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 مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية  من برنامج لثةتنفيذ الدورة الثا

  الممول في إطار اآللية اإلقراضية المرنة

   مقدمة-أوال 

ة المرنة  المبادئ التوجيهية لآللية اإلقراضي  من13 للفقرة االمتثالالغرض من هذه المذكرة اإلعالمية هو  -1

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

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

 ". هاوستحيط اإلدارة المجلس التنفيذي علماً بقرار. تلغيها أو ترجئها

تقدم المذكرة اإلعالمية تقريراً حول التقدم المحرز في برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق  -2

يعتمد . الخاصة بالدورة الثانية لالنتقال إلى الدورة الثالثةإنجاز العوامل التحفيزية الريفية من حيث 

م من بعثة االستعراض التابعة محتوى المذكرة على العمل المشترك بين الحكومة والصندوق بدع

  .2011أيار / للصندوق التي زارت هايتي في مايو

   الخلفية- ثانيا

، وتم اإلعالن عن سريان القرض 2002نيسان / بريلألصندوق على البرنامج في لوافق المجلس التنفيذي  -3

587-HT  تبلغ . 2002كانون األول /  في ديسمبر  مليون وحدة سحب خاصة17.4الذي تعادل قيمته

ويضطلع صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية .  مليون دوالر أمريكي28.1التكلفة الكلية للبرنامج 

 . التابع لوزارة االقتصاد والمالية بالمسؤولية الكاملة عن تنفيذ البرنامج

 والشمالية الوسطى، والشمالية الشرقية،(تركز تدخالت البرنامج على المناطق الريفية في ثالث مقاطعات  -4

من خالل زيادات مستدامة في الريفي الفقر الحد من ويتمثل هدف البرنامج في المساهمة في ). الغربية

. ، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةبين أشد األسر فقرا، والسيما يالدخل وتعزيز األمن الغذائي األسر

محلية والوطنية من أجل التخطيط على المستوى دعم القدرات ال) 1: (تتمثل األهداف المحددة للبرنامج في

 وتنفيذها، واستيعاب رىالقاعدي، وإدارة التنمية االجتماعية واالقتصادية، واستهالل المشروعات الصغ

مساندة المبادرات اإلنتاجية المحددة التي وضعت المجتمعات أولوياتها، وكذلك ) 2(التمويل الريفي؛ 

 المعامالت مما يضيف قيمة لهذه المبادرات من خالل خفض تكاليف األنشطة بين القطاعات المشتركة

الوصول إلى معلومات السوق، والتكنولوجيات المالئمة وتعزيز إقامة مشروعات وتحسين التجارية، 

، والسيما النساء الريفية الفقيرةألسر لتيسير الحصول على الخدمات المالية المستدامة ) 3(؛  صغرىريفية

 . شبابوالالمعدمون و

 إلى تعزيز التخطيط واإلدارة المكونيهدف هذا . دعم القدرات المحلية) 1: (مكوناتيشمل البرنامج ثالثة  -5

) 2(ومهارات التفاوض للمنظمات القاعدية وكذلك الجهات الفاعلة المحلية الرئيسية، العامة والخاصة؛ 

دة المبادرات  مسانو هالمكونهذا الهدف الشامل ل. مساندة المبادرات اإلنتاجية والتنمية الزراعية
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وخطط تنمية التشاركيين ، في إطار التشخيص والتخطيط المستفيدونالتي اختارها اإلنتاجية المحددة 

مساندة ) 3(المجتمعات المحلية، ومن ثم المساهمة في التنمية الذاتية للمجتمعات المحلية الريفية؛ 

 حصول المجموعات المستهدفة تيسيرإلى هذا يهدف و. الصغرىالمؤسسات الريفية لتمويل المشروعات 

 . المناسبة الحتياجاتها) الصغريتأمين الاالدخار واإلئتمان و( على الخدمات المالية المستدام

 الدورة: دوراتتم تصميم البرنامج بموجب اآللية اإلقراضية المرنة لمدة عشر سنوات تنفذ على ثالث  -6

انتهت . للتعزيز الثالثة والدورةع، ي الثانية للتوسوالدورة ومنهجيته، األولى الختبار استراتيجية التنفيذ

 الثانية للدورة، وبناء على النتائج المتحققة، قررت إدارة الصندوق االنتقال 2006 األولى عام الدورة

 .(EB 2007/90/INF.3) علماً بقرارها المجلس التنفيذي وأحاطت

   الثانيةالدورةمنجزات البرنامج أثناء  – ثاثال

  عرض عام–ألف 

لعواصف االستوائية للبالد نتيجة موجة فيضانات كاسحة اجتاحت ا الثانية الدورةشهد تنفيذ البرنامج أثناء  -7

في مناطق التدخل ذات األولوية في المقاطعات الشمالية الشرقية ) 2008أيلول / سبتمبر–آب /أغسطس(

في هذا .  ارتفاع األسعارالناجمة عنتماعية السياسية التوترات االج، باإلضافة إلى والشمالية الغربية

 الصندوق لشراء مدخالت قروضالسياق، وبناء على طلب الحكومة، تم تخصيص جزء من موارد 

 مليون دوالر 5.9وفي حالة برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية، استخدم . زراعية

عالوة على ذلك، تأثرت أنشطة البرنامج بشدة بزلزال . أمريكي من حصيلة القرض لهذا الغرض

 ). 2010خريف (انتشار وباء الكوليرا فضالً عن ، 2010كانون الثاني /يناير

 إلى 2007كانون الثاني /يناير( الثانية الدورةوأدت هذه األحداث التي لم يتم التنبؤ بها إلى إرجاء استكمال  -8

سي، نظراً إلعادة تخصيص األموال، كانت موارد القرض ، وبشكل أسا)2010كانون األول /ديسمبر

 تمديدطلبت الحكومة .  الثانيةالدورة غير كافية إلنهاء األنشطة المدرجة ضمن 2010المتبقية بنهاية 

 أنشطة نهاءإل الثالثة الدورة سنة واستخدام موارد القرض المخصصة للمصروفات في لفترة الثانية الدورة

 .، ووافق الصندوق على ذلك2011كانون األول /ل ديسمبر بحلوالثانية الدورة

  دعم القدرات المحلية–باء 

  :  فرعيةعناصر األول على أربعة المكونيشتمل  -9

 الذي شمل األول، دعم قدرات اإلدارة للتنمية المحلية والريفية، المكون من 1 الفرعي المكون )1(

ية المحلية والريفية، نصفهم من سلطات  إدارة التنمعلى) في المائة نساء31( شخص 1 300تدريب 

مية في تنأنشئت مجالس ال. الكميوناتجمعيات إدارات البلديات وأعضاء في المجالس اإلدارية و

، وتلقت دعماً كبيراً من البرنامج، كما حصلت على 2006 عام الكميونات في واإلدارات الكميونات

 ؛فرص لتخطيط مشروعات مبادرات مجتمعية وتنفيذها
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التشاركي  األول، الوعي والمعلومات واالتصاالت والتخطيط  المكونمن) 2( الفرعي مكونال )2(

التي (الكميونات  الكميونات وإدارة في  إعداد الخطط فيمشاركةلادعم الذي  وعمليات العرض،

 290 000 شخص، منهم 590 000 ما مجموعه إشراكمع تغطي جزء كبيراً من منطقة البرنامج 

   ؛)المائة في 49(امرأة 

، من 2008بدأ أنشطته عام  الذي ، األول، محو األمية الوظيفيالمكونمن ) 3( الفرعي المكون )3(

 تدريباً للمشغلين وقدمت، وفرت أسلوبها المتلفزخالل اتفاق شراكة مع أمانة الدولة لمحو األمية التي 

جود نسبة كبيرة من امج محو األمية نتائج جيدة مع وبرنيظهر . وتقييماً ألنشطة محو األمية

  ؛ في المائة80ومعدل نجاح يتجاوز )  في المائة70تزيد عن (المستفديات 

نفذ عملية تشخيص الذي   األول، دعم المنظمات القاعدية،المكونمن ) 4( الفرعي المكون )4(

 70 عضو من 800 للمنظمات القاعدية وما لحق ذلك من خطط دعم محددة أفادت حوالي تنظيمي

ات  مرتبطاً بتمويل مشروع المبادرتنظيمياً تلقت مجموعات مجتمعية أخرى تدريباً .منظمة قاعدية

 .المجتمعية

  مساندة المبادرات اإلنتاجية والتنمية الزراعية–جيم 

 المجتمعية المحددة التي حددتها واختارتها المجتمعات المحلية ات الثاني مشروعات المبادرالمكونيدعم  -10

يتألف تمويل البرنامج من دراسات ما قبل االستثمار في مشروعات . تمعيةفي إطار خطة التنمية المج

األثر المجتمعية بما في ذلك الدعم التقني وتقييم ات  المجتمعية، وتمويل مشروعات المبادراتالمبادر

 في كميونا 21 مشروع مبادرة مجتمعية في 132 الفرعي تنفيذ المكونمول هذا . الالحق لتنفيذ المشروع

، )15(، وإدارة الموارد الطبيعية )48(، وإنتاج حيواني )58(مقطاعات، مصنفة كإنتاج زراعي ثالث 

كانون الثاني /يناير(وخلص تقييم أجري حديثاً ). 3(تربية أحياء مائية / ، ومصايد أسماك)12(وتحويل 

نامج والدروس وبناء على تجربة البر.  إلى أن النتائج مرضية في العموماً مشروع35لعينة من ) 2011

، تمت الموافقة )المرحلة الثانية(المستفادة من مشروع تكثيف المحاصيل الغذائية الذي موله الصندوق 

ية يديرها المستفيدون  المجتمعات مشروعاً من مشروعات المبادر12على تمويل حزمة تجريبية من 

 بين المنظمة القاعدية، وبرنامج ريع األطراف لتنفيذ هذه المشا، وتم التوقيع على اتفاق ثالثيبشكل مباشر

 .دمة الخموفري و،مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية

  مساندة التمويل الريفي الصغري في المناطق الريفية–دال 

 إلى رمييو يتميز بها برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية خاصية الثالث هو المكون -11

 Caisses rurales“ ابتكارية وواعدة من مؤسسات التمويل الصغري المحلية يكون اسمها إقامة شبكة
d’épargne et de prêt”مقدموالمكون ينفذ هذا . ، تصمم من أجل فقراء الريف في المناطق المعزولة 

.  القطريوننمشغلوالالمشغلون القريبون على المستوى الميداني، و: متخصصون متعاقد معهمخدمات 

 منهم أعضاء في مجموعات التضامن التي 14 000 مستفيد من االئتمان، 20 000حاليا، حوالي يوجد و

يبلغ رأس المال في .  مؤسسة يديرها أعضاء منتخبون17 من 6 000و ،شبكةال قبل إنشاء شكلت

 مليون 2.5 مليون دوالر أمريكي، وتبلغ اإلئتمانات المستحقة 2.2المدخرات والفوائد واالحتياطيات حوالي 
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اإلدارة المالية في بعض المؤسسات  تعد.  في المائة سنويا30ًدوالر أمريكي، ويزداد عدد األعضاء بنسبة 

 كثبنات جوهرية والخضوع لرقابة عن  تحسيإجراء، إال أن البعض اآلخر ال يزال بحاجة إلى مرضية

 التالية من اآللية اإلقراضية دورةناء المن جانب المشغلين القريبين وبرنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية أث

  .  المرنة

   المساواة بين الجنسين- هاء 

فبعض المشروعات تنفذها . بصورة معتبرة كبيرة رىالصغ النساء في تنفيذ المشروعات مشاركة برتتع -12

تنفذ ) الحبوب والفواكه(التحويل مشروعات الماعز ومشروعات مجموعات نسائية والبعض اآلخر، مثل 

 في المائة من المستفيدين من 72في المقاطعة الشمالية الغربية، تمثل النساء . معظمها على يد النساءفي 

 في المائة من أعضاء مؤسسات 60، مثلت النساء 2010 وبالمثل، بحلول عام .الصغرىالمشروعات 

  . في المائة من المستفيدين من اإلئتمان الجاري57التمويل الصغرى، و

  الثانيةللدورة العوامل التحفيزية إنجاز –واو 

 المؤسسية والتقنية العوامل التحفيزية تم إنجاز جميع أنه بعثة االستعراض وجدتكما سيوضح أدناه،  -13

 الثالثة على نحو مرض، رغم السياق دورة الثانية إلى الدورةمن الاالنتقال واالقتصادية والمالية من أجل 

كانون / الثالثة اعتباراً من األول من ينايردورةال إلى الالقطري شديد الصعوبة، وأوصت باالنتق

 . 2012 الثاني

 ةي المؤسسالعوامل التحفيزية) 1(

 جاء تقييم اإلدارة المالية لبرنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية على أنه .اإلدارة المالية والرصد والتقييم -14

أسهم و.  للحساباتمراجعة الخارجيةالعمليات مرض بالكامل على النحو الذي أثبتته جودة التوريد ونتائج 

الدعم الذي قدمه صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية بوصفه الوكالة المنفذة، إسهاماً كبيراً في 

قدمت بعثة االستعراض عدداً من التوصيات بغية تحسين نظام الرصد والتقييم في . تحقيق هذا اإلنجاز

 .  التاليةدورةة هذه التوصيات قبل استهالل ال دراسويجري حالياالصندوق، هذا 

 أن التقدم المحرز على صعيد عملية تسليم أنشطة البرنامج إلى البلديات، اعتبر .شروط التسليم -15

 البلدية، والمجتمعات المحلية، والمنظمات القاعدية وأصحاب المصلحة المحليين اآلخرين واإلدارات

، وإشراك األطراف الفاعلة من التشاركيةخطط المجتمعية  إعداد ال:على سبيل المثال (مرض أيضا

 تولي كونيوس). في رصدها وتقييمها المجتمعية المبادراتالمجتمع المحلي في تقييم مشروعات 

تم بالفعل اختيار مجموعة (إلدارة المالية المباشرة للبرنامج الخطوة التالية من هذه العملية ل المستفيدين

، يمكن إلنجاز العوامل التحفيزيةونتيجة ). نظمة ذات أهلية لهذ الغرض م12بية مكونة من يتجر

 في المائة على األقل من الخطط ومراجعتها على نحو يكونون فيه أسياد 50ألصحاب المصلحة إعداد 

العامل ما يزيد عن ( في المائة على األقل 65من البرنامج، ويمكن أن تصبح محدود القرار، بدعم 

على ) المنظمات القاعدية والسلطات المحلية(من المنتديات المشتركة )  في المائة50 بنسبة التحفيزي
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ات مشروعات المبادر (الصغرىمستوى البلدية استباقية في القرارت المتعلقة بتمويل المشروعات 

 .ومتابعة تنفيذها) المجتمعية

  التقنية واالقتصادية والماليةالعوامل التحفيزية) 2(

عدد القرى والمستفيدين المنخرطين ومستوى رضاهم عن الدعم المقدم من البرنامج ل جاءت التقديرات -16

 .عالية للغاية

 في العديد من الحاالت، زادت نسبة النساء المستفيدات من .رىالصغالنساء المستفيدات من المشروعات  -17

؛ مما ) في المائة40 العامل التحفيزيفي مقابل نسبة (في المائة  70 المجتمعية عن اتمشروع المبادر

 الثانية، والسيما في المقاطعة الشمالية الغربية، ويعكس أيضاً دورةيعكس مشاركة النساء الكبيرة خالل ال

 التي بها الصغرىوتظهر المشروعات . الصغرىحقيقة تولي مجموعات نسائية العديد من المشروعات 

تحويل، أعلى درجة استدامة بعد الماعز ومشروعات المشروعات أكبر نسبة النخراط النساء، أي 

 .  تمويلها

 مشروع 35يظهر التقييم الالحق لعينة ممثلة إحصائياً من . العوائد من المشروعات الصغرى وأثرها -18

حققت . مبادرة مجتمعية تحقيق عائد إيجابي وأثر هائل على سبل عيش المجموعة المستهدفة من البرنامج

، باستثناء مشروع واحد، عائدات مالية )في المائة من اإلجمالي 78 ( الصغرى الزراعيةكافة المشروعات

 في 50 الخاص بقدرة العامل التحفيزيوأخيراً، تم تجاوز .  في المائة70 بنسبة العامل التحفيزيتجاوزت 

 المجتمعية كما اتالمائة من المنظمات القاعدية على إدارة عمليات المحاسبة األساسية في مشروع المبادر

 .  التي يمولها البرنامجالصغرىى ذلك دراسة تحضيرية تغطي كافة المشروعات دللت عل

معدالت سداد كما أن .  المحلية التي أسسها البرنامج نتائج مرضيةالصغريتظهر شبكة مؤسسات التمويل  -19

المؤسسات المتضمنة في  مؤسسة من 17 أصل  مؤسسة من12 ت عالية بالقدر الكافي وتمكنالقروض

التي ساندها البرنامج لمدة سنة أو سنتين من )  في المائة70 بنسبة العامل التحفيزييزيد عن ما (الشبكة 

 في المائة من عدد 60، مثلت النساء 2010كانون األول / وبنهاية ديسمبر. تغطية تكاليفها التشغيلية

ائة من إجمالي  في الم57، واستفدن من ) في المائة30 بنسبة العامل التحفيزيبما يزيد عن (األعضاء 

  ). في المائة30 بنسبة العامل التحفيزيما يزيد عن (مبلغ القروض 

 الدورة الثالثة من البرنامجب الخاصة توصياتال – رابعا

وأثناء الدورة الثالثة، ستركز الجهود على .  دون تغييرمكوناتهسيبقى هدف البرنامج، وأهدافه المحددة  -20

ريب والمساعدة المتخصصة لضمان استدامة عمليات تنمية التخطيط ، وتقوية التدالناجحة األنشطة تعزيز

 يالطابع المؤسسي على شبكة مؤسسات التمويل الصغرإضفاء ورى الصغالمحلية وتنمية المشروعات 

 .المحلية تحت مسؤولية صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية 
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 : لثالثة ادورة ال تنفيذ فيالتالية تدابيرالتمت التوصية باتباع  -21

 التدابير الموافق عليها  الفرعيالمكون/المكون

 دعم القدرات المحلية

دعم قدرات اإلدارة للتنمية المحلية 

 والريفية

 

 المجلس أعضاء/التركيز على تدريب السلطات المحلية، أي القادة •

اإلداري إلدارات الكميونات، جمعيات إدارات الكميونات، ومجالس التنمية 

ضمان استدامة اإلدارة ، ومجالس تنمية إدارات الكميونات لفي الكميونات

 .الذاتية وال مركزية عمليات التنمية

 محو األمية الوظيفي

 

 . المجتمعية إلى منظمة قاعديةاتتسليم مسؤوليات تنفيذ مشروع المبادر •

 . الثالثةدورةمواصلة أنشطة محو األمية وتكثيفها أثناء ال •

  

 اجيةمساندة المبادرات اإلنت

 تمويل المبادرات اإلنتاجية المحلية

 

 الثالثة، وإعطاء دورةتركز االستثمارات خالل السنة األولى من ال •

األولوية للمنظمة القاعدية ذات الديناميكية المشهود بها، وآلية االستهداف 

 . أشد الفقراء فقراالذاتي، ومشروعات أكثر مالءمة إلفادة 

 . ارة إلدارة الموارد بشكل مباشرتنفيذ المنظمة القاعدية المخت •

زيادة المساعدة فيما بعد التمويل، بما في ذلك مساندة التسويق لتيسير  •

 .تخصيص األموال وكفالة االستدامة

  

 دعم التمويل الريفي الصغري

 الدراسات االستراتيجية

 

 دعم مقدمي الخدمة المتخصصين

إضفاء الطابع المؤسسي على شبكة 

المحلية الصغرى مؤسسات التمويل 

 واستدامتها

 

 

تقدير جدوى مكون تجريبي حول التأمين الصغري كخدمة مالية إضافية  •

 .لتحسين نموذج شبكة مؤسسات التمويل الصغري المحلية

 .نيالقطريالتركيز على بناء قدرات مشغلي الخبرات  •

 إيجاد وظيفة دائمة للشروع فياختيار مدير للتمويل الصغري وتعيينه،  •

 .ق المساعدة االقتصادية واالجتماعيةفي صندو

ونيات على شبكة مؤسسات التمويل الصغري اموافقة المجلس القومي للتع •

 . جمهورية هايتيمصرفالمحلية ووضعها تحت سلطة 

 .إنشاء اتحاد لشبكة مؤسسات التمويل الصغري المحلية •

تقييم برنامج شبكة مؤسسات التمويل الصغري المحلية وإمكانية توسيع  •

 .اقهنط
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 التدابير الموافق عليها  الفرعيالمكون/المكون

 الرصد والتقييم

إجراء عمليات تقييم تشاركية كل سنة حول استخدام أدوات الرصد  • 

 .   كل ثالثة أشهرمواضيعيةوالتقييم وإجراء عمليات تقييم 

تقوية الدعم المقدم ألصحاب المصلحة المحليين إلضفاء النظام على  •

 المساعدة استخدام األدوات المعتمدة في نظام الرصد والتقييم في صندوق

 . االقتصادية واالجتماعية

________________________ 

  

 تم استعراض التكاليف الخاصة بأنشطة البرنامج أثناء .اتكاليف الدورة الثالثة من البرنامج وتمويله -22

.  مع أخذ التكاليف واألسعار المحدثة، وكذا التدابير الموافق عليها في الحسبان، الثالثة مع الحكومةدورةال

 وستبلغ قيمة التمويل الذي يقدمه ، مليون دوالر أمريكي9.5الطوارئ بحوالي بما فيها قدرت التكاليف 

وبالنظر إلى أن .  مليون دوالر أمريكي، ويأتي المبلغ المتبقي من الحكومة والمستفيدين7.5الصندوق 

 الثالثة تمويالً دورةفيذ ال الثانية، سيتطلب تندورةكافة موارد قرض الصندوق ستستهلك بالكامل بنهاية ال

مليون دوالر أمريكي، من مخصصات نظام تخصيص الموارد على  7.5تكميلياً من الصندوق بقيمة 

كانون / ، يقدم أثناء دورة المجلس التنفيذي المقرر عقدها في ديسمبر2012–2010أساس األداء للفترة 

 . للموافقة2011األول 

   االستنتاجات- خامسا

 رغم السياق ،ستعراض إحراز تقدم مرض من الناحية المادية والمالية أثناء الدورة الثانيةالحظت بعثة اال -23

 ،لقد اضطلعت الوكالة المنفذة، وهي صندوق المساعدة االقتصادية واالجتماعية. شديد الصعوبة

تم الوفاء وخلصت بعثة الصندوق إلى أنه قد . بمسؤوليتها عن تنفيذ البرنامج وأبدت كفاءات تقنية وإدارية

 باالنتقال والمالية على نحو مرض وأوصت ، واالقتصادية، والتقنية، المؤسسيةالعوامل التحفيزيةبكافة 

 . إلى الدورة الثالثة

في ضوء ما سبق، قررت إدارة الصندوق االنتقال إلى الدورة الثالثة واألخيرة اعتباراً من األول من  -24

بذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة باآللية علماً لس التنفيذي  المجتحيط، وهي 2012كانون الثاني / يناير

  . اإلقراضية المرنة

 
  


