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إلى القطرية مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح ة تقرير رئيس الصندوق بشأن منح

 في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن أجل مشروع دعم منظمة رعاية أفريقيا 

  زمبابوي

ى منظمة رعاية بموجب نافذة المنح القطرية إل مقترح تقديمها منحةأعرض هذا التقرير والتوصية التالية بشأن 

  . دوالر أمريكي500 000أفريقيا  بمبلغ 

  

  الجزء األول ـ المقدمة

إلى مشروع دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي الصندوق من  دعمتقديم بيوصي هذا التقرير  -1

 .ستنفذه منظمة رعاية أفريقيا، زمبابوي

 مشروع دعم زراعة :حق هذا التقرير المعروضة على المجلس للموافقة عليها في ملة المنحيقةترد وثو -2

 .أصحاب الحيازات الصغيرة

معايير ال واتسياسال ومع ، المتطورة للصندوقاالستراتيجيةمع األهداف ومحتوى المنحة وتتماشى أهداف  -3

 .لمنحه الخاص بابرنامجالمحددة في 

 التي وافق منح في الصندوقوفيما يلي الهدفان االستراتيجيان الشامالن اللذان تقوم عليهما سياسة تمويل ال -4

 :2003كانون األول /عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر

 األثر من تزيد التي التقنية والخيارات االبتكارية النهج بشأن للفقراء المناصرة البحوث تشجيع  )أ (
  أو/و الميداني؛ المستوى على

المجتمعية  منظماتلا ذلك في بما الشريكة، المؤسسات لدى للفقراء المناصرة القدرات بناء  )ب (
  .الحكومية غير والمنظمات

فإن ، 2010-2007ومن أهداف اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة وانطالقاً من هذين الهدفين الشاملين  -5

المجموعات التي يستهدفها الصندوق  )أ: ( الصندوق المحددة من تقديم الدعم بالمنح تتصل بما يليغايات

؛ النائية والمهمشةي األسري، وبخاصة في المناطق اإليكولوجية الزراعية واستراتيجيات أمنها الغذائ

تراعي الفروق بين والتي للسكان األصليين  المحليةأو معرفة التقليدية القائمة على نظم الالتقنيات   )ب(

 جيةالجنسين وتعزز وتنوع القدرات اإلنتاجية للنظم الزراعية الفقيرة في مواردها من خالل تحسين اإلنتا

تيسير الوصول إلى األصول اإلنتاجية ) ج( ومعالجة معوقات اإلنتاج؛ الزراعية وغير الزراعية

اإلدارة ) د( ؛)والعمالة والتكنولوجياالريفية، الخدمات المالية مجموعة واسعة من  و،األراضي والمياه(

؛ نها على نحو مستدامللموارد الطبيعية، بما في ذلك استخدام تلك الموارد وصوالمستدامة والمنتجة 

على الريف على المستويين المحلي والقطري لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز فقراء وضع إطار سياساتي  )ه(

تيسير الوصول إلى أسواق ) و(بالتالي من اعتمادهم على التحويالت؛ إنتاجيتهم والحد رفع مستوى 
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 لصالح منتجي المواد األولية الفقراء الذين التي تتسم بالشفافية وتقوم على التنافسالمدخالت والمنتجات 

إطار مؤسسي وضع ) ز(يشاركون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجزية وفي سالسل القيمة؛ 

من تقديم الخدمات إلى والقطرية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والعامة والخاصة والمحلية لتمكين 

نُهج   من خالل تمويل المنحالصندوقيدعم ضمن هذا اإلطار، و .ة لميزتهم النسبي وفقاًالضعفاء اقتصادياً

 يشجع برنامج المنح في الصندوق إنشاء ، وأخيراً.االستهداف الذاتي القائمة على السلع لدى فقراء الريف

ز بدوره قدرة الصندوق على ة للفقراء وتعزيزها، وهو ما يعزشبكات لتوليد وتبادل المعرفة المناصر

للبحوث ابط استراتيجية طويلة األجل مع شركائه اإلنمائيين ومضاعفة تأثير برامجه المكرسة إقامة رو

 .ل بالمنحوبناء القدرات والتي تمو

تلبي المنحة المقدمة في هذه الوثيقة األهداف االستراتيجية السالفة الذكر عن طريق بناء قدرات  -6

موجه إلى المجتمعات المحلية، وعن طريق المؤسسات على المستوى المحلي على تحسين سبل العيش ال

 . وضع أساليب تشغيلية يمكن توسيع نطاقها في إطار برنامج استثماري أكبر

  الجزء الثاني ـ التوصية

 : المقترحة بموجب القرار التاليةأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على المنح -7

 زراعة أصحاب الحيازات لمشروع  دعم ، تمويل جزئيبغية تقديم أن يقدم الصندوق، :قرر

منظمة إلى ) دوالر أمريكي 500 000(دوالر أمريكي خمسمائة ألف  ال تتجاوز ةًمنحالصغيرة  

 على ةًتكون مطابقوأحكام شروط سنتان على أن تخضع ألية مدته مشروع من أجل رعاية أفريقيا 

  .ةالمقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقواألحكام نحو أساسي للشروط 

 

  

 

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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  مشروع دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الخلفية – أوال

 فرصة  حكومة الوحدة الوطنية الذي تاله وتأليف2008 أيلول/ في سبتمبرأتاح االتفاق السياسي الشامل -1

فقد . قديم الدعم للحد من الفقر الريفي في زمبابويللصندوق الدولي للتنمية الزراعية للنظر في استئناف ت

إال أن من الممكن .  نتيجة لمتأخرات في خدمة القروض2003علقت عمليات اإلقراض في زمبابوي منذ 

ومن . استخدام الدعم بالمنح في معالجة الفقر ونقص األغذية الشديدين اللذين نشآ أثناء األزمة الممتدة

هو ما  دوالر أمريكي لتمويل مبادرة مدتها سنتان، و500 000منحة بمبلغ المقترح أن يقدم الصندوق 

 .برنامج كامل لدعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةنحو أيضا خطوة سيكون 

وكان تأليف حكومة الوحدة الوطنية إيذانا بانتهاء عزلة زمبابوي على الصعيد الدولي، وأتى بالتزامات  -2

 2008ففي . غير أن التحديات المتبقية شديدة الضخامة. الجتماعيةسارة باإلصالحات االقتصادية وا

الفترة  في المائة خالل 40 في المائة، باإلضافة إلى اضمحالل بنسبة 14انكمش االقتصاد بنسبة تقرب من 

 وندرة في العمالت األجنبية 2، وأسعار فائدة سلبية، ودين متفاقم،1واقترن هذا بتضخم فائق. 2000-2007

وفي .  وانهيار الخدمات العامة3ونقص األغذية على نطاق واسع،  األساسية تؤدي إلى الشلل،والسلع

والمنح )  مليون دوالر أمريكي490(وزيادة المعونة اإلنسانية  أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود 2008

وتنطبق العالمة المرجعية المحددة .  إلى زيادة كبيرة في الواردات) مليون دوالر أمريكي80(الرأسمالية 

في األهداف اإلنمائية لأللفية بالنسبة للفقر المدقع على معظم السكان بما في ذلك العاملين المؤهلين ذوي 

 .وما زالت زمبابوي وفقا لتعريف الصندوق دولة هشة. األهمية الحيوية في القطاع العام

 ثنائيا بطبيعته، فكان يتألف من قطاع 2000اعي قبل برنامج إعادة توزيع األراضي لسنة كان القطاع الزر -3

وكان المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة يجنون بعض . زراعي تجاري، والقطاع المحلي التقليدي

ي المخرجات التي تخدم القطاع التجار/الفوائد من القطاع التجاري نظرا ألن سلسلة إمدادات المدخالت

وتسبب انهيار الخدمات الزراعية واالنتكاسة االقتصادية في انخفاض . كانت تدعم أيضا القطاع المحلي

 . 2000عام مستويات اإلنتاجية في القطاع المحلي إلى ثلث المستويات قبل 

 واألهمية بالنسبة للصندوق األساس المنطقي –ثانيا 

 إال أن . السياسية واالقتصادية الممتدة في زمبابويتراجعت جميع تدابير الرفاه اإلنساني خالل األزمة -4

وجود برنامج ) 1: ( من الفرص المتاحة لتدخل الصندوق من أجل معالجة هذه االحتياجاتاهناك عدد

                                                      
ك الحين تمت االستعاضة عن العملة ومنذ ذل). 109(مليار في المائة  500فأصبح حوالي  2008أيلول /بلغ التضخم الذروة في سبتمبر  1

  .المحلية بدوالر الواليات المتحدة وراند جنوب أفريقيا، وهو ما أدى إلى إيقاف تصاعد األسعار
 189( مليار دوالر أمريكي 6.0 مليون دوالر أمريكي، بينما قدر الدين الخارجي بمبلغ 6.0كانت االحتياطيات الدولية  2008 في نهاية  2

  ).في المائة من إجمالي الناتج المحلي 120( مليار دوالر أمريكي 3.8مثلت المتأخرات فيه )  الناتج المحلي اإلجماليفي المائة من
في المائة من السكان يحتاجون إلى مساعدة غذائية، وأدى وباء للكوليرا  70:  ارتفعت معدالت الفقر والبطالة إلى مستويات كارثية 3

  . 2009-2008 في نسمة 4 000إلى وفاة أكثر من 
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قدرة ممتازة تتمتع ) 2(حسن التنسيق متعدد الجهات المانحة لمواصلة العمل مع المنظمات غير الحكومية؛ 

 الحكمالحكومية على دعم التنمية الريفية والزراعية في شراكة مع مؤسسات كثير من المنظمات غير بها 

 سنة في زمبابوي الذي استخدم تكنولوجيات مناسبة 26سجل إنجازات الصندوق طيلة ) 3(المحلي؛ 

استعداد الحكومة للتعاون في برنامج ينفذ من خالل المنظمات ) 4(؛ يسهل إعادة نشرهاوميسرة التكاليف و

ة في نجاح أنشطة التنمية الزراعية في المناطق المحلي) 5(ومية كتمهيد إلعادة االلتزام الكامل؛ غير الحك

 وتنفذه المنظمات غير  الذي تموله وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدةة برنامج اإلغاثة الممتدإطار

وكل هذه . وارد إضافية للمبادرةبم ستأتية شراكة مع برنامج اإلغاثة الممتدة  إمكانية إقام)6(الحكومية؛ 

 .العوامل تتيح فرصة الستعادة القدرة اإلنتاجية واالعتماد على الذات لدى األسر الريفية

كما أنه .  الصندوق تقديم منحة دعما لألسر الريفية المتأثرة باألزمةلمهمةمن المهم أهمية بالغة بالنسبة  -5

الترويج للبحوث المناصرة للفقراء عن ) 1: (أجليتسق مع أهداف سياسة الصندوق لتمويل المنح من 

بناء القدرات ) 2 (؛النهج االبتكارية والخيارات التكنولوجية لتعزيز اآلثار على المستوى الميداني

المناصرة للفقراء لدى المؤسسات الشريكة مثل المنظمات القائمة على المجتمع المحلي والمنظمات غير 

 .الحكومية

نحة األخرى بهذه االحتياجات وبمواصلة تقديم الدعم رغم المتأخرات المستحقة على اعترفت الجهات الما -6

يضاف إلى ذلك أن الجهات المانحة الثنائية تواصل دعم األنشطة اإلنمائية . بعض هذه المؤسسات

وفي هذا السياق ستكون الضطالع الصندوق بعملية لتقديم منحة . المدرجة في برامج اإلغاثة طيلة األزمة

 . ي زمبابوي تمهيدا مثاليا لبرنامج قطري كاملف

  البرنامج المقترح–ثالثا 

هذا المشروع هو المساهمة في تحقيق األمن الغذائي األسري وسبل العيش المستدامة  الهدف اإلجمالي من  -7

 .لألسر المحلية الضعيفة، وتعزيز الحد من الفقر الريفي

 :مدة المشروع سنتان، وسيضم مكونين اثنين -8

 دعم إنتاج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة: 1مكون ال •

 إدارة وتنسيق المشروع: 2المكون  •

  المخرجات والفوائد المتوقعة- رابعا 

سيستعيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في األحياء المنتقاة من منطقة زفيشافان قدرتهم  -9

جية أكثر استدامة، وهو ما يؤدي إلى تحسين وسيؤدي ذلك إلى إنتاج زراعي وإنتا. اإلنتاجية ويزيدونها

األمن الغذائي األسري، وارتفاع دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين المرونة وسبل 

 في كما سيؤدي التدخل إلى  تحسين األداء والتنسيق. العيش واتساع نطاق فرص العمل الزراعية

 سيضاعف تحقيق الفوائد الناجمة عن أنشطة أصحاب شافان، وهو مايفالمؤسسات الريفية في منطقة ز

 .الحيازات الصغيرة في مجال تنمية المحاصيل والثروة الحيوانية
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   ترتيبات التنفيذ–خامسا 

ستتولى تنفيذ مشروع دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة منظمة رعاية أفريقيا، وهي منظمة غير  -10

 ويرمي المشروع إلى .اكة مع الصندوق في زمبابويحكومية ذات سجل متين من اإلنجازات في الشر

عامة، وال واسعة النطاق من الشراكات للتعويض عن القدرات المؤسسية المتدهورة بصفة مجموعة إقامة 

 . المحليسيما على مستوى الحكم

وسينفذ المشروع في منطقة زفيشافان، ومن ثم ستؤدى أغلبية مهام اإلدارة والتنسيق على مستوى  -11

منظمة من قبل وستتولى جميع األنشطة التي ستنفذ في المنطقة المستهدفة واألحياء المنتقاة . قةالمنط

رعاية أفريقيا التي ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية والقطرية ذات الصلة، والمنظمات 

واء وحدة إلدارة كما اتخذت تدابير إلي. ، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات المزارعينالمجتمعية

المشروع في مقر منظمة رعاية أفريقيا يعمل فيها لبعض الوقت منسق للمشروع، ومحاسب للمشروع، 

وسيوفر تمويل لتغطية عمليات المكتب بما في ذلك االتصاالت والمطبوعات . وموظف للرصد والتقييم

كما سيوفر . على األقلوالسفر الداخلي حتى يتمكن منسق المشروع من زيارة المنطقة بصفة فصلية 

التمويل للسماح بعقد اجتماعات فصلية للجنة توجيهية على مستوى المنطقة سيكون لها وضع لجنة فرعية 

 .لمجلس المنطقة الريفي

 التكاليف اإلشارية للبرنامج وتمويله –سادسا 

نفيذ لمدة سنتين  خالل فترة الت-  بما في ذلك الطوارئ-  والجاريةيةتكاليف االستثماراليقدر إجمالي  -12

 دوالر أمريكي، 500 000 ويمول الصندوق المشروع بمنحة قيمتها . أمريكي دوالر543 000بمبلغ 

 دوالر أمريكي لتغطية الضرائب، وستكون هناك مساهمة عينية 43 000وستوفر المساهمات المحلية مبلغ 

تكاليف خط إجمالي ائة من  في الم90  حوالي على1ويشتمل المكون . لتغطية تكاليف موظفي اإلرشاد

 . البقية2األساس، بينما يمثل المكون 

  موجز الميزانية وخطة التمويل

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(

  أالتمويل المشترك الصندوق  نوع اإلنفاق  رقم

 - 19 )بما في ذلك المتعاقدون من الباطن(الموارد البشرية   1
 - 57 الخدمات المهنية  2
 22 107 عدات والموادالمركبات والم  3
 15 89 التكاليف التشغيلية  4
  بناء القدرات/التدريب  5

 أموال غير مخصصة
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 43 500 المجموع  

  .باستثناء المساهمة العينية من أجل موظفي اإلرشاد أ  
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Results-based logical framework 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal Contribute to achievement of sustainable 
household food security and livelihoods of 
vulnerable communal households and to 
reduction of rural poverty. 

• 90 to 50 per cent reduction in number of rural households below the poverty line. 
• Increased household asset ownership of at least 30 per cent of targeted 

households. 
• 40 per cent reduction in the prevalence of child malnutrition. 

• MDG Progress and Monitoring Reports. 
• Crop and Food Supply Assessment 

Mission reports. 
• Zimbabwe Vulnerability Committee 

reports. 
• Zimbabwe Demographic and Health 

Survey. 

 

Objectives Build the capacity of local-level institutions 
in community-driven livelihood 
improvement, and develop operational 
modalities which can be up-scaled under 
a larger programme in support of 
smallholder farmers.  

Measures of institutional capacity in Zvishavane at District level and below 
including: 
• 10 to 75 per cent increase satisfaction in rural service providers’ response to 

farmers’ needs. 
• Improved rural institutions’ Village Development Committees (VIDCOs); Ward 

Development Committees (WADCOs); and Rural District Councils (RDCs) plans 
and coordination of their respective activities. 

• 10 to 75 per cent increase in operational capacity of CBOs and producer 
organisations. 

• Existence of operational procedures which can be up-scaled. 

• Project semi-annual and annual reports. 
• Farmer satisfaction survey (baseline and 

final). 
• Reports of training workshop 

proceedings. 
• Harmonised planning documents among 

rural institutions. 
• Documented operational procedures. 

• Continued political stability, law and 
order and economic reforms. 

• Experienced and competent 
implementing partners able to deliver 
project interventions. 

• The enabling environment remains 
favourable for agricultural recovery 
and development. 

Outputs Crop production and marketing capacity 
strengthened. 

• 15 to 50 per cent increase in the number of farmers trained as Master farmers, of 
which at least 40 per cent are women. 

• 600 farmers (at least 50 per cent women) participate in Farmer Field Schools. 
• 600 farmers (at least 50 per cent women) trained in post-harvest management. 
• 4 agro-dealers participate in capacity building and form linkages with farmer 

groups. 
• 5 to 25 per cent increase in number of farmers linked to markets outside their 

immediate environment, of which at least 50 per cent women.   
• 30 tonnes of seed produced in the district, and distributed. 
• 12,000 bundles (300 vines/bundle) of sweet potato vines produced & distributed. 

• Baseline survey. 
• Project progress reports. 
• Training reports. 

• Sufficient technical capacity of private 
sector service providers. 

• Relevant institutions sufficiently 
engaged in project.  

• Sufficient availability of quality 
agricultural inputs on the local market. 

• Sufficient family labour of targeted 
households. 

 Capacity of Service Providers [Agriculture 
Technology and Extension Service 
(AGRITEX), Department of Veterinary 
Services, community-based service 
providers] strengthened. 

• In-service training provided to 30 service providers (at least 40 per cent women). 
• 10 to 75 per cent increase in satisfaction with services provided by relevant 

service providers in target wards. 
• 20 to 100 per cent increase in number of farmers met per month by Service 

Providers in the project area. 

• Training reports. 
• Farmer satisfaction survey (baseline and 

final). 
• WADCOs and VIDCOs Annual 

development plans. 

• Political will and engagement of 
institutions’ central office and 
management. 

• Engagements and motivation of 
decentralised extension staff.  

 Coordination capacity of rural institutions 
strengthened. 

• 0 to at least 8 WADCOs and 24 VIDCOs producing coordinated Annual 
Development Plans. 

• RDC meeting monthly and coordinating planning at different levels. 

• Meeting minutes and reports. 
• Interviews with office-bearers. 
• Training reports. 

• Limited political interference. 
• Political will and engagement of 

stakeholders in fulfilling their 
mandates. 

 CBOs and producer organisations 
strengthened. 

• At least 3 CBO and producer organisations in each of the 10 Wards active and 
providing services to members. 

• 40 to 80 per cent increase in member satisfaction with performance of respective 
organisations.  

• Organisations’ reports (plans, meetings, 
etc.). 

• Member satisfaction survey (baseline 
and final). 

• Support from organisations’ central 
office in collaborating with 
decentralised teams. 

 Project management and coordination 
systems operational. 

• 8 ward Annual Work Plans and Budgets submitted and approved by steering 
committee. 

• Evidence of lessons learned from Monitoring & Evaluation (M&E) used in project 
implementation. 

• Project reporting systems in place and reports submitted to steering committee 
on schedule. 

• Project staff actively participating in regular District level coordination activities. 

• Annual Work Plans and Budgets and 
project progress reports. 

• Project M&E reports. 
• Minutes of coordination meetings and 

documentation on exchange of 
information.  

• Steering committee meets regularly 
and maintains oversight of project 
implementation. 

 




