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 الموافقةبتوصية 
الصندوق بالتفاوض على واستكمال اتفاقية للحصول على أموال تكميلية من لتفويض رئيس المجلس التنفيذي مدعو 

على النحو الوارد  ،في الهند لمبادرة تنمية مشروعات تربية الماعز وتنمية األسواقدعمًا  غيتسندا يل وميليمؤسسة ب
 .8 في الفقرة

 

 بيل وميليندا غيتساقتراح بقبول أموال تكميلية من مؤسسة 

بيل بأن الصندوق يسعى للحصول على أموال تكميلية من مؤسسة علما المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة  -1
تل، واشنطن في الواليات المتحدة اوهي منظمة خيرية ال تسعى إلى الربح، مقرها في سي ،وميليندا غيتس

التنفيذي للتفاوض المجلس  رئيس الصندوق للحصول على موافقة يسعى ،األمريكية. ولتحقيق هذه الغاية
مع الشروط المعروضة في  إلى حد كبير بما يتفق للحصول على أموال تكميليةعلى واستكمال اتفاقية 

 الملحق األول بهذه الوثيقة.

الذي ُعرض على المجلس التنفيذي للعلم في بيل وميليندا غيتس في أعقاب بيان النوايا الموقَّع مع مؤسسة  -2
 716 463سعى الصندوق للحصول على أموال تكميلية من المؤسسة بما يعادل دورته الخامسة بعد المائة، 

 دوالر أمريكي لدعم مشروع تنمية سالسل قيم المجترات الصغيرة في الهند.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد االختناقات وتحّري الخيارات المتاحة لتنمية األسواق والمشروعات المستدامة  -3
ولتيسير إعداد  ،ار براديشتبيهار وأوديشا وأو  :هيو  ثالث واليات في الهندالخاصة بتربية الماعز في 

 الخطط االستثمارية.

الماعز الفرعي يوّفر فرصًا هامة للحّد من تربية والهدف اإلجمالي من هذا المشروع هو إثبات أن قطاع  -4
مجموعات مستهَدفة لصالح فوائد مستدامة وملموسة  تحقيقية وتؤدي إلى د( مج0الفقر بحلول ُتَعّد: )

ل؛ )2مختارة؛ ) ( 2( ستسهم في تحسين ُسبل عيش فقراء الموارد )نساًء ورجااًل( في المناطق المحّددة للتدخُّ
االختناقات  ومناقشة ية ماليًا وتؤدي إلى عائد اقتصادي إيجابي على نطاق واسع. وكذلك سيتم تحديددمج

 المحتملة في السياسات.

ز )من عاصحاب المصلحة في صناعة تربية المذا المشروع في بناء فهم متين بين أيتمّثل الهدف المحّدد له -5
 القطاعين العام والخاص( حول ربحية وتنافسية وأهمية االستثمار في قطاع تربية الماعز كوسيلة لتعزيز

ي العيش وفرص األعمال في المناطق الريفية. ويتمّثل المخرج الرئيسي في تنمية نموذج عمل تشارك سبل
القطاع الخاص وفقًا لَنهج الشراكة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع من باستثمارات شمولي يتميَّز 

 الخاص )نموذج عمل الشراكة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص(.

لة لتقرير قبول إدارة األموال التكميلية و  -6 بها. إاّل  المتعلقةالحدود و  شروطالوُيَعّد المجلس التنفيذي الهيئة المخوَّ
دارة المننح من أي مصدر الأن المجلس التنفيذي قّرر أن يفّوض بجزء من سلطته لرئيس الصندوق  ستالم وا 

تمويل الدراسات الستخدامها للتمويل مشروعات جارية للصندوق، والمننح من الدول األعضاء  استخدامهال
أو غيرها من الشروط كما هي  ،ذات الصلة بعمليات الصندوق جلوأنشطة المساعدة التقنية قصيرة األ
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بيل مؤسسة  وحيث أنعلى التوالي. إاّل أنه  EB 87/30/R.28و EB 86/28/R.47محّددة في الوثيقتين 
في الصندوق، وليس من المقَترح استخدام مساهمتها بأموال تكميلية لدعم  ليست بدولة عضو وميليندا غيتس

 بالتفاوض علىعات الصندوق، فإن المجلس التنفيذي مدعٌو لتفويض رئيس الصندوق مشروع جاٍر من مشرو 
 .بيل وميليندا غيتسمع مؤسسة  لألموال التكميليةواستكمال اتفاقية 

 تفاقية الموّقعة على المجلس التنفيذي للعلم في دورة الحقة من دوراته.االسيتم عرض  -7

 التوصية

لصندوق بالتفاوض على واستكمال اتفاقية للحصول على أموال لتفويض رئيس االمجلس التنفيذي مدعو  -8
في الهند  لمبادرة تنمية مشروعات تربية الماعز وتنمية األسواقتكميلية من مؤسسة بيل وميليندا غيتس دعما 

 .بما يتفق إلى حد كبير مع الشروط المعروضة في الملحق األول بهذه الوثيقة
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 االقتراح المفصَّل للمشروع
 في الهند مبادرة تنمية مشروعات تربية الماعز وتنمية األسواق

 المشروع 

 الخلفية والمبررات

 الريف ومساعدة صغار المنتجين والمزارعين على تعظيم إنتاجهمُيَعّد الحّد من الفقر وتحسين ُسبل عيش فقراء 
نتاجيتهم . ومع أخذ للصندوقمن بين األهداف الجوهرية  ،روابط مع األسواق المربحةالمع تعزيز الزراعية  الزراعي وا 

 داةكأ يرعلى نطاق صغأدرك الصندوق أهمية االستثمار في تنمية اإلنتاج الحيواني  ،بعين االعتبار ه األهدافهذ
للتخفيف من وطأة الفقر. وتمّثل تربية الماعز على وجه الخصوص عائدًا مرتفعًا بالقنَيم المالية وغير المالية وذلك 

 وتنوُّع اإلنتاج )اللحوم والحليب واأللياف والجلود والروث(. ،االستثماري رأس المالبفضل انخفاض 

السعرات الحرارية من المنتجات الحيوانية بحدود  ة المعروض منزياد الغذائيةسياسات القّدر المعهد الدولي لبحوث 
جمالي سوق اإلنتاج في المائة من إ 02ز حاليًا حوالي . ويمّثل إنتاج الماع2122و 2111في المائة بين عامي  88

ر والنمو السكاني.  2ويتوّقع له أن ينمو بحدود  الحيواني في الهند في المائة سنويًا بسبب ارتفاع المداخيل والتحضُّ
 المتعلقةاالجتماعية والثقافية  للقيودومن المتوّقع للدواجن والماعز واألغنام أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا النمو نظرًا 

من  أكثرر ُمنتنج للحوم الماعز )وعلى الصعيد العالمي ُتعَتبر الهند ثاني أكب األبقار والخنازير.لحوم استهالك ب
وبسبب المعّوقات على التجارة وارتفاع الطلب المحلي فإن طن(، وال يسبقها في ذلك إاّل الصين، ولكن  000 500

إاّل أن إنتاجه  ،ستهلك داخليًا. وعلى الرغم من أن هنالك طلب كبير على الماعزيفي المائة من هذا اإلنتاج  88
معدل النمو فيها كان مقارنة بالصين الذي  2112في المائة فقط منذ عام  0وازداد بمعدل  ،على نفس المستوى بقي

 في المائة. 4بحدود 

نشاطًا شائعًا تقوم به اأُلسر التي تنتمي إلى جميع الطوائف بما في ذلك المجموعات الضعيفة.  الماعزُتعتبر تربية 
المصّنفة  والطوائفلمائة من الماعز تمتلكها ُأسر فقيرة بالموارد تنتمي إلى القبائل في ا 81وعلى الرغم من أن 
في المائة من هؤالء المزارعين دون خط الفقر. وتلعب النساء  21. ويعيش أكثر من الضعيفةوغيرها من الطبقات 

ء بها. وُيعتبر الدخل المتوّلد عن هذا دورًا حيويًا في عملية اتخاذ القرارات عندما يتعّلق األمر ببيع الماعز واالعتنا
 النشاط أساس الحّد من الضعف االقتصادي للنساء ومساعدتهن على التأقلم مع الصدمات والكوارث.

الوبائية  للحيوان الواحد. إذ أن انتشار األمراض اتكيلوغرام 01 بما يعادلتتصف الهند بأدنى مردود في العالم 
باالفتقار إلى  امترافق المزمنة واالنتشار الكبير للطفيليات (وجدري الماعز عز،)الحّمى القالعية، وطاعون الما

 42-22لصحة الحيوانية الوقائية والعالجية يؤّدي إلى ارتفاع كبير في نسبة نفوق الحيوانات )لإمكانيات الوصول 
وعدم كفاية  ،عالية الجودةلوعي بوجود سالالت لفتقار إلى اال انخفاض إنتاجية الماعز يعودفي المائة(. كذلك 

وسوء  ،الرعاية الصحية الوقائيةواالفتقار إلى  ،ّ األعالف التي تتسبب في االعتماد بشكل كامل على الرعي الحر
ال تربية الماعز ممارسة تقليدية، وفي غياب نهج األعمال المناسب  تعتبراالرتباط باألسواق، عالوة على ذلك، 

تبّني الممارسات  من شأن وبالتالي .مة بصورة كبيرة في دخول صغار المزارعينتتمّكن هذه الصناعة من المساه
ليأن  تنمية سالسل القيمالجيدة في إدارة الماعز مع  إلى  ،بما في ذلك النساء ،مرّبي الماعز على نطاق صغير حوِّ

 لنمو والتطوُّر.لمهِّد الطريق لطبقات المجتمع الضعيفة يوأن  ،أصحاب مبادرات صغيرة
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بالتعاون مع الوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرًا لهما وهما  تخطط مؤسسة بيل وميليندا غيتس،، في هذا السياقو 
إلطالق مبادرة عالمية تهدف إلى تطوير قطاع المجترات الصغيرة وزيادة  ،الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة

ثيوبيا  دفةجدول أعمال تنمية االستثمارات والسياسات في البلدان المسته علىوضوح هذا القطاع  )بوركينا فاسو وا 
. ويقترح الصندوق قيادة هذه العملية في الهند مع قيام منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ (وواليات مختارة من الهند

ثيوبيا.  أنشطة مماثلة في كل من بوركينا فاسو وا 

 عة المستهَدفةمنطقة المشروع والمجمو 
الماعز واأُلسر التي ترّبي  ،الرئيسية المستهدفة من هذا المشروع من المزارعين فقراء المواردالمجموعة تتألف 

 ،( والذين سيتم دعمهم لرفع سوية اإلنتاجية والتسويق والتجهيزالسالالت التي تربى للحصول على لحومها وحليبها)
ارسات إدارة اإلنتاج الحيواني المالئمة مثل تحسين العلف والصحة الحيوانية. مع تطبيق مم ،وبالتالي لزيادة دخولهم

الطوائف القبائل و وللشباب وألعضاء  ،(ترأسن أسرهنيبما في ذلك اللواتي )وسيتم إيالء اهتمام خاص للنساء 
وموّفري  كبيروسط و المصّنفة. إاّل أن هذه المبادرة المقترحة سوف تحاول أيضًا إشراك منتجي الماعز على نطاق مت

المدخالت والتجار والمجّهزين والمصّدرين في سياق األنشطة الهادفة إلى رفع سوية وتعزيز سالسل قيم تربية 
 الماعز.

سوف تركِّز منطقة  ،اإلنمائية مؤسسة بيل وميليندا غيتسوباإلضافة إلى أولويات الحكومة واستراتيجيات وخطط 
ل على مقاطعات مختارة  وسوف تستند إلى معايير واجتماعية  ،واليات بيهار وأوديشا وأوتار براديش فيالتدخُّ

الوصول إلى الخدمات  ؛الموقع الجغرافي ؛وجود مرافق تجهيز ناشئة ؛كثافة تعداد الماعز :اقتصاديةوديمغرافية 
دة من القيمة المضافة إلى المستهَدفة للمشاركة في واالستفاالمجموعة  أفرادإمكانيات المبادرات الفردية بين  ؛المالية
ُفرص دعم سلسلة القيمة المناصرة للفقراء لتعزيز الوضع التغذوي  ؛والمنتجات ذات الصلة بها الماعزإنتاج 

أفقر الواليات في الهند مع نسبة عالية من األشخاص  فيهذه المقاطعات المختارة  تقعللمجموعات المستهدفة. و 
هذه الواليات وعلى الرغم من أن  المصّنفة. وفي وائفإلى القبائل أو الط الذين يعيشون دون خط الفقر وينتمون

صة النساء منهم، إاّل أن ذلك نادرًا ما يتم على الوجه معظم األشخاص الفقراء يرّبون الماعز إلى حٍد كبير، وبخا
بالتالي  يوفرمما  –وغالبًا ما تأتي هذه المساعدة من المنظمات غير الحكومية  –األمثل بدون مساعدة خارجية 

 إمكانيات كبيرة لتعزيز تنمية تربية الماعز ألغراض الحّد من الفقر الريفي بأسلوب مستدام ومجٍد اقتصاديًا.

والتطرُّق  ؛تحديد المجموعات المستهَدفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين بوضوح :وسوف يضمن هذا المشروع 
ت مقّسمة حسب الجنس حول الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجموعة وتوفير البيانا ؛للتوقُّعات والشواغل المختلفة

بما في ذلك طبيعة )وتقدير قضايا المساواة بصورة صريحة فيما يتعّلق بالمجموعات الضعيفة األخرى  ؛المستهَدفة
 برنامج أكبر في نهاية المطاف.، وضمان أهمية وجدوى (ومدى انتشار الفقر

 الغاية واألهداف
الماعز مشروعات تربية و كما أنه سيتحّرى الخيارات المتاحة لتنمية أسواق  ،مشروع الُمقَترح االختناقاتسوف يحّدد ال

 .الستثماريةوييسر إعداد الخطط ا ،المستدامة في بيهار وأوديشا وأوتار براديش

إثبات أن قطاع الماعز الفرعي يوّفر فرصًا هامة للحّد من الفقر  فيويتمّثل الهدف اإلجمالي من هذا المشروع 
( ستسهم في 2تؤدي إلى إيصال فوائد مستدامة وملموسة لمجموعات مستهَدفة مختارة؛ )و ية د( مج0بحلول ُتَعّد: )
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ل؛ ) ؤدي إلى عائد ية ماليًا وتد( مج2تحسين ُسبل عيش فقراء الموارد )نساًء ورجااًل( في المناطق المحّددة للتدخُّ
 االختناقات المحتملة في السياسات.ومناقشة اقتصادي إيجابي على نطاق واسع. وكذلك سيتم تحديد 

عز )من ايتمّثل الهدف المحّدد لهذا المشروع في بناء فهم متين بين أصحاب المصلحة في صناعة تربية الم
العيش  سبل ي قطاع تربية الماعز كوسيلة لتعزيزالقطاعين العام والخاص( حول ربحية وتنافسية وأهمية االستثمار ف

وفرص األعمال في المناطق الريفية. ويتمّثل المخرج الرئيسي في تنمية نموذج عمل تشاركي شمولي يتميَّز 
وفقًا لَنهج الشراكة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص )نموذج عمل الشراكة  ،باستثمارات القطاع الخاص

 ن والقطاع العام والقطاع الخاص(.بين المنتجي

 مكّونات المشروع

ثالث خطوات يتصف بالمكّونات  نهج شراكة مؤلف منالمشروع من خالل  مخرجاتسوف يتم تحقيق أنشطة و 
 التالية:

 تحليل سلسلة قيم تربية الماعز )المرحلة التشخيصية ثالثة أشهر( -المكّون األول  - 

 )المرحلة التحليلية ثالثة أشهر( السياساتمنتديات ابتكارية وتحليل  –المكون الثاني  - 

 ثالثة أشهر( يةمرحلة التصميم)ال الماعزتخطيط تنمية أسواق ومشروعات تربية  –المكّون الثالث  - 

 تحليل سلسة قيم تربية الماعز –المكّون األول 

يتمّثل الهدف من هذا المكّون في إجراء تقدير معمَّق لصناعة تربية الماعز وسالسل القيم المرتبطة بها في منطقة 
ل بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات التي تواجهها  قتصادية االجتماعية و االستثمارات االالتدخُّ

ج والتجهيز والتسويق واالستهالك(. وفي السياق ذاته، سوف وتنمية األعمال )من إمدادات الُمدخالت إلى اإلنتا
جمع بيانات مخصوصة و ُيجرى تقدير لخط األساس االجتماعي واالقتصادي بهدف: جمع البيانات الموجودة؛  

والتي ُتعّد محورية ألغراض الشمول االجتماعي واالستهداف والتمايز بين الجنسين، وتطوير  ماعزبقطاع تربية ال
يضمن مساهمته في الُمخَرج اإلنمائي طويل  برنامج أكبر في نهاية المطافاٍل للرصد والتقييم بموجب نظام فعّ 
 األجل.

 منتدى االبتكارات وتحليل السياسات –المكّون الثاني 

ن في إيجاد عملية ينخرط فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع تربية  يتمّثل الهدف من هذا المكوَّ
( تقدير 0في منطقة المشروع بحيث تتاح لهم الفرصة للمساهمة بأسلوب تشاركي في: ) (لعام والخاصالماعز )ا

( تحديد األولويات والبناء على فرص االستثمارات؛ 2المعّوقات المحددة في خالل مرحلة التشخيص والتطرُّق لها؛ )
( تحديد نقاط 2السياساتي والقانوني الوطني؛ )تقدير اإلطار ( 4( تطوير استراتيجية لألعمال واالستثمارات؛ )2)

الشراكة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع "( التعرُّف على نموذج عمل 6دخول لحوار السياسات واالنخراط؛ )
 ."الخاص

الصندوق مع  وهو النهج الذي طوره "منتديات االبتكار"يكّرس هذا المشروع الَنهج الناجح للعمل من خالل وسوف 
من الفقر وزيادة األمن الغذائي في  ، ألغراض الحدمفوضية األوروبية ومّولته منحة لسالسل قنَيم المجترات الصغيرةال

قد . و 2102 وإلى حزيران/يوني 2100من يناير/كانون الثاني  والمنفذ في الفترةالمناطق القاحلة من الهند وموزامبيق 
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بمشروع ممّول بقرض لحيواني في المحافظة أو الوالية وتم ربطها األنشطة بتنسيق وثيق مع خدمات اإلنتاج ا نفذت
 جستان الغربية.امن الصندوق في الهند وهو مشروع التخفيف من الفقر في ر 

 تخطيط تنمية أسواق ومشروعات تربية الماعز –المكّون الثالث 

الخاصة بتربية المستدامة االبتكارية  يهدف هذا المكّون إلى تصميم حافظة لمبادرات تنمية األسواق والمشروعات
ن الثاني موضع التشغيل. تأن  اي من شأنهتالتي يمكن توسيع نطاقها في الهند وال الماعز ضع مخرجات المكوِّ

 ومؤسسة بيل وميليندا غيتسمن الصندوق  كلبصورة مشتركة  يمولهاويمكن لبعض هذه المبادرات أن تغدو برامج 
أو الصندوق أو غيرهما من الجهات المانحة والمستثمرين بصورة  ا من قبل المؤسسةالمضي بعدد آخر منهويمكن 

ل حاالت األعمال لهذه المبادرات بشكل دقيق ما يلي: ) ( 2( األهداف واالستراتيجية؛ )0مستقلة. وسوف تفصِّ
( األثر 4باته المالية؛ )( إدارة المشروع وتنسيقه وترتي2األنشطة والموارد البشرية والمؤسسية ومعايير التكاليف؛ )

( االستدامة البيئية 6وبخاصة من منظور توسيع النطاق واالستدامة(؛ ))( الجدوى المالية واالقتصادية 2والفوائد؛ )
وسوف يتم وضع قائمة قصيرة بحاالت األعمال للبرامج المختلفة من قنَبل المستثمرين من  .والتقنية واالجتماعية

والصندوق( ويتم التثبُّت من صحتها والمصاَدقة عليها من قنَبل أصحاب  المؤسسةما فيهم القطاعين العام والخاص )ب
 خالل حلقات العمل المخصوصة. منتديات االبتكارالمصلحة في 

جراءات التنفيذ  إدارة المشروع وا 

وسوف يتلّقى هذا المستشار  .سوف ُينفَّذ المشروع من خالل مستشار وطني يعمل كمنسِّق للمشروع على أساس دائم
 مثل) وبعض الشركاء المختارين على المستوى القطري سواًء كانوا دوليين دوليالوطني الدعم من قنَبل مستشاٍر 

وسوف يتم التعاقد مع  .مؤسسة بحوث التنمية(مثل )أو مؤسسات وطنية  المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية(
في  المؤسسةوفِّر مكتب الصندوق/يوسوف  .سل قيم تربية الماعز في منطقة التدخُّلساللوكالة مؤّهلة إلجراء تحليل 

نيودلهي الدعم اللوجستي للمستشاَرين الوطني والدولي. وسوف يتم اإلشراف على أنشطة المشروع ورصدها من 
 خالل فترة المشروع. والمؤسسةخالل بعثة إشراف مشتركة بين الصندوق 

 والميزانيةالخط الزمني 

مؤسسة بيل  مندوالر أمريكي  716 463 على مدى تسعة أشهر بأموال تكميلية بحدودسوف ُينفَّذ هذا المشروع 
لدعم المشروع. وسوف تتم إدارة هذه المساهمة بما يتماشى مع القواعد اإلدارية والمالية التي يّطبقها  وميليندا غيتس

 الصندوق على األموال التكميلية.

 
 


