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  الموافقةبتوصية 

إلى جمهورية مالوي من بالتمويل المقترح تقديمه المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .36، على النحو الوارد في الفقرة أجل برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام

  

 اإلنتاج  من أجل برنامججمهورية مالوي إلى مقترح تقديمهما ةومنحقرض 

 الزراعي المستدام

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر - ألف

في الجزء األكبر منه على الزراعة، حيث يعيش معظم السكان على زراعة الكفاف يعتمد اقتصاد مالوي  -1

 في 52ويعيش .  الصادرات من المحاصيل النقدية الرئيسية مثل التبغ والشاي والسكر والقطنوأغلب

 كواشا مالوية في السنة، بينما 16 165المائة من السكان تقريبا تحت خط الفقر الوطني، أي ما يعادل 

الذي يعده  2009 ووفقا لتقرير مؤشر التنمية البشرية لعام . في المائة تقريبا في فقر مدقع22يعيش 

الذي يبلغ ، يقل عن خط الفقر في المائة من السكان على دخل 73.9برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يعيش 

 من عتبة الفقر البالغة قليعلى دخل  في المائة منهم يعيشون 90.4و، يوميا دوالر أمريكي 1.25

أعمال التنمية بجميع  ة جدوالوتتضمن استراتيجية مالوي للنمو والتنمي. دوالر أمريكي يوميا 2.0

      .، وتركز تركيزا واضحا على التنمية الزراعية والريفية والحد من الفقر الريفياالجتماعية واالقتصادية

الحيازات ) 1: (تتضمن التحديات الرئيسية التي تعوق التنمية الزراعية والحد من الفقر الريفي ما يلي -2

 ؛الحتياجات الغذائية التي تمكن أصحابها من العيش على مستوى الكفافاكاد توفر بالالصغيرة للغاية التي 

عدم تنوع ) 3 (؛ خصوبتها وعدم كفاية الريتدنيتدهور التربة و انخفاض غلة المحاصيل بسبب )2(

تدني كفاءة أسواق المدخالت ) 4 (؛)ذرةلل مخصصة في المائة من األراضي 90-80(النظم الزراعية 

، السيما الخدمات المالية الريفية والبحوث عدم كفاية الخدمات المقدمة) 5 (؛والمحاصيل الزراعية

  . الزراعية واإلرشاد الزراعي
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األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفـرص االسـتراتيجية            - باء

  القُطْرية المستند إلى النتائج

النهج الشامل للقطاع الزراعي، وبرنامج  :ئيسيتينسياسات قطاع الزراعة في مالوي على أداتين رتعتمد  -3

 شامل موحد وإطار  برنامجتطبيقويتوخى النهج الشامل للقطاع الزراعي .  المدخالت الزراعيةدعم

 ثالثة  هذا النهجفويستهد. للميزانية، لتحسين آليات التنسيق والمواءمة بين الحكومة والجهات المانحة

 ؛ واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الطابع التجاري على الزراعةوإضفاءاألمن الغذائي : مجاالت

فيروس نقص المناعة : قضيتين عامتين و؛البحوث واإلرشاد الزراعي: وعلى خدمتي دعم رئيسيتين

وتنمية الموارد وتقوم بتنفيذ النهج الشامل وزارة الزراعة والري . التمايز بين الجنسيناإليدز و/البشرية

 البرامج والمشروعات  تتم إدارة حكومة مالوي أنوتعتزمن خالل األمانة المختصة بتنفيذ النهج، مالمائية 

ويركز برنامج الفرص . هذا النهجالخاصة بقطاع الزراعة جميعها في نهاية المطاف في إطار 

ية، وعلى لمالوي على زيادة اإلنتاجية المستدامة من خالل إدارة الموارد الطبيعاالستراتيجية القطرية 

زراعي المستدام في تحقيق ذلك برنامج اإلنتاج الويسهم . استدامة أسواق المدخالت والمحاصيل الزراعية

في إطار النهج الشامل بالتنسيق مع مم بحيث يتم تنفيذه ، وصللقطاع الزراعي أهداف النهج الشامل بجانب

 .المبادرات التكميلية التي ترعاها الجهات المانحة

وثمة . ، مما يفرض ضغوطا هائلة على البيئةأفريقيا في البلدان التي تشهد أعلى كثافة سكانيةمالوي من  -4

وتعتمد األنشطة الزراعية . ارتباط وثيق بين الفقر الريفي وقدرة البيئة على مواجهة هذه الضغوط

ياجات مدخالت محدودة وذلك لتوفير االحتبإنتاج الذرة ألصحاب الحيازات الصغيرة في مالوي على 

 الذرة من مردودات، ازدادت سبعينات القرن المالضيومنذ . الغذائية الالزمة للعيش على مستوى الكفاف

وتتفاوت .  في المائة سنويا فقط1.1أي بمعدل ار، إلى طن ونصف الطن في الهكتطن واحد في الهكتار 

منخفضة التكلفة في أساليب يطة وتعديالت بسالخيارات المتاحة لتحقيق زيادة أكثر استدامة في اإلنتاج من 

 بما في ذلك زراعة محاصيل وأنواع ،عملية إعادة تصميم شاملة للنظم الزراعيةزراعة المحاصيل إلى 

وهذه الممارسات الزراعية .  زراعية وتقنيات أخرى جديدةوكيمياوياتجديدة، وكذا استخدام معدات 

 التربة والزراعة  األدنى من تحريكالحد) 1( مثل ،الصون زراعةعلى مبادئ السليمة تعتمد أغلبها 

مكافحة األعشاب الضارة ) 3 (؛التربةببقايا المحاصيل واألعشاب على سطح االحتفاظ   )2 (؛المبكرة

 التركيز على السالالت مع(تعاقب المحاصيل أو الزراعة البينية ) 4 (؛بكفاءة وفي الوقت المناسب

   .ة وغير العضوية بالطريقة الصحيحةاستخدام األسمدة العضوي) 5 (؛)البقولية

 لم هغير أن. أجريت تجارب على المزارع للتحقق من كفاءة هذه التقنيات، وكانت النتائج جيدة بوجه عام -5

يطبق سوى جزء محدود من هذه التقنيات بسبب تدني كفاءة آليات إدارة المعرفة واالتصاالت، ومحدودية 

 . المدخالت الزراعية وإدارتهدعمبرنامج ل المؤسسات بتمويل نظام اإلرشاد الزراعي، وانشغاقدرات 

 هذه التقنيات بما لتعديل الميدانية داخل المزارع ستعرضاتالوا التجارب حاجة لمزيد منهناك  غير أن

ويهدف برنامج . الظروف الزراعية اإليكولوجية واالجتماعية االقتصاديةفي مختلف يمكن معه استخدامها 

إلى تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من األسر الريفية من خالل استخدام ي المستدام اإلنتاج الزراع

 التكلفة لتبادل خدمات قليلحزم منخفضة التكلفة من الممارسات الزراعية المطورة القائمة على نهج 
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ة وآليات  بمزيد من البحوث التكييفيعلى أن يتم دعم هذه الحزم، اإلرشاد الزراعي فيما بين المزارعين

    .إدارة المعرفة

  البرنامجوصف  - ثانيا

   والمجموعة المستهدفةالبرنامج منطقة - ألف

المنطقة المنفذ بها ويركز على زيادة اإلنتاجية الزراعية باستخدام تقنيات على  البرنامج يقتصر تطبيق -6

الفجوة الضخمة منخفضة التكلفة يمكن ألصحاب الحيازات الصغيرة تطبيقها وتساعد على سد  وبسيطة

أصحاب "األسر من وتتمثل المجموعة المستهدفة في .  الفعلي والممكن تحقيقهالمردوداتمستوى بين 

الذي الرجال والنساء المنتجين ، وتشمل هذه المجموعة "الحيازات الصغيرة الذين ينعمون باألمن الغذائي

ائض لألسواق بسبب محدودية  ولكن يصعب عليهم إنتاج ف توفير األمن الغذائي ألسرهميستطيعون

 ومالي في صورة تقني ويهدف هؤالء إلى تحقيق األمن الغذائي ألسرهم ويحتاجون إلى دعم .الموارد

 في 80وتمثل هذه المجموعة . مدخالت أساسية، مثل البذور واألسمدة، لزيادة غلة المحاصيل الغذائية

نصب تركيز خدمات اإلرشاد الزراعي ، كما يأصحاب الحيازات الصغيرةمن المائة من المزارعين 

ويستجيب معظم أفراد هذه المجموعة إلى التدخالت الهادفة إلى التخفيف من . العامة على هذه المجموعة

دعم خارجي للحصول على التقنيات الالزمة، بما في ذلك وطأة الجوع، ولكنهم يعتمدون في الغالب على 

غالبا ما ة الفقراء جدا الذين يملكون أصوال قليلة للغاية، وكذلك تشمل هذه المجموع. المدخالت المشتراة

هذه وتعتمد . طفالاألسن أو الويعيشون في أسر يرأسها كبار  مصابين بأمراض مزمنة أو إعاقة، يكونون

وسيستهدف البرنامج . العمل الموسمي منخفض األجرالمجموعة الضعيفة للغاية اعتمادا أساسيا على 

لتيسير التطبيق المبكر للممارسات الزراعية المشتغلين بالزراعة التجارية  صغار المزارعينأيضا 

 األكثر نشاطا وتأثيرا في مجموعات المزارعين وأول من نالسليمة، وذلك نظرا ألنهم عادة ما يكونو

ومن المتوقع أن يصل عدد . يطبق هذه الممارسات، كما أنهم يتطوعون للقيام بدور المزارعين القياديين

  . أسرة تقريبا200  000اركين المباشرين في البرنامج إلى شالم

   للبرنامجالهدف اإلنمائي -باء

. السكان الريفيينالفقر وتحسين األمن الغذائي بين يتمثل الهدف من البرنامج في المساهمة في الحد من  -7

ازات  يتمثل في خلق قطاع مستدام من المزارعين من أصحاب الحيوللبرنامج هدف إنمائي محدد

ويستهدف محور التركيز الرئيسي للبرنامج زيادة . الصغيرة الذين يطبقون الممارسات الزراعية السليمة

منخفضة التكلفة يمكن أن تساعد على سد /بسيطةاإلنتاجية الزراعية باستخدام ممارسات زراعية سليمة 

  . الفعلي والممكن تحقيقهالمردوداتالفجوة الضخمة بين مستوى 
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  النتائج/كوناتالم -جيم

، والهدف البحوث التكييفية وإدارة المعرفة) 1: (يشمل برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام ثالثة مكونات -8

وسيتم ذلك في إطار .  المضي في صقل التقنيات الزراعية المطورة لتالئم األوضاع في مالويامنه

ومن المتوقع . واإلقليمي والدوليشراكة مع مؤسسات البحوث والمعرفة الزراعية على المستوى الوطني 

ممارسات زراعية سليمة يستوعبها ويطورها  وة مالئمةـق تقنيات زراعيـ عن تطبي1المكون أن يسفر 

وهو ما سييسر نشر  ،تطبيق المزارعين للممارسات الزراعية السليمة) 2 (؛المستفيدون المحتملون

وتنويع اإلنتاج، والحد من  ، المحاصيلوداتمردالممارسات الزراعية السليمة وتطبيقها بهدف زيادة 

، وتقليل مدخل العمل، وتحسين صحة التربة باستخدام حزم متكاملة من آليات المحاصيلالتفاوت في حجم 

 وتنمية الموارد المائية وسيكون التنفيذ أساسا من خالل وزارة الزراعة والري. إدارة التربة والمياه

 2 ومن المتوقع أن يسفر المكون .كومية وغيرها من مقدمي الخدماتشتراك مع المنظمات غير الحوباال

زيادة مستدامة في اإلنتاجية عن شيوع تطبيق الممارسات الزراعية السليمة بين المزارعين بما يؤدي إلى 

 حيث سيتم تنفيذ برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام ،إدارة البرنامج وتنسيق أنشطته) 3 (؛وغلة المحاصيل

النهج الشامل للقطاع الزراعي من خالل األمانة المختصة بتطبيق النهج وتحت اإلشراف الكامل ار في إط

ويوضح الشكل البياني أدناه كيفية ارتباط مختلف المكونات . وتنمية الموارد المائية لوزير الزراعة والري

   . والمكونات الفرعية بما يحقق األهداف المرجوة

البحوث التكييفية وإدارة المعرفة: 1المكون 

رنامجعرض عام للب:1الشكل

.المساهمة في الحد من الفقر وتحسين أوضاع األمن الغذائي بين سكان المناطق الريفية :الهدف

    خلق قطاع مستدام من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يطبقون الممارسات الزراعية السليمة :الهدف اإلنمائي

ممارسات زراعية سليمة/تقنيات زراعية مالئمة:1النتيجة :2النتيجة 

  يستوعبها ويطورها المستفيدون المحتملون

ي اد الزراع دمات اإلرش سين خ تح
ساعد ا ي ستهدفة بم المقدمة للمجموعة الم
على زيادة وعيها ومعرفتها بالممارسات

الزراعية السليمة

ة صول المجموع ة ح إمكاني
ة دخالت الالزم ى الم ستهدفة عل الم

ق المما ي تطبي تمرار ف اتلالس رس
  الزراعية السليمة

1-1النتيجة 
ى تطوير          ة تهدف إل تحسين/برامج عمل بحثي

تالئم سليمة ل ة ال ات الزراعي زم الممارس ح
ة ة اإليكولوجي روف الزراعي ف الظ مختل

  واالجتماعية االقتصادية
جمع معلومات حول الممارسات الزراعية
ة السليمة وإدارتها وتقديمها للجهات المعني

 ليات فعالةباستخدام آ

شبكات تبادل خدمات اإلرشاد الزراعي بين المزارعين) أ
تنسيق خدمات اإلرشاد الزراعي) ب
على مستوى المقر الرئيسي: دعم إدارة خدمات اإلرشاد الزراعي) ج
على مستوى المقاطعات: دعم إدارة خدمات اإلرشاد الزراعي) د
ستوى المناطق التي تغطيها خطة اإلرشاد الزراعيعلى م: دعم إدارة خدمات اإلرشاد الزراعي) هـ
تدريب العاملين بإدارة خدمات اإلرشاد الزراعي) و
تنمية مجموعات المزارعين) ز
مواد ووسائل إعالمية عن خدمات اإلرشاد الزراعي) ح
إدارة برامج اإلرشاد الزراعي) ط

تنمية البذور وتوزيعها) أ
ما بعد الحصادإدارة المحاصيل في مرحلة ) ب
التعاون مع المشتغلين بالتجارة الزراعية) ج
الحصول على الخدمات المالية) د

تخطيط البحوث وإدارتها) أ
 بناء القدرات)  ب
 تجارب داخل المزرعة)  ج
 زيادة خصوبة التربة)  د
بحوث حول أنماط تطبيق الممارسات) هـ

إدارة المعرفة واستراتيجية االتصاالت) أ
اآتساب المعرفة وتخزينها ومعالجتها) ب
 تبادل المعارف وشراآات التعلم) ج

إدارة أنشطة البرنامج وتنسيقها: 3المكون 

شيوع تطبيق الممارسات الزراعية السليمة بين
المزارعين مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وغلة

المحاصيل

2-1النتيجة  1-2النتيجة  2-2لنتيجة ا

البحوث التكييفية: 1-1الفرعي المكون 

إدارة المعرفة واالتصاالت: 2-1المكون الفرعي 

تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي: 1-2المكون الفرعي 

الحصول على المدخالت الزراعية األساسية: 2-2المكون الفرعي 

تطبيق المزارعين للممارسات الزراعية السليمة: 2المكون 
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  جالبرنام تنفيذ - ثالثا

  النهج  - ألف

على مدى تسع سنوات باستخدام نهج تدريجي الهدف منه تحديد أنماط تشغيل البرنامج، ينفذ البرنامج  -9

تقييم الممارسات الزراعية السليمة التي ينبغي تشجيع تطبيقها، والعمل مع  ووتدريب العاملين، وتحديد

 على أن تتخذ هذه الخطوات قبل توسيع المزارعين القياديين، وإقامة شراكات ووضع ترتيبات تنسيقية،

 .نطاق األنشطة للوصول إلى المجموعات المستهدفة في جميع أنحاء منطقة البرنامج

وتنفيذه باستخدام آلية التمويل سيجري إدماج البرنامج كليا في إطار النهج الشامل للقطاع الزراعي  -10

 وطبقا للمبادئ التوجيهية العامة التي تنظم .المخصص، وتُنفذ األنشطة من خالل النظم الحكومية الرئيسية

 في حكومة تنفيذ المشروعات في إطار النهج الشامل للقطاع الزراعي وسياسة الالمركزية المعمول بها

 إلى المقاطعات بما يجعل المجتمعات المستفيدة 2مسؤولية تنفيذ أنشطة المكون بتفويض المالوي، سيتم 

 يذ البرنامجأكثر شعورا بالمسؤولية تجاه تنف

 شكل ، وذلك فيإطار القدرة على تحمل الديون مسبقا لدعم أنشطة االستهاللفي منحة القدم جزء من سي -11

  .لضمان توفر التمويل بمجرد توقيع اتفاقية التمويل اإلعداد للبرنامج اعتماد

  اإلطار التنظيمي - باء

تولى أمانة النهج الشامل للقطاع الزراعي قرار الحكومة األخير بإلغاء وحدات تنفيذ البرامج، ستفي ضوء  -12

جميع مسؤوليات تنسيق البرنامج وإدارته، وتنمية الموارد المائية التابعة لوزارة الزراعة والري 

وسيقوم عدد من المستشارين الفنيين . وستخصص الحكومة أحد العاملين لتولي مسؤولية تنفيذ البرنامج

. ، كما سيدعمون أيضا برنامج النهج الشامل للقطاع الزراعي ككلبدعم تنفيذ البرنامج في سنواته األولى

سيعتمد برنامج اإلنتاج الزراعي ، وتنمية الموارد المائيةونظرا لنقص العمالة لدى وزارة الزراعة والري 

 الفريق االستشاري للبحوث الزراعية المستدام على شراكات مع المؤسسات البحثية الدولية والوطنية مثل

وستقوم المؤسسات غير التابعة .  وغيرها من جهات تقديم الخدماتة والمنظمات غير الحكوميةالدولي

وسيتضمن ذلك . للوزارة بتنفيذ األنشطة المنوطة بها بموجب عقود أو مذكرات تفاهم مستندة إلى النتائج

رشاد الزراعي االستعانة بالمؤسسات ذات الكفاءة والسمعة الطيبة التي تتعاون مع هيئات البحوث واإل

 .التابعة للحكومة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القدرات المتوفرة في اإلدارات داخل الوزارة

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة- جيم

تُجرى أنشطة الرصد والتقييم على مختلف المستويات لضمان فعالية التنفيذ، واستمرار التركيز على  -13

وتوفير المعلومات الالزمة لمواجهة المعوقات وضمان  والتوجهات التي قام البرنامج من أجلها، المجاالت

. أنشطة الرصد والتقييم وإدارة المعرفة لدعم التقنيةوسيقدم الصندوق المساعدة . تحقيق النتائج المرجوة
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متخصص  ير متفرغخبالوزارة بتعيين  ستقومو. وستُجرى مراجعة في منتصف المدة في السنة الخامسة

التقنية العناصر اإلدارية والمالية ورصد ، وسيكون مسؤوال مسؤولية مباشرة عن في الرصد والتقييم

أساسي لتقييم األوضاع كبداية، سيجرى مسح  و.واالجتماعية االقتصادية والبيئية في البرنامج وتقييمها

اسات متخصصة لتقييم مدى تحقيق البرنامج كما ستُجرى در. الحالية في المقاطعات التي يغطيها البرنامج

وسيدعم . وسيتم وضع استراتيجية شاملة إلدارة المعرفة واالتصاالت. لألهداف واألغراض المرجوة منه

ت ومنظمات االبرنامج أيضا بناء قدرات المؤسسات المعنية وتعزيزها، بما في ذلك جهات تقديم الخدم

  .  بما يساعدها على إدارة المعرفة واالتصاالت على نحو منهجي،المزارعين واإلدارات الحكومية

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير - دال

باستخدام آلية التمويل دار برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام في إطار النهج الشامل للقطاع الزراعي سي -14

امج تفتح بمعرفة المخصص، وسيقوم الصندوق بصرف األموال من خالل حسابات مخصصة للبرن

حساب األموال، وسيتم شراء برامج محاسبية إلكترونية لتمكين القائمين على البرنامج من . حكومة مالوي

على النحو وتحليل اتجاهات اإلنفاق حسب فئات النفقات ومكوناتها في إطار البرنامج، وإعداد قوائم مالية 

أو يعين مراجعين آخرين ذه القوائم سنويا  هويقوم المراجع العام بمراجعة. الذي يقبله الصندوق

 . وتتم المحاسبة والمراجعة وفق المعايير الدولية. لمراجعتها

. الصندوقفي إجراءات التوريد المحلية في حال توافقها مع المبادئ التوجيهية للتوريد المعمول بها تُطبق  -15

مشروع مساندة النهج الشامل  ي في إطاروتحدد حدود التوريد باالتساق مع الحدود التي يطبقها البنك الدول

  .للقطاع الزراعي

 اإلشراف -  هاء

 على برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام من خالل عملية مستمرة لدعم إشرافا مباشرا الصندوق سيشرف -16

 بعثتان سنويا ستنظمو. التنفيذ والمساهمة أيضا في أنشطة الرصد والتقييم وعمليات التعلم وإدارة المعرفة

 للبرنامج، بجانب التركيز على التقنيةالجوانب وستركز هذه البعثات على . لى األقل لدعم تنفيذ البرنامجع

التخطيط، والتوريد، واإلدارة المالية، والرصد والتقييم، وإدماج أنشطة البرنامج في إطار النهج الشامل 

شراف بمساعدة مستشارين وسيضطلع مدير البرنامج القطري بمراقبة عملية اإل. للقطاع الزراعي

 اليومية عمالاألب) 2012يتوقع تعيينه في عام (وسيقوم المسؤول القطري . متخصصين مختارين

  . التنفيذاإلشراف ودعمب المرتبطة

  وتمويله وفوائده  البرنامج  تكاليف- رابعا

  البرنامج تكاليف- ألف

مدى عمر البرنامج ومدته  ذلك الطوارئ، على تُقدر التكاليف االستثمارية والمتكررة اإلجمالية، بما في -17

، مصنفة على ) مليارات كواشا مالوية تقريبا10أي ( مليون دوالر أمريكي 51 بحوالي ،تسع سنوات
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 في المائة من التكاليف، والمكون 10.5" البحوث التكييفية وإدارة المعرفة "1يمثل المكون :.النحو التالي

 إدارة ":3 والمكون ؛ في المائة من التكاليف79.2" الزراعية السليمةتطبيق المزارعين للممارسات  ":2

  . في المائة من التكاليف10.3"  البرنامجوتنسيق

  البرنامج تمويل -باء

 من إجمالي تكلفة البرنامج، ويتكون هذا التمويل من قرض قيمته  تقريبا في المائة89.3يمول الصندوق  -18

حة ن مكون الموسيستخدم جزء. سيرية للغاية ومنحة بقيمة مساويةمليون دوالر أمريكي بشروط تي 22.85

وفق إطار " صفرأ "كبلدويعكس هذا الترتيب التمويلي وضع مالوي . للبرنامج اإلعداد اعتمادلتمويل 

 في المائة من تكلفة البرنامج اإلجمالية من 8.3كما ستمول الحكومة حوالي . القدرة على تحمل الديون

ويشمل ذلك العاملين الحاليين ( وتمويل رواتب العاملين من الضرائب أو استردادهاعفاء خالل آليات اإل

 2.4، وسيسهم المستفيدون ببعض المدخالت التي تقدر قيمتها بحوالي ) الوظائف الشاغرةءوالمعينين لمل

 .في المائة من إجمالي تكلفة البرنامج

 موجز خطة تمويل البرنامج -19

المكونات حسب الممول 

(بماليين الدوالرات األمريكية) 

الصندوق 

القرض/المنحة 

الصندوق 

اإلجمالي المستفيدون الحكومة  مرفق اإلعداد  للبرنامج 

 
% المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 

          ألف - البحوث التكييفية وإدارة المعرفة 

 8.5 4.3- -  15.6 0.7- -  84.4 3.7البحوث التكييفية 

 2.0 1.0- -  1.4 0.0- -  98.6 1.0إدارة المعرفة واالتصاالت 

 10.5 5.4- -  12.9 0.7- -  87.1 4.7المجموع الفرعي 

          باء - تطبيق المزارعين للممارسات الزراعية السليمة 

 64.9 33.2- -  4.3 1.4- -  95.7 31.8تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي 

 14.3 7.3 16.7 1.2 2.2 0.2- -  81.1 5.9توفير المدخالت الزراعية األساسية 

 79.2 40.5 3 1.2 3.9 1.6- -  93.0 37.7المجموع الفرعي 

 10.3 5.2- -  36.9 1.9 10.8 0.6 52.3 2.7جيم - إدارة أنشطة المشروع وتنسيقها 

 100 51.1 2.4 1.2 8.3 4.2 1.1 0.6 88.2 45.1إجمالي تكلفة البرنامج 

 

 ائد والجوانب االقتصاديةتحليل موجز للفو - جيم

نظام فعال منخفض التكلفة قائم على استخدام ) 1 (: االقتصادي الذي يقوم عليه البرنامج فيالمسوغيتمثل  -20

تبادل خدمات اإلرشاد الزراعي بين المزارعين لدعم تطبيق تقنيات زراعية مبسطة وقليلة التكلفة لزيادة 

صة لتنويع المحاصيل واالتجاه إلى زراعة محاصيل أعلى ، وإتاحة الفروالبقول محاصيل الذرة مردودات

تقليل مدخل العمل وزيادة إنتاجية ) 3 (؛الحد من خسائر ما بعد الحصاد) 2 (؛قيمة وتحسين صحة التربة

) 4 (؛العمال من خالل تحسين ممارسات إدارة المحاصيل، ال سيما ممارسات مكافحة األعشاب الضارة

برنامج إعانة المدخالت التي يوفر (زراعة المحاصيل، ال سيما األسمدة رفع كفاءة استخدام مدخالت 

زيادة إمكانية الحصول على ) 5 (؛)الزراعية جزءا منها، وإن كانت تعتبر تكلفة في التحليل المالي

 . النقليفلا األسواق وخفض تكوالوصول إلىالمدخالت 
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 ايمكنها أن تحقق نسبالمقترحة مطورة يتضح من ميزانيات المحاصيل أن حزم األساليب الزراعية ال -21

ة عن جمالنا، حيث تبلغ نسبة الفوائد المالية إلى التكلفة المالية التكاليف الماليةفوائد إلى جذابة من ال

 عن التحول من الناجمةبينما تبلغ النسبة  ؛1 : 2.5التحول من التقنيات التقليدية إلى التقنيات المطورة 

يزداد فضال عن ذلك، . 1 : 4.2اعة بدون حرث مع استخدام مبيدات األعشاب التقنيات المطورة إلى زر

 دوالر أمريكي في ظل تطبيق التقنيات التقليدية إلى 1.98إجمالي الهامش النقدي ليوم العمل الواحد من 

وبتجميع الفوائد المالية على مستوى المزارع .  دوالرا أمريكيا في حالة الزراعة بدون حرث7.20

بشأن معدالت تطبيق الفوائد االقتصادية على المستوى الوطني، وباستخدام افتراضات متحفظة لحساب 

 . في المائة26الممارسات الزراعية السليمة، فإن معدل العائد االقتصادي الكلي للبرنامج يبلغ 

ورة إلى يتوقع بنهاية فترة تنفيذ البرنامج أن يصل عدد األسر التي تستخدم الممارسات الزراعية المط -22

الصون  زراعة/ أسرة تقريبا، وأن يبلغ عدد األسر التي تستخدم تقنيات الزراعة بدون حرث98 000

 58 000 و117 000وبحلول العام العشرين، من المتوقع أن يرتفع هذان الرقمان إلى .  أسرة39 000

لبرنامج بخالف ومن المرجح أيضا أن تقوم بعض األسر في المقاطعات التي يغطيها ا. التواليعلى 

 .المجموعة المستهدفة بتطبيق هذه التقنيات المطورة تلقائيا

  االستدامة - دال

تعتبر تدابير الدعم الزراعي الحالية المطبقة في مالوي غير مستدامة في األجل الطويل بسبب التكاليف  -23

رفع زراعية بما يمكن معها زيادة اإلنتاجية الومن المهم لذلك . الباهظة لبرنامج إعانة المدخالت الزراعية

 إعانة المدخالت وإنتاج محاصيل بعلية على نحو مستدام دون الحصول على برنامجاستثمارات كفاءة 

أربعة محاور رئيسية تهدف ثالثة منها إلى ويستند برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام إلى .  كبيردعم

االتجاه نحو زيادة استدامة القطاع  الدافع وراء اإلنتاجية والدعم الحكومي اللتين تمثالن قضيتيمواجهة 

 إلى زيادة اإلنتاجية من خالل الدعمتحويل التركيز من توفير المدخالت القائمة على ) 1: (في المستقبل

توفير الخدمات على نحو أكثر كفاءة واستدامة من خالل تبادل خدمات ) 2 (؛إدارة الموارد الطبيعية

ابتكار آليات مؤسسية وإدارية لزيادة ) 3 (؛رعين في المجتمعات المحليةاإلرشاد الزراعي بين المزا

 .قنوات التجاريةالإمكانية الحصول على المدخالت الزراعية الرئيسية من خالل 

تشمل التدابير التكميلية األخرى المتضمنة في البرنامج لزيادة فرص تعزيز استدامة قطاع أصحاب  -24

الخاص على زيادة مشاركته في توفير المدخالت والخدمات، السيما تشجيع القطاع الحيازات الصغيرة 

 وتوفير تدريب مكثف للمزارعين ؛ ودعم تنمية مجموعات المزارعين؛البذور واألسمدة والخدمات المالية

 األكثر بعليةالمحاصيل ال زراعة في مجالوموظفي البحوث واإلرشاد الزراعي على التقنيات الحديثة 

     .ضارة بالبيئةغير الو إنتاجية

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -  هاء

) 1 (:يعترض البرنامج عدد من المخاطر العامة التي تؤثر على البرنامج القطري ككل، وتتضمن -25

التأخر في تنفيذ ) 3 (؛عدم كفاية قدرات مقدمي الخدمات) 2 (؛محدودية قدرات المؤسسات المعنية
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 دعم خسارةأو / والوضع النقديتدهور ) 5 (؛لزراعية والريفيةتغيير إطار السياسات ا) 4(؛ البرنامج

ويتضمن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج .  الذي توفره الجهات المانحةالميزانية

 .تدابير لتخفيف هذه المخاطر وغيرها

وزارة الزراعة مؤسسية لعدم كفاية القدرات ال) 1 (:تتضمن المخاطر التي تؤثر على البرنامج خصوصا -26

ال سيما على مستوى المقاطعات والمستويات األدنى، وكذا عدم كفاية قدرات محطات  ،واألمن الغذائي

احتمال تبدد الجهود في مجال البحوث واإلرشاد الزراعي بسبب تشتتها بين عدد من ) 2 (؛البحوث

. سائل المستخدمة في زراعة المحاصيلعدم رغبة المزارعين في تغيير الو) 3(؛ المبادرات غير المنسقة

وتشمل تدابير التخفيف االستعانة بمقدمي الخدمات من القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، والمنظمات 

 المزارع، وتبادل خدمات اإلرشاد الزراعي بين واستعراضات في وإجراء تجارب ؛غير الحكومية

مة في تنفيذ البرنامج تدريجيا مع تنظيم بعثات وتتمثل إحدى استراتيجيات التخفيف المه. المزارعين

   .إشراف مكثفة لمراجعة البرنامج بصفة منتظمة

  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

 والذي يركز على تعزيز االستدامة 2015–2011يتواءم البرنامج مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -27

على التكيف في قطاع الزراعة صغيرة النطاق، ودعم التقنيات الهادفة إلى تكثيف الزراعة البيئية والقدرة 

 .صغيرة النطاق

مم البرنامج استنادا إلى تحليالت تفصيلية ألوضاع الفقر والتمايز ص: التمايز بين الجنسين واالستهداف -28

الالزمة لضمان مشاركة وتحدد استراتيجية االستهداف اآلليات . بين الجنسين وآليات االستهداف

 .المجموعات المستهدفة من الرجال والنساء الفقراء مشاركة فعلية في األنشطة المقررة واالستفادة منها

تدابير لتعزيز القدرات ) 3 (؛تدابير تمكينية) 2(؛ تدابير استهداف جغرافية) 1 (:وتتضمن هذه اآلليات

 . تدابير إجرائية) 6 (؛ير لالستهداف المباشرتداب) 5 (؛تدابير لالستهداف الذاتي) 4 (؛وبنائها

 أن يكون له أي أثر سلبي من غير المحتملألنه  نظرا "باء"صنِّف البرنامج باعتباره عملية من الفئة  -29

أن يحقق البرنامج نتائج بيئية إيجابية نتيجة تطبيق الممارسات الزراعية  إذ يتوقع. ملموس على البيئة

كذلك سيسهم البرنامج في التكيف مع تغير المناخ من خالل تشجيع . الصونعة السليمة، بما في ذلك زرا

سيما  الممارسات الزراعية السليمة التي تعتبر أكثر صمودا في مواجهة التقلبات المناخية الحادة، ال

 الموادالجفاف، كما سيسهم أيضا في تخفيف حدة التغيرات المناخية من خالل احتجاز الكربون في 

  .   في التربةالعضوية

  المواءمة والتنسيق- باء

إطار اتفاق يتسق برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام اتساقا كامال مع النهج الشامل للقطاع الزراعي و -30

، وقد تم تصميمه بحيث ينفذ بمعرفة أمانة النهج  واالستثمارأفريقياالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 
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عدد من ويحصل قطاع الزراعة على دعم كبير من . تخدام النظم الحكوميةللقطاع الزراعي باسالشامل 

فريقي، والوكالة النرويجية أل التنمية اومصرفاالتحاد األوروبي، والبنك الدولي، الجهات المانحة، مثل 

والوكالة المملكة المتحدة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في  التنمية الدولية ووزارةللتعاون اإلنمائي، 

 مشروعسوى وال يوجد في الوقت الحالي . وعدد من المنظمات غير الحكوميةاألمريكية للتنمية الدولية، 

 مشروع مساندة النهج الشامل للقطاع واحد مندمج تماما ضمن المنهج الشامل للقطاع الزراعي، وهو

 والنرويج ويدعم تطوير النهج ،يةمرفق البيئة العالم، و الذي يمول باالشتراك بين البنك الدوليالزراعي

الشامل للقطاع الزراعي نفسه وغير ذلك من أنشطة مماثلة لتلك المقترحة في إطار برنامج اإلنتاج 

 ومن المقرر أيضا تنفيذ مشروع جديد لدعم البنية األساسية الريفية والري برعاية. الزراعي المستدام

غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان . للقطاع الزراعيفريقي في إطار النهج الشامل أل التنمية امصرف

هذا العدد الكبير من المشروعات والبرامج األخرى سيتم إدماجه تحت مظلة النهج الشامل، أو حجم 

جميع المشروعات الجديدة البرامج التي سيتم إدماجها، أو مدى سرعة هذا الدمج، وإن كان من المؤكد أن 

ويجري التنسيق بين الجهات المانحة في القطاع من خالل .  النهج الشاملفي القطاع سيتم تضمينها في

 والذي يشارك الصندوق في عضويته فريق التنسيق بين الجهات المانحة المعني بالزراعة واألمن الغذائي

   .ويحضر اجتماعاته بانتظام

  االبتكارات وتوسيع النطاق- جيم

ق األنشطة نظرا ألنه يتضمن بعدا بحثيا، تكار وتوسيع نطايقوم تصميم البرنامج إلى حد كبير على االب -31

وتجارب التعلم المستمدة  االبتكارات إلى أيضا يستندوآخر إنمائيا، وبعدا يتعلق باإلرشاد الزراعي، كما 

 الذي تم تمويله بمنحة واعتمد عليه تصميم برنامج اإلنتاج الصونمن المشروع اإلقليمي لزراعة 

حوالي نصف المناطق التي -سيتم تنفيذ البرنامج على نطاق محدود في البداية و .الزراعي المستدام

 ثم يتوسع على مدى أربع سنوات ليغطي جميع مناطق -تغطيها خطة اإلرشاد الزراعي في مقاطعتين

  .خطة اإلرشاد الزراعي في ست مقاطعات، مع وجود فرص كثيرة للتعلم والتكيف خالل فترة التنفيذ

 ط في السياسات  االنخرا- دال

باألهمية الحاسمة  أفريقياأقر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية  -32

 البرنامج الشامل أساس النمو المستدام والحد من الفقر، وذلك من خالل تطبيقبوصفه  الزراعة لقطاع

 أفريقيا تهدف إلى وضع قطاعات الزراعة في ، وهو عبارة عن استراتيجيةأفريقياللتنمية الزراعية في 

ويشترك النهج الشامل لقطاع الزراعة في مالوي، والذي يدعمه . على مسار النمو القوي والمستدام

في العناصر واألولويات األساسية التي يقوم عليها البرنامج الشامل برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام، 

وسيمثل برنامج اإلنتاج الزراعي . تركيزه على اإلنتاجية الزراعية وفي أفريقياللتنمية الزراعية في 

  . مستنير سياساتيالمستدام بالتالي بأنشطته ومنجزاته ونتائجه منبرا لحوار
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   الوثائق القانونية والسند القانوني- سادسا

قانونية التي  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة الجمهورية مالويستشكل اتفاقية التمويل بين  -33

التمويل اتفاقية نسخة من  ومرفق .المتلقي/يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 . كملحقالمتفاوض بشأنها

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل خولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة م جمهورية مالويو -34

 .الزراعية

 وسياسات  يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوإني مقتنع بأن التمويل المقترح -35

 . في الصندوقهومعايير اإلقراض

  التوصية- سابعا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -36

أربعة  قيمته  تعادلشروط تيسيرية للغايةب قرضاً جمهورية مالويأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

وحدة حقوق  14 650 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ألف ين وستمائة وخمسمليوناًعشر 

 أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي وأحكاميخضع ألية شروط  أنعلى ) سحب خاصة

  .الواردة في هذه الوثيقةواألحكام للشروط 

 مليوناًأربعة عشر   منحة تعادل قيمتهاأن يقدم الصندوق إلى جمهورية مالوي: قرر أيضا

، )وحدة حقوق سحب خاصة 14 250 000( وحدة حقوق سحب خاصة ومائتي وخمسين ألف

 على أن  دوالر أمريكي،600 000 للبرنامج قيمتها لإلعدادفضال عن منحة في صورة اعتماد 

الواردة في هذه واألحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكام  ألية شروط اتخضع

  .ةالوثيق

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Sustainable 
Agricultural Production Programme (SAPP)" 
(Negotiations concluded on 19 October 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

Loan Number: ______________ 
 
Grant Number: _____________ 
 
Programme Title: Sustainable Agricultural Production Programme [the 
“Programme”] 
 
The Republic of Malawi (the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the 
Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) 
are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this 
Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General 
Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme 
in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 A. The amount of the Loan is fourteen million six hundred and fifty 

thousand Special Drawing Rights (SDR 14 650 000). 
B. The amount of the Grant is fourteen million two hundred and fifty 
thousand Special Drawing Rights (SDR 14 250 000). 

 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July 2012. 
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5. Payments of principal and service charge shall be made on each 1 April and 1 
October. 
 
6. There shall be a designated Account for the benefit of the Ministry of Finance 
and Development Planning in the Reserve Bank of Malawi. 
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme 
for a total amount of approximately USD 4.2 million, to cover a portion of salaries 
and in the form of exemption of duties and taxes for the Programme in accordance 
with Annual Work Plans and Budgets (AWPBs). 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Irrigation 
and Water Development (MoAIWD). 
 
2. The following are designated as Programme Parties: the Ministries of Finance 
and Development Planning (MoFDP), Local Government and Rural Development 
(MLGRD), and Industry and Trade (MoIT), regional and international organizations 
and private sector, non-governmental (NGOs) and farmer organizations. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the ninth anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered and the Programme will be supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal:  

(a) The Borrower/Recipient shall provide evidence that measures have been 
put in place to ensure taxes and duties related to the procurement by 
the Programme shall be waived; and  

(b) The Borrower/Recipient shall have opened the Designated Account 
referred to in Section B.6 above. 

 
2. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
3.  For the purposes of this Agreement, the definition of “Project Completion 
Date” in Article 2, Section 2.01 of the General Conditions shall be amended to read:  
 
 “Project Completion Date” means the date specified in an Agreement on which 
the implementation of the Project is to be completed, or such date, upon request by 
the Borrower/Recipient, as the Fund may designate by notice to the 
Borrower/Recipient”.  
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4. The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement: 
 
 
For the Borrower/Recipient: For the Fund: 
 
Secretary to the Treasury       Country Programme 
Manager 
Ministry of Finance and       International Fund for  
 Development Planning  Agricultural Development 
P.O. Box 30049 Via Paolo di Dono 44 
Lilongwe 3 00142 Rome, Italy 
Malawi   
 
 
 
 
This Agreement, dated _____________, has been prepared in the English language 
in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the 
Borrower/Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the 
Borrower/Recipient 
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 
Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 
I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall principally benefit smallholder food 
security households (SHFS) in the participating districts, comprising productive men 
and women who have the potential to achieve household food security, but due to 
limited resources find it difficult to produce a surplus for market. They aim at food 
security and need technical and financial support in terms of basic inputs such as 
seed and fertiliser to increase food crop yields. This group constitutes 80% of 
smallholder farmers, and is the focus of the public extension service. The majority of 
this group are responsive to interventions aimed at alleviating hunger, but often 
depend on external support for technologies which involve purchased inputs. The 
SHFS group also includes the ultra-poor who have few assets, those who may be 
chronically ill or with disabilities, and may live in elderly or child-headed households. 
This extremely vulnerable group relies mainly on low-paid seasonal labour. Small 
scale commercial farmers will also be targeted by the Programme given that they 
tend to be most active and influential in farmer groups and become the first adopters 
and volunteer to be Lead Farmers. They will therefore be targeted by the Programme 
to facilitate early adoption of good agricultural practices (GAPs).  

 
2. Goal. The goal of the Programme is to contribute to the reduction of poverty 
and improved food security among the rural population. The main thrust of the 
Programme is enhancement of agricultural productivity based on simple/affordable 
GAPs which are suitable for smallholder adoption, and will help to bridge the large 
gap between actual and potential crop yields. Promotion of better agricultural 
practices will greatly improve the effectiveness and impact of the Farm Input Subsidy 
Programme (FISP), which provides selected farmers with access to improved seeds 
and fertilisers, but does little to promote their efficient and effective use. An adaptive 
research programme will be supported to fine-tune GAP packages to Malawian socio-
economic and agro-ecological conditions; in conjunction with knowledge 
management and communication initiatives to ensure that knowledge generated 
within the Programme is communicated to stakeholders, and that relevant knowledge 
from outside is made available to all. A range of extension tools will be deployed to 
train farmers to adopt improved agricultural technologies that will sustainably 
increase staple crop yields, improve soil health, and make way for greater crop 
diversification and commercialisation. The Programme will also facilitate farmers in 
obtaining access to the inputs needed to utilise GAPs including tools, equipment, 
seeds of alternative (mainly legumes) crops, fertilisers, financial services, and post-
harvest storage facilities.  

 
3. Objectives. The specific development objective is to achieve a viable and 
sustainable smallholder agricultural sector employing GAPs. 
 
4. Components. The Programme shall consist of the following Components: 
(i) Adaptive Research and Knowledge Management; (ii) Farmer Adoption of GAPs; 
and (iii) Programme Management and Coordination. 
 

4.1 Component 1: Adaptive Research and Knowledge Management will further 
refine improved agricultural techniques to the conditions of Malawi. This will be 
undertaken in partnership with national, regional and international agricultural 
research and knowledge institutions. 
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(a) Sub-Component 1.1: Adaptive Research. A well-focussed programme of 
adaptive research will validate and adjust proven agricultural technologies 
in terms of their applicability to Malawian agro-ecological and socio-
economic conditions. The approach will be differentiated according to the 
maturity of the various technologies and the level of experience with their 
utilisation. Some basic techniques can be recommended for immediate 
adoption by farmers. Others require validation through trials on farmers’ 
fields in different agro-ecological zones before packages of recommended 
practices can be formulated and demonstrated. 

The Adaptive Research Sub-Component will be managed by the MoAIWD 
Research Department and implemented in conjunction with a number of 
partners including Bunda College, NRC, and CGIAR institutions. Sub-
Component 1.1 will primarily address issues which are of most relevance 
to the six Programme districts, many of which will also have broader 
national relevance. The adaptive research programme will be managed on 
a rolling three-year basis with annual reviews. In the first year, a full 
nine-year programme will be drawn up, with detailed plans and budgets 
for the first three year cycle. The principal activities to be undertaken will 
include: (i) Research planning and management; (ii) Capacity building for 
adaptive research; (iii) On–farm trial programme; (iv) Soil fertility 
enhancement; and (v) Research on adoption behaviour.  

(b) Sub-Component 1.2: Knowledge Management and Communication. The 
Programme’s emphasis on the development, refinement and 
dissemination of GAPs calls for knowledge and learning intensive 
approach to be mainstreamed in all sub-components. The Programme will 
therefore support capacity building for systematic knowledge 
management and communication in MoAIWD in general, and within the 
participating Agricultural Development Divisions (ADDs) and Districts, and 
in relevant stakeholder institutions. The output of Sub-Component 1.2 will 
be knowledge about GAPs effectively gathered, managed and 
communicated to stakeholders. The principal activities to be undertaken 
will include: (i) a Knowledge management and communication strategy; 
(ii) Knowledge harvesting, storage and processing; (iii) Knowledge 
sharing and learning partnerships; and (iv) Formal Training in GAPs. 

4.2 Component 2: Farmer Adoption of GAPs will facilitate the dissemination and 
adoption of GAPs which aim to increase crop yields, diversify production, reduce 
yield variability, reduce labour inputs and improve soil health through integrated 
packages of improved soil and water management. This will draw on the lessons 
learned from similar initiatives in the region, with refinements to suit Malawian 
agro-ecological and socio-economic conditions informed by the adaptive research 
and knowledge management initiatives of Component 1. The two main 
requirements for farmer adoption of GAPs include: (i) increased awareness of the 
technologies available and their benefits and costs; and (ii) access to the key 
inputs needed. The outcome of Component 2 is expected to be widespread farmer 
adoption of GAPs leading to sustainably improved productivity and crop yields. 

(a) Sub-Component 2.1: Improved Agricultural Extension: this will be based 
on a low-cost farmer-to-farmer extension network modelled on several 
successful partnerships between the MoAIWD Department of Agricultural 
Extension Services (DAES) and NGOs. The output of Sub-Component 2.1 
will be the improvement of agricultural extension services accessible to 
target group households, raising awareness and sensitising farmers about 
GAPs. The principal activities to be undertaken will include: (i) Farmer-to-
Farmer Extension Network creation; (ii) Extension Coordination, (iii) DAES 
support at headquarters level; (iv) DAES support at ADD and district 
level; (v) DAES Support at EPA level; (vi) Training for DAES Staff; 



 EB/2011/104/R.19  حقلملا
 

17 

(vii) Farmer Group Development;(viii) Development of Extension 
Materials and Mass Media; and (ix) Extension of programme 
management. 

(b) Sub-Component 2.2: Access to Key Agricultural Inputs. Farmers are often 
unable to adopt GAPs because of the non-availability or un-affordability of 
key inputs. This applies particularly to legume seeds (beans, soya beans, 
cowpea, pigeon pea, groundnuts and leguminous trees) which are an 
important element of the GAPs to be offered by the Programme. To 
address this constraint the Programme will engage with private seed 
companies to support the multiplication and distribution of selected seeds 
through the network of farmer groups created under Sub-Component 2.1. 
The Programme will also engage with input suppliers/agro-dealers to 
encourage the commercialisation of inputs needed for GAPs (fertilisers, 
seeds, agro-chemicals, tools, implements etc.); and will establish 
partnerships with micro-finance institution(s) to facilitate the adoption of 
agricultural practices which require access to financial services, especially 
seasonal crop loans, leasing, insurance services etc. The principal 
activities to be undertaken will include: (i) Seed multiplication and 
Distribution; (ii) Engagement with Agro-Dealers; (iii) Post Harvest 
Management; and (iv) Access to Financial Services. 

4.3 Component 3: Programme Management and Coordination. SAPP will be 
implemented within the Borrower/Recipient’s Agricultural Sector Wide Approach 
(ASWAp) policy and institutional framework.  

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
 
1. The MoAIWD will be responsible for the overall management of the SAPP. It 

will plan, implement, monitor, review and report component activities of the 
Programme.  

 
2. Coordination of Programme activities will be done by the ASWAp Secretariat, 

in MoAIWD, while the Executive Management Committee of the ASWAp will be 
the Programme Steering Committee responsible for providing strategic 
direction and guidance.  

 
3. The ASWAp Coordinator will oversee Programme implementation. Direct 

Programme management responsibility will be assigned to the ASWAp Deputy 
Coordinator (Management) and Deputy Coordinator (Technical). The Deputy 
Coordinator (Management) will be responsible for management-related 
activities especially under Component 3 of the Programme. The Deputy 
Coordinator (Technical) will be responsible for managing the implementation 
of core activities under Components 1 and 2. Responsibility for field 
operations under Component 2 will be assigned to the ADDs and District 
Councils (DCs) under the control of the ADD Programme Managers and 
District Agricultural Development Officers (DADOs) respectively. NGOs will be 
engaged to support District and Extension Planning Area level extension 
efforts in partnership with Government officers.  

 
4. The Programme will outsource implementation and management of some of 

the activities to NGOs, research institutions, private sector and other service-
providers. These will be governed by output-based contracts or MOUs.  
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5. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the 
Programme implementation and that the objectives of the Programme are 
met. These will include an M&E Officer and a Knowledge Management and 
Communication Officer (Planning Department); a Procurement Officer 
(Procurement Unit), and two accountants (Finance Department). They will be 
supported during the initial years by a Programme Management Advisor, 
Financial Management Advisor, Procurement Advisor and an M&E/Knowledge 
Management Advisor. These Advisors will support the entire ASWAp 
programme, not just the SAPP. ASWAp will continue to provide procurement 
advisory services and will ensure that procurement capacity is maintained 
throughout the Programme implementation. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of the Loan and Grant Proceeds. (a) The Table below sets forth the categories 
of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant, the allocation of the 
amounts of the Loan and the Grant and the percentages of expenditures for items to be 
financed in each category: 
 

Category Loan Amount Allocated 
(expressed in SDR) 

Grant Amount Allocated 
(expressed in SDR) 

Percentage of 
Expenditure to 
be Financed 

I. Vehicles Motorcycles 
and Equipment  

465 000 400 000 100% net of 
taxes 

II. Technical Assistance, 
Training, Workshops 
and Studies  

545 000 245 000 100% 

III. Support for Adaptive 
Research and 
Knowledge 
Management  
 
(a) Support for 
 Adaptive 
 Research  
 

 
 

 
 

 
910 000 

 
 
 
 
 

910 000 

 
 
 
 
 
100% net of 
Govt. 
Contribution  

(b) Support for 
 Knowledge 
 Management  

325 000 325 000 100% 

IV. Support for Farmer 
Adaption of GAPs  

(a) Support for 
 improved 
 Agricultural 
 Extension  

 

 

8 755 000 

 

 

8 755 000 

 

 

100% net of 
tax 

(b) Support for 
 Access to Key 
 Agricultural 
 Inputs  

1 645 000 1 645 000 100% net of 
beneficiary 
contribution  

V. Recurrent costs 

 

(a) Salaries and 
 allowances  

 

 

110 000 

 

 

60 000 

 

 

100% of Govt. 
contribution  

(b) Incremental 
 Operating 
 Costs  

795 000 795 000 100% net of 
tax 

    

Unallocated  1 100 000 1 115 000  

TOTAL 14 650 000 14 250 000  

 
(b) For all category allocations, each withdrawal application for eligible expenditures shall be 
apportioned between the Loan and Grant in the ratio of 1:1, until the balances on the 
categories are exhausted. 
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Schedule 3 

 
Special Covenants 

 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request 
withdrawals from the Loan Account and the Grant Account if the Borrower/Recipient 
has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has 
determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect 
on the Programme:  
 
1. The Borrower/Recipient shall ensure that the ASWAp will continue to be 

adequately staffed and will be charged with responsibility for the coordination 
and management of SAPP activities. 

2. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the 
Programme implementation. Key staff shall consist of: an M&E Officer, a 
Knowledge Management and Communications Officer, a Procurement 
Officer(s) and two Accountants who would be assigned to the Programme 
immediately upon entry into effect of this Agreement.  

3. The Borrower/Recipient confirms its commitment to engage with regional and 
international organizations, private sector and NGOs as implementing 
partners and service providers, with the active participation of the 
Programme’s target group, in order to ensure that the SAPP objectives are 
met. 
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Negotiated financing agreement: "Sustainable Agricultural 
Production Programme (SAPP) – Programme Preparatory 
Facility (PPF)" 

(Negotiations concluded on 19 October 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

 
Grant Number: ________ 
 
Programme Title: Sustainable Agricultural Production Programme – Programme 
Preparatory Facility [“PPF”] 
 
The Republic of Malawi (the “Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS   (A) The Fund has agreed to extend financing to the Recipient on 
the terms and conditions set forth in a Financing Agreement of even date (the 
“Financing Agreement”) for the purpose of financing the Sustainable Agricultural 
Production Programme (the “Programme”); and 
 
   (B) in order to assist the Recipient in fulfilling the conditions 
precedent to the effectiveness of the Financing Agreement and starting up the 
Programme, the Fund has also agreed to provide the Recipient with a Programme 
Preparatory Facility (“PPF”) grant (the “PPF Grant”); 
 
NOW THEREFORE the Parties hereto hereby agree as follows: 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the 
Allocation Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) 
are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this 
Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General 
Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide the PPF Grant to the Recipient, which the Recipient 
shall use to implement the PPF in accordance with the terms and conditions of this 
Agreement. 
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Section B 
 
1 The amount of the Grant is 600 000 United States Dollars. 
 
2. There shall be a Grant Advance Account for the benefit of the Ministry of 
Finance and Development Planning in the Reserve Bank of Malawi. 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Irrigation 
and Water Development. 
 
2. The Programme Completion Date shall be the second anniversary of the date 
of entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The PPF shall be supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: the Financing Agreement is suspended. 

 
2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this 
Agreement: 
 

(a) The Financing Agreement does not enter into force; and 
(b) The Financing Agreement is cancelled. 

 
3. The following are designated as additional specific conditions precedent to the 
first withdrawal:  

 
(a) The Recipient shall assure the Fund that taxes and duties related to the 

procurement by the PPF shall be waived; and 
(b) The Financing Agreement has been signed. 

 
4. The following is designated as an additional specific condition precedent to the 
second and all subsequent withdrawals: the Financing Agreement shall have been 
ratified and shall have entered into force.  

 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement: 
 
For the Recipient: For the Fund: 
 
Secretary to the Treasury       Country Programme 
Manager 
Ministry of Finance and       International Fund for  
 Development Planning  Agricultural Development 
P.O. Box 30049 Via Paolo di Dono 44 
Lilongwe 3 00142 Rome, Italy 
Malawi   
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This Agreement, dated __________, has been prepared in the English language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Recipient 
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 

Description of the activities to be financed under the PPF Grant 
 
 

PPF Grant proceeds shall be used for activities including, but not limited to, the 
following: 
 

(a) Provision of international and national technical assistance to support key 
start-up activities. The selection of consultants and/or technical advisors shall 
be made upon acceptance of candidature by the Fund; 

(b) Provision of temporary logistical support for the Programme management 
team, including the purchase of vehicle(s), equipment and office facilities for 
six to twelve months; 

(c) Orientation of MoAIWD and participating sector staff through workshops at 
headquarters and district levels; 

(d) Technical assistance for detailed design of the M&E system; 

(e) Technical assistance for the preparation of the knowledge management and 
communication strategy; 

(f) Finalisation of the SAPP Programme Implementation Manual (PIM), based on 
the draft PIM; 

(g) Preparation of the first Annual Workplan and Budget and finalisation of the 
18-month procurement plan, based on the draft procurement plan; 

(h) Procurement and installation of accounting software; 

(i) Procurement of office supplies and equipment; 

(j) Miscellaneous supplies and services needed during the first year; and 

(k) Conduct of a start-up workshop and Programme launch. 
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Schedule 2 

 
Allocation Table 

 
1. Allocation of the Grant Proceeds. The Table below sets forth the categories of 
Eligible Expenditures to be financed by the Grant and the allocation of the amounts of 
the Grant to each category as well as the percentages of expenditures for items to be 
financed in each category: 
 
 
Category Grant Amount Allocated 

(expressed in USD) 

Percentage of 

Expenditures to be 

Financed  

I. Vehicles Motorcycles 

and Equipment  

100 000 100% net of tax 

II. Technical Assistance, 

training workshop and 

studies 

400 000 100% 

III. Recurrent costs 100 000 100% net of tax 

   

TOTAL 600 000  
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Logical framework 

Results Hierarchy Indicators a/ Means of Verification Assumptions 
Goal: Contribute to reduction of poverty and 
improved food security among the rural 
population.  

• Prevalence rates for rural poverty in 
programme districts decline by 20% 

• Prevalence rates for food insecurity in 
programme districts decline by 30% 

• RIMS level 3 indicators: prevalence of 
child malnutrition and inventory of household 
assets. 

• Level of national food production 
increases by 10% 

• Household income and expenditure 
surveys. 

• RIMS impact survey questionnaire 
(baseline and final) 

• Agricultural production and trade 
statistics. 

 

Development Objective: A viable and 
sustainable smallholder agricultural sector 
employing good agricultural practices (GAPs). 

• Average maize yields in target group 
households increase from 1.3t/ha to 3.0 t/ha. 

• % of land planted to high value (non-
maize) crops increased from 10% to 20%. 

• At least 33% of target group farmers 
accessing crop inputs through commercial 
channels. 

• Baseline and follow-up crop 
production and yield surveys in 
Programme areas. 

• Records of FISP and independent 
monitoring reports on Programme. 

• GOM will be prepared to phase 
out subsidies once farmers are able to 
finance procurement of inputs 
themselves. 

• Outcome 1: Appropriate 
agricultural 
technologies/GAPs 
developed and 
understood by potential 
beneficiaries. 

• Number of improved agronomic 
packages tested and demonstrated. 

• Awareness of improved agronomic 
packages amongst stakeholder groups. 

• Documents describing key 
elements of agronomic packages tested 
and demonstrated. 

• Awareness surveys (baseline and 
follow-up). 

• GAP packages suitable for 
adoption by target groups will be 
identified and accepted by potential 
beneficiaries. 

Output 1.1: Action research programmes 
which develop/refine GAP packages adapted to 
various agro-ecological and socio-economic 
contexts, and improved methods of 
disseminating such packages to rural 
communities. 

• Results of action research programmes 
which demonstrate superior GAP packages 
suitable for smallholders. 

• Farmer and researcher evaluation of 
GAP packages. 

• Reports on trials and 
demonstrations. 

• Measurements of crop productivity 
and profitability. 

• Suitable partners to undertake 
action research programmes will be 
engaged. 

Output 1.2: Knowledge about GAPs effectively 
gathered, managed and communicated to 
smallholders. 

• Regional knowledge centres on GAPs 
effectively networked. 

• Knowledge generated by programme 
widely disseminated and understood by 
stakeholders. 

• Reports of regional knowledge 
networking activities.  

• Information dissemination 
materials produced and distributed. 

• Reports on other knowledge 
management activities (e.g. workshops). 

• Surveys on awareness and 
acceptance of GAPs amongst farmers, 
extension workers and researchers. 

• Regional agricultural knowledge 
sharing networks will be effectively 
engaged. 

• Other partners will cooperate in 
the development of effective knowledge 
management systems. 

Outcome 2: Widespread farmer adoption of 
GAPs leading to improved productivity and crop 
yields. 

• At least 80,000 smallholders adopting 
GAPs in the Programme area. 

• 40% of farmers continue to apply GAPs 
after Programme support ended.  

• Baseline and follow-up surveys on 
agricultural practices in Programme 
areas. 

• Farmers will be willing and able to 
procure the necessary inputs to sustain 
use of GAPs after support ends. 
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Output 2.1: Improved agricultural extension 
services accessible to target group households 
raising awareness and sensitising farmers 
about GAPs. 

• At least 50% of target group 
households receiving extension services on 
GAPs. 

• 135,000 households adopting GAPs by 
Year 9 

• At least two thirds of farmers satisfied 
with extension services. 

•  

• Records of extension service 
providers (Govt., NGO, private). 

• Baseline and follow-up studies on 
adoption behaviour 

• Baseline and follow-up surveys on 
households receiving services and level of 
satisfaction. 

• Extensions materials and training 
curricula. 

• An adequate number of suitably 
qualified extension service providers will 
be available. 

• Adequate research-extension 
linkages will be established and 
maintained. 

Output 2.2: Target group has access to 
necessary inputs for sustained adoption of 
GAPs. 

• 160 tonnes per annum of improved 
(non-maize) seed produced and distributed to 
target group households. 

• At least 75% of agro-dealers in 
Programme area stocking key agricultural 
inputs (type, quantity) needed for GAPs. 

• 9,700 grain silos distributed. 

• Level of storage losses decreased from 
20% to 5% 

• At least half of target group households 
accessing formal credit for purchase of crop 
inputs. 

• Records maintained by partners 
engaged to undertake seed multiplication 
and distribution. 

• Baseline and follow-up surveys of 
agro-dealers. 

• Records maintained by partners 
engaged to provide financial services to 
target group farmers. 

• It will be possible to engage 
suitable partners for seed multiplication 
and distribution, agro-dealer support 
and rural financial services.  

Outcome 3: Programme efficiently and 
effectively integrated within the ASWAp 
framework. 

• ASWAp performance indicators (see 
ASWAp PIM) 

• Quarterly and annual ASWAp 
progress reports. 

• IFAD supervision reports. 

• Programme will be implemented 
within the emerging ASWAp framework. 

• MOAFS will provide adequate 
resources for efficient and effective 
management. 

Output 3.1: Programme management systems 
fully integrated within the ASWAp management 
system. 
 

• Assessments of the ASWAp 
Secretariat’s effectiveness in facilitating 
Programme implementation. 

• ASWAp consolidated AWPBs. 

• ASWAp M&E reports. 

• Mid-Term Review and programme 
completion report. 

• Adequate resources allocated to 
Programme management, monitoring 
and evaluation in a timely fashion. 

 
 




