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 تنافسية الزراعة والثروة الحيوانية القائم على النتائجبرنامج 

 ضميمة

برنامج تنافسية الزراعة  شأنب رئيس الصندوق تقريرى عل ةالتالي الضمائم والتعديالتالتنفيذي إلى  يوجه انتباه المجلس

ترد التعديالت المدخلة على  ولمزيد من الوضوح، (.(EB 2021/134/R.47 والثروة الحيوانية القائم على النتائج

 .مشطوبايرد النص المحذوف التقرير بخط بارز، بينما 

 

 صبح كما يلي:" ليقيمة قرض الصندوققسم "عدّل ، موجز التمويل، يiiiالصفحة 

مليون دوالر  20يورو )ما يعادل مليون  17.32 16.9  قيمة قرض الصندوق:

 النتائج القائم علىفي إطار البرنامج  تقريبا(أمريكي 

ماليين دوالر أمريكي  3يورو )ما يعادل مليون  2.50

برنامج دعم التنمية الزراعية تقريبا( كتمويل إضافي ل

 المرحلة الثانية  – والمبادرات الفردية الريفية

 

 كما يلي: نصها صبحلي 11، تعدّل الفقر 3الصفحة 

وساهم برنامج الصندوق القطري في زيادة مداخيل فقراء الريف، مما أدّى إلى الحد من عدم المساواة " -11

بين الجنَسين وإلى تمكين نساء وشباب الريف. وإضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج في زيادة غلّة 

تجارية مع األعمال ال الروابطالمحاصيل واإلنتاج الزراعي، فضال عن تسويق الفوائض، من خالل 

الزراعية. واستند الصندوق، بصفته شريكا في تصميم البرنامج وتمويله، إلى خبراته في مشروعات 

مليون  37.51 31.61، 2016-2010( مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية )1وبرامج عدة منها: )

، 192020-2011( برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية )2دوالر أمريكي(؛ )

-2014( تمديد مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية )3مليون دوالر أمريكي(؛ ) 59.12 53.51

( برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية 4مليون دوالر أمريكي(؛ ) 47.48 50.40، 2020

هذه االستثمارات مليون دوالر أمريكي(. وقد ساهمت  84.7، 2024-2018المرحلة الثانية ) –الريفية 

في تحويل زراعة الكفاف التقليدية إلى نظم زراعية رعوية موّجهة نحو السوق بمساعدة كبيرة من 

القطاع الخاص. والجانب المهم أيضا كان تشجيع حوار منّظم بين جميع أصحاب المصلحة في سالسل 

 ."القيمة )ما يُعَرف بالمنظمات المشتركة بين المهن(

 

 ليصبح نصها كما يلي: 18الفقرة ، تعدّل 4الصفحة 

وسوف يساهم التمويل المشترك من الصندوق في زيادة التركيز على تنويع النظم الزراعية ألصحاب " -18

مزارع إضافي على مزيد من  50 000الحيازات الصغيرة، وعلى النساء والشباب. وسيحصل 

مزارع  450 000سيستفيد مزارع إضافي تكنولوجيا زراعية محّسنة، و 50 000وسيعتمد األصول، 

 50 000إضافي من تلقيح خيولهم ومجتراتهم الصغيرة. وسيتيح التمويل من الصندوق أيضا لـ

مزارع إضافي الحصول على التأمين الزراعي. وسوف تُصنَّف المؤشرات في إطار النتائج  000 72

قدرة وزارة الزراعة حسب نوع الجنس والسن في نظام الرصد والتقييم، فيما سيُعَمل على تحسين 

 ."والمعدات الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني على رصد هذه المؤشرات
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 ا كما يلي:مليصبح نصه)أ( 20و 20 تان، تعدّل الفقر5و 4 الصفحتان

مليون دوالر أمريكي من  20سوف يُخصَّص مبلغ  المساهمة في المؤشرات المرتبطة بالمصروفات." -20

مساهمة الصندوق في البرنامج، على نحٍو استراتيجي، لتعزيز التنويع المستدام لنظم الزراعة والثروة 

الحيوانية، والشمولية بما ينسجم مع التزامات الصندوق األساسية وبرنامج الفرص االستراتيجية 

دت االستثمارات الرئيسية )المؤشرات المرتبطة 2024ى إل 2019القطرية للفترة الممتدة من  . وقد ُحدِّّ

 –( في إطار اإلنفاق الخاص ببرنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية 10و 7و 4 3و 2بالمصروفات 

 المرحلة الثانية وبالخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية على النحو التالي:

على تمويل  4 3و 2المرتبطان بالمصروفات  ، سيحصل المؤشران1النتائج  مجالفي   (1)

مشترك، مع التركيز على التنويع وزيادة اإلنتاجية في نظم المحاصيل والثروة الحيوانية. 

، في مضاعفة كميات البذور 2وسيساهم الصندوق، في إطار المؤشر المرتبط بالمصروفات 

الذرة، واللوبيا، والبطاطس ذات الجودة من أجل تنويع المحاصيل )الدخن، والذرة الرفيعة، و

اإليرلندية، والخضروات، والبطاطس الحلوة، والفونيو(. وفي إطار المؤشر المرتبط 

سيجري تشجيع الزراعة الذكية مناخيا وتكنولوجيات الثروة الحيوانية ، 4 3بالمصروفات 

 وممارسات.المجترات الصغيرة والخيول تلقيح سيجري تشجيعو ،)مدخالت ذات جودة

 "الزراعة الذكية مناخيا، والمساعدة التقنية للخدمات العامة ومنظمات المزارعين(.

 

 بالجدول أدناه: 1، يستعاض عن الجدول 6الصفحة 

 1الجدول 

 المؤشرات المرتبطة بالمصروفات وتخصيص التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 الصندوق المؤسسة الدولية للتنمية 41المرتبط بالمصروفات المؤشر

 . تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية وقدرتها على الصمود1مجال النتائج 

 - 35.0 كمية بذور الفول السوداني المعتمدة التي يُستحَصل عليها سنويا )باألطنان( 1

 6.0 15.0 يُستحَصل عليها لمحاصيل التنويع )باألطنان(الكمية التراكمية للبذور المعتمدة التي  2

3 
أصحاب الحيازات الصغيرة النسبة المئوية لإلعانة التي تستهدف المنتجين 

 والتكنولوجيات الذكية مناخيا )% للمبلغ المخصص لإلعانة(
20.0  

 7.0 30.0 معدالت التغطية بالتلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة )% للتغطية(  4

 - 10.0 الكمية التراكمية لبذور العلف المعتمدة التي يستحصل عليها المنتجون )باألطنان( 5

 . تحسين بيئة العمل واالدماج في السوق2مجال النتائج 

 - 10.0 إعادة هيكلة اللجنة الوطنية المشتركة بين المهن والمعنية بالفول السوداني 6

7 
الزراعي للمحاصيل والثروة الحيوانية )في  عدد المنتجين المستفيدين من التأمين

 السنة(
10.0 5.0 

 - 4.01 تفعيل نظام إيصاالت المستودعات في حوض الفول السوداني الموسَّع 8

 - 5.0 عدد مراكز تجميع الحليب المدعومة و/أو المجّهزة والعاملة 9

 . تحسين حوكمة القطاع، والتنسيق وإدارة البرامج3مجال النتائج 

10  
في وزارة الزراعة  داء الزراعة والثروة الحيوانيةأل فعالنظام رصد وتقييم  إنشاء

 الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني والمعدات
10.0 2.0 

 20.0 149.01 المؤشرات المرتبطة بالمصروفات –مجموع المخصصات 

 - 0.99 سلفة إعداد البرنامج )ليست مؤشرا مرتبطا بالمصروفات(

الدعم المؤسسي وبناء القدرات )إقراض المشروعات االستثمارية، ليس مؤشرا مرتبطا 

 بالمصروفات(
- 3.0 

 23.0 150.0 المجموع 

                                                   

قابلة لتوسيع النطاق؛ بعبارة أخرى، ستُصَرف األموال سنويا وفقا للتقدم  10المؤشرات المرتبطة بالمصروفات ما عدا المؤشر  جميع 14

 المحرز.
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 بالجدول أدناه: 3، يستعاض عن الجدول 8الصفحة 

 3الجدول 

 حسب المؤشر المرتبط بالمصروفات والسنة تكاليف البرنامج

 األمريكية()بماليين الدوالرات 
 

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022

 6.35 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 2المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 7.00 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 3المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 4.64 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 7المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 10المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 3.00 0.00 0.04 0.35 0.51 2.10 الدعم المؤسسي وبناء القدرات

 23.00 4.50 4.54 5.85 6.01 2.10 المجموع

 

 ليصبح نصها كما يلي: 29، تعدّل الفقرة 8الصفحة 

دّ تحليل اقتصادي ومالي مسبق من أجل تبيان السالمة المالية واالقتصادية للبرنامج. ويُقدَّر " -29 لقد أُعِّ

مليون دوالر أمريكي، ومعدل العائد  374 237صافي القيمة االقتصادية الحالية للبرنامج بمبلغ 

في معظم في المائة. ويُظهر تحليل الحساسية أن النتائج جيدة  24.2 20االقتصادي بنسبة 

 ."السيناريوهات

 

 ليصبح نصها كما يلي: 49، تعدّل الفقرة 11الصفحة 

الريفية، ووزارة والمعدات ( الذي أعدّته وزارة الزراعة الثاني الذيلسوف يُستخدَم إطار النتائج )" -49

الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني، ومجموعة البنك الدولي، والصندوق، ألغراض الرصد والتقييم. 

وبغية رصد التمويل المشترك الذي يقدّمه الصندوق، أضيفت ستة مؤشرات، فيما جرت زيادة األهداف 

 ."(7و 4 3و 2الكمية في المؤشرات األخرى )المؤشرات المرتبطة بالمصروفات 

 

 :ليصبح نصها كما يلي 55، تعدّل الفقرة 12الصفحة 

ستشكل اتفاقية تمويل المشروع بين حكومة السنغال والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة " -55

القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض/المتلقي، في إطار البرنامج الجديد 

 "مليون يورو(. 17.3 16.9النتائج ) القائم على

 

 :ليصبح نصها كما يلي 58، تعدّل الفقرة 12الصفحة 

 التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي: المجلسأوصي بأن يوافق " -58

عشر  سبعة ستة ةقيمبالسنغال قرضا بشروط تيسيرية للغاية يقدم الصندوق إلى جمهورية  قرر: أن

القائم مليون يورو( لتمويل البرنامج  17.32 16.9) ألف يورو وثالثمائة وعشرين وتسعمائةمليونا 

خضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام النتائج، على أن ي على

 الواردة في هذه الوثيقة.

مليونين  ةقيمبالسنغال قرضا بشروط تيسيرية للغاية أن يقدم الصندوق إلى جمهورية  وقرر أيضا:

ون يورو(، كتمويل إضافي لبرنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات ملي 2.5) يورو وخمسمائة ألف
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خضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو المرحلة الثانية القائم، على أن ي –الفردية الريفية 

 "واألحكام الواردة في هذه الوثيقة. أساسي للشروط
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 اإلطار المنطقي بالتالي:، يستعاض عن 2الذيل  

Results hierarchy 

Indicators1 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Responsi

bility 
 

Outreach 

 

1.Estimated corresponding total 

number of households members - 

C.I.-1.b 

2,152,000 4,800,000 7,200,000 7,800,000 

M&E 

Survey 

Baseline 

Midterm 

Endline 

TCTs 

MAER 

MEPA 

Appropriate women 

and young farmers 

targeting and inclusion 

mechanism (based on 

IFAD funded projects’ 

experience) 

 
2.Corresponding number of 

households reached - C.I.-1.a 
269,000 600,000 900,000 975,000 

 of which women 0 115,000 100,000 357,500 

 of which young farmers 0 90,000 n/a 130,000 

Project development objective 

To enhance 

productivity and 

market access of 

priority commodity 

value chains and 

livestock, in the 

extended groundnut 

basin and agro-

pastoral areas 

Number of households reporting 

adoption of new or improved inputs, 

technologies or practices 

0 100,000 150,000 200,000 

Survey 

Baseline 

Midterm 

Endline 

TCTs 

MAER 

MEPA 

Better MAER and 

MEPA Financial 

Management and 

staffing  

of which women 0 40,000 60,000 85,000 

of which young farmers 0 12,500 n/a 25,000 

Yield increase (metric ton)        of 

diversification crops 

Maize 

Millet 

Cowpea 

Irish potato 

Onion 

Sweet potato 

 

 

2.50 

1.00 

0.80 

25.00 

23.00 

38.00 

 

 

2.70 

1.20 

1.10 

29.00 

26.00 

42.00 

n/a 

 

 

3.00 

1.50 

1.50 

30.00 

27.00 

45.00 

Results Area 1: Improved crop and livestock productivity and resilience 

Sub-Results Area 

1.1.a: Increased 

crop productivity 

Metric ton of cumulative quantity of 

certified seeds acquired for 

diversification crops (DLI 2) 

0 40 53 70 M&E Annually MAER 

 

 

 

 

 

 

Environmental 

safeguards plan 

properly implemented 

Sub-Results Area 

1.1.b:  

Increased livestock 

productivity 

Vaccination coverage rates for 

African horse sickness 

(percentage) 

35 55 n/a 65 M&E 

Annually 

 

 

 

MEPA 

 

 

 

                                                   

1 To be disaggregated by gender and youth for all “people related” indicators. 
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Results hierarchy 

Indicators1 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Responsi

bility 
 

Vaccination coverage rates for 

pasteurellosis of small ruminants 

(percentage) 

4 25 n/a 30 

Annually MEPA 

Results Area 2: Improved business environment and market integration 

Sub-Results Area 

2.3: increased access 

to financial services 

Number of persons in rural areas 

accessing financial services (DLI 7: 

agriculture insurance for crops and 

livestock) 

269,000 346,000 400,000 472,000 

M&E Annually 

Ministry 

of 

finance 

Continuation of 

related policy reforms  

of which women 0 115,000 120,000 145,000 

of which young farmers 0 100,000 n/a 130,000 

Results Area 3: Improved sector governance, coordination, and Program management 

Output 3.1.: policy 

dialogue on 

agriculture and 

livestock 

strengthened 

Coordination platforms of 

diversification value chains 

organized by MAER/MEPA 

No Set-up n/a Efficient 
 

 

Reporting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

 

Annually 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endline 

 

 

 

 

 

TCTs 

MAER 

MEPA 

Efficient technical 

assistance 

Number of existing/new laws, 

regulations, policies or strategies 

proposed to policy makers for 

approval, ratification, amendment 

0 5 5 8 

Output 3.2.: 

capacity at MAER 

and MEPA for 

program planning, 

statistics, and M&E 

enhanced 

Monitoring and evaluation system for 

agriculture and livestock performance 

(DLI 10) 

Draft M&E 

system at 

MAER 

and MEPA 

Adequate M&E system to track 

Program performance 

Adopted by 

central/ 

decentralized 

services 

Share of targeted beneficiaries with 

rating ‘satisfied’ or above on project 

interventions / support (Percentage) 

0 n/a 85 
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 بالتالي: 4يستعاض عن الذيل  

ILD[1] 
IDA 

millions de dollars 

US 

FIDA  
millions de dollars 

US 

Domaine de résultats 1 : amélioration de la productivité et de la résilience des cultures et du bétail  

1 Quantité de graines d'arachide certifiées acquises annuellement (tonnes) 35.0 0.0 

2 Quantité cumulée de semences certifiées acquises pour les cultures de diversification (tonnes) 15.0 6.0 

3 
Pourcentage de la subvention destiné aux petits producteurs et aux technologies intelligentes 

du point de vue climatique (% du montant de la subvention)  
20.0 0.0 

4 Taux de couverture vaccinale contre la peste des petits ruminants (PPR) (% de couverture)  30.0 7.0 

5 Quantité cumulée de semences certifiées fourragères acquises par les producteurs (tonnes) 10.0 0.0 

Domaine de résultats 2 : amélioration de l'environnement des entreprises et de l'intégration des marches  

6 Restructuration de l'interprofession de l'arachide (CNIA)  10.0 0.0 

7 
Nombre de producteurs ayant accès à une assurance agricole pour les cultures et le bétail (par 
an) 

10.0 5.0 

8 
Opérationnalisation du système de réception des entrepôts (WRS) dans le bassin arachidier 
étendu  

4.01 0.0 

9 Nombre de centres de collecte de lait soutenus et/ou équipés et opérationnels  5.0 0.0 

Domaine de résultats 3 : Amélioration de la gouvernance, de la coordination et de la gestion des programmes dans le secteur. 

10  
Mise en place et fonctionnement d'un système de suivi et d'évaluation (S&E) au MAER et au 

MEPA pour les performances en matière d'agriculture et d'élevage.  
10.0 2.0 

Allocation totale DLIs 149.01 20.0 

Avance sur la préparation du programme (pas de DLI) 0.99 - 

Soutien institutionnel et renforcement des capacités (IPL, pas DLI)  3.0 

TOTAL GÉNÉRAL 150.0 23.0 

 

                                                   

[1] Tous les DLI sauf le DLI 10 sont extensibles, ce qui implique que les fonds seront déboursés annuellement en fonction des progrès réalisés. 


