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  موجز االستراتيجية القطرية

 في السادسة الوطنية التنمية وخطة الوطنية الزراعية السياسة القطرية االستراتيجية الفرص برنامج يدعم -1

 االستراتيجي اإلطار من مشتق وهو اإلنمائية، للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار مع ويتمشى زامبيا،

 في واتجاهاتهما للبالد والزراعي الكلي االقتصادي القطاعين أداء ويراعي. 2015-2011 للفترة للصندوق

 الفرص برنامج فترة خالل المستقاة والدروس زامبيا في الصندوق خبرة على ويبني الريفي، الفقر مجال

 خالل إليه التوصل جرى الذي اآلراء توافق البرنامج ويعكس). 2004 (الحالي القطرية االستراتيجية

 . القطرية المشاورات عملية

 الريف سكان من وغيرهم أساسا الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين البرنامج يستهدف وسوف -2

 خاللها من يمكنهم منظمات إلى االنضمام بإمكانية يتمتعون الذين أو بالفعل منظمات إلى المنضمين

 أصحاب أسر من خمس أصل من فئات أربع إلى معظمهم وينتمي. لخدماتوا باألسواق االتصال

 على ويركز والفرص للقيود لتحليل استجابة البرنامج ويأتي. الفقر خط تحت الواقعة الصغيرة الحيازات

 وأكثر واسعة أسواق إلى المذكورة الفئات وصول) 1: (يلي ما تعزيز إلى ترمي استراتيجية أهداف ثالثة

 والخدمات التكنولوجيات إلى ووصولها) 2 (كفاءة؛ أكثر قيمة سالسل إطار في فيها لمشاركةوا تنافسية

 تلك واستخدام وصالبتها، واستدامتها الحيواني واإلنتاج المحاصيل إنتاج نظم إنتاجية بتحسين المتعلقة

 تعزيز يجريوس. واستخدامها المستدامة المالية الخدمات إلى ووصولهم) 3 (والخدمات؛ التكنولوجيات

 الجنسين، بين التمايز قضايا وتأتي. البرنامج مكونات جميع في والخاص العام القطاعين بين الشراكات

 التي الشاملة الموضوعات ضمن جميعها والتغذية اإليدز،/البشرية المناعة نقص وفيروس والشباب،

 حوار وإقامة المشروعات أنشطة إجراء خالل من المحددة أهدافه البرنامج وسيحقق. البرنامج سيتناولها

 . األخرى المعنية واألطراف الحكومة مع بها المتصل السياسات

بأنشطة األعمال  النهوض برنامج خالل من هذه االستراتيجية األهداف من األول الهدف تناول وسيجري -3

 ،2017 عام حتى استمراره المقرر المشروع، هذا يمثل إذ. الصغيرة الحيازات أصحاب لدىالزراعية 

 الصغيرة الحيازات ألصحاب والتسويق المشروعات برنامج في نجاحاً الجوانب أكثر لنطاق توسيعا

 أصحاب المزارعين ناتج على القائمة الزراعية التجارية األعمال وأهمية حجم زيادة إلى ويهدف. السابق

. اإلنتاج بعد ما راحلم في القيمة سالسل من مختارة مجموعة مع العمل طريق عن الصغيرة، الحيازات

 غير الغابات منتجات استغالل إلى يهدف مشروع إلقامة المتاحة الفرص استكشاف أيضاً الممكن ومن

 . الهدف هذا لتحقيق دعماً ،2015- 2013 للفترة تجاريا الخشبية

 على عرضه المقرر (الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز برنامج سيعمل الثاني، للهدف وتحقيقاً -4

 للمزارعين المحاصيل إنتاج دعم خدمات تعزيز على) 2011 أيلول/سبتمبر في للصندوق التنفيذي المجلس

 في المدعومة السلع باستخدام تعددي، أساس على الخدمات هذه تقديم وتشجيع الصغيرة الحيازات أصحاب

. استهالل كنقطة الصغيرة الحيازات أصحاب لدى الزراعية باألعمال التجارية  النهوض برنامج إطار

 الحيازات ألصحاب الحيوانية الثروة في االستثمار مشروع يعمل الفرعي، الحيوانية الثروة قطاع وفي
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 أن الممكن ومن. الحيوانية الثروة دعم وخدمات الماشية أمراض مكافحة دعم على الجاري الصغيرة

 . 2014 ام عفي المشروع ذلك إنجاز بمجرد يبدأ للمتابعة مشروع إقامة في ينظر

 قطاع تنمية تشجيع على يعمل الذي الجاري، الريفي التمويل برنامج خالل من الثالث الهدف وسيتحقق -5

 المحلي المجتمع على القائمة المالية المؤسسات دعم بين ما تتراوح أنشطة بتنفيذ الريفية، المالية الخدمات

 وبحسب ؛2013  عامفي المشروع إنجاز المقرر ومن. الريفي للتمويل واستراتيجية سياسة تصميم ودعم

 . 2015- 2013 للفترة االبتكارية جوانبه نطاق لتوسيع متابعة مشروع إجراء المتوخى من األداء،

 على تؤثر ما كثيرا التي والمؤسسية اإلدارية للقيود التصدي أجل من جانب، من خاصة، جهود وستُبذل -6

 لألهداف الداعمة المشروعات مختلف اقتران نلضما آخر، جانب ومن زامبيا، في المشروعات تنفيذ

 اجتماعات عقد شأن ومن. والتماسك باالتساق يستم برنامج إعداد في والمساهمة التآزر لتحقيق الثالثة

 من اليومي الدعم وتقديم القطري، البرنامج بإدارة المعني األوسع والفريق المشروع إدارة لفريق منتظمة

 اإلنمائي األثر تعزيز إلى جميعا تؤدي أن وثيق، نحو على التنفيذ مودع للصندوق، القطري المكتب

 .للبرنامج
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  جمهورية زامبيا

  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

   المقدمة-أوال 

 تغيرات طرأت وقد. 2004 عام إلى لزامبيا الحالي القطرية االستراتيجية الفرص برنامج تاريخ يرجع -1

 فرصا أنشأ مما القوي، الكلي االقتصادي النمو من سنوات عدة زامبيا هدتش) 1: (الحين ذلك منذ كثيرة

 المتوقع، من أقل الزراعي القطاع في النمو معدالت ظلت حين وفي) 2 (الريفي؛ للقطاع جديدة اقتصادية

 التنمية خطة مؤخراً وُأصدرت) 3 (الذرة؛ لمحصول اإلنتاجي الفائض بلدان أكبر أحد البالد أضحت فقد

 واستُخلصت كبيرا، تطورا الصندوق من المدعومة المشروعات حافظة وتطورت) 4 (السادسة؛ نيةالوط

 بعثة وزارت. المشترك والتمويل للشراكة جديدة فرص ظهرت كما) 5 (الدروس؛ من متباينة مجموعة

 اهذ مع للتعاطي الصندوق برنامج مجاالت تركيز إلعادة 2010 أيلول/سبتمبر في زامبيا الصندوق من

 تشاور بعملية واسترشدت بالحكومة البعثة واستهدت. المحتملة المستقبلية العمليات وتحديد الجديد السياق

 الخاص، والقطاع المحلي، المجتمع من معنية أطراف فيها شاركت) األول الذيل انظر (تشاركية

 التي االستنتاجات ىإل هذا القطرية االستراتيجية الفرص برنامج ويستند. الدولي اإلنمائي والمجتمع

 وفي. المواضيعية والدراسات المشروعات دراسات مختلف واستنتاجات البعثة هذه إليها توصلت

 وأدخل الوطنية، المعنية األطراف مع زامبيا في البرنامج لهذا مشروع استعراض جرى ،2011 أيار/مايو

 .وتعليقات آراء من أبدي لما استجابة التعديالت من مزيد

  لسياق القطريا - ثانيا

  السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي -ألف 

  الخلفية االقتصادية للبلد

 المرتبة وتحتل – 2كم 753 000 مساحتها تبلغ حيث (المساحة كبيرة الحبيسة البلدان أحد  هيزامبيا -2

 بعد ،2010 عام فقط نسمة مليون 13 سكانها تعداد بلغ وقد). العالم في البلدان أكبر بين والثالثين التاسعة

 17 بواقع االنخفاض شديدة سكانية كثافة مسجلة ،العقد الماضي خالل المائة في 2.8 بنسبة ازداد أن

 توزع لقياس جيني مؤشر وسجل أمريكي؛ دوالر 960 للفرد جمالياإل القومي الناتج ويبلغ. فقط 2كم/نسمة

 الدخل؛ توزيع في الشديد التساوي عدم لىإ يشير ما وهو ،2006 عام في 0.50 على يزيد ما الدخل

 منبعد المائة  الخمسين المرتبة في ،حالياً 0.395 عند المسجل البشرية، التنمية مؤشر حسب ويصنف

 . بلدا 169 أصل

 الذي (النحاس تعدين قطاع على كثيفاً اعتماداً يعتمد اقتصاداً 1964 عام استقاللها عند زامبيا وورثت -3

 من المائة في 50 نحو الحضر سكان نسبة وبلغت) التصدير حصائل من المائة في 90 من أكثر يشكل

 الضعف من عاما ثالثين وبعد. الصحراء جنوب أفريقيا في المعدالت أكبر أحد وهي السكانية، الكثافة
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 حيث: األخيرة العشرة السنوات في لزامبيا الكلي االقتصادي الوضع تحسن االقتصادي، لألداء النسبي

 أن المتوقع ومن ،2009و 1999 عامي بين سنويا المائة في 4.8 بلغت مسبوقة غير بنسبة قتصاداال نمى

 في الناتج بزيادة أساساً مدفوعاً النمو وجاء. 2011و 2010 في المائة في 5.5 تتجاوز بنسبة النمو يواصل

 . والخدمات والتعدين التشييد قطاعات

 عام أطلقت التي السياساتية اإلصالحات إلى منه كبير جانب في االقتصادي األداء تحسن يعزى أن ويمكن -4

 الستنزاف األساسية المصادر أحد وقف في للدولة المملوكة التعدين شركات خصخة أسهمت فقد. 1991

 – التعدين قطاع في ضخمة أجنبية استثمارات عن االقتصاد تحرير أسفر حين في الحكومة، مالية

 وعمدت. التقليدية غير والزراعة السياحة مثل أخرى قطاعات وفي – النحاس أسعار بانتعاش مدعومة

 مستوى عند 2004 عام منذ العامة المالية عجز على وُأبقي. المالي انضباطها تحسين إلى أيضاً الحكومة

 في األولى للمرة المائة في العشرة دون ما إلى التضخم خُفّض ،2006 عام وفي. أقل أو المائة في 3

 نقطة وبلوغ كبيرة بصورة الفائدة وأسعار المحلي الدين حفض من الحكومة مكّن ما وهو ،البالد تاريخ

 وتحسنت. األجنبي الدين معظم إسقاط إلى أدى مما بالديون، المثقلة الفقيرة البلدان مبادرة في اإلنجاز

 من المائة في 90 يغطي الحالي اإليرادات إجمالي أصبح حتى كبيرا تحسنا أيضا المحلية الموارد تعبئة

 إلى العام الدين وانخفاض األجنبي النقد احتياطيات وتزايد التجارة، فائض تزايد ومع. العام اإلنفاق

 عاماً ثالثين لمدة عليه كان عما 2008 منتصف بحلول الكلي االقتصادي األداء تحسن استثنائية، مستويات

 .تقريباً

 من مؤشرات سبعة في 2008و 2003 عامي بين ما تقدم حقّق االقتصادي، النمو معدالت ارتفاع ومع -5

 األساسي، والتعليم األطفال، تغذية بسوء المتعلقة سيما وال لأللفية، اإلنمائية لألهداف مؤشرا 11 أصل

 لعام لأللفية اإلنمائية األهداف تقرير ويشير). الثاني الذيل انظر (بالمالريا واإلصابة األطفال ووفيات

 ،)2 اإلنمائي الهدف (والتعليم ،)1 اإلنمائي الهدف (الجوع غايات تحقيق جحالمر من أنه إلى 2008

 ،)6 اإلنمائي الهدف (اإليدز/البشرية المناعة نقص وفيروس) 3 اإلنمائي الهدف (الجنسين بين والمساواة

 .الفقر من الحد في المتمثلة الغاية تحقيق احتمال مع

  الزراعة والفقر الريفي

 مساهمته انخفاض من الرغم على الزراعي، القطاع في زامبيا في العاملة القوة نم المائة في 50 تعمل -6

 أداء الضعف وشاب. 2008 بحلول فقط المائة في 12.2 مسجالً تدريجياً جمالياإل المحلي الناتج في

 منخفضة الصغيرة الحيازات أصحاب غالل ظلت حيث: األلفينات بداية منذ كبير جزء مدى على القطاع

 . الفترة هذه جل في سنوياً المائة في 2 عن القطاعي النمو متوسط ديز ولم

 جنوب في ملليمتر 500 الهطول معدل يتراوح حيث ،يةرمطال الهطوالت من جيدا مستوى زامبيا وتسجل -7

 يتعدى وال. الجفاف وموجات للفيضانات عرضة البالد كون برغم شمالها، في ملليمتر 1400و البالد

 للتوسع كبير مجال ثمة أن غير المائة، في 20 المزروعة أو للزراعة الصالحة ضاألر مساحة إجمالي

قطاع أصحبا الحيازات :  ومع وجود قطاعين فرعيين متمايزين هما.المزروعة األراضي مساحة في

ويصل عدد األسر . عية لزامبيا ثنائية على نحو عميقالصغيرة والقطاع التجاري، فإن الهيكلية الزرا

 بالمائة منها 20 مليون أسرة، يستخدم أكثر من 1.1ب الحيازات الصغيرة إلى حوالي امن أصحالزراعية 
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 هكتار بالمتوسط وتستخدم عموماً 1.5وتزرع هذه األسر حوالي . اسر تترأسها نساءعلى وجه العموم 

وهي . اًوتكنولوجيا العزق اليدوي، وتعتمد على العمالة األسرية أساسمستويات منخفضة من المدخالت، 

وهنالك .  في المائة منها تبيع بعض ما تنتجه30تنتج مبدئياً ألغراض االستهالك المنزلي، على الرغم من 

 هكتار باستخدام قوة حيوانات الجر نمطياً، 20-5 مزارع مهاجر يزرع ما بين 6 000 إلى 4 000

 500وكذلك يوجد أيضاً .  للبيعوالمدخالت المشتراة والعمالة المأجورة، وإنتاج هؤالء المزارعين بمعظمه

 مزارع تجاري على نطاق واسع وبعض العمليات القليلة التي تجريها شركات كبيرة وعددها آخذ في 1

 .التزايد

 ففي. البالد أنحاء مختلف في البيئية الزراعية للظروف وفقاً الصغيرة الحيازات زراعة نظم وتختلف -8

 في األساسي الغذائي المحصول الذرة تشكل حين في اسي؛األس المحصول الكاسافا تمثل زامبيا، شمال

 إنتاج على الذرة تهيمن ،وعموماً. والكاسافا الذرة بين مختلطة نظم فثمة الوسط، في أما الجنوب؛

 نصف على يزيد ما 2010 في وغطت الزراعية، األسر من المائة في 80 تزرعها التي المحاصيل

: يلي ما خالل من وذلك نشيطة بصورة الذورة إنتاج بتشجيع يازامب حكومة وتقوم. المزروعة المساحة

 الذرة لشراء مضمون برنامج وتنفيذ) 2 (المزارعين؛ مستلزمات لتوريد مستهدف مدعم برنامج تنفيذ) 1(

 إلى أفضى مما السوق، سعر من أعلى مزرعة أسعار طرحت التي الغذائي، االحتياطي وكالة بواسطة

 المهمة الصغيرة الحيازات أصحاب محاصيل وتشمل. 2011 في أخرى ةومر 2010 في قياسي حصاد

 حوالي اعتمد وقد. والخضروات السكر وقصب والتبغ والقطن واألرز السوداني والفول الفول األخرى

 20 نحو ويمتلك. ما حد إلى حفظية زراعة ممارسات الصغيرة الحيازات أصحاب من مزارع 180 000

 يتميز الذي البالد من الجنوبي الجزء في سيما ال ماشية، الصغيرة زاتالحيا أصحاب من المائة في

 حيث الشمال، في زراعتها يمكن أكبر مساحات المستنفدة الطاقة تتيح حيث الجفاف من أكبر بمستوى

 في 90 على يزيد ما يملكها التي الطيور، تربية وتنتشر. اإلنتاج لزيادة األساسي العائق العمالة نقص يمثل

 . األسر من ئةالما

 لهم الخاصة، الحيازات أصحاب عدد إجمالي ربع أو شخص، 300 000 ثمة أن إلى التقديرات وتشير -9

. البستنة ومحاصيل السكر وقصب والتبغ القطن مثل بمحاصيل المتعلقةبأنشطة األعمال الزراعية  عالقة

 من كثير عن الزراعية اقاألسو ابتعاد السكانية الكثافة انخفاض يعني هذه، القيمة سالسل وخارج

 إلى جميعا يؤدي ما وهو – المستلزمات تكاليف ارتفاع مع والربحية، التنافسية وافتقارها المزارعين

 أصحاب قطاع إنتاجية انخفاض وراء العوامل أحد ذلك ويشكل. الزراعي القطاع إنتاجية انخفاض

 أن يعني ما وهو للزراعة، الصالحة ضياألرا وفرة في األخرى العوامل أحد ويتمثل. الصغيرة الحيازات

 من لكثير قائماً احتماالً اإلنتاج، نظام تكثيف وليس زراعتها، الجاري األراضي نطاق توسيع يظل

 إلى واالفتقار الريادية؛ والمهارات التعليم إلى باالفتقار للمزارعين اإلنتاجية القدرة وتتقوض. المزارعين

 معدل ارتفاع مع الموسمية، العمالة وقيود اإلعالة معدالت اعوارتف الجر؛ وحيوانات المال رؤوس

. اإليدز/البشرية المناعة نقص لفيروس المدمرة واآلثار النمو؛ موسم خالل والجوع باألمراض اإلصابة

 اإلنتاج على سلبيا تأثيرا التربة حمضية وكذلك التربة خصوبة وتناقص المناخ تقلبية تزايد ويؤثر

 .  الزراعي
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 في المائة في 64 إلى 1998 في المائة في 73 من األخيرة السنوات في للفقر الكلية المعدالت اجعتتر وقد -10

 الحضر، في معدالته عن كبيرا ارتفاعا الريفي الفقر معدالت ارتفاع فمع ذلك، من الرغم وعلى. 2006

 1998 عامي بين ةالمائ في 80 إلى المائة في 83 من انخفضت إذ الحضر، من بكثير أبطأ انخفاضها جاء

 السكان، نمو ومع. الحضرية المناطق في المائة في 34 إلى المائة في 56 من بانخفاض مقارنة ،2006و

 انعدام معدالت وترتفع. للفقر فريسة يعيشون الذين الريفيين السكان عدد زيادة تستمر أن المحتمل فمن

 وعلى. الريفية المناطق في كبيراً ارتفاعاً المدرسة قبل ما مرحلة في األطفال نمو وتوقف الغذائي األمن

 محافظتي فباستثناء. البالد عبر كثيرا الفقر معدالت تختلف ال البلدان، من الكثير في الوضع خالف

 في الفقر معدالت تتراوح الحضر، سكان من كبيرة نسبة تضمان اللتين النحاس، وحزام لوساكا

 في المعدالت تتجاوز حيث المائة، في 79 إلى المائة يف 72 بين ما جميعا األخرى السبع المحافظات

 . عام بشكل المائة في 80 الريفية المناطق

 أن غير. الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين لفئة الفقيرة الريفية األسر من الكاسحة األغلبية وتنتمي -11

 عدة من واحدة الريفية األسر لمعظم بالنسبة الزراعة فتعد المخاطر، إدارة في يسهم العيش سبل تنويع

 من المائة في 70 نحو تمثل حيث األسر، ألفقر بالنسبة األهمية بالغة تكون ما عادة وهي. للدخل مصادر

 وتشكل. األغنى للثلث المائة في 40 على يزيد ال بما مقارنة الريفية، األسر من األفقر الثلث دخل

 الموارد قاعدة وفرة يعكس ما وهو -  الحرجية المنتجات واستغالل األسماك صيد مثل األخرى األنشطة

 والعسل الغراب وعيش األسماك تمثل حيث الريفية؛ األسر من كبيرة ألعداد مهمة أنشطة -  للبلد الطبيعية

 المزرعية، غير أم المزرعية سواء األخرى، المهمة الدخل مصادر وتتضمن. لهم رئيسية دخل مصادر

 . توالتحويال التجارية األعمال من كالً

 والبالغة نساء تعولها التي األسر بين الفقر معدالت ترتفع الفقيرة، الريفية األسر تكوين إلى وبالنظر -12

 لالنتشار نتيجة يحدث ما وهو – السن كبار نساء أو رجال يعولها التي األسر وبين المائة، في 20 نسبتها

 األسر من المائة في 85 إن إذ: بالتعليم اأيض الفقر ويرتبط. اإليدز/البشرية المناعة نقص لفيروس الوبائي

 عائل كان متى المائة في 78 إلى النسبة هذه وتنخفض. فقيرة أسر هي متعلم غير شخص يعولها التي

. ثانوي تعليم على حاصالً كان إذا المائة في 63 إلى أكثر وتنخفض ابتدائي تعليم على حاصالً األسرة

 في 33 يعيش حيث الفقر، توجيه في واالجتماعية االقتصادية افقالمر بين الفاصلة المسافة تسهم وكذلك

 في 54 ويعيش لألغذية؛ سوق أقرب من كيلومترات 10 على يزيد بعد على الفقيرة األسر من المائة

 نفس على المائة  في 22 ويعيش للمستلزمات؛ سوق أقرب من كيلومترات 10 على يزيد بعد على المائة

 مصرف أقرب من المائة في 78و ثانوية؛ مدرسة أقرب من المائة في 64و ؛صحي مرفق أقرب من البعد

  السياق السياساتي واالستراتيجي والمؤسسي -باء 

  السياق المؤسسي الوطني

 الوزارة وتمثل. البالد في واالقتصادية المالية السياسة زامبيا في القومي والتخطيط المالية وزارة تقود -13

 بتنمية المتعلقة مسؤولياتها حيث ومن بل فحسب، الدور هذا حيث من ليس للصندوق رئيسياً شريكاً

 تنمية ووزارة والتعاونيات، الزراعة وزارة األخرى الرئيسية المؤسسات وتشمل. الريفية المالية الخدمات
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 هيكل ويتكون. الطبيعية والموارد البيئة ووزارة السياحة، ووزارة األسماك، ومصايد الحيوانية الثروة

 التجارية واألعمال والتعاونيات والزراعة؛ والتخطيط؛ السياسات إدارات من والتعاونيات الزراعة ةوزار

 ويجري. الحبوب وتسجيل البحوث ومعاهد البشرية؛ والموارد والمالية؛ واإلدارة والتسويق؛ الزراعية

 معسكرات، إلى ثم مجمعات إلى منطقة كل فتقسم. والمناطق المحافظات مستويي على الهيكل هذا تكرار

 اإلرشاد نهج تعزيز على الوزارة وتعمل. المعسكر داخل لإلرشاد أمامي خط موظف) نظرياً (منها لكل

 . مختلفة مستويات على المؤسسية قدرتها محدودية في تتمثل تحديات تواجه ولكنها التشاركية

 رئيسية، مجاالت خمسة في القدرات تنمية مجال في األساسية احتياجتها الوزارة حددت ،2009 وفي -14

 بتقديم المتعلقة والقدرات واألدوار الوظائف) 2 (القرارات؛ وصناعة السياسات تحليل عمليات) 1: (وهي

   المناطق؛ مستوى إلى الوطني المستوى من والمالية والتخطيط الميزانية نظم) 3 (والتنسيق؛ الخدمات

 األخرى الشواغل بين ومن. المعرفة وتكنولوجيا فةالمعر إدارة) 5 (البشرية؛ الموارد وتنمية إدارة )4(

 مع التعامل وسيجري. الماليتين والرقابة لإلدارة األولوية منح وعدم الوزارة في والتقييم الرصد نظم تأتي

 آخران مجاالن وثمة. األوروبي االتحاد من الممول األداء لتعزيز القادم البرنامج إطار في القضايا هذه

. المركزية وإلغاء والخاص العام القطاعين بين الشراكات إرساء وهما معهما التعامل يف الوزارة تأخرت

 .  المجالين هذين من كال في حالياً إحرازه جاري تقدم ثمة أن غير

 بلغ حيث: الزراعي للقطاع الممنوحة الواضحة القصوى لألولوية ذكر الميزانية تخصيص في يرد ولم -15

 في 3 مقداره ما 2002و 1994 عامي بين اإلنفاق إجمالي من الزراعي قطاعال تلقاها التي النسبة متوسط

 أقل إلى تنخفض أن قبل 2007 في المائة في 12 على يزيد ما إلى تدريجياً النسبة هذه وارتفعت. المائة

 توريد ببرنامج الخاصة الذرة مشتريات في منها كبير جزء ويستخدم. 2010 في المائة في 7 من

 أنشطة إلجراء الميزانيات ضغط إلى أدى ما وهو الغذائي، االحتياطي وكالةو زراعينالم مستلزمات

 مساهمات تراجعت ذلك، عن وفضالً. خاص بشكل الميدانية األنشطة فتأثرت الوزارة؛ في أخرى أساسية

 ارملي 190 من أقل إلى 2007 في زامبي كواشا مليار 400 من ،كبيراً تراجعاً الزراعي للقطاع المانحين

 .2011 في زامبي كواشا

 البحوث معهد تشمل التي البحثية المنظمات الزراعي القطاع في األخرى الرئيسية المؤسسات وتتضمن -16

 إلى هادفة غير وكالة وهو الزراعية، للبحوث االستئماني الذهبي الوادي وصندوق زامبيا، في الزراعية

 والثروة المحاصيل عن بحوث بأجراء معنيةال األخرى والخاصة العامة الوكاالت من وطائفة الربح،

 الزراعة وحدة جانب إلى زامبيا، في للمزارعين الوطني االتحاد ويمثل. األسماك ومصايد الحيوانية

 وتشمل. زامبيا في المزارعين أنواع لجميع العضوية على قائمة وطنية منظمة له، التابعة الحفظية

 لها روجت التي المناطق، وتعاونيات األساسية عاونياتالت المحلي المستوى على المزارعين منظمات

 الوطني لالتحاد التابعة المناطق مستوى على المزارعين ورابطات السنين، من العديد مدار على الوزارة

  .زامبيا في للمزارعين
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  االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الريفي

 واألمن الفقر من والحد الزراعي النمو تحقيق ضمان إلى الهادف للحكومة العام األعمال جدول يسترشد -17

 ،2030 لعام الوطنية الرؤية جميعا تدعم التي الزراعية، التنمية واستراتيجيات سياسات من بسلسلة الغذائي

 ". 2030 عام بحلول بالرخاء ينعم الدخل متوسط بلدا "زامبيا تصبح أن إلى تهدف والتي

 والتحرير اإلنتاج، زيادة في 2015-2004 للفترة الوطنية اعيةالزر للسياسة األساسية الدوافع وتتمثل -18

 خدمات وتقديم والخاص، العام القطاعين بين الشراكات وتعزيز للمنتجات، التجاري واالستغالل القطاعي،

 في الزراعي بالقطاع المتعلقة رؤيتها وتتمثل. مستدام زراعي نمو تحقيق تضمن أن شأنها من فعالة

 وزيادة الغذائي األمن توفر يضمن بما واالستدامة، والتنافسية بالكفاءة يتسم زراعي عقطا تنمية تعزيز"

 الوطني المستوى على الغذائي األمن ضمان) 1: (يلي فيما المحددة أهدافها السياسة وتحدد". الدخول

 عليها؛ تحسينات وإدخال الحالية الزراعية الموارد قاعدة على اإلبقاء وضمان) 2 (األسر؛ مستوى وعلى

 الصناعية التنمية تحقيق في واإلسهام) 4 (ممكن؛ مستوى أقصى إلى العمل وفرص الدخول وتوليد) 3(

 . المدفوعات ميزان في كبيرة بصورة القطاع مساهمة وزيادة) 5 (المستدامة؛

 طوتسلّ. 2011 شباط/فبراير في 2015- 2011 للفترة الوطنية للتنمية السادسة خطتها الحكومة أطلقت وقد -19

: وهي للنمو، رئيسية مجاالت خمسة وتحدد االقتصادي للتنويع الملحة الضرورة على الضوء الخطة هذه

 السياسة رؤية القطاع عن رؤيتها وتؤكد. ، والطاقةوالتعدين التحويلية، والصناعة والسياحة، الزراعة،

 وتنويعهما الزراعية واإلنتاجية الزراعي اإلنتاج زيادة "في العام هدفها يتمثل حين في الوطنية، الزراعية

 عدداً الخطة وتحدد". جمالياإل المحلي الناتج من المائة في 20 إلى الزراعة مساهمة نسبة من يزيد بما

. السمكية والمصايد الحيوانية والثروة المحاصيل إلنتاج الفرعية للقطاعات االستراتيجية األولويات من

 المحلية األسواق إلى والنفاذ الزراعي، والتجهيز الحصاد، عدب ما تكنولوجيات تعزيز على كذلك وتركز

 .الزراعية للمنتجات والدولية واإلقليمية

 ويتألف. 2011 الثاني كانون/يناير في ألفريقيا الشاملة الزراعية التنمية برنامج اتفاق على زامبيا ووقعت -20

 اإلنتاجية تحسين) 2 (لألراضي؛ المستدامة اإلدارة) 1: (التالي النحو على برامج خمسة من االتفاق

) 5 (والتغذوي؛ الغذائي األمن) 4 (الزراعي؛ المجال في االستثمار وتشجيع التسويق تنمية) 3 (الزراعية؛

 بقوانين االتفاق هذا بموجب أيضاً الزامبية الحكومة وتلتزم. اإلرشاد وخدمات والبذور البحوث تحسين

  .الخ القطاع دور وتوسيع األسمدة؛ وزيعت وإصالحات الزراعي؛ واالئتمان التسويق

  التنسيق والمواءمة

 المساعدة استراتيجية على الصندوق، ومنهم زامبيا، لحكومة اإلنمائيين الشركاء من شريكاً 16 وقع -21

 وتنفيذها المعونة أولويات تحديد بتحسين التزامات االستراتيجية وتضمنت. 2007 في لزامبيا المشتركة

 بالكثير تقم لم أنها إلى مؤخراً أجريت التي التقييمات أحد وخلص. المعامالت تكاليف من والحد وإدارتها

 إعداد حالياً ويجري. التنمية شركاء قرارات على التأثير من الحكومة تمكين أو القطرية الملكية لتعزيز

 . المشتركة للمساعدة جديدة استراتيجية
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 مع مواءمتها جرت التي نظمها، خالل من وذلك ندوق،الص من المدعومة البرامج تنفيذ الحكومة وتتولى -22

. الزراعي القطاع في التنمية شركاء ينفذها التي التكميلية المبادرات مع وتنسيقها والوطنية السياسات

 األفريقي، التنمية مصرف من كال الصندوق، إلى باإلضافة القطاع، في النشطون التنمية شركاء ويشمل

 والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة المتحدة لألمم والزراعة األغذية مةومنظ األوروبي، واالتحاد

 انظر (والسويد والنرويج، وفنلندا، العالمي، األغذية وبرنامج الدولي، والبنك ،األمريكية للتنمية الدولية

 الحكومة منظ مع ومواءمتهم التنمية شركاء بتنسيق للنهوض الجهود بذل ويجري). 3 الرئيسي الملف

 الفرعية المجموعات خالل ومن الزراعي المجال في المتعاونين الشركاء فريق خالل من وإجراءاتها

 ثالثة من مكونة دّوار أساس على ثالثية لجنة المجموعة قيادة وتتولى. والري الحيوانية بالثروة المعنية

 االستشاري الفريق في زراعيال المجال في المتعاونين الشركاء فريق مصالح تمثل رئيسيين شركاء

 أطراف من ويتألف والتعاونيات الزراعة وزارة لقيادة بدوره يخضع الذي الزراعي، بالقطاع المعني

 مكتب إنشاء بعد الفريق في ومهماً نشطاً عضواً الصندوق أصبح وقد. والخاص العام القطاعين من معنية

 . خبرة ذا قطرياً موظفاً يضم 2008 عام لوساكا في للصندوق قطري

 المتحدة األمم عمل إطار إعداد تولى الذي القطري المتحدة األمم الفريق بعضوية أيضا الصندوق ويتمتع -23

 المقيمة الوكاالت جميع بين العمل إطار ويجمع. 2015- 2011 للفترة حديثاً أطلق الذي اإلنمائية للمساعدة

. زامبيا في المتحدة لألمم اإلنمائية نشطةاأل يهتوج طريق عن بينها،" األداء توحيد "أجل من المقيمة وغير

 بما المتعلقة للتحديات تتصدى التي األنشطة خالل من للحكومة اإلنمائية الجهود دعم إلى اإلطار ويسعى

 وتزايد الغذائي، األمن وانعدام المدقع والفقر البشرية، المناعة نقص فيروس انتشار مستوى ارتفاع: يلي

 وكاالت وتسعى. التسيير نظم وضعف البشرية، اإلنمائية االتجاهات وتدني المناخ، روتغي البيئي التدهور

 التعاون فرص الغتنام حثيثاً سعياً–العالمي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية ومنظمة الصندوق–روما

 )59 الفقرة انظر (بينها فيما

  الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في البلد - ثالثا

  نتائج السابقة واألثر واألداءال -ألف 

 وتحسين الدخول زيادة إلى 2004 لعام القطرية االستراتيجية الفرص لبرنامج المنطقي اإلطار يهدف -24

 أي تعين لم وإن مجاالت خمسة حددت وقد. الريفية المناطق في الضعف مواطن من والحد الغذائي األمن

 . محددة أهداف

 فبنى. والمخرجات المستلزمات أسواق إلى المزارعين صغار وصول تحسين في األول الهدف ويتمثل -25

 ووضع) 2008-2000 (الفردية ألصحاب الحيازات الصغيرة المشروعاتو التسويق برنامج خبرة على

). 2017-2010 (الصغيرة الحيازات أصحاب لدىبأنشطة األعمال الزراعية  النهوض لبرنامج األساس

 صغار مخرجات على القائمة الزراعيةالتجارية  األعمال حجم دةزيا إلى األخير البرنامج هذا ويهدف

 ما بعد المراحل في القيمة سالسل من مختارة مجموعة مع العمل طريق عن قيمتها وزيادة المنتجين

 تنفيذه وتيرة تتسارع أن المتوقع من كان وإن االستهالل، مرحلة في مشكالت البرنامج واجه وقد. اإلنتاج
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 غير الحرجية المنتجات من الصغيرة الحيازات أصحاب دخول زيادة في الثاني الهدف ويتمثل. 2011 في

 أن بعد سابق وقت في ُأغلق قد الصلة ذو) 2006- 2000 (الغابات موارد إدارة مشروع وكان. الخشبية

 الخدمات إلى النفاذ تحسين إلى الرامي وهو الثالث، الهدف أما. التنفيذ مستوى على ضعيفا أداء سجل

 الهدف ويشكّل). 2013- 2007 (الجاري الريفي التمويل برنامج إطار في متابعته فتجري ،الريفية المالية

 الثروة في االستثمار لمشروع األساس ،الريفية الحيوانية الثروة قطاع إنعاش في المتمثل الرابع،

 إصابة معدل نم الحد إلى يهدف كان والذي ،)2014-2007 (الصغيرة الحيازات ألصحاب الحيوانية

 بالغ استعراض إجراء وبعد. الجر بحيوانات الصغيرة الحيازات أصحاب وتزويد باألمراض الحيوانات

 واألخير، الخامس الهدف متابعة تجر ولم. ملحوظاً تحسناً البرنامج أداء تحسن المدة، لمنتصف األهمية

 اإلنتاج زيادة أجل من الحفظية والزراعة الطبيعية الموارد إدارة تكنولوجيات استخدام زيادة وهو

 تناوله سيجري ما وهو الصندوق المقدم الدعم الستقبال مناسبا مجاال الهدف هذا يبقى ذلك، ومع. الغذائي

  . هذا القطرية االستراتيجية الفرص برنامج إطار في أخرى مرة

 واضحين واتجاهاً داًإرشا ووفر عام بشكل بالمالءمة القطرية االستراتيجية الفرص برنامج توجه واتسم -26

 الوقت، بمرور تدريجيا تحسنا تحسن الذي المشروعات، أداء يعتمد ولم. المدعومة المشروعات لفرادى

 المختلفين المؤسسيين الشركاء) 1: (التالية العناصر على أيضا اعتمد بل وحسب، التصميم جودة على

 تنسيق وحدات قوة) 2 (والتنفيذ؛ ةاإلدار مجال في المتباينة وقدراتهم الصندوق معهم عمل الذين

 التنفيذ دعم قوة وازدياد للصندوق القطري المكتب أثر تنامي) 3 (بها؛ والموظفين المختلفة المشروعات

 المشروعات فرادى يتجاوز فيما محدود نجاح سوى يتحقق لم ذلك، من الرغم وعلى. الصندوق من المقدم

 بعضها ودعم بينها التآزر تحقيق على المختلفة دخالتالت فيه تعمل متماسك قطري برنامج تصميم في

 ومن. المنفصلة المشروعات من عدد من اآلن حتى أساسية بصورة البرنامج يتألف ذلك، ومع. البعض

  . هذا القطرية االستراتيجية الفرص برنامج إطار في المجال هذا على تحسينات إدخال الممكن

  الدروس المستفادة -باء 

 في العاملة الحكومية الوكاالت أن في الصندوق تدخالت جميع من المستقاة العامة روسالد أحد يتمثل -27

 لتوصيل جديدة طرق انتهاج أو جديدة وظائف أداء في تحديات تواجه والريفية الزراعية التنمية مجال

 وإنشاء) 2 (المشروعات؛ تصميم في البساطة تحري) 1: (يلي ما ضرورة إلى ذلك ويشير. ماتالخد

 إدارة على المشروعات مديري لمساعدة التنفيذ ودعم) 3 (التنفيذ؛ وظائف دعم يمكنها تنسيق داتوح

 الخدمة ومقدمي الموظفين أداء دوما يكن ولم. للمشروعات الوطنية الملكية وبناء) 4 (التنمية؛ نتائج

 منتظمة استعراضات إجراء العقود تتيح أن البالغة األهمية ومن. المطلوب المستوى عند معهم المتعاقد

 تسفر أن ويمكن بالبطء الحكومية القرار صناعة عملية تتسم أن ويمكن. اإلنهاء أو التجديد وفرص لألداء

 الحفاظ حالة في الزمنية واألطر العمليات بهذه االلتزام المهم من أنه غير المشروعات؛ تنفيذ تأخر عن

 غير من أنه يعني مما ،دوماً بالقوة المالية المساءلةو اإلدارة نظام يتسم ال ذلك، عن وفضال. الملكية على

 وتحري منفصلة، حسابات إلعداد ذلك عن عوضاً حاجة وثمة. الوطنية النظم على الكلي االعتماد المالئم

 يرق لم ذلك، إلى وباإلضافة. المالية اإلدارة لنظم النشط الدعم وتوفير النقدي، تدفقات إدارة في العناية
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 كما الكافية؛ بالقوة التسيير ترتيبات تتمتع ولم الكافي؛ المستوى إلى المشروعات بين فيما لموالتع التعاون

 . قريب وقت حتى كافية غير الصندوق من المقدم والدعم المتابعة أنشطة ظلت

 والمشروعات الحكومية السياسات جميع في تنعكس راسخة، رفاهية بثقافة زامبيا تتمتع ،وتاريخياً -28

 ذلك أدى وقد. الريفيين السكان جانب من التزام دون ومنح استثمارات قدمت التي المانحين من المدعومة

 إلى اآلن الحكومة وتسعى. العامة الموارد وإهدار المبادرات إفشال إلى أدت االتكالية، من ثقافة نشوء إلى

 دور وإسناد االدخار ثقافة وتشجيع تجارياً عمالً باعتبارها للزراعة بالترويج ،"العقلية في تغيير "إحداث

 نشطا دعما دعمها يجري أن الجهود هذه وتتطلب. الزراعي القطاع في األخرى المعنية لألطراف أكبر

 .الخاص القطاع بقيادة الزراعية للتنمية األوسع الرؤية إطار في ووضعها

 لمشروعاتا تعزيز لبرنامج مؤخراً صدر الذي البرنامج إنجاز تقرير من التثبت عملية وأبرزت -29

 أحد الصندوق في المستقل التقييم مكتب أجراه الذي الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح والتسويق

 السلع قيمة سالسل في فعالية أكثر بصورة المزارعون شارك إذا أنه في يتمثل الذي المستفادة الدروس

 وتلبية إنتاجيتهم ادةولزي بل فحسب األسواق إلى الوصول أجل من للدعم يحتاجوا لن فإنهم األولية،

 لصالح والتسويق المشروعات تعزيز برنامج إطار في األمر لهذا التصدي يتم ولم. السوق متطلبات

 تعذر حيث أخرى مرة اختفت ما سرعان ولكن للكاسافا سوق ظهرت حيث الصغيرة، الحيازات أصحاب

بأنشطة األعمال  النهوض نامجبر وصمم. المنتجات من الالزمة بالكميات السوق إمداد المزارعين على

 في المذكور والتسويق المشروعات تعزيز برنامج لمتابعة الصغيرة الحيازات أصحاب لدىالزراعية 

 برنامج إطار وفي. لإلنتاج مباشراً دعماً يوفر ال أنه كما الدرس، هذا إدماج معه يتعذر بما شديدة عجالة

 الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية لتعزيز نامجبر دعم سيجري هذا، القطرية االستراتيجية الفرص

 .القضايا هذه على تحديداً يركز

 الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح والتسويق المشروعات تعزيز لبرنامج اإلنجاز تقارير أشارت -30

 باألسواق النائية الريفية المجتمعات لربط الريفية الطرق أهمية إلى الغابات موارد إدارة ومشروع

 فإنها مختلطة، نجاحات تحقق العمالة على القائمة الطرق أنشاء أساليب أن من الرغم وعلى .والخدمات

 برنامج إطار في األهمية بالغة دروس استخلصت فقد ذاته؛ حد في الطريق بخالف فوائد أيضاً تحقق

 تحديد يمثل ذلك، من الرغم وعلى. الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح والتسويق المشروعات تعزيز

 ترتيبات عمل األمر ويقتضي الطرق، صيانة مع الحال هو كما رئيسية، قضية الطرق واختيار األولويات

 مشروع إطار في مفيدة دروس استخلصت وهنا،. أصالحها أو الطرق إنشاء في استثمارات إجراء قبل

 إلى استنادا الطرق إلنشاء التعاقد على يعتمد الذي الدولي البنك من الممول الزراعية التنمية دعم

 من الوصول لسكك محدوداً دعماً سوى يقدم أن للصندوق يتسن لم حين وفي. واألداء المخرجات

 الصندوق عمل نطاق تتجاوز الريفية الطرق في الكبرى االستثمارات فإن األسواق، إلى المزارع

 هذا في االستثمار في الراغبين اآلخرين التنمية شركاء مع شراكات إرساء المهم من وسيكون وواليته،

  .الحيوي المجال
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  اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق -رابعا 

  ميزة الصندوق النسبية على الصعيد القطري -ألف 

 خالل من سيما وال الحكومة، خالل من العمل على الصندوق دأب الماضي، القرن ثمانينات مطلع ومنذ -31

 بذلك، يقوم وإذ. يدعمها التي للمشروعات لوطنيةا الملكية إلرساء وسعى والتعاونيات، الزراعة وزارة

 يعمل مصداقية وذا داعماً إنمائياً شريكاً اليوم وأضحى الرئيسية الوزارات مع قوية عالقات أرسى فقد

 الجارية القطرية البرامج في - اعتراف فثمة ذلك، عن وفضال. والسياسات المشروعات مستويي على

 أمام الباب يفتح الصندوق بأن – التحديد وجه على والجنوبية الشرقية أفريقيا وفي النامي، العالم عبر

 مع القيمة متزايدة سلعة يمثل ما وهو: المجاورة البلدان في والمعرفة الدروس واستقاء الخبرات اكتساب

 وسيعمل. أمامها تقف التي الريفية اإلنمائية التحديات لمواجهة ابتكارية بحلول للخروج زامبيا سعي

 . البرنامج ألثر المهمة األصول هذه زيادة على القطرية االستراتيجية الفرص مجبرنا

 فيها اكتُسبت التي المجاالت تلك في للصندوق النسبية الميزة تكمن المواضيعية، بالمجاالت يتعلق وفيما -32

 التي المجاالت وفي نطاقه، توسيع أو اشتراكه تعميق في استخدامها يمكن دروس واستُخلصت خبرات

 الحيازات أصحاب منتجات طرح أولها: ثالثة المجاالت وهذه. وتدعمها المجاالت بهذه بدورها ترتبط

 فيها يعمل التي المجاالت أحد يمثل ما وهو الزراعية، التجارية باألعمال والنهوض تجاريا الصغيرة

 والمشتقة زراعيةال السلع الصدوق خبرة وتشمل. خاللها ومن الحكومة مع وحيد إنمائي كشريك الصندوق

 الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح والتسويق المشروعات تعزيز برنامج إطار في الطبيعية الموارد من

 في وكذلك أقرب، وقت في الصغيرة الحيازات أصحاب لدىبأنشطة األعمال الزراعية  النهوض وبرنامج

 وبرنامج بمنح، الممولة الطبيعية تللمنتجا اإلقليمية التجارة ورابطة الغابات موارد إدارة مشروع إطار

 أصحاب زراعة نظم إنتاجية تعزيز وثانيها). PHYTOTRADE AFRICA (أفريقيا في النبات تجارة

 ليحدث للصندوق سانحة فرصة ثمة وهنا،). الحيوانية والثروة المحاصيل (واستدامتها الصغيرة الحيازات

 الصغيرة، الحيازات أصحاب للمزارعين الرئيسية االقضاي عن بحوث إجراء رعاية طريق عن كبيراً فرقاً

 النهج وتجريب واألسواق، واإلرشاد البحوث بين الصالت وتعزيز وتنسيقها، اإلرشاد منهجيات وإرساء

 هو الثالث والمجال. السوق نحو والتوجه التعددية من أكبر بقدر يتسم الخدمة لتقديم شكل إلعداد المصممة

 من الرغم وعلى. كبيراً برنامجاً يدير الذي  الوحيداإلنمائي الشريك الصندوق يمثل حيث الريفي، التمويل

 المالية المؤسسات ببناء الخاصة المكونات سارت بطيئة، انطالقته جاءت الريفي التمويل برنامج أن

 يدةجد مالية خدمات إطالق وتشجيع زامبيا، في الريفي للتمويل الالزمة السياسات بيئة وتعزيز المجتمعية،

 إطار في بالفعل المستفادة الدروس وستوفر. يرام ما على جميعها واالنتشار االبتكار مرفق خالل من

 . هذا القطري البرنامج فترة خالل للقطاع الدعم من مزيد لتقديم مهماً منبراً الريفي التمويل برنامج

 بمكان األهمية ومن. لزامبيا يالقطر للبرنامج األساس المحددة الثالثة المجاالت تشكل أن المفترض ومن -33

 من المثال، سبيل فعلى. البعض بعضها بين مهمة تآزر أوجه إلرساء الثالثة المجاالت اجتماع يتسنى أن

 دعم إلى مهمة دخول نقطة توفر أن القيمة سالسل من مختارة مجموعة في سوقية فرص إنشاء شأن

 تؤدي أن ويمكن األسواق في المؤثر لالشتراك مسبقاً شرطاً اإلنتاجية زيادة وتمثل المزرعي، اإلنتاج
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 إطار في هذه التآزر أوجه تعزيز وسيجري. التأمين من االستفادة تيسير إلى األسواق عالقات إقامة

  .القطرية االستراتيجية الفرص برنامج

  األهداف االستراتيجية -باء 

 مع يتوافق ما وهو ،2015 إلى 2011 من الفترة لزامبيا القطرية االستراتيجية الفرص برنامج سيغطي -34

 في األداء أساس على الموارد تخصيص نظام ودورتي للحكومة السادسة الوطنية التنمية خطة فترة

 المتعلق الخطة وهدف الوطنية الزراعية السياسة مع القطري البرنامج مواءمة وستجري. الصندوق

 للمساعدة المتحدة األمم عمل إلطار ولويةاأل ذات الموضوعات مع البرنامج وسيتوافق. الزراعي بالقطاع

 اإلطار هذا وفي. 2015-2011 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار من أولوياته وستشتق. اإلنمائية

 الفقراء الريفيين لسكانل الدخول زيادة إلى يهدف لزامبيا القطري الصندوق برنامج سيستمر الكلي،

 الذيل أيضا انظر (استراتيجية أهداف ثالثة وسيتضمن. عفهمض مواطن من والحد الغذائي أمنهم وتحسين

 ).لثالثا

 اتساعاً أكثر أسواق إلى والنساء الرجال من الفقراء الريف سكان وصول تعزيز :1 االستراتيجي الهدف -35

 الهدف هذا وسيتحقق .الكفاءة من أكبر بقدر تتميز قيمة سالسل داخل فيها، والمشاركة وتنافسية

 المحاصيل (معينة سلع قيمة سالسل طول على التدخالت من طائفة اعتماد خالل من االستراتيجي

 أصحاب من للمنتجين الخاصة األهمية ذات) الحرجية والسلع األسماك ومصايد الحيوانية والثروة

 أصحاب للمزارعين حوافز توفير في األسواق إلى الوصول تحسين وسيسهم. الصغيرة زاتاالحي

 تقديم خالل من سيتيسر ما وهو واستدامتها، المزرعية نظمهم إنتاجية زيادة أجل من الصغيرة الحيازات

 أصحاب لدىبأنشطة األعمال الزراعية  النهوض البرنامج وسيمثل. البرنامج إطار في التكميلي الدعم

 الفرص استكشاف أيضا ويمكن. الهدف هذا لتحقيق الرئيسية األداة مؤخرا أطلق الذي الصغيرة الحيازات

 . 2015-2013 الفترة خالل تجاريا الخشبية غير الحرجية المنتجات استغالل إلى يهف مشروع لتصميم

 إنتاج نظم إنتاجية بتحسين المتعلقة والخدمات التكنولوجيات إلى الوصول تعزيز :2 االستراتيجي الهدف -36

 وسيتضمن. خدماتوال التكنولوجيات تلك واستخدام وصالبتها، واستدامتها الصغيرة الحيازات أصحاب

 المزارعين قدرات وتعزيز ،)العرض (وتنويعها الخدمات تقديم عملية تعزيز االستراتيجي الهدف تحقيق

 تحسين على التركيز ذلك وسيتطلب). الطلب (إنتاجية ألغراض واستخدامها الخدمات هذه على لالعتماد

 إدراة إلى إضافة واستخدامها، ةالحيواني والثروة المحاصيل إلنتاج محسنة تكنولوجيات إلى الوصول

 خالل من ذلك وسيتحقق. الصغيرة الحيازات أصحاب أسر جانب من استدامة أكثر نحو على األراضي

 الصغيرة الحيازات ألصحاب الحيوانية الثروة في لالستثمار الجاري مشروعال) 1: (وهما مشروعين،

 وأكبر جديد مشروع إجراء )2 (؛)بعةللمتا مشروع إقامة احتمال مع (2014 حتى استمراره المزمع

 إنتاجية تعزيز إلى يسعى الذي- الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز برنامج وهو حجما،

 . وآثاره المناخ تغير أمام الصمود وتحسين لألراضي، المستدام واالستخدام ،المحاصيل

 المالية الخدمات إلى النساءو الرجال من الفقراء الريف سكان وصول تعزيز: 3 االستراتيجي الهدف -37

 تنمية إزاء منظم نهج اعتماد خالل من االستراتيجي الهدف هذا وسيتحقق .واستخدامها المستدامة
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 الصغري، التمويل ومؤسسات المجتمعية، المالية المؤسسات تشمل التي الريفية، المالية الخدمات

 دعم على وسيعمل. الريفية المالية تبالخدما الخاص السياسات إطار خالل ومن التجارية، والمصارف

 الريفية المشروعات دعم إلى إضافة والتسويق، الزراعي باإلنتاج المتعلقة األخرى االستراتيجية األهداف

 واحتمال ،2013 حتى سيستمر الذي الريفي، التمويل برنامج التنفيذ أدوات وستتضمن. المزرعية غير

 . المحتملة المضافة والقيمة واالحتياجات والسياسات األداء ارإط ذلك استلزم إذا للمتابعة نشاط إجراء

 لتعزيز المعنية األطراف من وغيرها زامبيا حكومة مع الصندوق سيعمل المجاالت، هذه جميع وفي -38

 المزارعين ومنظمات الخاص للقطاع فيها يمكن التي المجاالت تحديد طريق عن الذكية، الحكومة

 جديدة نهج وتجريب الريف؛ لسكان المقدمة الخدمات على تحسينات الإدخ الحكومية غير والمنظمات

 على قدراتهم وتعزيز للحكومة جديدة أدوار وتصميم والخاص؛ العام القطاعين بين الشراكات إلرساء

 متى الخدمات مقدمي قدرات وتعزيز ؛سوقياً فشالً حدث متى المباشر التدخل ذلك يشمل أن ويمكن. أدائها

 التي المجاالت في والرصد والرقابة التنظيم مستوى على أقوى بدور واالضطالع ة؛الضرور اقتضت

 . الخدمات توصيل أدوار اآلخرون الالعبون فيها يؤدي

 أن ضمان) 1: (يلي ما القطري البرنامج عبر تعميمها تقتضي التي األخرى الرئيسية القضايا وتتضمن -39

 اإلنتاج فرص من إقصاؤهن يجري وأال" تجاريا عمال باعتبارها الزراعة "من رزقهن النساء تكسب

 أداء من وتمكينهن ،مالياً وتمكينهن خاللها، من االستفادة يمكنهن معينة أنشطة وتحديد المربحة، والتسويق

 أنشطة في مشاركتهن ورصد والمجتمع، األسرة مستويي على القرار صناعة عملية في فعالية أكثر دور

 أال وضمان منها، االستفادة الريفية المناطق في للشباب يمكن قتصاديةا فرص وإنشاء) 2 (المشروع؛

 أنشطة تؤدي أال وضمان) 3 (المشروع؛ من المدعومة األنشطة في المشاركة من إقصاؤهم يجري

 الريفية األسر استفادة إمكانية وكذلك اإليدز،/البشرية المناعة نقص فيروس انتشار تسهيل إلى البرنامج

 وضمان) 4 (اإلمكان؛ قدر المشروعات، أنشطة من اإليدز/البشرية المناعة نقص يروسف من المتضررة

 الالزمة الدخل وموارد اإلنتاج وإمكانيات الالزمة المعرفة النساء، سيما ال الريفية، األسر اكتساب

  .الريف أطفال سيما وال السكان، من بالكثير يضر الذي المزمن التغذية لنقص للتصدي

   وتوسيع النطاقالبتكارفرص ا -جيم 

 أن المرجح من كان وإن حتى القطري، البرنامج إطار في النطاق وتوسيع لالبتكار كثيرة فرص ثمة -40

 أو تجريبها، جرى جديدة ونهج تكنولوجيات باعتماد حدة، على سياق بكل خاصة االبتكارات معظم تكون

 لفرادى تنفيذ خالل ةمحدد فرص وستصمم. أخرى أماكن في واسع، نطاق على تطبيقها حتى

 . االبتكار لفرص واسعة مجاالت أدناه ويرد المشروعات؛

 السلسلة بطول الزراعية، القيمة سالسل في النطاق وتوسيع لالبتكار الفرص من متنوعة مجموعة وثمة -41

بأنشطة األعمال الزراعية لدى  النهوض برنامج يمثل وهنا،. بالتجزئة البيع إلى اإلنتاج من المتواصلة

 المشروعاتو التسويق برنامج في نجاحاً األكثر األجزاء لنطاق توسيعاً الصغيرة الحيازات صحابأ

 الفرص من مزيداً حتماً وسيوفر سابق، وقت في أجري الذي الصغيرة الحيازات صحابأل الفردية

 العام عينالقطا بين التعاون تعزيز وجرى. المختارة القيمة سالسل كفاءة لتحسين ابتكارية نهج العتماد
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 المذكورلدى أصحاب الحيازات الصغيرة بأنشطة األعمال الزراعية  النهوض برنامج بموجب والخاص

 توصيل من جديدة أشكال تجريب في كذلك وسيستخدم. المنفذة والتدخالت القيمة سالسل تحليل سياق في

 وستوفر فرص .المقترح ةالصغير الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز برنامج إطار في اإلنتاج لدعم الخدمة

نقطة لدى أصحاب الحيازات الصغيرة بأنشطة األعمال الزراعية السوق المحددة في برنامج النهوض 

 ولم .دخول لخدمات دعم اإلنتاج بموجب برنامج تعزيز إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة المقترح

 . اإلرشاد خدمات إزاء لسوقا طلب على القائمة النهج من النوع هذا قبل من زامبيا في يستخدم

 جرى التي الحفظية الزراعة أساليب أن كما زامبيا، شمال في كبرى قضية التربة خصوبة إدارة وتمثل -42

. هناك الزراعية والنظم البيئية الزراعية الظروف مع جيدة بصورة تتواءم ال واسع نطاق على تعزيزها

 الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز لبرنامج رئيسية فرصة تمثل وهي – حقيقية حاجة وثمة

. المحلية الظروف مع متواءمة حفظية زراعة أساليب تصميم إلى تهدف بحوث إلجراء – المقترح

 في ودمجها االبتكارية، النهج بعض نطاق لتوسيع مهمة فرصا يوفر أن البرنامج هذا شأن فمن وكذلك،

 من الممولة المشروعات إطار في الصغيرة لحيازاتا أصحاب المزارعين إنتاجية لدعم الحكومية، النظم

، وبرنامج لوابوال محافظة في والريفية الزراعية التنمية وبرنامج الزراعي، الدعم برنامج مثل مانحين

 . دعم التنمية الزراعية الذي يمّوله البنك الدولي

. الريفية المناطق في يماس ال زامبيا، في نسبياً منتشرة غير المجتمعية المالية المؤسسات تزال وال -43

 مهمة فرص تظهر فقد الريفي، التمويل برنامج من المقدم الدعم خالل من نتائج من تحقق ما إلى واستناداً

 التمويل لبرنامج واالنتشار االبتكار مرفق ويسعى. مستقبلي تدخل نشاط إطار في الخبرة نطاق لتوسيع

 وتكنولوجيات ونهج منتجات تجريب على المالية اتالمؤسس من عدداً تشجيع إلى صريحة بصورة الريفي

 ستوفر التجريبية المشروعات هذه بعض أن المؤكد ومن. الريفي انتشارها نطاق توسيع من تمكنها جديدة

 المشروعات تدخالت خالل من يكون فقد الخاص القطاع خالل من يكن لم إن النطاق، لتوسيع األساس

 .المستقبلية

 أسبوعيا الهواتف األسر من المائة في 40 يستخدم (واسع نطاق على زامبيا في قلةالمتن الهواتف وتنتشر -44

 وتوسيع لالبتكار مهمة منصة بالفعل توفر وهي ،)السكان من األدنى الربع شرائح في حتى األقل، على

 خدمة أنشئت الصغيرة، الحيازات أصحاب لصالح والتسويق المشاريع برنامج إطار وفي. النطاق

 تضطلع وسوف. الحقاً نطاقها توسيع وجرى القصيرة، النصية الرسائل باستخدام األسواق لمعلومات

 الصغيرة الحيازات أصحاب لدىبأنشطة األعمال الزراعية  النهوض برنامج جهود تكميل في مهم بدور

 ويجري. القيمة سالسل من مختارة جموعةم في الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين دمج إلى الرامية

 وجاري الريفي، التمويل برنامج إطار في المتنقلة، الهواتف باستخدام المصرفية الخدمات تجريب حالياً

 داخل األداء رصد أو/و المساءلة تحسين في القصيرة النصية الرسائل استخدام كيفية لتحديد الجهود بذل

  .اإلرشاد خدمة
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  استراتيجية االستهداف -دال 

 االستهداف الستراتيجية المهمة الجوانب أحد يتمثل بأسرها، البالد عبر يفيالر الفقر مستويات ارتفاع مع -45

 يعودا لكي اتساعاً أكثر نحو على الريفي االقتصاد وتعزيز الزراعي القطاع في النمو قاعدة توسيع في

 مة،الحكو تدعمها التي ذاتها، حد في االستراتيجية فتستند. الريفية األسر من ممكن عدد أكبر على بالنفع

 األسر من كبيرة ألعداد النسبة أهمية ذات المشروع أنشطة تكون أن تكفل بحيث: الذاتي االستهداف إلى

. أقلية تشكل التي األغنى لألسر جاذبية أقل تكون حين في منها، استفادتهم وإمكانية الفقيرة، الريفية

 من وغيرهم الصغيرة يازاتالح أصحاب من مزارعين من العامة المستهدفة المجموعة تتألف ،وعملياً

 يمكنهم محلية منظمات إلى لالنضمام اإلمكانية لديهم الذين أو بالفعل لمنظمات ينتمون الذين الريف سكان

 المجموعة، هذه عن بأنفسهم األغنى المزارعون ينأى ما وعادة. والخدمات باألسواق االتصال خاللها من

 في الصندوق خبرة على استخدامه المقرر النهج ويعتمد. المنظمات هذه لمثل لالنضمام حاجتهم تقل إذ

 عدد إلى للوصول وحسب فعاالً سبيالً يمثل ال الريفيين السكان منظمات دعم أن إلى تشير التي زامبيا،

 عمالً باعتبارها الزراعة "مفهوم استدخال من لتمكينهم مهمة وأداة بل الفقيرة، الريفية األسر من كبير

 . الدخارا وثقافة" تجارياً

 المائة في 80 نسبتهم والبالغة الفقر خط تحت الواقعة األسر من المشاركين معظم يكون أن المنتظر ومن -46

 الذين وأولئك المنتجات بعض بالفعل تبيع التي األسر ذلك ويشمل. الصغيرة الحيازات أصحاب أسر من

 القيام يمكنهم أو حيان،األ بعض في فوائض يبيعون ولكنهم غذائية محاصيل أساسية بصورة يزرعون

 االهتمام وسيولى خاصة؛ بصورة المزارعات استهداف وسيجري. السوق فرص لهم أتيحت ما إذا بذلك

 مالئمة أداة للصندوق القطري البرنامج يعد وال. منها االستفادة للشباب يمكن التي األنشطة لتحديد أيضاً

 البرامج طريق عن فعالية أكثر نحو على مساعدتها تجري التي ،فقراً األسر ألشد إلى للوصول

 .تنفيذها الحكومية غير والمنظمات الحكومة تتولى التي الجارية االجتماعية

 االستفادة الفقيرة لألسر يمكن التي األنشطة وتعزيز لتحديد المشروعات جميع في أيضاً الجهود وستبذل -47

 برنامج إطار في تعزيزها المقرر جياتالتكنولو بعض تكتسب أن المتوقع من المثال، سبيل فعلى. منها

 الكاسافا من المحسنة األنواع قطع تكنولوجيات مثل – المقترح الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز

 يمثل أن ويمكن. العمالة الشحيحة واألسر الفقراء المزارعين لدى خاصة أهمية – الكاسافا مبشرات أو

 حتى النساء، وتمثل. النساء سيما ال الفقر، شديدة األسر تهدافالس فعالة أداة االدخار مجموعات نظام

 التمويل برنامج يدعمها التي المجتمعية المالية المؤسسات في المدخرين من المائة في 74 تاريخه،

 طلب إنشاء إلى الزامبي، السياق في الزراعي، اإلنتاج زيادة تؤدي ما عادة ذلك، عن وفضالً. الريفي

 شديدة لألسر االقتصادية الفرص توسيع إلى يؤدي مما األجيرة، المزرعية العمالة من أكبر أعداد على

  .الفقر

 القاعدة على بالفائدة القطري للبرنامج المصاحبة المخرجات من طائفة تعود أن المرجح من ،وأخيراً -48

 تحسينات إجراء ذلك ويتضمن .المستهدفة البرنامج مجموعة نطاق خارج الريفيين السكان من األوسع

 القانونية واألطر السياسات) 2 (الريفية؛ والتسويقية والزراعية المالية الخدمات عمل أداء) 1: (يلي فيما
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 النمو حفز إلى العناصر هذه جميع تؤدي أن المرجح ومن. لالوص طرق) 3 (الصلة؛ ذات والتنظيمية

  .الريفي الفقر من والحد الريفي االقتصادي

  ةالصالت السياساتي -هاء 

 حوار في الزراعي، المجال في المتعاونين الشركاء فريق في نشطاً عضواً باعتباره الصندوق، سيشارك -49

 الذرة بإنتاج الصلة ذات الرئيسية القضايا بشأن ذلك في بما الحكومة، مع الفريق لهذا الجاري السياسات

 وتحديد للتعلم؛ أدواتك الصندوق من المدعومة المشروعات جميع ستسهم ذلك، عن وفضالً. وتسويقها

 النمو تحقيق من تمكن سياسات بيئة تهيئة في واإلسهام الرئيسية؛ والمؤسسية السياساتية القضايا

 إجراء المقدم الدعم يشمل أن الممكن ومن. واسع نطاق على الريفي الفقر من الحد و الريفي االقتصادي

 في الفاعلة األطراف وستشمل اإلقليم؛ هشب عبر الخبرات وتبادل تقني دعم وتقديم ودراسات مشاورات

 في المتعاونين الشركاء وفريق الخاص والقطاع المزارعين ومنظمات الحكومة من كل المختلقة العمليات

 ومن. المشروعات وتنفيذ تصميم خبرات خالل من محددة رئيسية قضايا تعيين وسيتم. الزراعي المجال

 ما تتضمن أن المرجح ومن االستراتيجية األهداف تعكس أن السياسات لحوار الواسعة المجاالت شأن

 : يلي

 سكان وصول لتحسين دعما يلي، ما الرئيسية القضايا تشمل أن يرجح ،1 االستراتيجي بالهدف يتعلق فيما -50

 في االستثمار لجذب تمكينية بيئة تهيئة) 1: (كفاءة أكثر قيمة سالسل داخل األسواق إلى الفقراء الريف

 لحوار مجال وإفساح والخاص العام القطاعين بين شراكات إرساء) 2 (الزراعية؛ اريةالتج األعمال

 تصميم) 3 (الصلة؛ ذات الزراعية التجارية األعمال قضايا بشأن والحكومة الخاص القطاع بين السياسات

 في الحكومة مساندة) 4 (االقتصادية؛ األنشطة في المشاركة المزارعين لمجموعات مالئم قانوني إطار

 . المجال هذا في مانحين من الممولة المشروعات عن الناشئة المعرفة على االعتماد

 الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاج نظم إنتاجية زيادة على يركز الذي ،2 االستراتيجي الهدف إطار وفي -51

 النهج تعزيز) 1: (يلي ما قبيل من مجاالت في يعمل أن القطري للبرنامج يمكن وصالبتها، واستدامتها

 وزارة داخل المؤسسية القدرات بناء دعم) 2 (الزراعي؛ اإلرشاد ألغراض وتنسيقها التصميم مالئمة

 وتعزيز األوروبي، االتحاد من الممول األداء تحسين برنامج مع الوثيق بالتنسيق والتعاونيات، الزراعة

 الخدمة تقديم تشجيع من وزارةال تمكن نُهج تصميم) 3 (والبحوث؛ اإلرشاد دوائر بين والتعلم الروابط

 تنسيق في الوزارة مساعدة) 4 (الحكومة؛ غير من الفاعلة األطراف طريق عن ورصدها وتنظيمها

 دعم) 5 (نهجها؛ في اإليجابية الجوانب ودمج منها والتعلم الخارجيين المانحين من الممولة المبادرات

 . بالوزارة الخاصة األيلولة وخطة استراتيجية

 القضية تتمثل الريفية، المالية الخدمات نطاق توسيع على يركز الذي ،3 االستراتيجي الهدف رإطا وفي -52

 إلى إنجازه يشير أن المرجح ومن. الحالي الوقت في ريفية مالية واستراتيجية سياسة تصميم في اآلنية

 سياساتية قضايا على والعمل الريفية المالية الخدمات لتوصيل جديد رقابي/تنظيمي إطار تصميم ضرورة

 المتعددة المالية والمؤسسات التجارية للمصارف الحوافز إطار) 1: (مثل تحديدا أكثر بصورة ومؤسسية

 للمؤسسات مسار تحديد أو) 2 (الريفية؛ المناطق في ومنتجاتها خدماتها نطاق توسيع أجل من األطراف
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 المجتمعية المالية للمؤسسات القانوني طاراإل أو) 3 (ودائع؛ تلقي جهات لتصبح األطراف المتعددة المالية

  .الصغري التأمين أو الحواالت بخدمات المتعلقة القضايا أو) 4 (الناضجة؛
 

  إدارة البرنامج - خامسا

   برنامج الفرص االستراتيجية القطريةرصد -ألف 

 البرنامج رصد عملية وستربط. ككل البرنامج لرصد األساس الثالث الذيل في الوارد النتائج إطار سيوفر -53

 تعزيز على وستعمل النواتج؛ مستوى على المشروعات مؤشرات إلى وستستند المشروع وتقييم برصد

 إلجراء حاجة ثمة ستكون المشروعات، مديري مع وبالتعاون. السياسات حوار ألغراض البراهين قاعدة

 هدف بكل الخاصة األداء لومراح للنواتج األساسية البيانات وتحديد كمية أهداف لوضع العمل من مزيد

 المالئمة والتقييم الرصد نظم تصميم على المشروعات معاونة على بالفعل الصندوق ويعمل. استراتيجي

 ومع. إدارتها تحسين في بالفعل تسهم التي وجودتها، والتقييم الرصد لبيانات الزمنية المالءمة وتحسين

 والتعاونيات الزراعة وزارة جهود دعم على الصندوق ليعم وفنلندا، السويد من المقدم التكميلي التمويل

 الغذائي لألمن المبكر اإلنذار ووحدة الزراعي القطاع في لديها والتقييم الرصد وظيفة تعزيز إلى الرامية

 . لها التابعة

 قطري استعراض في عام كل المدعوين من وغيرهم القطري البرنامج إدارة فريق من أعضاء وسيشارك -54

 وتقييم رصد تقارير) 1: (يلي لما تحليل إجراء ذلك وسيتطلب. القطرية االستراتيجية لفرصا لبرنامج

 البيانات) 2 (والتعاونيات؛ الزراعة وزارة وبيانات واألثر، النتائج إدارة نظام وتقارير المشروعات،

 ق،الصندو عمالء ومسح القطري، البرنامج قضايا وصحائف المشروعات، وضع تقارير عن الصادرة

 المشروعات، على الرقابة تقارير) 3 (األداء؛ أساس على الموارد تخصيص نظام تقييم ودرجات

   بها؛ الخاصة المستقل التقييم مكتب وتقديرات اإلنجاز، وتقارير المدة، منتصف واستعراضات

 ستسخدمو. لأللفية اإلنمائية لألهداف المرحلية والتقارير لإلحصاءات المركزي المكتب استعراضات) 4(

 إطار إلى استناداً القطرية، االستراتيجية للفرص سنوي لبرنامج مرحلي تقرير إعداد في االستنتاجات

 مطلع في القطرية االستراتيجية الفرص لبرنامج المدة منتصف استعراض وسيجرى. ومؤشراته النتائج

2013.  
 

  القطرية االستراتيجية الفرصبرنامج إدارة  -باء 

 فيدعم. المشروعات ذخيرة في إدراجهما يحتمل لمشروعين مفاهيم مذكرتي سالخام الذيل يعرض -55

 سيجري الذي 2 االستراتيجي الهدف الصغيرة، الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز برنامج األول، المشروع

 الهدف يدعم الذي الريفي، التمويل نطاق توسيع برنامج وهو – الثاني تصميم ويمكن. 2011 في تصميمه

 ويمكن. 2015- 2013 للفترة األداء أساس على الموارد تخصيص نظام دورة خالل – 3 يجيةاالسترات

 تحسين على الريفيين السكان مساعدة في المتمثل ،1 االستراتيجي الهدف إما يدعم ثالث مشروع تصميم

 المتابعة سبيل على ،2 االستراتيجي الهدف أو الخشبية، غير الحرجية المنتجات بأسواق روابطهم
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 الثروة أصحاب مساعدة بهدف ،الصغيرة الحيازات ألصحاب الحيوانية الثروة في االستثمار لمشروع

 المتعلقة القرارات اتخاذ وسيجري. األسواق إلى الوصول تحسين أجل من إنتاجهم زيادة على الحيوانية

 . 2012 أواخر في يكون، أن ينبغي التدخل من نوع وأي الثالث، الجديد المشروع بنطاق

 اجتماعات عقد في تتمثل أوالها. القطري البرنامج إدارة تعزيز على محددة مبادرات ثالث وستعمل -56

 االجتماعات هذه وستؤدي. وزمالئهم المشروعات مديري جميع تضم المشروعات، إدارة لفريق شهرية

 المستفادة، الدروسو المحققة والنتائج العملية، الخبرات وتبادل التشغيلية، المشكالت حل في حاسماً دوراً

. األثر تعزيز بغية المشروعات بين التآزر أوجه وتصميم النطاق، وتوسيع االبتكار فرص واستكشاف

 الرئيسية المعنية واألطراف الوزارات مع وثيق نحو على المشروعات مديري الشتراك حاجة ثمة ،وثانياً

 على سيجتمع الذي القطري، برنامجال إدارة فريق نطاق توسيع وسيجري. الريفي/الزراعي القطاع في

 التي المشروعات تصميم فريق وأعضاء بل فقط المشروع إدارة فريق تستوعب ال بحيث ،فصلي أساس

 في للمزارعين الوطني واالتحاد: الحكومة خارج من والمشاركين والتعاونيات، الزراعة وزارة تقوده

 لجان بأن إقرار ثمة ،وثالثاً. األكاديمية دوائروال الخاص، والقطاع الحكومية، غير والمنظمات زامبيا،

 العضوية نطاق استكشاف سيجري جانب، فمن: الفعالية من كاف قدر على تكن لم المشروعات تسيير

 تسيير لجان  اضطالع لضمان الجهود ستبذل آخر، جانب ومن المشروعات؛ تسيير للجان العادية

. أدائهم على المشروع مديري ومساءلة المشروعات ذتنفي توجيه في استباقاً أكثر بدور المشروعات

 .  المبادرات هذه ورصد دعم مسؤولية القطري البرنامج ومدير القطري الموظف وسيتولى

 أساسي بدور القطري، البرنامج مدير من وثيق دعمعلى  سيحصل الذي القطري، الموظف وسيضطلع -57

 إدارة وفريق المشروع إدارة فريقل جتماعاتا بعقد وسيقوم. القطري البرنامج اليومية اإلدارة في

 القطري البرنامج واستعراضات المشروعات على اإلشراف بعثات في والمشاركة القطري، البرنامج

 وفريق الزراعة المجال في المتعاونين الشركاء فريق اجتماعات في والمشاركة االستراتيجية، للفرص

 في يسهم أن يتوقع ما وهو الصندوق، إلشراف اتالمشروع جميع وستخضع. القطري المتحدة األمم

 الشراكات وتعزيز السياسات، حوار في االشتراك على الصندوق قدرات وتحسين التنفيذ، أداء تعزيز

 االستهالل، مرحلة في سيما وال التنفيذ، دعم تكثيف أن إلى التجربة وتشير. للصندوق المعرفة وتوليد

  .البرنامج إطار في كالهما وسيندرج: أساسيان عنصران يمثالن االئتمانية، اإلدارة وقوة
 

  الشراكات -جيم 

 والتخطيط المالية وزارة في ممثلة حكومة، مع القائمة تلك هي للصندوق األساسية الشراكة وستظل كانت -58

 وبواسطة الريفي، التمويل برنامجل منفذةً وكالةً أو للحكومة رسمياً ممثالً دورها حيث من سواء الوطني،

بأنشطة  النهوض لبرنامج المنفذة والوكالة والتعاونيات، الزراعة وزارة ذلك ويشمل. الرئيسية القطاعات

 الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز ومشروع الصغيرة الحيازات أصحاب لدىاألعمال الزراعية 

 الحيوانية الثروة في تثماراالس لمشروع المنفذة والوكالة األسماك، مصايد وتنمية الحيوانية الثروة وزارة

 السياحة ووزارة الصندوق بين التعاون لتنشيط مجال ثمة أيضاً يكون وقد. الصغيرة الحيازات ألصحاب

 .الغابات موارد إدارة لمشروع المنفذة والوكالة الطبيعية، والموارد والبيئة
  وب
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 المتحدة األمم وكاالتو التنمية شركاء مع الشراكات إرساء الصندوق سيواصل الحكومة، وبخالف -59

. الخاص والقطاع الحكومية، غير والمنظمات المجتمعية، والمنظمات المزارعين منظمات ومع األخرى،

 المشترك التمويل توفير على يعمل وكالهما (وفنلندا السويد مع وثيقة تعاون عالقات الصندوق وأرسى

 كذلك فنلندا وأعربت ،)الصغيرة حيازاتال ألصحاببأنشطة األعمال الزراعية  النهوض برنامج خالل من

 وثمة. المقترح الصغيرة الحيازات أصحاب إنتاجية تعزيز برنامج تمويل في بالمشاركة اهتمامها عن

 الشركاء مع والتنسيق األوروبي، االتحاد من الممول األداء تحسين برنامج مع للتعاون جيدة فرص

دون  (المثال سبيل على معهم، المعارف وتبادل والريفية الزراعية التنمية قطاع في المنخرطين اآلخرين

 الملف انظر (المتحدة لألمم التابعة الدولية التنمية ووكالة الدولي للتعاون اليابانية الوكالة) قصرها على

 األغذية منظمة تعمل لها، مقراً روما من تتخذ التي المتحدة األمم وكاالت بين ومن). 3 الرئيسي

 على يعمل وكالهما الحفظية، والزراعة الكاسافا إنتاج على تشجع التي المشروعات فيذتن على والزراعة

 التابع للتقدم دعماً األغذية شراء برنامج يصبح أن يمكن حين في الشراكات، إلرساء فرص توفير

 الحيازات أصحاب من والفول الكاسافا لمنتجي السوقية للفرص مهماً مصدراً العالمي األغذية لبرنامج

 وبرنامج الصغيرة الحيازات صحابألبأنشطة األعمال الزراعية  النهوض برنامج يدعمها التي الصغيرة

 اللجان بعضوية بالفعل تحظى التي (اتحاد اآلخرون الشركاء وسيتضمن. الصغيرة أصحاب إنتاجية تعزيز

 الحكومية غير ماتوالمنظ المناطق؛ مستوى على لها التابعة والجهات) الجارية للمشروعات التسييرية

 ،Keepers ومؤسسة ،Africacare مؤسسة مثل والمحلية، الدولية األطراف المتعددة المالية والمنظمات

 التجارية المصارف ذلك في بما الخاص القطاع وشركات الصغري، االستئماني Bankers وصندوق

 للتعاون – جديدة شراكات لصوغ مهيئاً الصندوق سيكون ذلك، عن وفضالً .الزراعية التسويق وشركات

 لبرنامج االستراتيجية األهداف تحقيق في للمساهمة فرصاً ذلك وفر متى – المعرفة وتبادل والتنسيق

  .القطرية االستراتيجية الفرص
 

  االتصاالت وإدارة المعرفة  -دال 

 ،فأوالً. فةالمختل المستويات من عدد في للبرنامج رئيسياً جانباً المعرفة وإدارة االتصاالت ستشكل -60

 إدارة فريق خالل من فعالة، بصورة المختلفة المشروعات بين المعرفة وإدارة تبادل تعزيز سيجري

 بلوغ تشجع أن شأنها من التي التشغيلية التآزر أوجه وتعزيز التنفيذ اختناقات من للحد وذلك المشروع،

 القطري، البرنامج إدارة وفريق المشروع إدارة فريق إلى وباإلضافة. للمشروعات اإلنمائية األهداف

 العمل وميزنة وتخطيط مشروع؛ من ألكثر التسيير ترتيبات من واحدة مجموعة التدابير تشمل أن يمكن

 وإجراء المشروعات؛ إدارة أفرقة بين منتظمة بصفة تشغيلية اجتماعات وعقد مشترك؛ أساس على

 ومن زامبيا، في التعلم في محدوداً سهاماًإ المنح برنامج أسهم وقد. مشتركة سنوية استعراض عمليات

 أكثر بصورة القطرية، االستراتيجية الفرص برنامج إطار في المقدمة المنح تستخدم أن المقرر

 داخل واالتصاالت المعرفة إدارة تحسين دعم سيجري ،وثانياً. الهدف هذا لتحقيق سعياً استراتيجية

 وبين والبحوث؛ اإلرشاد وبين والتعاونيات؛ زراعةال وزارة في اإلرشاد خدمة إطار في: الحكومة

 أيضا الدعم وسيقدم. والمناطق المحافظات مستويي على مانحين من الممولة األخرى والمبادرات الوزارة

 إدارة إزاء القائمة النهج على للبناء حاجة ثمة وثالثا،. الوزارة في والتقييم الرصد نظام تعزيز أجل من



  EB 2011/103/R.14 

19 

 الشبكات مع القائمة الروابط تعزيز فسيجري: الخارجية المعنية األطراف مع والتواصل المعرفة

 في الفقر من والحد التنمية شبكة إطار في الصندوق من المدعومة المعرفة إدارة وشبكات المواضيعية

 مع التواصل مهارات لتعزيز التقنية المساعدة إتاحة على الصندوق وسيعمل والوسطى؛ الغربية أفريقيا

  .لالتصاالت قطرية استراتيجية إعداد في والمساعدة القطري البرنامج دارةإ فريق
 

  إطار التمويل بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -هاء 

 وتبلغ. للغاية تيسرية بشروط قروض أساس على التمويل على للحصول باألهلية زامبيا تتمتع -61

 دوالر مليون 25.45 مقداره ما 2012- 2010 يلالتمو لدورة بالنسبة للصندوق اإلشارية المخصصات

   يظهر حين في األداء، أساس على الموارد تخصيص نظام أرقام أحدث 1 الجدول ويبين. أمريكي

 للخطر المعرضة القطاعات درجات لتغير استجابة المخصصات تتفاوت أن يمكن كيف 2 الجدول

 .الريفي والقطاع

 

  1الجدول 

  خصيص الموارد على أساس األداء حساب المخصصات بموجب نظام ت

  للسنة األولى من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

الدرجات  المؤشرات

3.75  )1(ألف الريفية للمنظمات والقانوني السياساتي اإلطار
3.75  )2(ألف الريفية والمنظمات الحكومة بين الحوار
3.50  )1(باء األراضي إلى الوصول
3.50  )2(باء للزراعة الصالحة ياهالم إلى الوصول
3.67   )3(باء الزراعي واإلرشاد البحوث خدمات إلى الوصول
4.00   )1(جيم الريفية المالية الخدمات لتنمية التمكينية الظروف
4.00  )2(جيم الريفية التجارية لألعمال المؤاتي االستثمار مناخ
4.00  )3(جيم الزراعية والمنتجات المستلزمات أسواق إلى الوصول
4.75  )1(دال الريفية المناطق في التعليم على الحصول
3.33  )2(دال التمثيل
3.25  )1(هاء الريفية التنمية ألغراض وإدارتها العامة الموارد تخصيص
3.50  )2(ها الريفية المناطق في والفساد والشفافية المساءلة
45.00   المجمعة التقييم درجات مجموع
3.75   المجمعة التقييم درجات متوسط
4   2009 للخطر المعرضة المشروعات تقييم
3.51   2010  للتنميةالدولية للمؤسسة التابع الموارد تخصيص مؤشر تقييم
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  2الجدول 

  العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلد

النسبة المئوية لتغير مخصصات البلد 
بموجب نظام تخصيص الموارد على 

  عن السيناريو األساسيأساس األداء

درجة تقييم أداء القطاع 
  الريفي

/+)- 0.3( 

تقييم المشروعات 
  المعرضة للمخاطر

)/+- 1( 
 سيناريو التمويل

 المنخفضة االفتراضية الحالة 3 3.45 23-
  األساسية الحالة 4 3.75 0

 المرتفعة االفتراضية الحالة 5 4.05 26

 
 

  المخاطر وإدارة المخاطر -واو 

 مستوى وعلى. الثالثة الفردية االستراتيجية ولألهداف ككل، القطري للبرنامج المخاطر تحديد جرى -62

 وضعف المعنية؛ المؤسسات في التنفيذ قدرات محدودية الرئيسية المخاطر تتضمن القطري، البرنامج

 صفوف في دراتالق إلى واالفتقار الحكومة؛ في المالية المساءلة إلى واالفتقار المالية اإلدارة قدرات

 الذرة تسويق وبرامج الحكومة من المقدم المستلزمات دعم تكلفة ارتفاع وتأثيرات الخدمات؛ مقدمي

 بضمان تحيط أن يمكن التي والصعوبة ؛)الغذائي االحتياطي ووكالة المزارعين مستلزمات توريد برنامج(

 للسكان المناخ بتغير المتصلة تالصدما تزايد عليها ينطوي التي والمخاطر المشروعات؛ بين التعاون

  .الريفيين
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COSOP consultation process 

1. Design of the 2011-2015 RB-COSOP was undertaken during 2010 and early 2011, 
and included the following processes.  

2. A three-week, six-person mission visited Zambia in September 2010 with the twin 
objectives of refocusing the IFAD country programme through the design of a new 
COSOP and identifying potential future operations that would support it. The 
mission followed a participatory, consultative process, involving: 

• Close interaction with the Ministry of Finance and Planning (MFNP)  

• A series of consultations with senior representatives of key implementing 
ministries, including MACO and MLFD. 

• Meetings with the IFAD Country Programme Management Team, consisting of 
representatives of the three ongoing IFAD-supported projects. 

• A series of meetings with development partner representatives, including: WB, 
ADB, WFP, FAO, EC, Norway, Sweden, Finland, JICA, SNV and USAID. 

• A Consultative Workshop at the Agricultural Consultative Forum (ACF) to which all 
technical Ministries were invited, as well as a number of farmers organizations, 
NGOs and civil society organizations.  

• Meetings at which the mission presented its preliminary findings and sought 
feedback, first with the Agricultural Cooperating Partners Group, and then with 
MACO, under the chairmanship of the PS.  

• The signing of an aide memoire, highlighting the mission’s findings and confirming 
GRZ’s agreement with these, by the Country Programme Manager and 
representative of MFNP. 

3. Various drafts of the COSOP were prepared between October 2010 and May 2011. 
The document was then subject to peer review within IFAD and partner 
organizations. In May 2011 the Acting Country Programme Manager visited 
Zambia and, in a series of discussions, reviewed with senior representatives of 
Government MFNP, MACO and MLFD) and national stakeholders (private sector, 
farmers’ organization, academia and NGOs) the draft COSOP. These served to 
confirm their support for the programme and to highlight issues requiring 
reflection in the COSOP document. Further modifications to the COSOP were then 
made to reflect the comments received from both the peer reviewers and 
stakeholder in Zambia. The COSOP was then approved by IFAD’s Operational and 
Strategy and Policy Guidance Committee (OSC), and further validated by 
Government. 

4. Presentation of the COSOP to IFAD’s Executive Board is scheduled for September 
2011. 
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Country economic background 

 
 
 

 

COUNTRY DATA 
Zambia 

     
Land area (km2 thousand) 2008 1/ 743  GNI per capita (USD) 2008 1/ 950 
Total population (million) 2008 1/ 12.62  GDP per capita growth (annual %) 2008 1/ 3 
Population density (people per km2) 2008 1/ 17  Inflation, consumer prices (annual %) 2008 1/ 12 
Local currency     Kwacha (ZMK)    Exchange rate:  1.00 USD = 4,750.40 ZMK 
     
Social Indicators   Economic Indicators  
Population growth (annual %) 2008 1/ 2.5  GDP (USD million) 2008 1/ 14 314 
Crude birth rate (per thousand people) 2008 1/ 43  GDP growth (annual %) 1/  
Crude death rate (per thousand people) 2008 1/ 17  2000 3.6 
Infant mortality rate (per thousand live births) 2008 1/ 92  2008 6 
Life expectancy at birth (years) 2008 1/ 45    
   Sectoral distribution of GDP 2008 1/  
Total labour force (million) 2008 1/ 4.69  % agriculture 21 
Female labour force as % of total 2008 1/ 44  % industry 46 
      % manufacturing 12 
Education   % services 33 
School enrolment, primary (% gross) 2008 1/ 119    
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2008 1/ 29  Consumption 2008 1/  

   
General government final consumption expenditure (as % 
of GDP) 

9 

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

66 

Daily calorie supply per capita n/a  Gross domestic savings (as % of GDP) 25 

Malnutrition prevalence, height for age (% of children under 5) 
2007 1/ 

45.8 

   
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 
2007 1/ 

14.9 
 Balance of Payments (USD million)  

   Merchandise exports 2008 1/ 5 093 

Health   Merchandise imports 2008 1/ 5 070 

Health expenditure, total (as % of GDP) 2007 1/ 6.2  Balance of merchandise trade 23 
Physicians (per thousand people) 1/ n/a    
Population using improved water sources (%) 2006 1/ 58  Current account balances (USD million)  
Population using adequate sanitation facilities (%) 2006 1/ 52       before official transfers 2008 1/ -1 721 
        after official transfers 2008 1/ -1 046 
Agriculture and Food   Foreign direct investment, net 2008 1/ 939 
Food imports (% of merchandise imports) 2008 1/ 6    
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable land) 
2007 1/ 

275 
 Government Finance  

Food production index (1999-01=100) 2007 1/ 115  Cash surplus/deficit (as % of GDP) 2007 1/ -0.8 
Cereal yield (kg per ha) 2008 1/ 2 146  Total expense (% of GDP) a/ 2007 1/ 23 
   Present value of external debt (as % of GNI) 2008 1/ 6 
Land Use   Total debt service (% of GNI) 2008 1/ 1 
Arable land as % of land area 2007 1/ 7    
Forest area as % of total land area 2007 1/ 56  Lending interest rate (%) 2008 1/ 19 
Agricultural irrigated land as % of total agric. land  2007 1/ n/a  Deposit interest rate (%) 2008 1/ 6.6 

          
     
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 – Zambia COSOP Institutional/ Policy objectives 

 

Goal: increase income, improve food security and reduce vulnerability in rural 
areas. 

 

Strategic Objectives Outcome Indicators Milestone Indicators  Policy dialogue agenda 

SO1: Access to, and 
participation in, expanded and 
more competitive markets by 
poor rural men and women 
are increased, within more 
efficient value chains. 

• Increased value of 
sales (crops, livestock, 
NTFP) from smallholder 
farmers  

• Percentage of 
smallholder farmers as 
net sellers on markets 
increases from x to y% 

• Value of investment 
in agribusiness with 
smallholder 
participation 
($x million) 

• Nos. smallholder 
farmers (M/F) 
participating in 
selected value chains 

Enabling environment for agribusiness 
investment; PPPs and creating space for policy 
dialogue between the private sector and 
Government; legal framework for farmer 
groups engaging in economic activities; and 
improved KM emerging from a variety of 
donor-financed projects in this area. 
 

SO2: Access to and use of 
technologies and services for 
enhanced productivity, 
sustainability and resilience of 
smallholder production 
systems are increased.   

• Production of selected 
crops increases by x% 

• Av. yields of selected 
crops increase by y% 

• Production of selected 
livestock products 
increased by z% 

• Nos. smallholder 
farmers (M/F) that 
have adopted 
improved agricultural 
technologies 
(varieties, SLM 
practices) 

Extension policy and methodology; 
institutional strengthening and linkages with 
research; coordination of, and learning from, 
donor-financed projects; pluralistic service 
provision and GRZ’s role; decentralization. 
 
 

Sixth National Development 
Plan (2011-2015).  

The vision for the agriculture 
sector is “an efficient, 
competitive, sustainable and 
export-led agriculture that 
assures food security and 
increased income by 2030.” 

The goal is “to increase and 
diversify agriculture production 
and productivity so as to raise 
the share of its contribution to 
20 percent of GDP by end-
2015”.  

 

SO3: Access to and use of 
sustainable financial services 
by poor rural men and women 
are increased. 

• Nos. rural people (M/F) 
financing consumption 
and production 
activities with loans. 

• Nos. rural people (M/F) 
using savings accounts 
or services. 

• Nos. rural people (M/F) 
in savings groups 

• Nos. commercial 
banks active in rural 
areas 

• Nos. MFIs active in 
rural areas 

• Nos. active savings 
groups in rural areas 

• Rural finance policy 
in place 

Policy and institutional environment for the 
development of rural financial services sector, 
with the forthcoming Rural Finance policy as a 
starting point. 

NB. Further work to quantify the indicators will be undertaken with the project managers and in the course of project design exercises.
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Previous COSOP Results Framework 

Narrative Development 
Goal 

Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 

Goal 
 
To increase incomes, 
improve food security and 
reduce vulnerability in rural 
areas 

 
- Increased smallholder incomes and assets 
- Reduced incidence of stunting in rural areas 
- Increased food production by the poorest 

 
- National poverty monitoring 
statistics 
- National human development 
reports 
- Agricultural  sector  statistics   

and   sector data 

 
- Improved macroeconomic framework 
conditions 

Objectives 
 
To improve smallholder access 
to input and output markets 

 
 
 
 
To increase smallholder 
income from non- timber 
forest products 

 
To improve access to rural 
financial services 

 
 
 
 
To reinvigorate the 
smallholder livestock 
sector 

 

 
 
 
 
To increase use of NRM and 
conservation farming 
techniques, mainly in outlying 
areas, including by 
woman-headed and HIV/AIDS-
affected households, to 
increase food production 

 
- Agricultural production increased 
- Increased number of smallholders marketing 
produce 
- Increased number of crops marketed 
- Average farm-gate prices for outputs increased 

 
 
As per the Forest Resource Management Project 

 
 
- Regulatory framework and oversight established
- Sustainable rural finance institutions established 
- Increased saving among rural communities 
- Increased access to credit by rural communities 

 
- Public control of national/territorial livestock 
diseases 
- Private veterinary services strengthened 
- Community-based animal health care systems 
developed 
- Improved delivery of animal husbandry 
advice/extension 
- Increased  livestock  herd   and   livestock   

marketing   by smallholders 
 
- Improved farmer knowledge of low input 
technologies 
- Increased smallholder use of labour-saving 
techniques 
- Extensive crop and livestock production 
expanded 
- Woman-headed and HIV/AIDS-affected 

households improve access to food 

 
- Agricultural statistics and sector 
data 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 

 
 
 
- Programme M&E reports 

 
 
- Bank of Zambia reports 
- Financial sector surveys 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 

 
 
- Livestock and animal health 
statistics 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 

 
 
 
 
 
- Agricultural statistics and sector 
data 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 

 
- Attractive price/cost ratios between  

inputs and outputs 
- Satisfactory performance of SHEMP 
- Conducive policy and institutional  

environment to facilitate private-sector 
participation (*) 

 
- Adequate management of 
implementing NGOs 

 
- Reduced inflation and real interest rates
- Adequate rural demand for financial 
services 

 
 
 
- Markets exist for livestock products 
- Government committed to a 

policy/institutional framework 
involving satisfactory balance 
between public, community-based 
and private services (*) 

 
 
 
- Smallholders have access to land for  

cropping and  grazing,  and  to   
increased  use  of  water resources 
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Project Pipeline during the COSOP period 

1. Smallholder Productivity Promotion Programme 
 
A) Possible Geographical Area and Target Groups. The programme will initially 

focus on Luapula and Northern provinces, which together account for some 70-80% 
of national cassava and mixed bean production. Within these provinces a limited 
number of districts will be prioritized and targeted. Expansion into other production 
systems beyond these two provinces is envisaged during the course of project 
implementation. The target group would consist of productive small-scale/ 
smallholder rural farmers that are organized in farmers groups and/or cooperatives, 
or are willing to join such groups. In selecting the commodities to be supported by 
the programme, particular attention will be given to their impact on both household 
food security and income, and their importance for women and young farmers 

B) Justification and Rationale. The starting point for the programme was the 
recognition that, while the ongoing SAPP provides support to smallholder farmer 
participation in agricultural value chains, it does not address the productivity 
constraints that contribute to limiting smallholder farmers’ participation in these value 
chains. With cassava selected as a priority value chain for SAPP, the cassava-based 
production systems of northern Zambia would provide the entry point for the 
programme to strengthen the production support services and so enable farmers to 
increase their productivity for both cash sales and food security purposes, and better 
manage the low fertility, acidic soils found in northern Zambia. 

C) Key Programme Objectives. The S3P would be to sustainably the improve income 
levels, food and nutrition security for poor agricultural households in target areas. 
This would be achieved by increasing the production, productivity and sales of 
smallholder farmers in target areas.  

D) Ownership, Harmonization and Alignment. The Programme would contribute to 
the achievement of the objectives of the Sixth National Development Plan.  It would 
be managed and in large part implemented by the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, which has actively promoted the design of this programme. It would 
complement and be closely linked to other development partner initiatives, including 
the Finnish-financed PLARD II and the EU-financed PEP. Cofinancing with the Finnish 
Government is anticipated.  

E) Components and Activities. The programme would comprise two main 
Components. The first, Sustainable Smallholder Productivity Growth would 
include field level interventions related to sustainable productivity growth of 
smallholder farmers involved in cassava-based production systems in target areas. Its 
activities would aim to strengthen: (i) farmer organizations; (ii) agricultural research; 
and (iii) extension services. The second, Enabling Environment for Productivity 
Growth would address critical constraints in the enabling environment for 
smallholder productivity growth, including: (i) improved rural infrastructure and 
improved access to productivity enhancing equipment and assets; (ii) the policy and 
institutional framework to provide the necessary support services; and (iii) 
programme coordination, management and monitoring and evaluation. 

F) Costs and Financing. The total cost of the programme is likely to be in the order of 
US$ 40 million, to be financed by an IFAD loan (US$ 25 million), by a grant from the 
Finnish Government, and by contributions from Government (taxes foregone) and 
programme participants. 

G) Organization and Management. The Programme will be managed by dedicated 
staff in a unit within the Policy and Planning Department of MACO, and under the 
guidance of the director. It will be closely linked to the management structure for 
SAPP, to ensure close coordination between the two programmes. Implementation 
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will be through the MACO line agencies, working closely with both NGOs and private 
sector companies providing services in support of responsive and accountable, 
pluralistic farmer support services.  

H) Monitoring and Evaluation Indicators. Improved monitoring and evaluation, and 
knowledge management, is critical to MACO’s efforts to improve the effectiveness of 
its research and extension services. Indicators could include: (i) numbers of farmers 
adopting improved varieties, and SLM practices; (ii) average yields achieved by 
smallholder farmers; (iii) percentage increase in incomes and against food security 
indicators by programme participants. 

I) Risks. The programme would be subject to the generic risks that affect the entire 
country programme (see Table 3), linked to national capacity. In addition, it would 
subject to more specific risks, including the fact that the lack of land pressure in 
Zambia may offer little incentive for intensification of farming systems; the fact that 
limited market opportunities may offer smallholder farmers little incentive for 
increasing their productivity; and the fact that, in northern Zambia, there is currently 
a lack of appropriate conservation farming technologies that farmers can adopt. 

J) Timing. The programme was identified in September 2010. The detailed design 
process commenced in January 2011. A Quality Enhancement Review was conducted 
in March, and the final design mission took place in April/May. Quality Assurance 
review is scheduled for July 2011, with presentation to the Executive Board in 
September 2011. The programme itself is expected to be implemented over a seven-
year period, 2012-2018. 

 
2. Rural Financial Services Expansion Programme 
 
A) Possible Geographical Area and Target Groups. National, with priority given to 

expanding and deepening financial services into those areas not currently covered by 
service providers, yet where commercial opportunities for doing so exist. Target 
group to comprise rural population not served by financial services, with services 
tailored to the 80 per cent of rural households in poverty. 

B) Justification and Rationale.  The ongoing RFP has made good progress in terms of 
expanding community-based financial institutions, piloting innovative approaches that 
enable financial service providers to expand their outreach, and supporting the 
development of a policy framework for rural financial services.  In doing so, IFAD has 
developed a good working relationship with MFNP, which can be further built on. 

C) Key Programme Objectives. The Programme would have as its objective to expand 
the availability of sustainable financial services in the rural areas, and increase their 
access and use by poor rural men and women. The objective would be achieved 
through a systematic approach to rural financial services development, encompassing 
community-based financial institutions, MFIs, commercial banks and other financial 
service providers (e.g. agro-processors, mobile phone companies), as well as through 
continued policy dialogue relative to rural financial services.   

D) Ownership, Harmonization and Alignment. The programme would be 
implemented using national institutional arrangements, structures, systems and 
procedures. It would support and be implemented within the framework of GRZ’s 
broader Financial Sector Development Plan, which is supported by DFID and SIDA.  

E) Components and Activities. Possible components would include: (a) support for 
expansion of savings groups and community-based financial institutions; (b) support 
to MFIs, commercial banks and other financial service providers, possibly made 
available on a competitive basis; and (c) support for policy development. New 
products, technologies and approaches for sustainable financial service delivery would 
be supported wherever possible. 
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F) Costs and Financing. Dependent on resources under the 2013-2015 PBAS cycle. 
Potentially up to US$ 30 million over seven years, with an IFAD loan in the order of 
US$ 25 million. 

G) Organization and Management. The programme would be managed by MFNP, 
through the Rural Finance Unit; it would involve participation by a range of non-
government financial institutions and service providers, including NGOs, both for 
capacity development of savings groups and as MFIs, commercial banks and other 
financial service providers. 

H) Monitoring and Evaluation Indicators. These could include (i) the numbers 
/percentages of rural people financing consumption/ investment activities with loans; 
(ii) the numbers/proportions of rural people using savings accounts or services; 
(iii) the numbers/proportions of rural people in savings groups; (iv) the numbers of 
commercial banks active in rural areas; (v) the numbers of MFIs active in rural areas; 
and (vi) the numbers of active savings groups in rural areas. The indicators would 
also reflect the IFAD Decision Tools for Rural Finance; thus, for example, the financial 
and social performance of the project-supported service providers (portfolio at risk, 
efficiency, etc.) would also be monitored. All data would be gender disaggregated 
where relevant. 

I) Risks. The programme would be subject to the generic risks that affect the entire 
country programme (see Table 3), linked to national capacity. In addition, it would 
subject to more specific risks, including the possible undermining of the emerging 
savings culture in Zambia; the fact that financial service providers may ultimately be 
unwilling to expand into ever more remote and sparcely populated areas, where 
transaction costs are high; and the possibility that the rural finance policy is not 
developed and propagated as expected. 

K) Timing. The programme will be financed during PBAS cycle 2013-2015, and its 
design would be timed to enable the programme to start up upon completion of the 
current RFP, expected 30 March 2014. This points to the need to start the programme 
design process towards the end of 2012, with presentation to the Executive Board in 
April or September 2013. 
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Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues 

Priority areas/ 
affected groups 

Major Issues Required Actions 

Rural Poverty 
• Zambia’s Human Development Index, at 0.395, ranks it 150th out of 169 

countries. This is reflected in high levels poverty & hunger, poor education 
attainment, gender inequality performance, child health, reproductive 
health, high HIV&AIDS incidence and low access to safe water and 
adequate sanitation 

• Good progress on MDGs, with targets on hunger (MDG1), education 
(MDG2), gender equality (MDG3) and HIV/AIDS (MDG6) likely to be 
achieved. Huge challenges remain however. 

• Rural areas have missed out on benefits of economic growth: rates of 
rural poverty higher than urban, and declining more slowly. In 2006 67% 
of rural population defined as extremely poor, with poverty spread evenly 
across Zambia’s 7 provinces.  

• High levels of food insecurity, particularly in rural areas, with 42% of rural 
pre-school children stunted. 

• Most rural poor are smallholder farmers: poverty highest in HHs headed 
by old people, female, people without education, and those furthest from 
markets and social facilities (schools, clinics) 

 

• Support MFNP to make rural development central to Zambia’s 
quest to achieve the MDGs by 2015 

• Promote revitalization of agriculture development in general to 
help achieve broad based growth and cut poverty and hunger 
(MDG 1) 

• Promote commodities of significant importance to smallholders 
in general and women farmers in particular 

• Promote investment in rural infrastructure – particularly rural 
roads. 

 

Rural Livelihoods: 
General 

• While rural livelihoods are diverse, and exploitation of forest products and 
fishing are important for many households, smallholder agriculture 
remains the main activity, and particularly important for poorest 
households. 

• Vulnerability to long term trends – 25 years of poor economic 
performance leaving serious deficits in key investments (rural economic 
and social infrastructure); HIV&AIDS’ general debilitating impact on 
livelihoods (e.g. by seriously eroding the asset pentagon) with negative 
impacts higher among women; Natural resource depletion partly due to 
more intensive exploitation and use of wrong production methods. 

• Vulnerability to shocks – climate change and variability with rising 
frequency of droughts alternating with floods in some areas, animal 
diseases and deaths, death and sickness in the family, macroeconomic 
shocks (e.g. Kwacha appreciation, fuel price hikes, global economy 
business cycles)  

• Vulnerability to seasonal factors – food availability lowest during the rain 
season when labour demand peaks and incidence of diseases (malaria and 
diarrhea) also peak, little cash income generation during slack period 

• Area based vulnerabilities – Some areas much more prone to droughts 
and floods, poor soils such as due to acidity, declining soil fertility, etc.  

• Promote labour-based projects and help generate cash income 
during slack period 

• Helping farmers take a more business approach to farming will 
enhance financial base  

• Promote and strengthen, where they exist, savings and credit 
schemes. Help revitalize rural credit through innovative 
products 

• Promote participatory NRM and the mainstreaming of climate 
change mitigation and adaptation 

• Promote creation of livestock disease free zones for a vibrant 
livestock sector 

• Promote labour-saving technologies and production techniques 
• Promote small livestock to deal with labour-scarcity and the 

building of the rural population’s financial base 
• Promote better preparedness for Natural Disasters 
• Help develop ability to forecast policy impacts and 

macroeconomic shocks on different social groups and the 
design of adequate mitigation measures 

• Effective mainstreaming techniques for HIV&AIDS, gender and 
poverty in proposed interventions 
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 Priority areas/ 

affected groups 
Major Issues Required Actions 

• Vulnerability also a function of weak human capital characteristics – skills 
and knowledge to address risk. 

 

Agriculture 
Production and 
Productivity 

• Low population densities in rural areas leads to high transaction costs for 
agricultural marketing and for agricultural service delivery; leads to high 
costs for infrastructure development (roads, electricity, 
telecommunication, storage facilities, etc); and makes farmer 
organization a challenge. 

• Thin or non-existent markets reduce incentives to increase production 
• Available land reduces incentives to increase productivity 
• Weak linkages between agricultural research and extension services, and 

thin coverage for service delivery– and inadequate access by farmers. 
• Low education levels of small farmers, especially among women, 

constraining ability to effectively use extension and market information 
• Inadequate commercial orientation to farming, which is considered as a 

way of life rather than a business 
• Production credit non-existent outside organized value chains.  
• Low on-farm investments due to low financial assets, unsupportive land 

tenure system, etc 
• Negative effects of climate change and variability 
• Purchase and timely use of inputs undermined by lack of purchasing 

power, as well as assumption of FISP delivery 
• Dominance of maize even in areas where it is not economical to produce 
• Decline in soil fertility in the more productive areas of Zambia 
• Labour constraints at the height of farming season due to lack of farm 

power mechanization, prevalence of diseases and low food stocks, AIDS, 
gender discrimination 

• Support achievement of MDGs beyond MDG 1 
• Commercialisation of smallholder agriculture through 

appropriate interventions along value chains 
• Investment in research (e.g. on cassava) and in strengthening 

research/extension linkages 
• Build on ASP-developed household and group based approach 

to extension, helping smallholders to: 
− Plan, cost and record all their activities 
− Use economic information to take key decisions and produce 

for specific markets 
− Make on-farm investments to enhance productivity and value 

addition 
• Support provision rural financial services through innovative 

products appropriate for the rural poor 
• Promote conservation farming tailored to specific agro-ecol. 

conditions, and include aspects with more long term impacts 
such as agroforestry technologies 

• Facilitate better access to fertilizer and hybrid seeds through 
access to financial services and cash income (off season agric 
production, off-farm enterprises, small livestock, etc) 

• Mainstream HIV&AIDS and gender issues in extension services 

Agriculture Sector 
Funding 

• Size of agriculture budget growing; yet FRA and FISP account for two-
thirds of budget with emoluments claiming significant share of the rest, 
leaving little for other operations. 

• Planned improvement in field service delivery shown but need to be 
sustained. 

• Subsidised inputs crowd out the private sector deliveries and discourage 
investments in new private fertiliser sales networks. 

• Misallocation and inefficiencies in usage does not encourage sustainable 
fertiliser use. 

• Diversion raises incomes of some but does little to raise crop productivity. 
• Late delivery of inputs does not improve productivity. 

 

• Support to MACO (Agribusiness & Marketing Department) for 
cohesion and increased efficiency in the management of the 
rural economic development process. 

• Diversify farm base through market-led opportunities. Those 
productive farmers with potential to respond to market signals 
will be able to make rational production decisions. 

• For those smallholders with some production potential, use 
demand-pull/market-led approaches to build self-reliance 
based on commercial approach and relationships, and higher 
incomes. 
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 Priority areas/ 

affected groups 
Major Issues Required Actions 

Commercialisation 
of smallholder 
production and 
promotion of 
value addition 

• Inadequate market infrastructure: storage, collection centres, feeder 
roads. 

• Markets are typically distant from smallholder farmers and uncompetitive. 
• Lack of entrepreneurial culture, business and financial management skills. 
• Absence of contract loyalty/credit repayment culture among small 

farmers. 
• Limited supply contract-based market linkages. 
• Low purchasing power of local consumers, local market volumes. 
• Limited value addition and high dependence on buying and selling of 

unprocessed agricultural products, dominated by food items. 
• Limited availability of skilled service providers. 
• Lack of adequate and timely market information. 
• Limited availability/access to financial services. 
• Limited capacity of farmer based organizations to bargain and negotiate. 
• Lack of skills in post harvest, value-adding and agro-processing activities. 
• Limited capability to identify/exploit value chain opportunities. 
• High levels of illiteracy, innumeracy 

• Reduce transaction costs through infrastructure development. 
• Facilitate resilient market linkages based on sustainable 

business relationships. 
• Promote market-led agro-processing ventures. 
• Facilitate generation of market information and timely 

dissemination. 
• Facilitate development of storage and market infrastructure by 

private sector/joint venture. 
• Collaborate with relevant stakeholders to promote financial 

services to support business ventures. 
• Develop marketing skills among service providers. 
• Identify market opportunities and convey to farming 

community. 
• Provide agribusiness technical advisory services to boost 

agricultural commercialisation through: 
− Mentoring. 
− Product Development. 
− Market Development. 
− Supply Chain Development. 

Market Information Dissemination. 

Public sector 
capacity to 
support rural 
development. 

• Agric. research under-funded and only weakly linked to extension 
• Extension service weak – poorly staffed on the ground due to high 

turnover, poor camp infrastructure, little operational funding, lack of in-
service training for staff, many not fully equipped in facilitation 

• ABM which should support private sector has no policy framework and 
strategy and service delivery systems yet to be fully developed; it does 
not yet have sufficient professional and technical staff (some assigned to 
the FSP on a full-time basis) with competencies to support development 
of a competitive agribusiness sector; and many need to be equipped with 
the necessary skills to support agribusiness. 

• Opportunities for public-private partnerships (PPPs) for agric. Service 
delivery not sufficiently exploited. 

• Centralized decision making to support Community-Driven Development 
• Policy uncertainty e.g. export bans, import tariffs and quotas; prices at 

which FRA will buy and sell,  affects the efficient operation of the private 
sector. It creates risk, acts as disincentive to invest in output and inputs 
markets 

• Support MACO to work out detailed investment plan and 
strategy to guide SNDP implementation 

• Support MACO to build policy and planning machinery to 
ensure coordinated rural commercialisation process. 

• Support policy dialogue on how to ensure sector funding is 
according to sector priorities 

• Support reinvigoration of research and extension services  
• Strengthen MACO ABM to be able efficiently to play its public 

sector role in the private sector-led agribusiness agenda, and 
build capacity of ABM staff in the Districts and Provinces. 

• Promote private sector/NGO partnerships, and their provision 
of services, in tandem with public services. 

• Promote service provision that responds to market-oriented 
knowledge needs of the poor. 
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Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) 

Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

Ministry of 
Agriculture 
and Co-
operatives 

• National influence and expertise in all 
facets of agricultural production. 

• Existence of necessary extension network 
(camps, blocks and district structures) 
and working as main interface with 
farmers 

• A variety of experiences with  
Participatory Extension Approach, over a 
number of years 

• Extension workers, block supervisors and 
subject matter specialists qualified enough 
to adapt to introduction of new 
methodologies 

• Existence of farmer institutes training 
centres in each district for demonstration 
of appropriate technologies and training of 
farmer management skills 

• Existence of Farm Institutes for In-service 
Training and higher level farmer training 

• Many messages on farm production and 
productivity still relevant 

• Allocations to FRA and FISP limit 
resources available for operations. 

• Inability by officers at district, block 
and camp level to visit farmers or 
support farmers’ initiatives due to lack 
of resources 

• High number of unfilled positions at 
district, block and camp levels 

• Inadequate training and exposure to 
modern methodologies by extension 
staff 

• Lack of effective linkages to 
agricultural research (ZARI) 

• Support for cooperatives not 
sufficiently business-oriented 

• Limited number and quality of MACO 
publications (e.g. annual statistics and 
monthly bulletins) indicative of weak 
M&E systems  

• Lack of coordinating mechanisms with 
other ministries and organizations 
(MOL, MCDSS, MCTI, ZDA, etc) 

• Weak sector policy leadership  
• Weak financial management systems 
• Weak capacity to modernize and 

discharge key functions for a Ministry 
of Agriculture  

• Little progress in establishing pluralistic 
service provision, based on 
collaboration with private sector/NGOs 

• Weak partnerships with DPs, mostly 
due to lack of agreement on budget 
allocation 

• Weak capacity to enforce existing 
legislation 

OPPORTUNITIES: 
• MACO has noted legal constraints. 

Planning to review and rationalize 
relevant statutes 

• Will to reform within MACO, with 
organizational transformation 
envisaged under EU-financed PEP 

• MOL has adopted policy of 
allocating at least 30% of land 
titles to women in the state land to 
improve their access to land;  

• In 2011 Zambia signed CAADP 
Compact as a rallying initiative for 
coordinated support to agriculture 
– targeting 6% agric growth, 10% 
expenditure allocation to the sector 

• A re-emergence of global interest 
in funding agriculture 

• Many organizations willing to 
partner with MACO’s extension and 
research services 

• Accepted by farmers as the lead 
institution to provide agric services 

• Existence of PPP models in 
extension and research that could 
be extended to other areas 

THREATS 
• Most of the traditional systems 

that regulate land tenure treat 
women as minors who cannot 
directly own land 

• Centralization of political power 
unsupportive to Community-Driven 
Development 

• Agriculture governed by many 
pieces of legislation managed by 
different organizations. 
Contradictory statutes in some 
cases 

• Need for strong 
leadership to 
modernize and fully 
decentralize 
functions  

• IFAD supporting 
MACO’s M&E 
systems, through 
Swedish and Finnish 
grants provided 
under SAPP. 

• The EU-financed PEP 
and the forthcoming 
S3P will address 
many of the 
institutional 
weaknesses 
highlighted 
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

• Absence of key legislation like the 
Agric Credit Act constraining 
private sector role in agriculture 

Ministry of 
Livestock and 
Fisheries 
Development 

• Existence of necessary network for 
veterinary services and livestock 
extension 

• Both DoLVS and DoF adopted participatory 
approach. Strongly backed for DoF by the 
amended Fisheries Act of 2007 

 

• New ministry in existence for only two 
years. Still developing systems and 
strengthening sub-national structures 

• Yet to demonstrate strong sector policy 
leadership 

• Huge capacity deficit: historical decline 
in public funding to livestock and 
fisheries to prevent and control 
diseases of nat’l economic importance, 
has resulted in undermining of 
livestock service delivery over the 
years 

• High number of unfilled positions at 
district and sub-district levels with the 
DoF especially only having token 
presence in most fisheries, except 
during the annual closed season 
(December thru February) when it 
makes a concerted effort to enforce 
the ban on fishing activities. 

• Weak capacity to enforce existing 
legislation by both livestock and 
fisheries departments 

OPPORTUNITIES 
• Increasing appreciation of the 

importance of livestock including 
small livestock and fisheries in 
rural livelihoods 

• MLFD has initiated process of 
reviewing legislation, policies, 
strategies and methodologies for 
livestock development 

 
THREATS 
• Livestock farmers low willingness 

to pay hindering development of a 
private sector driven veterinary 
services 

• Important legislation like the 
Water, Wildlife and Land Acts 
paying scanty attention to fisheries 

• Some chiefs owning personal 
lagoons not subject to seasonal 
closure interfering with 
management of legislation 

• The ongoing SLIP is 
supporting the new 
ministry to develop 
its systems and 
structures.  

Ministry of 
Lands 

• Recent improvements in data capturing 
and management in land allocation and 
ownership 

• Inadequate clarity regarding authority 
to allocate land between the state 
(president), traditional leadership and 
local authorities 

• Centralized issuance of certificate of 
title makes it very costly for potential 
title holders ; 

• Lack of coordination of land use 
functions spread among different 
institutions; 

• Lack of systematic planning in the land 
delivery process; and, 

• Lack of a systematic mechanism to 
deal with abuse of office by the agent 
of the Commissioner of Lands. 

 

THREATS 
• Inadequate sensitisation on 

conversion of customary tenure to 
lease hold tenure 

• Differences in the nature and form 
of customary land tenure across 
the country. 

• Lack of guidelines on the role and 
functions of traditional authorities 
and local authorities in land 
administration 

• Unclear assignment of land rights 
and responsibilities 

• Lack of popular participation by the 
local people in land alienation 
decisions 

•  

Ministry of 
Community 

• Existence of an elaborate institutional 
framework for social protection (SP) in 

• MCDSS occupies weak space in the 
wider GRZ institutional framework to 

OPPORTUNITIES 
• Existence of coordination forums at 

•  
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

Development 
and Social 
Services 
(MCDSS) 

general and the Public Welfare Assistance 
Scheme (PWAS) in particular rising from 
community to national level 

• The PWAS has a well elaborated reporting 
system targeted at financial allocations, 
resource provision and beneficiary 
targeting and receipts. Data aggregation 
and provincial performance reports are 
produced at provincial level before 
submission to the HQ 

be an effective champion of SP agenda 
and policy due to: 

• SP roles spread across a range of 
ministries besides the MCDSS (e.g. 
Labour, Agriculture, Health and 
Education), grant funded organisations 
like NAC and NGOs. 

• Weak liaison between the SP-SAGs, 
the MFNP and sector ministries 

• MCDSS has challenges to secure wider 
political buy-in in the SP agenda 

• Limited capacity for policy analysis and 
training and professional development 
undermining needed confidence to 
assume strong leadership role 

• Weak ownership and commitment 
within the MCDSS to some aspects of 
SP such as cash transfers which are 
more championed by donors 

• The functionality of PWAS undermined 
by the low and erratic funding 

• Weak sustainability of the PWAS 
system due to dependency on 
volunteers  

• MCDSS state of physical assets and 
infrastructure in districts including 
office accommodation very poor 

provincial, district and sub-district 
levels provides many opportunities 
for the MCDSS to sell and allow 
other agencies to buy into its 
agenda 

• Donor keenness and willingness to 
support social protection 

THREATS 
• Little public pressure on 

government to provide social 
protection to the poor 

• Not seen by more “powerful” 
ministries as a particularly 
convincing policy champion in the 
field of poverty reduction 

Research 
Institutions -
Zambia 
Agriculture 
Research 
Institute 
(ZARI), 

Golden Valley 
Agricultural 
Research 
Trust (GART), 
University of 
Zambia 
(UNZA) 

• ZARI’s research agenda setting 
participatory in a bottom-up fashion 

• ZARI stations located strategically in the 
three agro-ecological zones 

• GART’s diverse nature of funding sources 
allows it to undertake research of interest 
to both small scale and commercial 
farmers 

• UNZA research playing special role as 
main objective is to contribute to 
qualifications of UNZA staff and add to 
their publications lists 

• Current staffing of ZARI at 73% of the 
establishment in 2009 as well the 
qualification and quality of researchers 
(MSc and PhD holders) judged as 
satisfactory 

• Of late and due to funding challenges, 
ZARI participatory approach to 
research agenda setting not working as 
well as it once did with frequency of 
meetings and the participation of a 
wide range of partners declining. 

• Low budget execution rates for ZARI, 
especially for regional stations as well 
as the erratic and unpredictable 
monthly releases affecting negatively 
the continuity of the work. 

• All donor contributions to GART (more 
than 50% of research funding) 
earmarked grants for specific activities 
which restricts its research agenda 
setting based on perceived needs 

• Links between UNZA research, ZARI 

OPPORTUNITY 
• Increasing regional cooperation in 

agriculture research 
• Reemerging international interest 

in supporting agriculture research 

THREATS 
• Many senior researchers at ZARI 

nearing retirement age. 
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

 and extension service virtually non-
existent 

• Socio-economic researchers under-
represented in the research system, 
undermining understanding on low 
productivity despite existence of 
necessary technologies 

Local 
Government 
Structures 

• Deconcentration of MACO to provinces, 
districts and camps better advanced under 
MACO compared to other ministries. 
MACO at all these levels 

• Some political accountability for local 
services. 

 

• Limited progress in decentralization  
• Very limited management capacities. 
• Few resources reaching sub-national 

levels; staff demotivated 
• Inadequate staffing levels 
• Too much staff hours spent on FISP 

management at critical time in farming 
season  

 

OPPORTUNITIES 
• Existence of a Decentralisation 

Policy  
• Inclusion of decentralisation in the 

draft constitution 
• District and sub-district structures 

(DDCC, ADC, ZDC, VDC) allowing 
inter-organisational cooperation 

• MACO well recognised at district 
and sub-district levels  

THREATS 
• Inadequate political will to carryout 

decentralisation in eight years 
since Policy adopted 

• Development of local 
Government 
structures is ongoing 
but incomplete. 
 

Traditional 
Authority 

• Very good understanding of and strong 
influence on communal life. 

 

• Limited technical capacity. 
• Inexperience in market-based 

development. 
 

OPPORTUNITIES 
• Partner in participatory 

development. 
 

• Not necessarily 
representative of 
participating 
smallholders 

 

Apex Farmer 
Organisations 
(AFOs) – 
Zambia 
National 
Farmers 
Union, 
Peasant 
Farmers 
Association of 
Zambia, 
Women in 
Agriculture 

• Membership driven and thus credible with 
farmers  

• Committed leadership  
• Written constitutions to guide operations  
• Available support (technical and financial) 

from donors  
• For ZNFU, a functional secretariat with 

capable management and technical staff, 
and innovative programmes in support of 
their members  

• Extensive networking and linkages among 
farmer organizations  

• Represented on key dialogue platforms. 
Have opportunity to influence policy/ 
operating environment  

• Credibility with government and other 
stakeholders. 

• Limited financial resources and funding 
sources although things better for 
ZNFU  

• Donor dependency, especially by ZNFU 
• Poor and limited communication 

systems  
• Apart from ZNFU, other AFOs have 

inadequate office accommodation, they 
lack own assets, they have inadequate 
human capacity at leadership and 
secretariat levels, and inadequate skills 
in leadership, advocacy and lobbying, 
and they lack adequate accounting 
systems  

• Inadequate promotional activities, 
marketing 

OPPORTUNITIES 
• A vast untapped membership 
• Increasing donor support to social 

economic development  
• Political stability and improving 

policy environment 

THREATS 
• Government policy inconsistency 
• Majority of potential members 

engaged in low profit agriculture 
activities 

• Poor rural infrastructure 
hampering effective 
communication with members as 
well members access to markets 
leading to low earnings  
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

 • The devastating impacts of 
HIV&AIDS  

• Non payment of registration and 
annual subscription  

• Inadequate support from donors 
(for non-ZNFU AFOs) and 
government  

Cooperatives, 
District 
Farmers’ 
Associations, 
and other 
farmer groups 

• Voluntary grassroots organizations 
• High level farmer interest 
• Some have strong business orientation, 

offer important services 
• Links to national level apex organizations 
• Good interface with other structures at 

community level 
• Strong and vibrant in areas where 

projects worked with farmer groups/ 
cooperatives 

 

• In some, weak management and 
poorly organized 

• Dominance of only a few individuals 
• Cooperatives that only become active 

during fertilizer distribution 
• Cooperatives not fully compliant with 

the Cooperatives Act 
• Limited financial resources  

OPPORTUNITIES 
• Good entry point for farmer 

mobilization and service provision 

THREATS 
• Political interests able to hijack 

agenda of farmer organisations 

 

Private sector • Driven by profit motive, need for 
efficiency. 

• Growing interest in providing services to 
smallholders. 

• Flexibility in matching supply and demand. 
• Outgrower funding for some crops – 

cotton, tobacco, flowers. 

• Small stock market intermediaries 
colluding. 

• Limited access to credit. 
• Limited outreach of support services. 
• Limited collaboration with government 
 

OPPORTUNITIES 
• Could play larger role in extension, 

marketing services. 

THREATS 
• Policy inconsistencies 
• Unsupportive regulatory 

environment 

• Poorly developed 
wholesale supply 
chain and transport 
infrastructure. 

Bank and 
Micro-Finance 
Institutions 

• Rising domestic savings as a share of GDP 
from about 6% in the 1990s to around 
16.5% in the 2000s – surpassed SSA 
corresponding average in 2006  

• Number of commercial bank branches has 
grown rapidly in the period 2006-2009; 
reaching 264 across 17 banks as of 
September 2009 

• Number of ATMs increased from 54 to 295 
over the period 2004-2008 

• Innovative money transfer schemes 
emerging such as mobile transfer systems 

• Growing interest in service delivery in the 
rural areas  

• Financial services sector in early stages 
of development compared to other 
countries in ESA 

• Poor savings and credit culture, with 
many years of poor experiences with 
credit programmes 

BANKING SECTOR 
• Low financial intermediation due to 

small size and coverage of banking 
sector 

• Dependency of bank earnings on 
lending to blue chip companies, foreign 
exchange trading and trading in 
Government securities 

• Labour market rigidities – restrictive 
labour legislation, immigration 
procedures and limited training 
programmes for banking professionals  

OPPORTUNITIES 
• Improving policy and regulatory 

environment 
• An increasingly stable 

macroeconomic environment 
• Small farmers willingness to 

participate in savings and credit 
schemes 

THREATS 
• Poor credit and savings culture 
• Low population densities in rural 

areas mean transaction costs are 
high 

• Apparently low demand for 
financial services due to high 
poverty levels 

• Significant share of business 

• Expansion of banks 
and MFIs into rural 
areas being 
supported under RFP  
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 

• Weak legal infrastructure 
• The high cost of banking services 
• High cost of credit despite declining 

inflation rates due to high operational 
costs and risk 

MICRO-FINANCE INSTITUTIONS 
• Micro-finance industry limited in scale, 

nos. of players and outreach compared 
to other countries in ESA 

• Dearth of skilled human resource  
• Inadequate rural branch network 
• Limited liquidity due to the crowding-

out effects of GRZ’s borrowing from 
the banking system and tight monetary 
policy (i.e. high statutory reserves) 

• Cumbersome procedures and 
requirements for opening a savings 
account 

• Commercial banks consider lending to 
smallholder farmers to be very risky  

• Lack of a credit reference bureau 

owners are unaware of micro-
credit opportunities 

• Inadequate legal infrastructure 
 

Local NGOs • Good understanding of local environment • Lack of understanding of business and 
markets. 

• Operating on very small scale 
• Methodologies vary in focus and quality 
• Limited capacity to upscale services 

OPPORTUNITIES 
• Able to build own capacity through 

work with international NGOs. 
• Possible partners for community 

capacity building interventions. 
• Steady increase in number and 

quality of Local NGOs focused on 
rural and agricultural development. 
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Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential 

Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

Royal 
Norwegian 
Embassy  

Conservation Agriculture 
Programme (CAP) 

In 1999, MACO declared Conservation Farming/Conservation 
Agriculture and related technologies a priority for promotion by 
both MACO and the various partner Institutions, in order to 
address the issue of low farm productivity and sustainable 
productivity.  

Ongoing  

 Conservation Agriculture Scaling 
Up for increased Productivity and 
Production (CASPP) 

The Conservation Farming Unit (CFU) of ZNFU is currently 
implementing a 5 year CAP supported by the Norwegian 
Government to scale up CA. The current phase is coming to an 
end in December 2010. Together with the Government of Finland 
Norway has responded positively to support a new and possible 
expanded phase of the program. Within the existing CAP program 
a research component implemented by GART is intended to 
provide up to date research on conservation agriculture.  
The two-year CASPP is being implemented by MACO, with 
technical and administrative support from FAO and with financial 
support from EU and Norway. The programme aims to scale up 
conservation farming and mainstream it within MACO and adapt 
CF technologies for higher-rainfall areas. It is being implemented 
in 11 districts 

Ongoing 
 

Good potential: S3P expected to 
support R&D for CA technologies 
adapted to cassava-based 
farming systems. It can 
collaborate with / build on CASPP 
work.   

 New projects in preparation. The Government of Norway is also considering a new project with 
Ministry of Community Development focusing on 170,000 
“vulnerable but viable” households. It would include cash 
transfers (safety nets), extension and access to inputs and 
promote CA with CFU. National in scope. Start in 2011. 

Under 
preparation 

 

USAID PROFIT (Production, Finance and 
Technology Project). 
 

The project’s aim is to increase smallholder client production and 
productivity by reducing costs of production and, together with 
private and public sectors, extend services to some 100 000 small 
farmers in high economic potential areas in Zambia. The project 
focuses on value chains and on the development of support 
industries, such as financial services and inputs. It works over the 
entire national territory. Its goals are to: (i) Improve the 
competitiveness of selected industries in which large numbers of 
SMEs participate and might benefit. (ii) Foster the sustainability 
of competitiveness to enable firms and industries to respond to 
market demands, both in the short and long run. (iii) Increase 
the breadth and depth of benefits at the industry, SME and 
household levels. In doing so, PROFIT aims to apply the following 
intervention principles: (i) Goal: Assure the competitiveness of 
the whole industry over time while assuring that growing 

2005-2011 
Likely extension 
of 5 years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good potential: SMEs supported 
by PROFIT can be active 
participants in agricultural value 
chains supported under SAPP 
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

numbers of SMEs participate and benefit. (ii) Methodology: Foster 
a greater role for the private sector and a more strategic role for 
Governments, donors and project implementers – who should act 
as market facilitators rather than players. PROFIT has been 
designed around the hypothesis that sustained economic growth 
in the agricultural sector and in Zambia in general will be best 
achieved through the diversification of the rural economy, a focus 
on export development and the linkage of small producers into 
commercial markets. 
 

 Food Security Research Project 
 

FSRP is a collaborative research programme, involving MACO, the 
Agricultural Consultative Forum, the Central Statistical Office, 
Ministry of Finance, the Agricultural Economics Dept. of Michigan 
State University, USAID and SIDA. Its mandate is to contribute to 
effective policy dialogue, capacity building and, ultimately, an 
improved agricultural policy environment in Zambia, through 
collaboration with government and the private sector. To achieve 
these objectives, FSRP carries out in-service capacity building, 
applied analysis and policy outreach.  
 

Likely to be 
extended to 
2015 
 

Good potential: FSRP’s socio-
economic analysis of Zambia’s 
agric. population of; its work on 
tillage systems; its analyses of 
the cassava and horticultural VCs 
and its global market analyses, 
are all of value to COSOP, project 
design and implementation 

 Funding to national institutions 
 

USAID provides funding to several national institutions 

-  Zambia Agricultural Commodity Agency (ZACA). ZACA issues 
warehouse receipts against agricultural commodities stored in 
warehouses, which they certify to be safe and secure. The 
receipts, defining the quality and quantity of a given 
commodity are used as collateral (instruments of title) in 
obtaining commercial loans against the stored commodities.  

-  The Agricultural Consultative Forum (ACF). The ACF, 
established in 1998, is a platform for stakeholder consultation, 
information sharing, networking, and institutional capacity 
strengthening within the agricultural sector. Through ACF 
Advisory Notes, the government is provided with key inputs for 
policy decisions, representing the views of sector stakeholders. 

 
 
 
ongoing 
 

Potential: ZACA plays an 
important role in strengthening 
farmers’ access to markets; ACF 
an important stakeholder in 
agric. sector policy  

 U.S Government strategy for 
food security in Zambia 

In February 2011 the preliminary strategic direction for a multi-
year, whole-of-government, U.S. strategy to address food 
security in Zambia, a Feed the Future country, was developed. 
The strategy is likely to focus particularly on value chain 
transformation, complemented by activities in nutrition/health, 
and in promoting an enabling environment. Field activities for 
food security will focus on the Lusaka/Eastern corridor on 
horticulture and staple (soya, groundnut, sunflower) value chains. 

Under 
preparation 

Potential for knowledge sharing; 
extent of potential depends on 
geographical coverage of 
proposed S3P 
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

It will also work on maize to the extent that increases in small 
holder productivity will enable diversification into other 
commodities. 

World Bank ADSP (Agricultural Development 
Support Project). 

The development objective of the nationwide ADSP is to support 
increased commercialization of smallholder agriculture through 
improved productivity, quality and efficiency of value chains 
where smallholders participate. To attain this objective, the 
Project will (a) provide resources for working capital and term 
lending for capital investments in productive and marketing 
assets/activities to improve productivity, quality and efficiency of 
supply chains; (b) target investments into public/collective goods, 
such as feeder roads and into key public service functions; and 
(c) build market, technical and managerial capacities of farmer 
groups and producer organizations through extension service 
delivery. It is run on a countrywide basis. 

Closing date 
2014. 
 
Total cost 
USD 40 m 

 

 IDSP (Irrigation Development 
and Support Project) 

The objective is to “increase yields per hectare and value of 
diverse products marketed by smallholders benefiting from 
investments on irrigation in selected sites served by the project”. 
The project will develop irrigation schemes in three to six sites. 
Three sites have already been identified: Mwomboshi, Musakashi, 
Lusitu. The schemes will be run on basis of public-private 
partnership arrangements. Support will be provided all along the 
value chain of the commodities.  

Planned 
2011-2017 
 
Total cost: 
USD 201 m 

 

 Livestock Development and 
Animal Health Project 

The project objective is to improve the productivity of key 
livestock production systems for the targeted smallholder and 
emergent producers, both men and women, in the identified 
areas and improve the safety of meat and dairy products sold in 
local markets. Specific objectives are to (i) increase yields of 
targeted production systems by participating smallholder and 
emergent producers in the targeted areas; (ii) decrease the 
incidence of key animal diseases in project areas; and (iii) build 
the capacity of the Animal Production and Health system and 
Veterinary Services. 

Planned 
2012-2017 
 
USD 45 m. from 
IDA 
 

In short-term, good potential. In 
medium-term, implications for 
follow-up to SLIP need to be 
explored. 

 Rural roads There is a perspective to have another large project starting in 
2012 promoting the development of rural roads and regional 
railway. 

Planned  

WFP Purchase for Progress (P4P) P4P is a multi-country initiative of WFP’s aimed at ensuring that 
food assistance is part of a long-term solution to the hunger 
challenge. By purchasing its food assistance requirements from 
small-scale farmers, and working with other partners to connect 
small-scale/low-income farmers to markets, WFP envisions that 

Starting up Strong potential: P4P as a 
potential purchaser of 
commodities (particularly 
cassava and beans) produced by 
smallholder farmers supported by 
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

participating low-income farmers will have realized higher annual 
farming income as a direct result of sales of commodities to WFP. 
 
In Zambia, the P4P programme aims to improve the income 
production and diversification of crops for the small-scale 
producer, by working through and strengthening existing 
marketing systems. The strategy demonstrates the capacity of 
the market system to buy from smallholder farmers as opposed 
to direct WFP purchases. The strategy is threefold: 1. Macro level 
(Market development) – WFP buys across the exchange to meet 
requirements within country but also for export, thus helping 
develop a transparent agricultural market and increased price 
discovery. 2. Informal Alliance level (smallholder engagement) – 
Smallholder farmers will be linked to certified district warehouses 
through the Alliance. WFP and partners ensure that target 
districts smallholder and emerging farmers have access to inputs, 
knowledge, markets and services to encourage investment 
therefore increasing production and productivity.  Sale of 
commodity through certified warehouses on the Exchange leads 
to reduced transaction costs and therefore a greater share of the 
terminal selling price thus increasing incomes. 3. Processing – 
WFP buys from small-scale processors and investigates means of 
expanding such models. 

SAPP / S3P 

SIDA  Provides programme and budget support. Ongoing 2008-2011 
program strategy focusing on energy, health, agriculture.  

  

 Programme Support to Farming 
as a Business  

The extension of the Agricultural Support Programme (ASP), 
which closed in 2008 and was promoting a ‘farming as a business’ 
approach, has been dropped due to disagreements between SIDA 
and MACO on the approach. 

Cancelled ASP provided many lessons for 
agric. development in Zambia, 
which will be taken on board 
under S3P. 

 Capacity building for civil society Provides support to civil society on policy advice through the 
Agriculture Consultative Forum (ACF) and ZNFU. In coordination 
with the Food Security Research Project (FSRP). 

Ongoing  

 Marketing with “Profit Zambia” Developing a marketing project through “Profit Zambia” in order 
to strength the links between CA and markets. Focus on the 
private sector. 

Planned  

 Improvement of agricultural 
curricula 

Formulating a project to improve the curricula of the agricultural 
colleges. Will complement the EU-funded PEP. 

Planned  
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

Finland Programme for Luapula 
Agriculture and Rural 
Development (PLARD) 

The overall objective of the programme is to contribute to the 
development of an efficient, competitive and sustainable 
agricultural and rural sector, which ensures increased income and 
food security for the people of Luapula province.  To achieve this, 
it aims to promote sustainable commercialisation and 
development of fisheries, agriculture and agribusiness and foster 
a supportive policy, regulatory and institutional environment. 
Impact: Rather disappointing achievement in agricultural 
production and business. More positive in fisheries.  

2006-2010 
 

 

 “PLARD II”: Extension of first programme while focusing on fisheries, with as 
its goal To achieve an efficient, competitive and sustainable 
agricultural and fisheries sector, ensuring increased income and 
food security for the people of Luapula Province.  PLARD II will 
and will consist of 5 components: 1. Agribusiness, 2. Agriculture, 
3. Capture fisheries, 4. Aquaculture and 5. Institutional / 
organisational development of MACO / MLFD. Close cooperation 
and synergies between the activities under different components 
of PLARD II will be ensured throughout the programme 
implementation. (10.4m EUR) 
 

Jan 2011 – Jan 
2015 

Very good potential: Finland 
proposes to cofinance S3P, 
thereby creating vehicle for 
lessons learnt through PLARD to 
be taken on board. 

  In collaboration with the African Development Bank, Finland’s 
support contributes to the Small-scale Irrigation Project (SIP) 
implemented by the Ministry of Agriculture and cooperative. The 
support is for the completion of four irrigation schemes, 
encompassing 1,980 hectares in Southern and Lusaka Provinces.  
(10 M. EUR) 

Ongoing 
2010-2012 

 

  Support to ZNFU: 1.3 M EUR project providing capacity building 
to strengthen ZNFU, to consolidate its’ core functions of; 
(a)lobbying and advocacy;(b) diversifying and improving member 
services provision;(c) enhancing sustainability;(d) improving the 
mainstreaming of cross cutting issues; and (e) improving the 
capacity to manage results. In collaboration with SIDA.  

Ongoing 
2009-2013 

Potential: ZNFU will be expected 
to participate in S3P to at least 
some degree 

  CA project in preparation for EUR 5M. Collaboration with CFU. 
Cofinancing with Norway and possibly SIDA. 

Preparation 
2011-2015 

 

 Innovative Forestry Project No details yet Identified  

SNV  Promotion of rice value chain Targeting 25,000 rice growing farmers (out of the total estimated 
100,000 nationwide). Support for production as well as marketing 
and processing.  
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

EU MACO and MLFD Performance 
Enhancement Programme (PEP) 

PEP is a major capacity building programme aimed at capacitating 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives and the Ministry of 
Livestock and Fisheries Development in a way that enables the 
two Ministries to assume their new roles. It will focus on: (i) 
Change Management and Leadership Development. (ii) Services 
Analysis and Functional Review Policy, (iii) Strategic and Sector 
Planning (iv) Public Sector Budgeting, Planning and Financial 
Management (v) Monitoring, Evaluation and Performance 
Accountability (vi) Improved Personnel Management (vii) 
Improved Planning and Management of MACO Staff Development 
(viii) Improved Planning and Management of Agricultural 
Education and Training (ix) Enhanced Use of ICT in Administration 
and Service Delivery (x) Enhanced Response to HIV/AIDS. EU 
budget of 6.5 million euro over 2 years.  

Under 
formulation 

Very good potential: S3P should 
be closely coordinated with PEP, 
and the two progs. should be 
mutually supportive 

  Improving Productivity of the 
Small-scale Agricultural Sector in 
Zambia implemented by the 
Zambia National Farmers Union 
(ZNFU) 

The project aims at improving access to agricultural inputs, 
information, marketing and other services by small-scale farmers 
in 12 target districts; and strengthening service delivery capacity 
of targeted ZNFU affiliated District Farmers Associations (DFAs) to 
their small scale members. The main activities are: to: (a) 
construct 2 Agricultural Service Centres; (b) build capacity for 
sustainable DFA agricultural services and support delivery; (c) 
promote increased private sector support service provision to DFA 
members in areas of input supply, marketing, financial services, 
information, veterinary services, etc; and (d) increase DFA 
provision of sustainable member services through building 
operational capacity at existing DFAs to deliver support, including 
skills development, information dissemination,  technology 
transfer, and farmer skills development on farm management and 
production. The total cost of the project is €2.4 million. 

2010-2011 (21 
months) 

Possible opportunities to build on 
the project’s work with DFAs 

 Seed Entrepreneurship for 
Economic Development and Food 
Security (SEEDFS), implemented 
by Self Help Africa (SHA) 

The project aims to increase access and timely supply of good 
quality seeds and other inputs suitable for 100,000 resource poor 
rural farmers in 10 targeted districts across Zambia. This will be 
achieved through delivering outputs in four areas: (a) increased 
production of diverse quality seed for small-scale farmers; (b) 
increased availability and access to foundation seeds of locally 
bred and improved seeds by seed growers in Zambia; (c) an 
enabling environment created for production, distribution and 
marketing of seeds and other inputs for small-scale farmers; and 
(d) increased agriculture productivity through use of sustainable 
agriculture methods. The total cost of the project is €1.2 million 

2009-2011 (21 
months) 
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

 Integrated Agricultural 
Development Programme, 
implemented by Plan 
International UK Limited 

The objective of the project is to strengthen and rapidly improve 
household food and nutrition security for vulnerable groups in two 
districts in Eastern and Central Provinces. Expected results are: 
(a) improved and sustained crop yields and incomes through the 
promotion of sustainable agricultural practices, supporting farmer 
peer-support networks and the distribution of selected 
agricultural inputs; (b) improved local supply of affordable, 
quality seed; (c) increased productivity and integration of, and 
income generation from, local livestock, fisheries and nutrition 
gardens through improving community livestock management 
practices, the distribution of goats, supporting the construction, 
stocking and management of ponds and micro-irrigation 
technologies and extension support to vegetable gardens. The 
total project cost is €1.1 million. 

2010-2011 Opportunities for learning lessons 
from the implementation 
experience. 

 Farmer Input Support Response 
Initiative (FISRI)  to rising prices 
of agricultural commodities in 
Zambia implemented by the Food 
and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) 

This aims to increase food production in 12 districts in 4 provinces 
of Zambia through improved access to agricultural inputs and 
promotion of Conservation Agriculture (CA) principles, to help 
mitigate the effects of soaring food and input prices. Expected 
results are: (a) strengthened capacity of MACO extension staff to 
support CA practices; (b) strengthened capacity of lead farmers 
to support conservation agriculture practices; (c) strengthened 
capacity of farmers to practice conservation agriculture; (d) 
effective institutional and governance framework enabling project 
planning, operations and sustained results; and (e) efficient and 
effective monitoring, reporting and lesson learning system in 
place. The total cost of the project is €7.5 million. 

2009-2011 (26 
months) 

Good opportunities for building 
on experiences gained. 

 Responding to soaring food 
prices: a step towards 
sustainable agriculture, income 
generation and empowerment of 
small scale farmers, 
implemented by CeLIM 

The project aims to improve food security, income generation and 
socio-economic conditions of small scale farmers in two districts 
in Southern Province through the development of a sustainable 
and efficient agricultural sector. Expected results are: (a) 
appropriate agricultural practises developed, land productivity 
and farm yields enhanced for 4200 small scale farmers; (b) 
management of post harvest improved, availability of storage 
facilities extended to serve 3,600households and selling of 
produce optimised; (c) diet diversification improved; (d) capacity 
of operating conscious planning and management of business at 
household level improved; and (e) access to financial resources 
and productive inputs by beneficiaries improved. Total project 
cost €1.2 million. 

2010-2011  
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

JICA Agriculture and Rural 
Development Advisor 

An Agriculture and Rural Development Advisor’s position is being 
financed within MACO until July 2011. It aims at strengthening 
the capacity of Policy and Planning Department with respect to 
Policy formulation, Planning, Programme management, and to 
enhance effective donor coordination with other donors and 
organizations 

2007-2011 
 

 

 Project for Participatory Village 
Development in Isolated Areas 

From 2002 to end of 2009, it has financed a community 
development project (“Project for Participatory Village 
Development in Isolated Areas” (PaViDIA)) in the Northern 
(Mporokoso, Luwingu) and Lusaka Province (Chongwe). The 
project was implemented through MACO. 

Ended 2009  

 Rural Extension Service Capacity 
Advancement Project (RESCAP) 

A follow-up of the PaViDIA. It aims to improve rural extension 
service of MACO thorough the implementation of the rural 
development activities (micro project) centred on extension 
officers and farmers, using participatory development 
approaches. 
 

2010-2014 Potential to learn from extension 
approaches supported under this 
project 

 Food Crop Diversification Support 
Project for Enhancement of Food 
Security in Zambia (FoDiS) 

The Food Crop Diversification Support Project, implemented 
through the Zambia Agricultural Research Institution (ZARI) and 
MACO, aims to enhance food security in 10 drought-prone 
districts in Southern, Lusaka, Eastern and Western Provinces, by 
reducing over-dependency on maize and promoting drought 
tolerant food crops such as roots and tubers (cassava, sweet 
potato), legumes and traditional cereals (including Nerica rice). 
Outputs include: the multiplication and distribution system for 
improved varieties of cassava and sweet potato planting materials 
is established. (ii) suitable drought tolerant food crops, other than 
cassava and sweet potatoes, are identified and local production of 
these crops is improved. (iii) extension activities are enhanced. 
(iv) various types of processing, preservation and utilization 
technologies for target food crops are disseminated. 

2006-2011 
 

Potential to share experience on 
cassava and rice promotion, and 
possibility of linkages btwn this 
project and SAPP 

 Study on the Master Plan for 
Promotion of Irrigated Agriculture 
for Smallholders in the Peri-
urban Area 

Study on the Master Plan for Promotion of Irrigated Agriculture 
for Smallholders in the Peri-urban Area. Concerns 23 districts 
along the line of rail, in Southern, Lusaka, Central and Copperbelt 
Provinces. The project aims to 1) formulate a Master Plan with 
Action Plans to promote commercial irrigated agriculture of 
smallholders in the peri-urban area and 2) carry out capacity 
development of counterpart personnel in the course of the Study. 

2009-2011  
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Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

 Community-Based Smallholder 
Irrigation Study for Northern and 
Luapula Provinces (COBSI). 

Community-Based Smallholder Irrigation Study for Northern and 
Luapula Provinces (COBSI).The study aims to 1) create an Action 
Plan to promote and develop effective smallholder irrigation 
schemes for improving agriculture productivity in the Northern 
and Luapula Provinces and 2) build capacity of counterpart 
personnel and concerned communities through transfer of 
technology of smallholder irrigation development. 

2009-2011  

 Other Other possible interventions in the future: Rice oriented 
production and post-harvest support project. Food crop 
diversification. Irrigation development (in collaboration with other 
partners like ADB, WB, ...). 

  

African 
Development 
Bank 

Small Scale Irrigation Project The Small Scale Irrigation Project, costing about UA6.10 plus 
Euro 10 million, is implemented in Southern and Lusaka provinces 
and targeted rehabilitation of a 215-ha irrigation scheme at 
Buleya Malima, and construction of a new 595-ha irrigation 
scheme, for 160 households at Nega Nega site. Four other 
Irrigation schemes are to be completed at Sinanzongwe, Nzenga 
and Kanakantapa. The project has been co-financed with the 
Government of Finland 
 

Approved in 
2000 and 
expected to close 
in April 2012 

 

 Livestock infrastructure support 
project 

Livestock infrastructure support project: will include (i) 
community infrastructure (service centres, feeder roads, dip 
tanks, slaughter houses, water points, etc.) and (ii) public 
infrastructure (quarantine stations, livestock check points, 
laboratories, etc.). 

Preparation. 
Appraisal 2011; 
however, some 
uncertainty as to 
AfDB’s intention 

In short-term, good potential. In 
medium-term, implications for 
follow-up to SLIP need to be 
explored.  

FAO 
 

All ACP Agricultural Commodities 
Programme  

To extend improved production, productivity and on-farm value 
addition of, mainly cassava, and other traditional staples. 
 

2010  

 Support to Zambian aquaculture 
farmers 

Main expected outputs: Profitable and sustainable aqua-
businesses demonstrated at least three pilot sites. Operators and 
investors knowledgeable in appropriate aqua-business 
management. Access to suitable production units (i.e. feed, seed 
and capital) and to suitable production sites improved. Sites in 
Copperbelt; Central and Southern Provinces. USD 0.4m. 

2010-2012 
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Donor/ 
Agency 

Project/ Programme Project/Programme Coverage Status Synergy potential 

 Enhancing Food Security in 
Cassava Based Farming Systems 
in Zambia 

Follows two projects (2007-2010) (same area) on support to 
integrated production and processing of cassava for increased 
food security and income generation. One was addressing the 
production side, the other the post-harvest side (transformation 
and marketing). The presently ongoing project focuses on post-
harvest value addition: support provided in areas of metal 
fabrication, business management and quality control. Training of 
artisans in fabricating cassava processing equipment such as 
chippers, graters and screw presses. Sites in Central and Luapula 
provinces.  

2010-2011 
 

Good potential for collaboration 
under SAPP and S3P, both of 
which will focus on cassava 

 Conservation agriculture scaling 
up for increased 
productivity and production 
(CASPP) 

The outcome of the project is to increase the capacity of MACO 
and OFFs to provide future extension support to CA beneficiaries 
in the country. The CASPP is in line with the MACO’s Conservation 
Agriculture for Sustainable Agricultural Development (CASAD) 
programme which provides the framework for providing support 
on the premise of the ministry’s CA scaling up vision. The 
activities cover the following aspects: Up-Scaling the CASPP 
model based on adaptation of the CAP. Capacity Building of MACO 
District Structures. IEC. Adaptive Research and Training. 
Development of Market Linkages. National Policy Dialogue on CA. 
Targeting 122 camps in 12 districts. Funded by Norway. 

2009-2010 
Norway funded 
 

 

 Farmer Input Support Response 
Initiative (FISRI) to rising prices 
of agricultural commodities 
 

The project aims at promoting conservation agriculture. The 
approach is based on extension through CFU and MACO extension 
workers and direct support to farmers through voucher schemes. 
Targeting 60,000 farmers in 29 districts. EU funded. 
 
Both CASPP and FISRI operate on the same model of using 
extension methodology. They build capacity of MACO extension 
staff who in turn do train Lead Farmers who as well train 15 other 
participating farmers each. This has a multiplier effect.  
During the first year, FAO used the paper voucher for input 
distribution to famers. This system has its own strength and 
weaknesses. After the first year, the project felt the need to go 
electronic given a conducive network coverage Zambia enjoys 
from mobile transaction providers. 

2009-2011 
EU funded 
 
 

 

 UN REDD Programme – Zambia 
quick start initiative 

The program aims at preparing Zambian stakeholders and 
institutions for nationwide implementation of REDD. The activities 
will target the following objectives: (i) capacity building, (ii) 
development of an enabling policy environment for REDD, (iii) 
develop REDD and benefit-sharing models; (iv) develop 
monitoring, reporting and verification systems. USD 4.5m. 
Nationwide. 

2010-2012 
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 Support to Surveillance Structure 
and Capacity in Central and 
Southern provinces in view of  
establishment of a Livestock 
Disease Free Zone in Central 
Province 

The outcome is to improve disease surveillance and control 
structure and district veterinaries’ capacity to carry out 
surveillance. Three main outputs have been formulated, namely 
(i) National epidemio-surveillance structure strengthened; (ii) 
Capacity for surveillance enhanced in Central and Southern 
Province and (iii) Systematic epidemio-surveillance protocol 
established in Central and Southern Provinces. Central and 
Southern Provinces of Zambia.USD 384,000.  
 

2010-2012 
 

 

 Integrated Land Use Assessment 
in Zambia ILUA II  

The main purpose of ILUA is to build up forest related land use 
resource inventories, support national planning capacity and 
contribute to formulating development policies. This project is a 
follow-up on a previous project implemented between 2005 and 
2008. National scope. USD 4m. 

2010-2013 
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response 

Typology Poverty level and causes Coping Actions Priority needs Programme Responses 

Vulnerable but 
viable subsistence 
farmers 

 

• Most rural households either just 
above, or below, poverty line: (80% 
poor, 60% extremely poor) 

• Vulnerability to external shocks 
• Food insecurity, reflected in illness, 

stunting of children 
• Most HHs net food buyers or 

completely divorced from markets 
• Limited land - less than 2.5 ha of 

land on average 
• land rented where displaced (by 

flood, drought, conflict, divorce/ 
death etc) 

• Labour constraints 
• Limited cash assets 
• Declining soil fertility 
• Poor access to inputs, rural financial 

services and markets due to long 
distances, lack of information 

• Low technology adoption or 
adaptation, and inability to 
innovate/diversify, resulting in low 
productivity 

• Inability to influence agriculture 
policies and programmes 

• Low levels of education and skills 

• Farm mainly for subsistence 
purposes, to meet household food 
requirements 

• Sell labour for food or cash 
• Sell small surpluses at farm gate 
• Use borrowed land from family 

members or neighbours 
• Revert to traditional crops which 

have been increasingly abandoned  
• Diversify livelihood strategies, 

particularly through exploitation of 
non-timber forest products or 
fishing 

• Reduce meals per day when facing 
food shortages  

• Seek government welfare support 
/ relief interventions during natural 
disasters 

• Some identify themselves with 
groups/ cooperatives   

• Some try to diversify, increase 
area cultivated to produce for the 
market 

• Dependence on limited 
remittances from family member 
in urban areas  

 

• Opportunities to diversify or 
improve productivity 

• Increased opportunities for 
casual labour for food and 
cash 

• Improved access to 
agriculture support services  

• Improved access to 
technologies 

• Improved access to financial 
services 

• Improved access to 
information on markets and 
sources of supply. 

• Sustainable linkages to 
markets and commercial 
organisation ventures 

• Opportunities to diversify 
beyond agric. To RNFE 

• Strengthened skills to take 
advantage of opportunities 
and access 

• Improved organization for 
intermediation with 
government and private 
sector  

 

• Promote commercial 
opportunities for smallholder 
farmers and enable them to 
access those opportunities 

• Expand and reorient farmer 
support services  

• Expand delivery of financial 
services in the rural areas 

• Support strengthening of a 
range of rural people’s 
organizations 

• Assist farmers to strengthen 
their technical and business 
skills 

• Assist rural people to 
develop skills for non-farm 
rural economy 

• Improve production and post 
harvest value-adding gender 
friendly technologies for 
marketable and profitable 
commodities 

• Enterprise group capacity 
building 

• Finance rural infrastructure 
development – particularly 
market access roads, 
storage and market facilities   

Within this group, 
women are amongst 
most vulnerable and 
typically poorer than 
men 

 

• 23% of smallholder households 
headed by women 

• 10% own title deeds to land, 
widowhood and divorce exclude 
women from inheritance of family 
land 

• Provide family labour in both peak 
and off peak periods 

• Limited resources to hire labour 
• Limited opportunities for 

employment due to gender roles 
• Exclusion from technological 

advancements 

• Engage in petty trading or small 
business activities with low returns 

• Sell off remaining assets to meet 
household expenses  

• Engagement in exploitative labour 
for cash or food 

• Women engage in illicit affairs with 
fishermen to access fish for sale on 
the market or with other business 
men to gain access to sources of 
supply and to find ready market 

• Improved access to finance 
• Access to gender responsive 

agriculture services  
• Improved opportunities to 

access and control adequate 
and fertile land 

• Opportunities to invest in 
gender friendly pre and post 
harvest value addition 
technology 

• Appropriate and gender- 
responsive market-related 
opportunities (production/ 

• Assess specific needs of 
women 

• Support development of 
women’s savings groups 

• Ensure farmer production 
support services respond to 
particular requirements of 
women  

• Ensure access to and control 
over programme resources 
and benefits by female 
farmers 

• Building individual and 
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Typology Poverty level and causes Coping Actions Priority needs Programme Responses 
• Limited participation in marketing of 

agriculture produce  
• Lack of access to animal draught 

power and gender- friendly 
agriculture equipment 

• Unequal access to and control over 
resources and benefits 

• Food insecurity  
• Taboos that inhibit women’s 

participation in fishing 

market)  
• Improved economic and 

political representation  
• Increased opportunities for 

women to engage in legal 
and lucrative business 

corporate capacities in 
programme participation 

• Apply Affirmative action in 
programme implementation 

• Develop gender indicators 
and M&E tools, with gender 
disaggregated M&E and 
qualitative analysis  

With 14% HIV rate, 
HIV/AIDS affected 
households face 
specific issues 

 

• Severe labour constraints due to 
prolonged illness of productive 
members 

• Food and income insecure 
• Limited opportunities to participate 

in groups 
• Reduced asset base and access to 

factors of production 
• Depleted financial and material 

resources due to medical bills 
• Stigmatisation 
• Increased burden for women due to 

role as care givers 
 

• Farming with focus on light labour 
requirements 

• Sell off assets to meet medical 
expenses 

• Work for others for food and cash 
• Use children to work for household 

income or food 
• Depend on social welfare or 

community support 
• Reduce number of meals, medical 

bills for non HIV+ members of 
family 

• Improved access to medical 
care and ART 

• Opportunities to engage in 
labour saving activities and 
use of labour saving 
technologies 

• Appropriate market-oriented 
activities that take specific 
constraints (e.g. labour) into 
account 

• Mainstream HIV/AIDS in 
programme activities 

• Improve nutrition and food 
security focus of programme 
support 

• Adopt and adapt labour and 
gender responsive 
technologies 

• Development of 
opportunities for market 
oriented activities taking 
specific constraints into 
account 

There are 1.1 million 
orphans countrywide, 
and significant 
numbers of youth/ 
child headed 
households 

• 57% paternal, 16% maternal, 27 % 
double orphans 

• Lack of access to land and other 
factors of production 

• Lack of access to agriculture services 
and markets 

• Serious labour constraints 
• Lack of access to inputs 
• Lack of life skills, technical skills, 

business skills and indigenous 
knowledge 

• Begging for food and cash to meet 
household requirements 

• Engaging in exploitative 
employment for food or cash 

• Female members engaging in 
commercial sex to meet household 
needs 

• Withdrawal from school 
• Reduction in meals 
• High dependency on welfare 

programmes 

• Access to and control over 
resources and benefits of 
agriculture support services 
especially for female 
members of the household  

• Opportunities to participate in 
groups, clubs, cooperatives  

• Opportunities for engaging in 
petty trading and small 
business ventures 

• Participation of female 
members of household  in 
non-risky business activities 

• Improved skills and 
knowledge 

• Identification of youth/child 
/gender friendly 
interventions leading to 
increased incomes and food 
security 

• Increase opportunities for 
access to factors of 
production  

• Increase opportunities for 
education and technical and 
vocational training 

 




