 
Embassy  

• Support to the Fisheries Sector of Mozambique. This is a 
Common Fund - Iceland also a partner.  Its objective is to increase 
contribution towards the strengthening of improved food and 
nutritional security in the fisheries produce for the population in a 
framework of a more effective fisheries administration and of 
sustainability of the fish resources and of environmental balance.  

• Support to the Expansion of Soya bean production and 
marketing in Northern Mozambique. Focused in one district of 
Northern Zambezia it aims at increasing the Soya farmers’ income by 
10% a year over a period of 5 years, trough input provision, 
technology improvement and strengthening of farmer-based private 
extension services. 

2009-2013 
 
 
 
 
 
 
2007-12 

Complementarity established 
with ProPESCA, particularly in 
the field of technical training 
and capacity-building on 
sustainable fishing practices, 
processing and environmental 
protection. Potential 
complementarity  with 
PROMER and PRONEA 

Swiss 
Developmentt 
Cooperation 

• Private sector led development of agricultural sectors in 
Northern Mozambique. Promotion of public-private partnerships 
with agribusiness creating employment and market opportunities for 
smallholders. 

2007-2011 Possible synergies. 
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Agency Priority Sectors and Areas of Focus 

Period of Country 
Strategy 

Complementarities/Synergy 
Potential 

World Bank • Market-based smallholder agriculture in the Zambezi river 
basin, The objectives of the project are to increase the agricultural 
income of smallholder farmers, and to limit land degradation and 
improve the ecosystem resilience towards increasing climate variability 

 
• Sustainable Irrigation Development PROIRRI. The project aims at 

increasing marketed production and enhancing farm productivity in 
new or rehabilitated irrigation schemes. It contributes to the sector’s 
productivity targets and is part of the country’s adaptation measures to 
climate variability. It directly supports the MZ strategy for horticulture 
and rice production increase in the provinces of Manica, Sofala and 
Zambezia 

 
 

Closing 2013 
 
 
 
 
Board date 
03/17/11 

Good, mainly in the 
institutional context as the 
project is being implemented 
by MAE (Min. of State 
Admin.) through DNPDR. The 
project is co-financed by GEF. 
 
 
 
Good, both in the institutional 
context and in support to 
PARP objective I and II  
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response 

Typology Characteristics and Poverty Level Copying Actions Priority Needs Potential Programmes 
Responses 

Semi-
subsistence 
smallholder 
farmers 
 

 

 Small land holdings, limited cropped area, no use 
of inputs, low yields and output. 

 Largely subsistence-farming with occasional 
surplus sales 

 Remote areas, far from markets and with poor 
infrastructure. 

 Illiteracy. 
 Lack of production skills. 
 Inefficient markets providing limited incentives 

and opportunities for market-oriented production. 
 Often food insecure during normal production 

years. 
 Extremely poor 

 Engage in other income 
generating activities (labour 
competition with agriculture). 

 Engage in small-scale low-
risk production and are highly 
diversified in the number of 
crops they produce. 

 Sell an occasional surplus by 
the farm-gate or at trader 
collection points (risk of 
oversales). 

 They use no purchased inputs 
and low quality seeds and 
planting materials. 

 Join farmers’ associations 

 Increased farm-
level productivity. 

 Access to market 
information and 
output markets. 

 Economic 
incentives to use 
quality seed and 
planting material. 

 Training in 
preservation of 
produce to extent 
storage life. 

 Improved capacity 
and means to 
respond to evolving 
market demand and 
specific opportunities. 

 Facilitate the adoption of 
cash crops and improved 
production practices. 

 Demonstrate the effect of 
inputs usage and improve 
distribution systems for good 
quality inputs. 

 Assist farmers to organize 
into strong farmers’ associations 
to benefit from scale operations 
and market opportunities. 

 Facilitate production planning 
through market information 
dissemination.  

 Improve feeder roads and 
market infrastructure. 

 Functional literacy training. 
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Other poor 
smallholder 
farmers  

 Small land holdings, limited cropped area 
(somewhat larger than semi-subsistence 
smallholders), limited use of inputs on selected 
cash-crops, low yields and output. 

 Mixed farming enterprise mainly consisting of food 
crops with some market-oriented production (cash 
crops). 

 Poor availability and high cost of quality inputs  - 
seeds and chemicals. 

 Remote areas, far from markets, poor 
infrastructure. 

 Illiteracy. 
 Lack of production skills. 
 Poor post-harvest handling leading to poor quality 

and post harvest losses. 
 Inefficient markets offering low returns for cash-

crops produced. 
 Generally not food insecure, but highly vulnerable 

to risks and external shocks and exposed to food 
insecurity during years of poor rainfall 

 Poor, most of them below national poverty line 

 Engage in other income 
generating activities. 

 They engage in small-scale 
production and are highly 
diversified in the number of 
crops they produce. 

 Limited use of purchased 
inputs (only on cash crops) 
and low quality seeds and 
planting materials. 

 Join farmers’ associations to 
increase access to markets 

 Increased farm-
level productivity. 

 Access to market 
information and 
output markets. 

 Access to quality 
seed and planting 
material at affordable 
prices. 

 Access to credit 
 Training in 
preservation of 
produce to extend 
storage life. 

 Improved capacity 
and means to 
respond to evolving 
market demand and 
specific opportunities. 

 

 Facilitate the cultivation of 
cash crops, improved production 
practices and integration in value 
chains. 

 Develop support services. 
 Demonstrate the effect of 
inputs usage and improve 
distribution systems for good 
quality inputs. 

 Assist farmers to organize 
into strong farmers’ associations 
to benefit from scale operations 
and market opportunities. 

 Improve feeder roads and 
market infrastructure. 

 Functional literacy training. 
 Increase presence of 
financial service providers in the 
area 
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Typology Characteristics and Poverty Level Copying Action Priority Needs Potential Programme 

Responses 

Boat and gear 
owners 
 

• Own fishing equipment. 
• The type and quality of their boats does not 

allow them to fish in the open sea. 
• Highly exposed to the risk of contracting 

HIV/AIDS. 
• Inadequate financial services. 
• Poor marketing infrastructures. 
• Lack access to ice. 
• Deterioration of marine resources. 

• Market their products through 
specialised traders or producers’ 
organisations. 

• Participate in ASCA/RFAs groups 
and fishers’ organisations. 

• Diversify their income sources 
through farming and 
processing/trading. 

• Participate in Community Fishing 
Councils for regulating the use of 
marine resources.  

• Access to credit for 
investment in fishing 
boats, motors and 
equipment. 

• Improved access to ice 
and dynamic markets. 

• Improved market 
infrastructure and roads 
access. 

• HIV/AIDS sensitization 
and training. 

• Training, 
demonstrations and 
exchange visits on fishing 
operations and post-
harvest handling. 

• Promoting 
participation in PCRs and 
access to formal credit 

• Establishment of a 
Risk Mitigation Fund to 
facilitate lending by 
financial institutions to boat 
and gear owners who often 
have limited collateral 

• Provision of basic 
business training. 

• Formation / 
strengthening of fishers’ 
associations and CCPs. 

• Marketing 
infrastructures 
development. 

• Support to investment 
in ice production. 

• Sensitization and 
training on HIV/AIDS. 
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Crew 
members 

• Do not own a boat or fishing equipment. 
• Low incomes prevent their development / 

graduation. 
• Highly exposed to the risk of contracting 

HIV/AIDS. 
 

• Diversify household income sources 
through farming and other income 
generating activities. 

• Sell their products in local markets. 
• Some of them participate in 

ASCA/RFAs groups. 
 

• Improved skills levels 
and access to 
improved 
employment 
opportunities.  

• Access to basic 
financial services 
through PCRs for low 
level borrowing and 
savings accumulation. 

• HIV/AIDS 
sensitization training. 

 

• Creating employment 
opportunities on new and 
improved fishing units. 

• Promoting fishing of higher 
value species for 
increased remuneration. 

• Training, demonstrations 
and exchange visits on 
fishing operations and 
post-harvest handling. 

• Promoting savings 
accumulation through 
participation in PCRs and 
provision of basic 
business training. 

• Sensitization activities on 
HIV/AIDS. 

• Promoting asset creation 
and social mobility. 

• Promoting participation in 
CCPs. 

Typology Characteristics and Poverty Level Coping Actions Priority Needs Potential 
Programmes 
Responses 

Collectors and 
other part-
time fishers 

• Subsistence oriented with some marketable 
surplus. 

• Experience food insecurity and malnutrition. 
• Own rudimentary and environmentally-

destructive fishing gears. 
• High percentage of women headed households. 
• High illiteracy rates, particularly among women 

and women headed households. 

• Some of them diversify through 
farming and petty trading. 

• A minority of them participate in 
PCRs groups. 

• Sell their products at a very low 
price to local traders. 

 

• Access to productive 
assets. 

• Livelihoods 
diversification. 

• Functional literacy. 
• Basic services. 

• Promoting their 
participation in PCRs.  

• Functional literacy 
training and business 
skills development 
opportunities. 

• Group enterprise 
formation. 

• Sensitization activities 
to adopt 
environmentally 
friendly gears / 
livelihoods 
diversification.  

• Partnership with BFFS 
to improve access to 
basic services and 
infrastructures. 
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Typology Characteristics and Poverty Level Coping Actions  Priority Needs Potential Programme  

Responses 

Women 
farmers and 
female headed 
households 
 

• Limited rights within many families 
• Widowhood often exposes women and their 

dependants to claims on assets by relatives, 
turning them destitute. 

• Low access to services and to land 
• Higher illiteracy rates 
• Cultural practices hinders their engagement in 

economic activities and taking on group 
leadership roles. 

 
 

 
 

• Subsistence farming on small 
plots to meet household food 
requirements. 

• Join with other women in groups 
to pursue income generating 
activities. 

• Sell off remaining assets to 
meet household expenses.  

• Resort to petty trade, or illicit 
activities such as destructive 
use of natural resources 
(charcoal). 

• Increased social safety 
net, 

• Improved 
opportunities to deal 
with short-term 
financial crises and 
retain productive 
assets and activities. 

• Promote women’s 
groups/sub-groups linked 
to producers’ associations 
(targeted matching 
grants and leadership 
promotion). 

• Promote women 
membership in producers’ 
associations (30%) 

• Facilitate support by 
producers’ groups for 
women members in 
resolving short-term 
financial crises. 

• Increase employment 
opportunities (income 
generating activities, 
casual labour for road 
construction). 

 
 

Small/medium 
rural traders 
 

• Trade in small quantities and low value 
products 

• Competition from larger traders and 
processors. 

• Little negotiating power and limited market 
knowledge 

• Small margins in relatively inflexible 
marketing chains (monopsonistic behaviour of 
large traders). 

• Lack of access to finances. 
• High transport costs. 
• Limited business and management skills. 
• Lack of processing skills and equipment. 
• Limited storage (and limited access to ice in 

artisanal fisheries sector) 
• Poor marketing infrastructure 

 

• Multipurpose retail trade 
activities to spread risk and 
maintain volumes. 

• Traders resort to travelling long 
distances in difficult terrain in 
order to scout for and collect 
produce. 

• Some engage in poor business 
practices to minimize costs and 
maximize profits, affecting 
producers and the quality of 
produce. 

 

• Access to sources of 
finance for trade 
credit/working capital. 

• Strengthened trade 
relationships with 
groups of producers 
for reliable delivery of 
good quality produce. 

• Improved business 
environment for 
growth of enterprises. 

• Increased knowledge 
in managing their 
businesses and 
understanding market 
dynamics 

• Assist with linkage to 
sources of credit. 

• Capacity development of 
farmers’ associations and 
selected traders. 

• Train traders in order to 
improve the handling and 
quality of their products. 

• Promote longer-term and 
more formal trade 
relations. 

 

 




