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الموافقةبتوصیة 
المنح لمقترح تقدیمها بموجب نافذة بالمنح االخاصة ةالمجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصی

في على النحو الوارد ،الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةاتساندهةكز دولیاالعالمیة/اإلقلیمیة إلى مر 
.7الفقرة 

مقترح تقدیمها بموجب نافذة المنح تقریر رئیس الصندوق بشأن منح
للبحوث الجماعة االستشاریةاتساندهةكز دولیااإلقلیمیة إلى مر /العالمیة

الزراعیة الدولیة
التي البحوث الزراعیة والتدریب برامج ألغراض مقترح تقدیمها منحالتالیة بشأن ةوالتوصیهذا التقریر أعرضُ 

دوالر أمریكي.9054412الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة بمبلغ اتساندهةكز دولیامر جریها ت

المقدمة-الجزء األول 
ةالتالیةیالدولكز االمر اجریهتي الذالصندوق إلى برامج البحوث والتدریب من دعمتقدیم بیوصي هذا التقریر - 1

المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق :الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةاتساندهالتي 
.والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیةالجافة

هذا التقریر:حق ملللموافقة علیها في التنفیذي المنح المعروضة على المجلس ةقیترد وثو - 2

برنامج زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج :المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة) 1(
وآسیا في شمال أفریقیا بوبحف المستدام للنظم القائمة على الوالحیواني ألغراض التكثیمحصوليال

.الوسطى

المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة: مخططات ابتكاریة لتنمیة سلسلة قیمة لحوم األبقار في أفریقیا )2(
الجنوبیة.

المتطورة للصندوق ومع االستراتیجیةمع األهداف ههذاهوتتماشى أهداف برامج البحوث التطبیقیة ومضامین- 3
المنح.تمویللتهسیاس

ستراتیجي الشامل الذي یوجه السیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق، والتي وافق ویتمثل الهدف اال- 4
الناجحة و/أو والتكنولوجیاتج ، في تشجیع النهُ 2009علیها المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

لریفیة وتمكین فقراء االبتكاریة، باإلضافة إلى السیاسات والمؤسسات التمكینیة، التي تدعم التنمیة الزراعیة وا
.الریف نساء ورجاال في البلدان النامیة من تحقیق دخول أعلى وأمن غذائي أفضل

ج والنهُ تكنولوجیاتالسیاسة إلى تحقیق المخرجات التالیة: (أ) الترویج لألنشطة االبتكاریة وتطویر الوتهدف - 5
وحوار ،عیة، واستقطاب التأییدالتو تعزیز لصندوق؛ (ب) االتي یستهدفهااالبتكاریة لدعم المجموعة 
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تعزیز قدرات ؛ (ج)هؤالء السكانالسیاسات بشأن القضایا الهامة بالنسبة للسكان الریفیین الفقراء من قبل 
دارة  ٕ المؤسسات الشریكة على تقدیم مجموعة من الخدمات دعما للسكان الریفیین الفقراء؛ (د) تعلم الدروس، وا

قة بالقضایا ذات الصلة بالحد من الفقر الریفي بین أصحاب المصلحة ونشر المعلومات المتعل،المعرفة
.داخل وعبر األقالیم

. لتمویل المنح في الصندوقالسیاسة المنقحة الخاصة بمع الغایة والمخرجاتةالبرامج المقترحتماشىتو - 6

والحیواني ألغراض التكثیف المحصوليلإلنتاج زراعة الحفظ المتكاملةبرنامجیدعم)1(
المخرجین (ج) و (د) وآسیا الوسطىستدام للنظم القائمة على الحبوب في شمال أفریقیاالم

دارة المعرفة،یة القدراتمتنلمن خالل اإلسهام في الهدف االستراتیجي  ٕ ونشر المعلومات ،وا
في صفوف أصحاب المصلحة للمساعدة على التخفیف من وطأة الفقر الریفي.

ة لتنمیة سلسلة قیمة لحوم األبقار في أفریقیا الجنوبیة مع یتماشى برنامج مخططات ابتكاری)2(
الغایة والمخرجات الخاصة بالسیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق، وبخاصة في أنه 

التي یقوم بها رجال ونساء فرادى فقیري الموارد ومجتمعات یوفر منتدى لألنشطة االبتكاریة 
ق. ولهذا البرنامج مكون قوي إلدارة المعرفة محلیة تتطلب بدورها خدمات یوفرها السو 

للبرنامج بحد ذاته ولجهة دعم المشروعات التي یمولها الصندوق وغیرها من مشروعات 
اإلنتاج الحیواني األخرى المناصرة للفقراء في اإلقلیم. وهو یشرك القطاع الخاص ویدعم 

إیصال تدخالت تتعلق وظائف السوق، إضافة إلى أنه یرفع من قدرة القطاع الخاص على 
ونظرا الستهدافه لنظم اإلنتاج المكثف لألبقار كمصدر بسلسلة القیمة وتحد من الفقر. 

للحیوانات ألغراض التسمین، فإن هذا البرنامج سوف یرسي روابط قویة بین األمن الغذائي 
ضافة القیمة من جهة، وبین االهتمام بقاعدة الموارد الطبیعیة من ج ٕ هة وتولید الدخل وا

أخرى. ومن شأن توفیر نماذج لتنمیة كاملة لسالسل لحوم األبقار التي یمكن إتاحتها على 
الفور لتوسیع النطاق في اإلقلیم بأسره، مدعومة بنتائج البحوث للمساعدة على االستهداف 
وتحدید أدوار الشركاء ودور القطاع الخاص والتغلب على العقبات، أن تدعم أولویات 

سیاسة الصندوق.

التوصیة-الجزء الثاني
المقترحة بموجب القرار التالي:ةأوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على المنح- 7

محصوليزراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج الأن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي لبرنامج قرر:
ومدته ، ریقیا وآسیا الوسطىفي شمال أفبوبحف المستدام للنظم القائمة على الوالحیواني ألغراض التكثی

دوالر أمریكي) إلى 0005001منحًة ال تتجاوز ملیونًا وخمسمائة ألف دوالر أمریكي (ثالث سنوات، 
وفقًا لشروط وأحكام تكون مطابقًة على نحو أساسي ،المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة

في هذه الوثیقة.للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفیذي 

مخططات ابتكاریة لتنمیة سلسلة قیمة لحوم أن یقدم الصندوق، بغیة تقدیم تمویل جزئي لبرنامج قرر أیضا:
، ومدته ثالث سنوات، منحًة ال تتجاوز تسعمائة وواحد وأربعین ألفا وتسعمائة األبقار في أفریقیا الجنوبیة
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وفقًا ، المعھد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیةة) إلى دوالرات أمریكی905941وخمسة دوالرات أمریكیة (
لشروط وأحكام تكون مطابقًة على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفیذي في هذه 

الوثیقة.

كانایو نوانزي
ةرئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعی
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رنامج زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة: ب
شمال أفریقیا في بو بوالحیواني ألغراض التكثیف المستدام للنظم القائمة على الحالمحصولي

وآسیا الوسطى 

الخلفیة- أوال
في آسیا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا إلى حد كبیر على نظم یعتمد األمن الغذائي وأمن سبل العیش - 1

لي والحیواني. ویتزاید الطلب على الغذاء في هذا اإلقلیم بصورة كبیرة بسبب تنامي عدد اإلنتاج المحصو 
ت التهدیدات المناخیة المتعلقة بتغیر المناخ وشح دالسكان وزیادة التحضر وتغیر التفضیالت الغذائیة. وقد أ

عاقة اإلنتاجیة الزراعیة. وقد إلى إ،وتقنیةواجتماعیة ودیموغرافیة المترافقة بعوامل عدیدة اقتصادیة ،المیاه
یشكل خطرا رئیسیا یتهدد األمن الغذائي والتغذوي.لماأدى ذلك بدوره إلى تدهور الموارد الطبیعیة و 

تدهور األراضي في آسیا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا في المقام األول نتیجة لتآكل التربة بفعل یعتبر- 2
،السطحیةمخلفاتطبقة من الأومحاصیل التغطیة حمیها محصول من وهي التربة التي ال ی،الریاح والمیاه

وذلك على الغالب بسبب الرعي الجائر والمبالغة في حراثة التربة. وتثیر التوجهات اإلنتاجیة المتدنیة التي 
فیما یتعلق بحفظ،تمت مالحظتها في العقود األخیرة تساؤالت جدیة حول استدامة ممارسات اإلنتاج الحالیة

وجودة قاعدة الموارد الطبیعیة والبیئة.

/إقحام الزروعوتدویر المحاصیلمن مخلفات المحاصیلالتي تتضمن غطاء -وأما مبادئ زراعة الحفظ - 3
فقد أثبتت بأنها من التدخالت الرئیسیة لتعزیز إنتاجیة المحاصیل –على اإلطالق اللجوء إلى الحراثة عدمو 

صحة التربة.وتحسین كفاءة استخدام الموارد و 

وقد أظهرت الجهود األخیرة للبحوث ألغراض التنمیة التي قام بها المركز الدولي للبحوث الزراعیة في - 4
على إنتاجیة المحاصیل وعلى ربحیة المزارع حفظثر زراعة الأالمناطق الجافة وشركاؤه نتائج واعدة على 
التكنولوجیات القائمة ى ذلك بدوره إلى تحدیث. وقد أدالغربیةواستدامة النظم القائمة على القمح في آسیا

ن المزارعین من حصاد قدر أكبر أو على األقل الوصول إلى نفس  على زراعة الحفظ التي یمكن لها أن تمّك
ء للموارد الطبیعیة والخارجیة، مما سیؤدي على و مردود المحاصیل بتكلفة أقل من خالل االستخدام الكف

والحد من الفقر.بحیة تحسین الر إلىالمدى الطویل 

وضمن المناطق شبه القاحلة في آسیا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا، تسود نظم الزراعة المختلطة التي - 5
تتسم بتكامل وثیق بین تربیة األغنام وزراعة الحبوب. وتوفر الحبوب قدرا كبیرا من احتیاجات الحیوانات 

ومن خالل الرعي على مخلفات ،ترة التغذیة الشتویةحبوب وقش خالل فعلى شكلعلى مدار السنة، وذلك
وال بد من تقییم الدور الهام الذي تلعبه مخلفات المحاصیل في في الصیف.كاثرالمحاصیل خالل موسم الت

النظم التقلیدیة لإلنتاج المحصولي الحیواني عند إدخال زراعة الحفظ على مثل هذا النظام.

ح في ثالثة بلدان وهي الجزائر وتونس وطاجیكستان. وسوف یعمل هذا سیتم تنفیذ هذا البرنامج المقتر - 6
البرنامج مع نظم البحوث واإلرشاد الزراعي الوطنیة ومع المزارعین. ویركز على التكامل بین اإلنتاج 
المحصولي والحیواني ضمن سیاق زراعة الحفظ. وستتمثل النتیجة اإلجمالیة له في تعزیز اإلنتاجیة 
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بین المفاضلة(أيحفظتمكن المزارعون من فهم وحساب المفاضالت المرتبطة بزراعة الوالربحیة. وسی
دارتها بصورة أفضل بهدف تحسین خیارات سبل عیشهم. ٕ المخلفات والعلف) وا

صندوق نسبة للالبهمیةواألالمنطقياألساس-ثانیا
وسطى والغربیة وشمال أفریقیا تحت نظم اإلنتاج المحصولي والحیواني في المناطق الجافة من آسیا الترزح- 7

حضریة والتفاوتات المناخیة وتغیر ضغوط تتسبب بها عوامل خارجیة مثل النمو السكاني وتنمیة األسواق ال
المناخ. وتعتمد سبل العیش الریفیة في هذا اإلقلیم على الغالب على النظم التي یختلط فیها إنتاج المحاصیل 

باإلنتاج الحیواني.

وكان لها أثر قوي على ،األخیرة، زادت موجات الجفاف المتكررة من خطر فشل المحاصیلفي السنوات- 8
سبل عیش المجتمعات الزراعیة الرعویة بسبب أثرها على إنتاجیة المراعي.

حفظالبحوث المتعلقة بزراعة الیهدف البرنامج إلى االستفادة من النهج المتكاملة االبتكاریة القائمة على - 9
،ء لإلبقاء على خصوبة التربة واستعادتهاو اصیل/األصناف المناسبة وتدویر المحاصیل الكفلتحدید المح

وحل التضارب بین استخدام المخلفات كعلف أو كنشارة.،وتوفیر مصادر بدیلة لألعالف

وللتمكین من إیصال المخرجات والتبني الواسع لممارسات زراعة الحفظ، یهدف البرنامج إلى تطویر منتدیات - 10
البتكار والترویج لبناء القدرات التشاركیة للشركاء الوطنیین والمصنعین من القطاع الخاص وموفري ل

الخدمات والمزارعین التقدمیین.

سوف یتطرق البرنامج إلى الحاجة الملحة الشتراك المزارعین النشطین في تقدیر شامل للظروف اإلیكولوجیة - 11
لإلنتاج المحصولي والحیواني معها حفظة تكنولوجیات زراعة الاالجتماعیة التي ستتم مواءم-واالقتصادیة

وتبني زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة لها.

المقترحالبرنامج-ثالثا
تعزیز استدامة استخدام الموارد الطبیعیة وزیادة ربحیة المزارع من خالل تحقیق هو الهدف اإلجمالي للبرنامج - 12

نطاق لتكنولوجیات الواسعالمزارعین فقیري الموارد من خالل التبني المزید من الكفاءات وتحسین سبل عیش
التي ترتكز على االنسجام واالتساق القائم بین اإلنتاج الحفظ في نظم اإلنتاج المحصولي والحیوانيزراعة

الحیواني والتربة.و يلو المحص

وطنیة للبحوث واإلرشاد النظم الو ن هدف البرنامج هو استخدام البحوث التشاركیة المتكاملة لتمكین المزارعی- 13
الزراعي لتطویر واختیار النهج االبتكاریة وخیارات ممارسة اإلدارة لتبني أصحاب الحیازات الصغیرة في آسیا 

الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا لزراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المحصولي والحیواني. 

ومنتجو اإلنتاج الحیواني الذین تعتمد سبل عیشهم على المجموعات المستهدفة الرئیسیة هي المزارعون- 14
هؤالء بوصول محدود یتمتعالمراعي وعلى النظم البعلیة القائمة على الحبوب. وفي الوقت الحالي، 

للمعلومات الهامة وللتطورات التكنولوجیة.
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الصلة باإلنتاج سیتم استهداف النساء على وجه الخصوص بما أنهن مسؤوالت عن العدید من األنشطة ذات- 15
الحیواني وتجهیز المنتجات الحیوانیة.

ین الجیلین الجیل التالي من المزارعین، فسوف یتلقون اهتماما خاصا لضمان االستمراریة بوأما الشباب، وهم- 16
.ونقل المعرفة والمهارات

ین التالیین:رئیسیالینمكونال، وسیتألف من ثالث سنواتستكون مدة البرنامج - 17

والمعوقات والفرص ذات الصلة بتبني نظم زراعة الحفظ المتكاملة تالاضفللمستجابة الفهم واال
؛ا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیاالواقعة في آسیفي مناطق البرنامجالمحصولي والحیواني لإلنتاج 

نامجلبر إدارة المعرفة ونشر تقنیات زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المحصولي والحیواني في مناطق ا
الواقعة في آسیا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا.

في آسیا الوسطى قلیم لتقییم الفرص والمعوقات ضمن مناطق المشروع سیتم إجراء تحلیل مسبق مبدئي لإل- 18
.والغربیة وشمال أفریقیا

وخالل السنة األولى ستقیم التجارب في محطات البحوث استراتیجیات الرعي وتحدد محاصیل الحبوب - 19
النظم كذلك سیتم تقییم .المحصولي والحیوانياألعالف الستخدامها في نظام متكامل لزراعة الحفظ لإلنتاج و 

ها لإلقلیم.ءمتالث لتقریر مو في محطات البح،أي زراعة الممرات بالشجیرات العلفیة،البدیلة

المركز الدولي للبحوث سیتم الشروع بنظام "أفضل رهان" لزراعة الحفظ متعددة السنوات بناء على خبرات - 20
الزراعیة في المناطق الجافة السابقة في المزارع في السنة األولى، وباالستناد إلى نهج تشاركي سوف یتم 

تطویر األنشطة لنقل مبدأ زراعة الحفظ إلى الحقول.

ن خالل سیتم توفیر البذارات المصنعة محلیا منخفضة التكالیف والتي ال تعتمد على الحراثة على اإلطالق م- 21
المتعاملین من المزارعین ومن خالل البرنامج. وسوف یتم تعریف المزارعین المتعاونین بمبدأ عدم اللجوء إلى 
الحراثة ضمن نظام زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المحصولي والحیواني. وسیوفر منح وحدة بذارة ال تعتمد 

لهم لتقییمها من وجهة النظر التشغیلیة دون على الحراثة على اإلطالق لمجموعة من المزارعین الفرصة
مقارنة جنبا إلى جنب مع ممارسات اإلدارة المحلیة التي تتضمن الوسینطوي ذلك على .تحمل تكلفة باهظة

في العادة عملیات حراثة متعددة قبل البذر. وقد لقي المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 
وفر العدید من المزارعین القدرة على تقییم تقنیة عدم اللجوء إلى الحراثة.نجاحا مع هذا النهج حیث 

ومن ثم سیتم ،وبحلول السنة الثانیة، سیتم إدماج نظم الرعي مع النظام المستند إلى زراعة الحفظ في المزارع- 22
الحفظ متعدد توسیعه في السنة الثالثة. وفي الوقت ذاته، سیتم تجدید نظام الزراعة المستندة إلى زراعة 

السنوات وتوسیعه لیلبي المتطلبات المحلیة.

وسیكون استعراض البرنامج جاریا خالل هذه السنوات الثالث بأكملها لتحدید مجاالت النجاح ومجاالت - 23
إدخال التحسینات والمعوقات ذات الصلة بتبني زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المحصولي والحیواني.
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فوائد المتوقعةالو المخرجات-رابعا
یتوقع أن تكون الفوائد والمخرجات على النحو التالي:- 24

تقییم مسبق للتكنولوجیات القائمة على زراعة الحفظ في آسیا الوسطى والغربیة وشمال أفریقیا؛

من خالل تعظیم استراتیجیات الرعي حفظنتاج المحصولي والحیواني في زراعة التعزیز التكامل بین اإل
وزیادة توفر األعالف من األعالف أو من الشجیرات العلفیة؛،لمحاصیلعلى مخلفات ا

المخصوصة لكل موقع بذاته ونشرها لتعزیز إنتاجیة المزارعتشذیب حزم تكنولوجیات زراعة الحفظ،
والربحیة؛،وكفاءة استخدام الموارد

وفي إقلیم آسیا ،ستهدفةونشر المعرفة والمعلومات في المناطق الم،والتعلم المشترك،تنمیة القدرات
.طى والغربیة وشمال أفریقیا بأسرهالوس

التنفیذترتیبات-خامسا
وعن رفع ة في المناطق الجافة مسؤوال عن اإلدارة اإلجمالیة للبرنامج یسیكون المركز الدولي للبحوث الزراع- 25

، وفي )تونس(عبر جزائر لصندوق. وسوف ینسق األنشطة المخطط لها في الاالتقاریر التقنیة والمالیة إلى 
من خالل المكاتب القطریة في األقالیم.)عبر أوزبكستان(تونس وطاجیكستان 

سوف یكون المنسقون الوطنیون المعینون مسؤولین عن تنفیذ البرنامج في كل قطر. وسیضم أصحاب - 26
مناطق الجافة والمركز الدولي للبحوث الزراعیة في ال،المصلحة في البرنامج مؤسسات البحوث المشاركة

والمنظمات غیر الحكومیة والشركاء من القطاع الخاص.،الزراعي الوطنیةواإلرشاد ونظم البحوث 

مع ةوثیقبصورة في المناطق الجافة بتشاور ركز الدولي للبحوث الزراعیة سیدیر البرنامج عالم قیادي من الم- 27
الوطنیة. وسوف ینسق قائد البرنامج األنشطة البحوث واإلرشاد الزراعيالمتعاونین مع هذا البرنامج من نظم 

ویضمن رفع التقاریر في الوقت المحدد لها.

وعند االستهالل سوف یتم إنشاء لجنة توجیهیة وسیتم التفویض لها بمسؤولیة اإلشراف على استعراض خطط - 28
السنویة والموافقة علیها.اتلمیزانیواالعمل السنویة 

لیمیة في بدایة البرنامج لتحدید ترتیبات التنفیذ والتنسیق واالتفاق على سوف تعقد حلقة عمل استهاللیة إق- 29
خطة عمل السنة األولى.

كذلك سوف توافق حلقة العمل االستهاللیة على نسق ومستوى تكامل أنشطة البرنامج مع أنشطة الصندوق - 30
وتقاسم المعلومات. ،لتقییموالرصد وا،الجاریة في البلدان المعنیة فیما یتعلق بمواءمة خطط العمل السنویة

سیتم عقد اجتماعات سنویة للتنسیق والتخطیط یشارك فیها جمیع شركاء البرنامج، بما في ذلك وبعدئذ 
الستعراض نتائج السنة الماضیة واستكمال خطط العمل.،المزارعون وموفرو الخدمات

ف یتم ضمان تخطیط تشاركي من كذلك سیتم التطرق لتنسیق األنشطة خالل حلقة العمل االستهاللیة. وسو - 31
خالل مشاركة منسق برنامج الصندوق ومدیر البرنامج القطري في اجتماعات اللجنة التوجیهیة للمركز 
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الدولي للبحوث الزراعیة للمناطق الجافة، ومن خالل حضور المركز الجتماعات التخطیط لمشروعات 
إذا أمكن ذلك.،الصندوق

الزراعیة في المناطق الجافة وشركاؤه تقاریر البرنامج على بلدان أخرى سوف یوزع المركز الدولي للبحوث- 32
مثل لبنان ولیبیا والمغرب من خالل منتدى لتقاسم المعرفة على شبكة اإلنترنت. وسیتم تیسیر التعاون بین 

رات التبادل برامجه اإلقلیمیة وزیاعبرالبلدان وتجمیع النتائج من خالل شبكات إقلیمیة یمتلكها المركز بالفعل 
حلقات العمل.و 

سوف یضطلع مركز البحوث الزراعیة في المناطق الجافة بالرصد والتقییم واإلبالغ. وسیركز الرصد على - 33
یصال مخرجات البرنامج. وسیتم تقییم المخرجات من خالل رصد  ٕ تنفیذ األنشطة في الوقت المحدد لها وا

ة التي تم تولیدها.یالفوائد االقتصادیة والبیئو ،وسرعة هذا التبني،تبني تكنولوجیا زراعة الحفظ

ومن خالل ،سوف یتم نشر نتائج البحوث على شكل مقاالت في الصحف وكتیبات للتدریب وصفحات وقائع- 34
، وسوف یجري تجارب التكییف لفیدیو الخاصة بنماذج زراعة الحفظاألیام الحقلیة وزیارات التبادل وشرائط ا

لبحوث الزراعیة ومزارعون. وسوف یتم عرض التدخالت المثبتة من خالل شركاء من المراكز الوطنیة ل
األیام الحقلیة وحلقات العمل.

وتمویلهللبرنامجالتكالیف اإلشاریة -سادسا
یمول منها ،)2015-2012(ثالث سنوات ملیوني دوالر أمریكي على مدى بتقدر التكلفة اإلجمالیة للبرنامج - 35

0.5ریكي ویقترح أن یتم رفد تمویل الصندوق بمساهمات عینیة بما یعادل ملیون دوالر أم1.5الصندوق 
.الوطنیةالبحوث واإلرشاد الزراعيملیون دوالر أمریكي من نظم

موجز المیزانیة وخطة التمویل
)بالدوالرات األمریكیة(

التمویل المشتركالصندوقاإلنفاقفئةرقم
459أتكالیف الموظفین 1 000173 000

195تكالیف السفر2 00073 000

193بالمعدات والسلع 3 70073 000

283جكالیف التشغیلیة الت4 800107 000

197دالتدریب/حلقات العمل/المطبوعات 5 00074 000

171التكالیف الثابتة6 500-

1المجموع 500 000500 000
والموظفون التقنیون.نو اإلقلیمین/و ن الوطنیو المنسق:تتضمن تكالیف الموظفینأ تتضمن السلع والمعدات: األسوار والبذارات والكومبیوترات/الطابعات.ب .التكالیف التشغیلیة: المسوحات والتجارب في المزارع وتحلیل التربة/األعالفتتضمن ج لعمل الخاصة بالطالب.یتضمن التدریب/حلقات العمل/المطبوعات: األیام الحقلیة وتدریب المزارعین وحلقات اد
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Results-based logical framework
Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions

Goal Enhanced sustainability of natural resource
use, increased farm profitability, and
improved livelihoods of resource-poor
farmers through large scale adoption of CA
technologies capitalizing on the system
synergies of crops, livestock and soils.

Sound component technologies of crop
and livestock production have been
adopted by farmers and disseminated by
national systems partners at least in one
site in each target country.
Productivity will be increased by 10%.

Government reports, NARES
programme reports, national
statistics.
Technology adoption
assessment.

 NARES have the
technical and logistic
capacity to carry out
experimental research and
to disseminate the results to
extension services and
farmers.

 Risk: Political instability in
Region

Objectives NARES in Algeria, Tunisia, and Tajikistan will
apply and disseminate the proposed
integrated conservation agriculture practices
for crop-livestock system and optimized use
of crop residues for soil health and livestock
production.

A total of at least 1000 households will be
targeted in target countries; a total of
10,000 thousand women and family
members in the target communities will
directly benefit from the proposed
programme activities. Ultimately, other
rural communities in similar agro-
ecologies across CWANA will benefit
from the improved options identified and
promoted by the project.

 Government reports,
NARES programme
reports, national statistics.

 Technology adoption
assessment.

 NARES have the
technical and logistic
capacity to carry out
experimental research and
to disseminate the results to
extension services and
farmers.

Outputs  Ex-ante evaluation of CA based
technologies in CWANA

 Enhanced crop-livestock integration in
CA through optimized stubble grazing
strategies and increased fodder
availability from forages or fodder
shrubs.

 Site-specific conservation agriculture
technology packages fine-tuned and
disseminated for enhanced farm
productivity, resource use efficiency and
profitability.

 Capacity development, co-learning,
knowledge and information
dissemination in the target areas and
across the CWANA region

 Strategies for promoting uptake
and out-scaling of CA practices by
month 36

 First report on grazing strategy
available by 12th month, validated by
month 24 (2nd report).

 Detailed reports on CA adaptive
trials available by months 12, 24,
and 36. Recommendations on crop
management practices available by
month 30

 At least 15 NARES
representatives and 60 farmers (10-
30/country) trained in workshops,
with 500 trained through field days.
Three master’s students

 Proceedings of policy
workshops and seminars,
media and programme
reports

 Training manuals,
extension materials
published; Student’s
theses. Programme
reports

 Stakeholders are willing
to engage in programme
interventions

 Normal climatic condition
prevails and NARES adhere
to commitment and
cooperate in programme
activities

 Security and stability
remain constant or improve

 Trained human resources
contribute to programme
activities

Key
Activities

 Develop baseline data on farming and
monitor the adoption of CA technologies.

 Identify gendered limitations
 On-station, stubble grazing strategies

will be developed in years one and two.
30 on-farm multi-year (15 in Year 2 and
an 15 in Year 3) crop residue grazing
strategies evaluated

 Fodder species identified to improve
grazing options and reduce the pressure
on farmers to graze crop stubble.

 Promising lines analyzed for feed
quality as a fodder/grain crop and

 Baseline data collected by month
6, economic analyses of CA
technologies completed by month
18, optimal production under
different scenarios developed and
shared with stakeholders. The
diffusion of CA and impact on
women documented

 Grazing strategies will measure
impact of grazing on residue
retention, and the trade off between
intake, manuring, and residue
retention on soil properties, with first

 Research reports,
programme reports, policy
briefs and report on ex-
ante economic analysis

 Number and type of
trainees reported.

 Training report and
programme technical
reports

 National partners have
teams with potential for
training in data collection
and farm data management

 At least one average
rainfall year during the
experimental period to
achieve meaningful
measures.

 Trained NARS staffs are
active and willing to
contribute in project, and
farmers are willing to adopt
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Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions
validated in on-farm.

 Adaptive trials integrating CA
technologies with IPM and nutrient
management, and the integration of
fodder/grain species in at least 45 multi-
year on-farm trials (15 each initiated in
years 1, 2, and 3), across target
countries.

 Capacity Development

estimates by month 18. Fast growing
and high nutritive value fodder
species identified by month 24

 CA recommendations prepared
and site specific cropping systems
tested by month 18

 Farmers, service providers,
Graduate students, and NARES
trained

technologies.
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المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة: مخططات ابتكاریة لتنمیة سلسلة قیمة لحوم 
األبقار في أفریقیا الجنوبیة

الخلفیة- أوال 
بتدني اإلنتاجیة، كما أنه ال یولد إال نزرا یتصف إنتاج أصحاب الحیازات الصغیرة من األبقار في أفریقیا الجنوبیة -1

یسیرا من الدخل لتحسین سبل عیش السكان الریفیین الفقراء. وبما یتجاوز بعض المنتجین القالئل الكبار 
المرتبطین بالمسالخ، فإن الحیوانات تمر عبر شبكة من التجار التي ال تقوم إال بالقلیل لمكافأة الجودة العالیة، 

ة القیمة واإلبقاء علیها من قبل المنتجین، في الوقت الذي ال تفي موارد الرعي حقها وتقلل من مما یعیق إضاف
إمكانیة تنویع مصادر الدخل.

هنالك العدید من المشروعات الحالیة في اإلقلیم، بما في ذلك بعض المشروعات التي یمولها الصندوق، والتي -2
في اإلقلیم. والتقنیة المتعلقة بإنتاج أصحاب الحیازات الصغیرةمنفصلة لمثل هذه المظاهر المالیةتتطرق بصورة 

ویوفر المقترح الحالي قوة متكاملة من خالل تیسیر الوصول إلى رأس المال العامل، والشراكات مع المشروعات 
ضافة القیمة في السلع التي تتمتع بطلب قوي ومتنام علیها. ٕ التي تروج للتنویع وا

المعرفة المتعلقة بتسویق وسالسل قیمة األبقار حتى تاریخه للجهات الفاعلة على جمیع لم یتطرق تولید وتقاسم-3
المستویات في سلسلة القیمة، وال إلى الوظائف المتكاملة مثل رأس المال العامل والروابط المحددة في العقود بین 

شاركیة لتصمیم التدخالت واختبارها، الجودة والسعر والتوقیت والتسلیم. ویستعین هذا البرنامج المقترح بأسالیب ت
وبعدئذ تروج جهود إدارة المعرفة ألخذ الجهات الفاعلة في سالسل القیمة بهذه المعلومات ونشرها وتقاسم الخبرات 

على نطاق إقلیمي.

األساس المنطقي واألهمیة بالنسبة للصندوق -ثانیا
تي تتمحور حول تعزیز تدفق رأس المال العامل لمشتري یوفر هذا المقترح جملة ابتكاریة متكاملة من األنشطة ال-4

األبقار التي ینتجها أصحاب الحیازات الصغیرة بطریقة تروج للروابط بین طلب السوق على الحیوانات عالیة 
الجودة. كذلك فإنه یهدف إلى إیصال المنتجات المالیة المختبرة للقطاع الخاص ونموذج یمكن توسیع نطاقه 

لفاعلة في مجال التنمیة.لجمیع الجهات ا
یتناول البرنامج مخرجات متعددة من السیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق وبخاصة في أنه یوفر منتدى -5

لألنشطة االبتكاریة التي یقوم بها رجال ونساء فرادى فقیري الموارد ومجتمعات محلیة تتطلب بدورها خدمات 
ي إلدارة المعرفة للبرنامج بحد ذاته ولجهة دعم المشروعات التي یمولها یوفرها السوق. ولهذا البرنامج مكون قو 

الصندوق وغیرها من مشروعات اإلنتاج الحیواني األخرى المناصرة للفقراء في اإلقلیم. وهو یشرك القطاع 
الخاص ویدعم وظائف السوق، إضافة إلى أنه یرفع من قدرة القطاع الخاص على إیصال تدخالت تتعلق 

ونظرا الستهدافه لنظم اإلنتاج المكثف لألبقار كمصدر للحیوانات ألغراض القیمة وتحد من الفقر. بسلسلة
ضافة القیمة من جهة،  ٕ التسمین، فإن هذا البرنامج سوف یرسي روابط قویة بین األمن الغذائي وتولید الدخل وا

اذج لتنمیة كاملة لسالسل لحوم األبقار وبین االهتمام بقاعدة الموارد الطبیعیة من جهة أخرى. ومن شأن توفیر نم
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التي یمكن إتاحتها على الفور لتوسیع النطاق في اإلقلیم بأسره، مدعومة بنتائج البحوث للمساعدة على 
االستهداف وتحدید أدوار الشركاء ودور القطاع الخاص والتغلب على العقبات، أن تدعم أولویات سیاسة 

الصندوق.
في الخدمات المالیة الریفیة النتقال أصحاب الحیازات الصغیرة من اقتصاد الكفاف إلى تروج االبتكارات المقترحة-6

االقتصاد النقدي. كما تروج أدوار البرنامج لتنویع مصادر الدخل والحد من المخاطر لألمن الغذائي وأمن 
صندوق لكون البرنامج الدخول. وتدعم هذه المظاهر في البرنامج األهداف اإلجمالیة لسیاسة تمویل المنح في ال

یتمتع بنهج إقلیمي إلدارة المعرفة، وأنه یروج إلدماج أصحاب الحیازات الصغیرة في األهداف التي ترمي إلیها 
منح الصندوق في دعم االقتصاد اإلقلیمي في أفریقیا الشرقیة والجنوبیة.

وهو مشروع الري ألصحاب –د سیعمل البرنامج بصورة مباشرة مع ثالث عملیات یمولها الصندوق في سوازیلن-7
الحیازات الصغیرة في الحوض األسفل لنهر أوسوثو، المرحلة األولى؛ وبرنامج التمویل الریفي وتنمیة 

بالتعاون مع مشروع الري ألصحاب الحیازات الصغیرة 1المشروعات؛ وبرنامج آخر یموله صندوق البیئة العالمیة
قید اإلعداد حالیا في جنوب أفریقیا، وهو برنامج تنمیة زراعة في الحوض األسفل لنهر أوسوثو، ومع برنامج

أصحاب الحیازات الصغیرة التي یقودها السوق في جنوب أفریقیا، بافتراض أنه ستتم الموافقة علیه رسمیا 
وسیدخل حیز النفاذ. وسیكون لهذا البرنامج العدید من المبادرات مع فوائد غیر مباشرة حیث أن فرص 

التعلم المتبادل سوف تستغل في اإلقلیم بأكمله. ویمتد ذلك لیشمل المشروعات التي یمولها الصندوق االتصاالت و 
وكذلك مشروعین تمولهما أسترالیا وینخرط فیهما المعهد الدولي لبحوث الثروة 2في موزامبیق وربما في نامیبیا،

الحیوانیة في جنوب أفریقیا وبوتسوانا.
یمة الستثمارات قدیمة وجاریة في البنى األساسیة المادیة والمؤسسات من خالل سیضیف البرنامج المقترح الق-8

البیئة التمكینیة وتشجیع انخراط القطاع الخاص من الناحیة التجاریة واالستثماریة.المساعدة على تحسین 

البرنامج المقترح-ثالثا
ة وجعلها مستدامة من إنتاج األبقار الهدف اإلجمالي للبرنامج هو تحسین سبل عیش أصحاب الحیازات الصغیر -9

وتسویقها. 
أما أهدافه  فتتمثل فیما یلي: -10

 تزوید أصحاب الحیازات الصغیرة بآلیة مجدیة إلضافة القیمة إلنتاج األبقار، تكون منسقة مع متطلبات
السوق؛

رة من إضافة تصمیم وعرض األدوات المالیة الفعالة والمنتجات المناسبة لتمكین أصحاب الحیازات الصغی
القیمة في نظم إنتاج األبقار، وتولید ونشر المعرفة والتشجیع على تبنیها في إقلیم أفریقیا الجنوبیة بأسره.

برنامج اإلدارة المستدامة لألراضي.1
ال یدعم الصندوق حالیا أیة مشروعات في نامیبیا، ولكن المناقشات جاریة لتحري إمكانیة أن یعید الصندوق من جدید انخراطھ في البالد. 2

الحیوانیة في نامیبیا (مشروع تنمیة اإلنتاج الحیواني في المناطق الشمالیة). وستبني أیة تدخالت مستقبلیة وسابقا دعم الصندوق مشروعا للثروة
في قطاع الثروة الحیوانیة على الدروس المستفادة من ذلك المشروع، ومن المحتمل أن ینطوي على تركیز أكبر على استھداف المزارعین 

ى نطاق صغیر في األقالیم المشاع وتعزیز انخراطھم في سالسل قیمة اإلنتاج الحیواني.الفقراء من مربي الثروة الحیوانیة عل
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تتألف المجموعة المستهدفة من: (أ) أصحاب الحیازات الصغیرة الذین یواجهون معوقات في الرعي في المواقع -11
الذین یتمتعون بالوصول إلى األعالف/المحاصیل العلفیة الجافة أو النائیة؛ (ب) أصحاب الحیازات الصغیرة

ولكن ال یملكون رأس المال لشراء الحیوانات في المناطق المرویة؛ (ج) التجار الریفیین والذین یطورون منشآت 
صغیرة ألغراض التنمیة االقتصادیة الریفیة.

التالیة التي سیتم تنفیذها في مراحل سوف تكون مدة البرنامج ثالث سنوات، وسیتألف من المكونات الثالثة -12
متداخلة:

:شراك المشاركین بناء القدرات والبناء المؤسسي ٕ الدعم التنظیمي للتجار والمنتجین، والترویج للبرنامج، وا
صدار تراخیص للتجار؛ ٕ في سلسلة القیمة، وا

التشاركیة؛ : تحلیل سالسل القیمة وتصمیم األنشطةدلیل على مفهوم لمنتج مالي لسلسلة القیمة
دخال منتج جدید واختباره، والقیام بالبحوث العملیة؛ ٕ وصیاغة أدوات مالیة فعالة ودعم العقود، وا

:وضع خرائط للمخرجات، تبادل المعلومات مرحلة توسیع النطاق تركز على إدارة االتصاالت والمعرفة
والخبرات مع المشروعات في البلدان المجاورة، وتنظیم مؤتمر إقلیمي.

المخرجات والفوائد المتوقعة-رابعا 
التي تم تجمیعها حسب المكون ما یلي:المخرجات تتضمن-13

ترتیبات تنظیمیة جدیدة، ومعدات، واتفاق في الرأي على تصمیم ترتیبات معامالت جدیدة؛
 جراء التجارب باستخدام البحوث ٕ تصمیم صیغ جدیدة للعقود والمعامالت، وتطویر منتج ائتماني، وا

لیة؛العم
.نشر المعرفة

ستتشارك المخرجات المتوقعة بجدول زمني متداخل، وهي تتضمن:-14
 ممارسة منتجي ومسمني األبقار من أصحاب الحیازات الصغیرة للزراعة التجاریة، واستخدام

؛إجراءات موضوعیة لجودة وأداء الحیوانات
ن في سلسلة القیمة الذین قیام الممولین من القطاع الخاص بتقدیم رأس المال العامل للمشاركی

یتعاقدون ویتعاملون مع إضافة القیمة في تربیة األبقار لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة؛
 المعرفة المتعلقة بكیفیة تحسین نفاذ منتجي األبقار من أصحاب الحیازات الصغیرة في اإلقلیم إلى

ابال للتطبیق؛سالسل القیمة وتحدید العوامل المقررة الرئیسیة التي تجعل ذلك ق
 ،ارتفاع دخول جمیع المشاركین في سلسلة القیمة، واإلسهام بصورة مباشرة في هدف البرنامج

وزیادة دخول أصحاب الحیازات الصغیرة الفقراء من الرعاة ومسمني الحیوانات على حد سواء وجعلها 
أكثر استدامة وموثوقیة.

ب الحیازات الصغیرة إلى المسالخ، كما سییسر اإلیفاء سوف ییسر البرنامج إیصال األبقار المسمنة من أصحا-15
بالمواصفات اللوجستیة ومواصفات الجودة. وسیوفر الوصول إلى التمویل حزمة استهاللیة لتسمین األبقار على 
األعالف المرویة وعلى المنتجات الثانویة للمحاصیل ومخلفاتها. وسوف یستعین البرنامج بتجار األبقار 
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حیث أنهم أفضل المشاركین موقعا في األسواق إلحداث التغییر الذي تقوده األسواق. وسیتلقى "كصانعي أسواق"
التجار الذین یدعمهم البرنامج ویصدر التراخیص لهم قروضا لتمویل شراء األبقار ووضعها مع أسر متعاقد معها 

للتسمین.
قود بین التجار والزبائن من مسمني األبقار، یستند التسهیل االئتماني الذي تموله المنحة لصالح التجار على الع-16

وعلى الشراء الذي یقوم به التجار على أساس الوزن من المنتجین من األراضي الجافة، والعقود بین التجار 
ضافة إلى تمویل التسهیل االئتماني، ستساعد المظاهر االبتكاریة  ٕ والمشترین (المسالخ وربما تجار التجزئة). وا

ي ذلك أنشطة اإلعداد والبحوث ما قبل التدخالت والتي تولد تخفیضات في تكالیف المعامالت، للبرنامج، بما ف
على إدارة المخاطر في تسلیط الضوء على االحتیاجات المختلفة للجهات الفاعلة اإلفرادیة في سلسلة القیم.

مریكي دخال إضافیا متوقعا دوالر أ0002یوفر نموذج تسمین ثالثة ثیران، الذي یدعمه تسهیل ائتماني بقیمة -17
كیلوغراما 150دوالرا أمریكیا لكل دورة لألسرة التي تعمل على التسمین وللتاجر. إضافة إلى توفیر 685بمقدار  

كیلوغرام، 0.75كیلوغراما، وزیادة یومیة وسطیة بحدود 250إضافیا من لحوم األبقار بناء على وزن مبدئي قدره 
یوما من التسمین.120كیلوغراما عند الخروج بعد 340حدود مما یؤدي إلى وزن یتراوح ب

دوالرا أمریكیا بین التاجر واألسر العاملة على التسمین، وستشكل آلیة مثل هذا 685سیتم تقسیم الفائض وقدره -18
التقسیم وغیرها من ترتیبات المعامالت األخرى مثل تقاسم المخاطر، خاصیة متأصلة بصورة قویة في بحوث 

شراك أصحاب المصلحة فیه.البرن ٕ امج وا

ترتیبات التنفیذ-خامسا 
ففي سیكون المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة مسؤوال عن تنفیذ البرنامج في كل من سوازیلند وجنوب أفریقیا. -19

سوازیلند، سیتم إرساء شراكة مع حكومة سوازیلند من خالل مشروع الري ألصحاب الحیازات الصغیرة في 
األسفل لنهر أوسوثو، واستنادا إلى عوامل تتعلق بالمشروعات الثالثة التي یمولها الصندوق (وحدة الحوض 

/مشروع الري ألصحاب الحیازات الصغیرة الصندوق البیئي العالمياإلدارة البیئیة وتنویع العمل الزراعي، ومشروع 
یاه والزراعة في سوازیلند) ووحدة في الحوض األسفل لنهر أوسوثو (وكال المشروعین ضمن مشروع تنمیة الم

التمویل الصغري في برنامج التمویل الریفي وتنمیة المشروعات. وفي جنوب أفریقیا، سیوفر البرنامج المقترح 
للتنمیة الزراعیة التي تقودها السوق لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة في جنوب أفریقیا، عندما یدخل حیز 

ین من مكوناته الثالثة (التمویل الریفي، والشراكة مع مصرف األراضي في جنوب النفاذ، شراكة تنفیذیة عبر اثن
أفریقیا، وتنمیة سلسلة القیمة). وفي البلدین، سوف یتم إرساء شراكات مع القطاع الخاص ومع المصارف، ومع 

إرساء تقدم أنشطة البرنامج ووضوح صورته وسمعته. وسوف یتم التفویض بنشاط وضع الخرائط للمخرجات مع
مثل هذه الشراكات واإلبقاء علیها.

سوف تشرف على البرنامج مجموعة توجیهیة استشاریة للبرنامج مؤلفة من أعضاء رفیعي المستوى من موظفي -20
المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة (حیث یمثلون هذا المعهد مثل الموظف المسؤول عن اإلمساك بمیزانیة 

رفیعي المستوى من المشروعات التي یمولها الصندوق ذات الصلة في سوازیلند، البرنامج ومنفذه) وموظفین
وربما في جنوب أفریقیا. وسیشرف على هذا البرنامج كبیر المستشارین التقنیین لشؤون الثروة الحیوانیة والنظم 
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یا في الصندوق (أو الزراعیة في الصندوق (مدیر منحة الصندوق) ومدیر البرنامج القطري لسوازیلند وجنوب أفریق
ممثل یسمیه الصندوق). وسیتم وضع تصامیم مفصلة منفصلة للبرنامج وخطط عمله، واستراتیجیات منفصلة 
للبحوث واالتصاالت في كل بلد. وسوف یتم إشراك موظفین محلیین من البلدین للمساعدة على تنفیذ البرنامج. 

ة وتنویع األعمال الزراعیة في سوازیلند وسیمول بموجب وسوف یتم ندب منسق البرنامج من وحدة اإلدارة البیئی
هذه المنحة.

سیضطلع الصندوق ومجموعة توجیه البرنامج بمسؤولیة اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفیذ البرنامج،. وبصورة -21
رض أقل رسمیة سوف یوفر موقع البرنامج على شبكة اإلنترنت التقاریر والتحدیثات عن أنشطة البرنامج، وسیع

أنشطة وضع خرائط المخرجات، ویسلط الضوء على الدروس المستفادة مع ظهور البیانات والتحلیالت. وسوف 
یتبع اإلبالغ المالي من المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة إلى الصندوق اإلجراءات الموضوعة. وستكون 

دة لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق.  المراجعات التي یقوم بها المعهد ممتثلة للمبادئ التوجیهیة الجدی

التكالیف اإلشاریة للبرنامج وتمویله-سادسا
موجز المیزانیة وخطة التمویل

الدوالرات األمریكیة)ب(
*التمویل المشتركالصندوقفئة اإلنفاقرقم

520 78916 310العاملون1

142االستشاریون 2 356 -

139السفر 3 395 -

134ات تشغیلیةنفق4 98095 300

99المعدات والمستلزمات5 520 -

114النفقات الثابتة للمعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة وما یتصل بذلك من تكالیف6 865128 093

905239 941المجموع 913

حیوانیة.* سیتشكل شركاء التمویل المشترك من المستفیدین والمعهد الدولي لبحوث الثروة ال
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Results-based logical framework

Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions

Goal To improve and make sustainable
smallholder livelihoods from cattle
production and marketing

Objectives 1. Provide smallholders with a viable cattle
value addition mechanism that is
coordinated with market requirements;
2. Design and demonstrate effective
financial instruments and suitable products
for enabling smallholder value addition in
cattle systems;
3. Generate and disseminate knowledge,
and encourage uptake, throughout the
Southern African region.

Smallholders producing cattle to market
specifications

Value chain finance products in use

Products and materials in use

Outcome Mapping proceedings

Project reporting

Knowledge management
products

No major beef market disruptions

No major rural financial disruptions

Outputs 1.1, 1.2, 1.3 Groups established to improve
market access and facilitate contact with
certified traders and project participation
1.4 Equipment delivered to the relevant
actors
1.5 The project promoted to value chain
actors
2.1, 2.2 Contracts and/or improved sales
arrangements identified
2.3 A loan product and arrangements for its
introduction and use designed
2.4 Working capital loans disbursed
2.5 Data and analysis delivered from action
research.
3.1 Value Chain assessed
3.2.1 Baseline and repeat surveys
completed and analysed
3.3.1 Outcome Mapping established and
functioning
3.4.1 Communicated results of the project,
and conference proceedings

20 groups established, equipped, aware
of value chain finance opportunities,
and traders certified.

1 value chain finance product designed
and available in each county

100 Loans disbursed and recovered in
each fattening cycle

Data, analysis and results
communicated within and beyond the
project, partner projects, and countries

Outcome mapping proceedings

Transactions using value chain
finance products recorded by
banks and slaughterhouses

Proceedings of conference

Willingness of value chain actors to
commit to value addition activities

Willingness of rural financiers to
experiment with value chain finance
directed to market maker actors
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Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions

Key
Activities

1.1.2, 1.2.1, 1.3.1 Group formation and
support to various value chain actors
1.4.1. Equipment supply

1.5.1 Project promotion
2.1.1, 2.2.1 Contract design (at respective
stages of the chain)
2.3.1 Meetings and promotion with
financiers
2.3.2 Financial instrument design
2.4.1 A trial of the loan product
2.5.1 Action research and analysis
3.1.1 Value Chain mapping and
assessment
3.2.1 Surveys (baseline and repeat)
3.3.1 Outcome mapping
3.4.1 Communication of project results,
using a variety of media including regional
platforms (e.g. IFADAFRICA) and a
regional conference.

Value chains identified in 6 project
locations

30 promotional and design meetings
held

Action research established at 4 sites
and producing knowledge products in
appropriate forms

Meeting minutes and reports by
partner projects and
participants.

Outcome mapping proceedings

Willingness of value chain actors to
participate


