
 مذكرة إلى ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 األشخاص المرجعيون:

 نشر الوثائق: :األسئلة التقنية

Sana F.K. Jatta 

 المؤقت المدير اإلقليمي

 الغربية والوسطى شعبة أفريقيا

 2333 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 s.jatta@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Deirdre Mc Grenra 

 مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية

 والعالقات مع الدول األعضاء

 2374 5459 06 39+: رقم الهاتف

 gb@ifad.org: البريد اإللكتروني

 

 

Benoit Thierry 

 القطريالمدير رئيس المركز/

 9458 450 77 221+رقم الهاتف: 

 b.thierry@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 الدورة الرابعة والثالثون بعد المائة  -المجلس التنفيذي 

 2021ديسمبر/كانون األول  16-13روما، 

 للموافقة

 

 

 
 

 

 

 

 الصندوق رئيس تقرير

 السنغالجمهورية 

 علىائم القبرنامج تنافسية الزراعة والثروة الحيوانية 

  النتائج

2000002666 المشروع: رقم

Document: EB 2021/134/R.47 

A 
Agenda 19(b)(iv)(c) 

Date: 15 November 2021 

Distribution: Public 

Original: English 

https://orms.ifad.org/projects/2000002666


EB 2021/134/R.47 

i 

 المحتويات

 ii خريطة منطقة البرنامج

 iii موجز التمويل

 1  السياق -أوال

غات تدخل الصندوق -ألف ِّ  1 السياق الوطني ومسو 

 3 الدروس المستفادة -باء

 3 وصف البرنامج -ثانيا

 3 برنامج الحكومة -ألف

 3 النتائج علىلقائم ابرنامج البنك الدولي نطاق  -باء

 4 والمجموعات المستهدفةأهداف البرنامج ومنطقة التدخل الجغرافية  -جيم

 4 مجاالت النتائج والمؤشرات المرتبطة بالمصروفات -دال

 6 نظرية التغيير -هاء

 7 والملكية والشراكاتالمواءمة  -واو

 7 التكاليف والفوائد والتمويل -زاي 

 8 المخاطر -ثالثا

 8 المخاطر وتدابير التخفيف من أثرها -ألف

 9 الفئة البيئية واالجتماعية -باء

 9 تصنيف المخاطر المناخية -جيم

 9 القدرة على تحمل الديون -دال

 10  التنفيذ -رابعا

 10 اإلطار التنظيمي -ألف

 11 التخطيط، والرصد والتقييم، والتعل م، وإدارة المعرفة والتواصل -باء

 11 خطط التنفيذ -جيم

 12 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا

 12 التوصية -سادسا
 
 

 

 البرنامج تنفيذ فريق

 Nadine Gbossa / Sana Jatta اإلقليمي:

 Benoit Thierry :المدير القطري

 Jean Philippe Audinet المسؤول التقني:

 Radu Damianov المسؤول المالي:

 Pathe Amath Sene أخصائي البيئة والمناخ:

 Aspasia Tsekeri الموظفة القانونية:

 



EB 2021/134/R.47 

ii 

 البرنامج منطقة خريطة

 

 

 

 
 

 

رأي كان من جانب الصندوق  إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي
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 بالموافقة توصية

 .58 الفقرة في الواردة التوصية على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس

 السياق -أوال

 الصندوق تدخل غاتومسو ِ  الوطني السياق -ألف

 الوطني السياق

تحقيق معد ل نمو اقتصادي هو  ،والظروف الخارجية المؤاتية استطاعت السنغال، بفضل اإلصالحات الهيكلية -1

-ئة. وبسبب جائحة كوفيدافي الم 6، إذ بلغ أكثر من 2019إلى  2015من األعلى في العالم في الفترة الممتدة من 

ل هذا المعد ل انخفاضا حادا فبلغ 19 ، إنما 2021ئة في عام افي الم 3، و2020ئة في عام افي الم 0.7، سج 

فت  ، سينطلق2023-2022وفي . 2022ام من ع ءيُتوقَّع أن يرتفع ابتدا اإلنتاج في حقول النفط والغاز التي اكتُشِّ

في المياه البحرية، مما سيخفف من وطأة التحديات المالية واإلنمائية التي تواجهها البالد، ويرسي األساس الالزم 

دوالر  1.90ل من وقد تراجعت نسبة األشخاص الذين يعيشون في الفقر )بأقلنمو اقتصادي واسع النطاق. 

الزراعة هي كانت ، و2018في المائة في عام  38إلى  2011في المائة في عام  47أمريكي في اليوم( من 

 .الرئيسيالمحف ز 

. وتعرض خطة السنغال الناشئة 2035الدخل المتوسط بحلول عام  أن تصبح بلدا ذاوترمي حكومة السنغال إلى  -2

برنامج ( 1) :استراتيجيات منها على تحقيق هذه الرؤية من خاللسيجري العمل بالتفصيل كيف  2035لعام 

ويدعم البرنامج ( الخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية. 2)؛ المرحلة الثانية - تسريع وتيرة الزراعة السنغالية

له البنك الدولي والصندوق، النتائج علىلقائم االمقترح  خطة السنغال الناشئة من خالل تركيزه على ، والذي يمو 

 التنافسية في الزراعة والثروة الحيوانية من أجل نمو شامل وقادر على الصمود.سالسل القيمة تعزيز 

ل افي الم 3.2نمو متينا بلغ معدل وحققت الزراعة  -3 إنتاج المحاصيل الزراعية ئة في العقدَين الماضيين. وسج 

المرحلة األولى والخطة الوطنية لتنمية  –برنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية  والثروة الحيوانية، في إطار

نموا قويا في األعوام األخيرة. وأفضى تطوير نظم زراعية مستقرة ومختلطة للمحاصيل  1الثروة الحيوانية،

هذا التقد م من  وتحققَ ، وتأمين شبكة أصول وأمان أساسية للمزارعين. والثروة الحيوانية إلى تنويع اإليرادات

بذور، وأسمدة، ومعدات  –خالل مزيج من الحوافز المالية والحوافز على مستوى األسعار )مدخالت مدعومة 

االئتمان  في ذلك ساهم كماتعزيز اإلنتاج )نقل التكنولوجيا(.  حديد أسعار المحاصيل( ومن تدابيروت –زراعية 

ئة من سكان افي الم 62، الذين يشك لون ين الزراعي. وسكان الريفتأملل المقدمة واإلعاناتالزراعي الموس ع 

ئة افي الم 36ئة من المقيمين في األرياف وافي الم 69إلى أن  من هذا التقدم نظرابير كإلى حد استفادوا  السنغال،

السوداني  في حوض الفول لكن ال يزال الفقر الريفي مرتفعاو 2من القوة العاملة الوطنية يعملون في الزراعة.

 عوية.والمناطق الزراعية الر

 مسوغات مشاركة الصندوق واختيار األداة

نظرا إلى ميزة الصندوق النسبية في تنويع األنشطة الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة وإدخال الزراعة  -4

من الصندوق  الذكية مناخيا إلى حوض الفول السوداني والمناطق الزراعية الرعوية في السنغال، طلبت الحكومة

                                                   
(؛ وسوف تُمدَّد 2023-2018)(، وبدأ مرحلة ثانية جارية حاليا 2017-2014أنهى برنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية مرحلته األولى ) 1

 .2023الخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية حتى عام 
2 International Labour Organization Labour Force Survey (2015) 

 .https://gfc.ucdavis.edu/profiles/rst/sen.htmlو

https://gfc.ucdavis.edu/profiles/rst/sen.html
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قائم التنافسية الزراعة والثروة الحيوانية لالرئيسي  هاالمشاركة في تمويل برنامج 2019فبراير/شباط  12في 

وهي أول عملية إقراض مستندة إلى النتائج في يحصل أيضا على التمويل من البنك الدولي. ، والذي النتائج على

السنغال، مما يجعل منها محطة مهمة للحكومة والصندوق ومجموعة قطاَعي الزراعة والثروة الحيوانية في 

  ي.لالبنك الدو

وسوف تساهم المشاركة في البرنامج مع مجموعة البنك الدولي في العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية  -5

حجم البرنامج  في السنغال. ونظرا إلى 2024إلى  2019للفترة الممتدة من  القطريةلبرنامج الفرص االستراتيجية 

الريفية واألمن الغذائي  سبل العيشاستدامة مع مجموعة البنك الدولي لدعم تضافر الجهود ونطاقه، يُشك ل 

 ت تنتقل البالد من تنفيذ المشروعاتوالتغذية في الساحل استثمارا استراتيجيا بالنسبة إلى الصندوق في وق

 نهجا برامجيامعنية ، استخدمت جميع الوزارات ال2020الثاني  التقليدية إلى البرامج الوطنية. ومنذ يناير/كانون

 توسيع نطاق النتائج على القائمإلى ذلك، تتيح المشاركة في مبادرة مبتكرة مثل البرنامج  في ميزانيتها. وإضافة

الصغيرة على الصمود  في تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات ساهم الصندوق في المنطقة، حيثات خبر

المتوقَّعة  الحصائل. وهذه ادة فرص العمل واإليرادات في األريافمن خالل تنويع نظمهم اإلنتاجية، وفي زي

 فقراء الريف في الساحل. لسبل عيش تهديدا 19-وقت يُشك ل تغي ر المناخ وجائحة كوفيدأساسية في 

ية، مع تركيز شديد على التغير المناخي واألمن الغذائي وسوف يتناول البرنامج جميع التزامات الصندوق الرئيس -6

دت في  يستفيد منوالتغذوي، فيما  وتمديد  مشروع دعم سالسل القيمة الزراعيةالممارسات الجيدة التي ُحد ِّ

. والزراعة الذكية مناخيا هي في صلب استراتيجيات وزارة الزراعة السل القيمة الزراعيةمشروع دعم س

سبل األساسي لالخطر الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني، نظرا إلى أن المناخ يشك ل والمعدات 

نمو ات الزراعة الذكية مناخيا من أجل ممارس في تصميم البرنامج مجتأُدو في المناطق المستهدفة. العيش

سبل نتاج واإل تعزيز القدرة على الصمود فيالرامية إلى التكي ف استراتيجيات  إلى جانبإلنتاجية، امستدام في 

 استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ. فضال عن، عيشال

الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني تنفيذ البرنامج، والمعدات وفيما ستتولى وزارة الزراعة  -7

ع. وسوف تستفيدسيجري التركيز أيضا على توافر  تحس ن األمن الريفية من المعيشية األسر  غذاء صحي ومنوَّ

الصحة في المجمل. وسوف يتعزز التركيز  لى تحس نالغذائي وزيادة حصولها على األطعمة المغذ ية، ما يؤد ي إ

للتشجيع على زيادة استهالك الفواكه، ومنتجات الزراعية تنويع النظم ( 1على التغذية في البرنامج من خالل: )

( خفض المخاطر التي تساهم في انعدام األمن الغذائي والجوع الموسمي )مثل 2) والبقول؛األلبان، واللحوم 

غذائي نتاج إنظم نظم إيصاالت المستودعات، والتأمين الزراعي(. وتحسين األمن الغذائي من خالل التخزين، و

نظمة الغذائية لألسر في صلب عمل الصندوق. ويمكن أن يساهم الصندوق في تحسين األيقع لتغذية لكثر مراعاة أ

 ، وتمديد)مشروع دعم سالسل القيمة الزراعيةالفقيرة من خالل استخدام خبراته في البرامج السابقة المعيشية 

وفي البرامج  ، وبرنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية(مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية

المرحلة الثانية، ومشروع دعم شباب الريف  –عية والمبادرات الفردية الريفية برنامج دعم التنمية الزرا) الجارية

 أصحاب المبادرات الزراعية( في السنغال.

ومساهمة الصندوق المالية في البرنامج هي أيضا فرصة لتعزيز صورة الصندوق من خالل الحوار بشأن  -8

 السياسات بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

ج سكان ادمإلتعزيز االستهداف استراتيجية وكذلك أتاحت مشاركة الصندوق في تصميم البرنامج إعادة تأطير  -9

الريف الفقراء وضمان مراعاة المنظور الجنساني والشباب. وتندرج هذه المسائل أيضا في أولويات الحكومة، 

الثانية، وفي الخطة الوطنية لتنمية الثروة المرحلة  -برنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية حسبما ينعكس في 

 كبيراولي البرنامج اهتماما يالزراعة والثروة الحيوانية، س الحيوانية. ونظرا إلى تهميش النساء والشباب في نظم

بمساعدة تقنية من برنامج دعم التنمية الزراعية  وضعهايجري  الفئتين من خالل استراتيجية محددة هاتين إلدماج

مجال وخبراته الواسعة في تجاربه بفضل صندوق، لسوف تكون لالمرحلة الثانية. و –ات الفردية الريفية والمبادر
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، مساهمة قي مة في إشراك مزيد الزراعية الغذائيةج الشباب في سالسل القيمة ادمإالتمكين االقتصادي للمرأة وفي 

 من النساء والشباب خالل تنفيذ البرنامج.

 المستفادة الدروس -باء

 حصائلأن على الضوء  2024إلى  2019للفترة الممتدة من  ةسل ط برنامج الفرص االستراتيجية القطري -10

صالحات في السياسات الحكومية. اإللتسترشد بها أو تُستخدَم على نحٍو كاٍف  تُوسَّعالصندوق لم  مشروعات

لتوسيع  وتوفير الفعالية المطلوبةمع مجموعة البنك الدولي قواه  توحيد وتتيح المشاركة في البرنامج للصندوق

ر من خالل مبادرات الصندوق.  نطاق االبتكارات التي تُطوَّ

وساهم برنامج الصندوق القطري في زيادة مداخيل فقراء الريف، مما أد ى إلى الحد من عدم المساواة بين  -11

صيل واإلنتاج ، ساهم البرنامج في زيادة غل ة المحاإلى ذلك وإضافةالجنَسين وإلى تمكين نساء وشباب الريف. 

الصندوق،  استندالزراعية. والتجارية مع األعمال  الروابطتسويق الفوائض، من خالل  الزراعي، فضال عن

مشروع دعم ( 1وبرامج عدة منها: ) خبراته في مشروعات إلى بصفته شريكا في تصميم البرنامج وتمويله،

( برنامج دعم التنمية الزراعية 2)مليون دوالر أمريكي(؛  31.61، 2016-2010سالسل القيمة الزراعية )

( تمديد مشروع دعم سالسل 3مليون دوالر أمريكي(؛ ) 53.51، 2020-2011والمبادرات الفردية الريفية )

نامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات ( بر4مليون دوالر أمريكي(؛ ) 50.40، 2020-2014القيمة الزراعية )

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

هة نحو السوق بمساعدة كبيرة من القطاع في تحويل  زراعة الكفاف التقليدية إلى نظم زراعية رعوية موج 

سالسل القيمة )ما يُعَرف منظ م بين جميع أصحاب المصلحة في ان تشجيع حوار والجانب المهم أيضا ك الخاص.

 بالمنظمات المشتركة بين المهن(.

في مرحلة تصميم البرنامج. فقد أنشأ الصندوق آلية الشراكات أدناه الخبرات المكتسبة في إطار ب استُرشدأخيرا،  -12

ومقد مي الخدمات المالية. وردا على مع التركيز على بناء عالقات بين منظمات المزارعين  التخرج منحلشفافة 

التحديات البيئية والمناخية، أطلق الصندوق، بالشراكة مع مرفق البيئة العالمية، المنحة الخاصة بمشروع دعم 

الضعيفة على ر المعيشية األس( من أجل تعزيز قدرة 2021-2017الزراعية على الصمود ) ةقدرة سالسل القيم

ر الصندوق، بالشراكة مع برنامج األغذية العالمي والشركة الوطنية للتأمين  الصمود. وإضافة إلى ذلك، طو 

 والمجترات الصغيرة.الزراعي في السنغال، برامج للتأمين الزراعي خاصة بالمحاصيل البعلية 

 البرنامج وصف -اثاني

 برنامج الحكومة -ألف

نة االستثمارات وإصالحات السياسات  النتائج علىلقائم اتنافسية الزراعة والثروة الحيوانية برنامج يدعم  -13 المضم 

المرحلة الثانية بإدارة وزارة الزراعة  –في برنامَجين وطنيين، هما برنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية 

رة وزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني. الريفية، والخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية بإداوالمعدات 

الشامل والقادر على الصمود، وفقا لما ورد في خطة السنغال ويعمل البرنامجان على تعزيز النمو المستدام و

 الناشئة.

 النتائج علىقائم النطاق برنامج البنك الدولي  -باء

 النتائج علىلقائم اتنافسية الزراعة والثروة الحيوانية برنامج أعد ت مجموعة البنك الدولي والصندوق والحكومة  -14
للحد من الفقر الريفي وتحسين األمن الغذائي والتغذوي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وللنساء 

اق إطار اإلنف لسنغال. وفي مرحلة التصميم، ساعد استعراضوالشباب على حد سواء في المناطق األشد فقرا في ا
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المرحلة الثانية وفي الخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية، على  –سنغالية تسريع وتيرة الزراعة ال في برنامج

برنامج تنافسية الزراعة  نواتج/حصائلو للبرنامج اإلنمائي الهدف اختيار بنود الميزانية التي تساهم في تحقيق

االستثمارات  لرصد مؤشرات مرتبطة بالمصروفات 10دت ُحد ِّ . وتبعا لذلك، النتائج علىقائم الوالثروة الحيوانية 

   المطلوبة واإلصالحات في السياسات.

 والمجموعات المستهدفةومنطقة التدخل الجغرافية  البرنامجأهداف  -جيم

نتاجية ووصول سالسل القيمة الخاصة بالسلع ذات األولوية والثروة هو تعزيز اإل اإلنمائي للبرنامجهدف ال -15

 في حوض الفول السوداني الموس ع والمناطق الزراعية الرعوية، إلى األسواق.الحيوانية 

 وكاالتات الصغيرة، والتعاونيات، و)أصحاب الحياز مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمستفيدون هم -16

ار، والمجه زون والمصد رون( في سالسل قيمة المحاصيل والثروة الحيوانية  شاركينالم البحوث والتنمية، والتج 

مدعومة  جموعة نفسها المستهدَفة في مشروعاتوهذه المجموعة المستهدَفة هي بصورة أساسية المذات األولوية. 

مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية، وتمديد مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية، وبرنامج من الصندوق، مثل 

  .ية والمبادرات الفردية الريفيةدعم التنمية الزراع

 ذاتيةآليات جغرافية واالستهداف في البرنامج إلى وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للصندوق، تستند استراتيجية  -17

النساء يشك ل كل من أو أكثر، على أن  مزارع سيستفيدون من نشاط واحد 950 000. ويُقدَّر أن نحو ستهدافاال

 في المائة من مجموع المستفيدين. 30في المائة و 50والشباب على التوالي 

تنويع النظم الزراعية ألصحاب الحيازات تركيز على ل المشترك من الصندوق في زيادة الالتمويوسوف يساهم  -18

 يعتمدسلى مزيد من األصول، ومزارع إضافي ع 50 000النساء والشباب. وسيحصل الصغيرة، وعلى 

خيولهم  من تلقيحإضافي مزارع  450 000يستفيد سزراعية محس نة، وا مزارع إضافي تكنولوجي 50 000

مزارع إضافي الحصول على التأمين  50 000من الصندوق أيضا لـ يتيح التمويلومجتراتهم الصغيرة. وس

تُصنَّف المؤشرات في إطار النتائج حسب نوع الجنس والسن في نظام الرصد والتقييم، فيما وسوف الزراعي. 

الحيوانية واإلنتاج الحيواني على  ةورالريفية ووزارة الثوالمعدات  ى تحسين قدرة وزارة الزراعةسيُعَمل عل

 رصد هذه المؤشرات.

 والمؤشرات المرتبطة بالمصروفات النتائج مجاالت -دال

نات، وهي: )للبرنامج ثالثة مجاالت  -19 على نية وقدرتها ن إنتاجية المحاصيل والثروة الحيواي( تحس1نتائج أو مكو 

ن حوكمة القطاع، والتنسيق وإدارة البرامج. ( تحسي3عمل واالدماج في السوق؛ )ن بيئة ال( تحسي2الصمود؛ )

 .رات العشرة المرتبطة بالمصروفاتأدناه المؤش 1ويعرض الجدول 

مليون دوالر أمريكي من مساهمة  20سوف يُخصَّص مبلغ  .في المؤشرات المرتبطة بالمصروفاتالمساهمة  -20

ق في البرنامج، على نحٍو استراتيجي، لتعزيز التنويع المستدام لنظم الزراعة والثروة الحيوانية، الصندو

للفترة الممتدة من  ةوالشمولية بما ينسجم مع التزامات الصندوق األساسية وبرنامج الفرص االستراتيجية القطري

دت االستثمارات الرئيسية )2024إلى  2019 ( في 10و 7و 3و 2 بطة بالمصروفاتالمؤشرات المرت. وقد ُحد ِّ

المرحلة الثانية وبالخطة الوطنية لتنمية الثروة  –إطار اإلنفاق الخاص ببرنامج تسريع وتيرة الزراعة السنغالية 

 الحيوانية على النحو التالي:

مشترك، مع التركيز على تمويل  3و 2 يحصل المؤشران المرتبطان بالمصروفات، س1النتائج  مجالفي  (1)

 في إطار يساهم الصندوق،لمحاصيل والثروة الحيوانية. وساإلنتاجية في نظم ازيادة التنويع و على

تنويع المحاصيل كميات البذور ذات الجودة من أجل ، في مضاعفة 2المؤشر المرتبط بالمصروفات 

حلوة، والخضروات، والبطاطس ال، والبطاطس اإليرلندية، اللوبياوالذرة الرفيعة، والذرة، و)الدخن، 
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، سيجري تشجيع الزراعة الذكية مناخيا 3المؤشر المرتبط بالمصروفات  وفي إطاروالفونيو(. 

وممارسات تلقيح المجترات الصغيرة والخيول، و)مدخالت ذات جودة، وتكنولوجيات الثروة الحيوانية 

 التقنية للخدمات العامة ومنظمات المزارعين(. لزراعة الذكية مناخيا، والمساعدةا

يساهم الدعم من الصندوق وس. 7، أُعطيت األولوية للمؤشر المرتبط بالمصروفات 2مجال النتائج ي وف (2)

في منح التغطية التأمينية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وهذا المؤشر هو من مسؤولية وزارة 

 .الميزانيةالمالية و

على تمويل مشترك. وسوف يُستخدَم  10روفات سيحصل المؤشر المرتبط بالمص، 3وفي مجال النتائج  (3)

والمعدات الرقمنة والالمركزية في نظام الرصد والتقييم في وزارة الزراعة  لتعزيزالدعم من الصندوق 

تشجيع الحوار بشأن السياسات وإدارة المعرفة، لوالريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني، 

عت في إطار مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية  تنويع المحاصيل تدابيرج ادمإال سيما  التي ُوضِّ

 وتمديد مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية.

دوالر أمريكي للدعم المؤسسي وبناء  ماليين 3سيُخصَّص مبلغ وفي إطار مساهمة الصندوق في البرنامج،  -21

ذا الدعم المؤسسي لبناء القدرات هالقدرات، من خالل استخدام نهج إقراض المشروعات االستثمارية. وبما أن 

ن للدعم المؤسسي وبناء القدرات" يُعتبَر أساسيا،  ت الحكومة ومجموعة البنك الدولي بشد ة على إدراج "مكو  أصر 

نه  وسيستفيد هذا الدعم منالمخاطر المرتبطة بتنفيذ البرنامج.  أثرمن أجل التخفيف من  لي الذي أم  المبلغ األو 

أمريكي، وقد كان له دور  مليون دوالر 3.5الزراعية والمبادرات الفردية الريفية، وقدره  برنامج دعم التنمية

بةال التي تحدد التدابير 3البرنامج. ويساهم هذا الدعم في خطة عمل البرنامج، أساسي في استهالل التي  مصاحِّ

الوكاالت بير ترمي إلى تعزيز وتشمل الخطة تدا المخاطر المرتبطة بالتنفيذ. أثراتخذتها الحكومة للتخفيف من 

الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني على المستويَين والمعدات المنف ذة )ال سيما وزارة الزراعة 

( إدارة البرنامج، والرصد والتقييم، وإدارة 2) ( قدرات التنفيذ التقنية؛1مجاالت: ) ةالوطني والمحلي( في أربع

( اإلدارة البيئة واالجتماعية. وفضال عن ذلك، سيساعد هذا الدعم على تحسين 4االئتمانية؛ ) ( النظم3المعرفة؛ )

 ، وتمكين الشباب.ةالجنساني والقضايا مهمة الصندوق الرئيسية فيما يتعلق بمنظمات المزارعين،

صعيد صورته  وسوف يحقق الصندوق، على الرغم من مساهمته المالية الصغيرة نسبيا في العملية، مكاسب على -22

الحوار  ويهدف ووزنه بصورة عامة في الحوار بشأن السياسات، وذلك بفضل شراكته مع مجموعة البنك الدولي.

الطموح بشأن السياسات في إطار البرنامج إلى تلبية احتياجات المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهذا 

ن من العناصر التالية: الحوار أساسي للمجموعة الرئيسية التي يستهدفها الصندوق،  ويتكو 

إلى إجراء تغيير جوهري في مخصصات  5و 3و 2و 1ترمي المؤشرات المرتبطة بالمصروفات  (1)

نتاج الحيواني لزيادة التكافؤ الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلوالمعدات الميزانية في وزارة الزراعة 

محاصيل التنويع(، )الفول السوداني، المعتمدة البذور  على صول أصحاب الحيازات الصغيرةفي ح

 .التلقيحوالمدخالت ذات الجودة في مجال الزراعة الذكية مناخيا، وعلى 

أصحاب المصلحة لدعم منصات  سياساتيةتدابير  10و 6مرتبطان بالمصروفات ويشمل المؤشران ال (2)

بشؤون الفول السوداني  صةبين المهن المخت، بما في ذلك االعتراف بالهيئات المشتركة المتعددين

 اللوبيا(، وتنظيم هذه الهيئات.والذرة الرفيعة/الدخن، وومحاصيل التنويع )الذرة، 

إعداد القوانين والتنظيمات والسياسات  10و 5المؤشران المرتبطان بالمصروفات يدعم  (3)

ستراتيجية االبما في ذلك استراتيجية للسيطرة على داء نيوكاسل وجدري الطيور، و واالستراتيجيات،

                                                   
3  Appraisal Report. Annex 6 Programme. World Bank. PCAE. 
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الطب البيطري، خاص بالصحة الحيوانية والللتحسين الجيني، وقانون للصحة العامة  الوطنيتينخطة الو

 للثروة الحيوانية.الرئيسية خطة الو

 1الجدول 

 المؤشرات المرتبطة بالمصروفات وتخصيص التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق

 مريكية()بماليين الدوالرات األ

 4المؤشر المرتبط بالمصروفات
المؤسسة 

 الدولية للتنمية

 الصندوق

 تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية وقدرتها على الصمود. 1مجال النتائج 

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

 3.0 15.0 التي يُستحَصل عليها لمحاصيل التنويع )باألطنان(المعتمدة الكمية التراكمية للبذور  2

3 
أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجين  لإلعانة التي تستهدفالنسبة المئوية 

 (لإلعانة% للمبلغ المخصص والتكنولوجيات الذكية مناخيا )
20.0 10.0 

 - 30.0 ( للتغطيةالمجترات الصغيرة )% طاعون  ضد التلقيحالتغطية بمعدالت  4

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

 دماج في السوقواالالعمل . تحسين بيئة 2مجال النتائج 

 - 10.0 الفول السودانيمعنية بلوطنية المشتركة بين المهن والة اللجنة اإعادة هيكل 6

 5.0 10.0 المستفيدين من التأمين الزراعي للمحاصيل والثروة الحيوانية )في السنة(عدد المنتجين  7

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

زة والالحليب المدعومة و/أو  مراكز تجميععدد  9  - 5.0 عاملةالمجه 

 القطاع، والتنسيق وإدارة البرامج تحسين حوكمة. 3مجال النتائج 

10  
في وزارة الزراعة  داء الزراعة والثروة الحيوانيةأل فعال تقييمرصد ونظام  إنشاء

 الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني والمعدات
10.0 2.0 

 20.0 149.01 المؤشرات المرتبطة بالمصروفات –مجموع المخصصات 

 - 0.99 البرنامج )ليست مؤشرا مرتبطا بالمصروفات(سلفة إعداد 

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

 بالمصروفات(
- 3.0 

 23.0 150.0 المجموع 

 التغيير نظرية -هاء

، واإلنصاف مبادرة للتحول الريفي ترمي إلى تعزيز األمن الغذائي، والمداخيل الريفية، بأنهالبرنامج يُصنَّف  -23

 ين متكاملَين:يتمحور البرنامج حول مجالَ المدى الطويل،  على الحصائلوبغية تحقيق هذه  والنمو االقتصادي.

( تحسين 2(؛ )1)مجال النتائج وإنتاجية الثروة الحيوانية  ( زيادة اإلنتاجية، وقدرة الزراعة على الصمود،1)

النتائج ومنتجات األلبان )مجال  ،السوق فيما يتعلق بالفول السوداني، ومحاصيل التنويعواالدماج في بيئة العمل 

(. وفي موازاة ذلك، سوف يجري تعزيز القدرات المؤسسية للكيانَين المنف ذَين األساسيين )وزارة الزراعة 2

 (.3لثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني( )مجال النتائج الريفية، ووزارة اوالمعدات 

، سوف ترصد المؤشرات المرتبطة بالمصروفات التغييرات المطلوبة نواتجوال الحصائلوعلى مستوى  -24

 اإلنمائي للبرنامج.هدف الالسياسات( لتحقيق  ، وتدابيرنولوجيات، واالستثمارات)الوصول إلى المدخالت، والتك

                                                   
 قابلة لتوسيع النطاق؛ بعبارة أخرى، ستُصَرف األموال سنويا وفقا للتقدم المحرز. 10جميع المؤشرات المرتبطة بالمصروفات ما عدا المؤشر  4
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 والشراكات والملكية المواءمة -واو

الزيادة المستدامة في مداخيل المزارعين من خالل  1سوف يساهم البرنامج في تحقيق هدف التنمية المستدامة  -25

يساعد أيضا على تحقيق هدف التنمية أصحاب المبادرات الفردية. وس المنتمين إلى األسر الفقيرة وشباب الريف

يساهم عائالت المستفيدة. وسإنه يعالج مسألة الغذاء والتغذية لدى ال )القضاء التام على الجوع(، إذ 2المستدامة 

)الحد  10)المساواة بين الجنسين(، وهدف التنمية المستدامة  5البرنامج أيضا في تحقيق هدف التنمية المستدامة 

 بشأن تغير المناخ. 13من أوجه عدم المساواة(، وهدف التنمية المستدامة 

على االستثمار في التنمية الزراعية. ويعتمد  تقوم مهمة الصندوق حصراحدة، المت وفي إطار منظومة األمم -26

أكثر  سالسل القيمة التابعة لهم، وجعلهمالصندوق نهجا فريدا في دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتنظيم 

تتمثل ، 2024-2019 ةتنافسية وقدرة على الصمود. ووفقا لما ورد في برنامج الفرص االستراتيجية القطري

( تنمية سالسل 1: )المجاالت التالية خبرته في في المنطقة دون اإلقليميةونسبية في السنغال ميزة الصندوق ال

( تمكين منظمات 3( دعم المبادرات الفردية الريفية، ال سيما لدى النساء والشباب؛ )2القيمة الزراعية؛ )

 في البرنامج وتوسيع نطاقها. نعكاس تلك األنشطةا دم الصندوق هذه الخبرات لضمانالمزارعين. وسوف يستخ

 والتمويل والفوائد التكاليف - زاي

 تكاليف البرنامج

ل الحكومالمستند إلى  اإلقراضوفقا لنهج  -27 الميزانيات السنوية  ة مسبقا جميع األنشطة في إطارالنتائج، تمو 

متفقا عليه من المبلغ بعد تحقيق قسما ك الدولي والصندوق ، ثم تسدد مجموعة البناتخصصة للقطاعالم

مليون دوالر أمريكي. وقد  233مبلغ المؤشرات المرتبطة بالمصروفات. وتُقدَّر الكلفة اإلجمالية للبرنامج ب

مليون دوالر في شكل  149.01مليون دوالر أمريكي للبرنامج، منه  150 مبلغ خصصت مجموعة البنك الدولي

 23مبلغ يساهم الصندوق بشكل سلفة إلعداد البرنامج. وس فييون دوالر لم 0.99إقراض مستند إلى النتائج، و

 20مبلغ منه مليون دوالر أمريكي )إعادة تخصيص التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(، على أن يُصَرف 

 ،لمشروعات االستثماريةادوالر في شكل إقراض  ماليين 3قراض مستند إلى النتائج، ومليون دوالر في شكل إ

مبلغ تساهم الحكومة بلمرحلة الثانية. وسا –خالل برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية  من

 مليون دوالر أمريكي. 60

 2الجدول 

 تكاليف البرنامج حسب جهة التمويل ونوع اإلقراض

 )بماليين الدوالرات األمريكية(
 النسبة المئوية المبلغ مصدر التمويل نوع اإلقراض

 0.4 0.99 المؤسسة الدولية للتنمية سلفة إعداد البرنامج

 64.0 149.01 المؤسسة الدولية لتنمية إقراض مستند إلى النتائج

 8.6 20.00 الصندوق

 25.8 60.00 الحكومة

 1.3 3.00 الصندوق إقراض المشروعات االستثمارية

 100.0 233.00   المجموع

 

 ترتيبات الصرف

 مصروفات الصندوق حسب المؤشر المرتبط بالمصروفات والسنةيعرض الجدول أدناه  -28

  



EB 2021/134/R.47 

8 

 3الجدول 

 حسب المؤشر المرتبط بالمصروفات والسنة تكاليف البرنامج

 )بماليين الدوالرات األمريكية(
 المجموع 2025 2024 2023 2022 

 3.00 - 1.00 1.50 0.50 2المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3المرتبط بالمصروفات المؤشر 

 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 7المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 2.00 - 0.50 0.50 1.00 10المؤشر المرتبط بالمصروفات 

 3.00 0.04 0.35 0.51 2.10 الدعم المؤسسي وبناء القدرات

 23.00 3.79 5.60 6.26 7.35 المجموع

 

 االقتصادي التحليلو لفوائداموجز 

د   -29 صافي القيمة المالية واالقتصادية للبرنامج. ويُقدَّر  من أجل تبيان السالمةمسبق ي ومالي تحليل اقتصادلقد أُعِّ

في المائة.  20نسبة ل العائد االقتصادي بمليون دوالر أمريكي، ومعد 237مبلغ ب للبرنامج االقتصادية الحالية

 في معظم السيناريوهات.النتائج جيدة  أنظهر تحليل الحساسية ويُ 

 البرنامج أن. وتُبي ن النتائج أداة التقدير المسبق لصافي الكربون وأُجري تحليل لغازات الدفيئة من خالل استخدام -30

 20ن على امتداد مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربو 3.3 منصافية كبيرة  كربون بالوعة يمكنه أن يشكل

بفضل إدخال الممارسات والتكنولوجيات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا،  167 000عاما، أي 

 أنشطة يبلغ أثر الكربون فيفيه البرنامج،  راعي. وفي السيناريو الذي يُنفَّذالمحس نة في إدارة المحاصيل والم

ض إممن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة،  اطن 266 864 الزراعية المحاصيل لى حد كبير عن ما يعو 

ومن شأن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة(.  اطن 81 436في قطاع الثروة الحيوانية ) زيادة االنبعاثات

سنوية الكيماويات الزراعية أن تؤدي إلى زيادة الزيادة في حركة المواصالت، وفي التجهيز واستخدام األسمدة و

 ثاني أكسيد الكربون.نا من مكافئ ط 18 493في االنبعاثات قدرها 

 ية الخروج واالستدامةاستراتيج

، مصدر التمويل األولي هو ميزانيات القطاعات الوطنية، بما يضمن توافر النتائج علىقائم الفي البرنامج  -31

للضوابط والتوازنات من أجل ضمان مواءمة يجري العمل على إعداد بعثات منتظمة ونظام واألموال. 

 العامة والنفقات المتكب دة مع تطلعات البرنامج.مخصصات الميزانية 

  مخاطرال -اثالث

 هاأثرمن  تخفيفال وتدابير مخاطرال -ألف

رة، 2020وفقا لسياسة التصميم التي أقرها الصندوق في يناير/كانون الثاني  -32 ، أي مجموعة تتول ى الجهة المبادِّ

 "جيم". ئةبالمشاريع من الفخاطر المرتبطة البنك الدولي في هذه الحالة، معالجة الم

33-  ُ المخاطر اإلجمالية للبرنامج كبيرة عند تقييمها بواسطة أداة البنك الدولي لتصنيف مخاطر العمليات  عَد  وت

السياسات القطاعية، وإلى  المسائل السياسية وتلك المتعلقة بالحوكمة، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى المنهجية،

بسبب غياب  يتفاقم ذلكوفي مجال التنفيذ، والجوانب المتعلقة باالستدامة واالئتمان. ضعف القدرات المؤسسية و

 .19-الذي يحيط بجائحة كوفيداليقين 

عت تدابير عدة للتخفيف من أثره، منها: )مجموعة عتبر تو -34  (1البنك الدولي أن الخطر االئتماني مرتفع، وقد ُوضِّ

في الميزانية  ( الحد من نسبة التفاوت2وات عدة؛ )ج الممتد لسناالتفاق مع الحكومة على إطار نفقات البرنام

برنامج تسريع وتيرة الزراعة ( الموافقة الرسمية على 3في المائة؛ ) 3 -السنوية إلطار نفقات البرنامج عند +/

نصب ( تعيين مديري البرنامج وملء م4المرحلة الثانية وسياسة تنمية قطاع الثروة الحيوانية؛ ) –السنغالية 
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من المتدفقة لتسل م األموال  لدى الخزانة الوطنية مخصصمنفصل و( فتح حساب 5التفتيش الداخلي الشاغر؛ )

لالهتمام بما يتعلق بالدفعات التي تُسدد في مخصصين  انة الوطنية بتعيين محاسبين( قيام الخز6البنك الدولي؛ )

 متكامل نظام معلوماتب بدء العمل( 7عنها؛ )اإلبالغ بناء على طلب الوزارات المختصة، والمخصص الحساب 

 ( تطوير إطار تعاقدي ممتد لسنوات عدة.8؛ )رة المالية ونظام توريد متكامللإلدا

االستدامة كبير، مما يعكس الحاجة إلى تعاون وثيق بين تحقيق والخطر المتعلق بالقدرات المؤسسية للتنفيذ و -35

صة للتنسيق التقني في وزارة صمخ ةفرقأف من حدة هذا الخطر من خالل إنشاء يُخفَّ وسالكيانات المعنية بالتنفيذ. 

الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني لضمان التنسيق، ومن خالل إدراج بناء والمعدات الزراعة 

 وخطة عمل البرنامج.القدرات في تصميم البرنامج، وفي المؤشرات المرتبطة بالمصروفات، 

وأعد  الصندوق وفيما يتعلق بإجراءات التقييم االجتماعي والبيئي والمناخي، اتُّبِّعت إجراءات البنك الدولي،  -36

 مصفوفة متكاملة لمخاطر البرنامج.

 واالجتماعية البيئية الفئة -باء

د  تقييم للنظم البيئية واالجتماعية بهدف قياس قدرات السنغال على صعيدَي السلطة والتنظيم ل -37 تحقيق األهداف أُعِّ

من أجل الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية التي قد تكون مرتبطة بالبرنامج. وعلى الرغم البيئية واالجتماعية 

ح كبيرة، يؤد ي األثر التراكمي لتكثيف إنتاج الفول السوداني،  أن تكون لالستثمارات آثار سلبية من أنه ال يُرجَّ

واالجتماعية على المستويَين الوطني نظم اإلدارة البيئية ضعف ، مقرونا بيناالبست اإلنتاجووالثروة الحيوانية، 

في التخفيف وخطة عمل البرنامج كبير. ويساهم تصميم البرنامج خطر ، إلى رفع تصنيف الخطر إلى واإلقليمي

 عدد كبير من هذه المخاطر. من آثار

 المناخية المخاطر تصنيف -جيم

ة ييت بع إجراءات تقييم النظم البيئسال ينطبق تصنيف الصندوق للمخاطر المناخية نظرا إلى أن الصندوق  -38

 بأنه مرتفع.واالجتماعية. ويُصن ف البنك الدولي الخطر المناخي 

 الديون تحمل على لقدرةا -دال

أن السنغال ال تزال قادرة ى إل 2021يؤشر تحليل القدرة على تحمل الديون الذي أجري في يناير/كانون الثاني  -39

ل ديونها، مع نسبة خطر معتدلة، إنما مع نطاق محدود المتصاص الصد مات في المدى القصير. على تحم 

ل الديون الصادر في أبريل/نيسان  ويتوافق ذلك ، والذي أُرفِّق 2020مع تحديث التحليل السابق للقدرة على تحم 

لى تسهيل ائتماني سريع/أداة مالية سريعة. ويستند تصنيف خطر بالطلب الذي تقد مت به السنغال للحصول ع

مستمر بمسار التزام إلى وتي تسببت بها الجائحة، معافاة تدريجية من الصدمة الالمعتدل إلى  حرجةالمديونية ال

السنغال وال تزال اآلفاق بالنسبة إلى سليمة للديون. دارة إو (،اإلقليميالتقارب معايير مالي حذر )تماشيا مع 

بما يعكس بصورة أساسية المخاطر العالمية األوسع نطاقا المرتبطة  ملتبسة جدا وعرضة لمخاطر سلبية كبيرة،

تعطي األولوية لالقتراض الخارجي  التي ،الحصيفةقتراض ال. وسوف تشك ل استراتيجية ا19-كوفيدبجائحة 

مواصلة  على جانبالتمويلية للبرامج، مع االحتياجات  ىتماشي بماالداخلي  اإلقليميوللتمويل ة يتيسيربشروط 

القدرة على تحمل الديون.  الستمرار ن واحتواء المخاطر المالية، الركيزةتعزيز إدارة الديوالرامية إلى جهود ال

إلى  ، ويُتوقَّع أن يصل2020في عام  في المائة 65.81وقد بلغ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

المدى المتوسط مع بدء  علىا يجقبل أن يتراجع تدري 2022-2021في المائة في  68نحو بمعدل الذروة 

في المائة من مجموع اإليرادات  21حقول النفط والغاز. ويُتوقَّع أن تبلغ خدمة الدين ما يقارب  فياالستثمارات 

في المائة في المدى المتوسط بسبب  24ى نحو إلفي المعدل قبل أن ترتفع تدريجا لتصل  ،2020والمنح في عام 

 االقتراض المرتبط بالقطاع الهيدروكربوني.
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 التنفيذ -ارابع

 التنظيمي اإلطار -ألف

 وتنسيقه البرنامجإدارة 

سيق التقني، ، مع لجنة توجيهية، ولجنتَين فنيتين، وفريقَين للتنمستويات ةللبرنامج هيكلية حوكمة من ثالث -40

انية الريفية ووزارة الثروة الحيووالمعدات بالشؤون التقنية، ضمن وزارة الزراعة  معنيينوشخَصين مرجعيين 

، 2021العمل. وعقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها األول في مارس/آذار بالفرق  واإلنتاج الحيواني. وقد باشرت

قامت بعثة اإلشراف ، 2021حيث وافقت على أول خطة عمل سنوية وأول ميزانية سنوية. وفي مارس/آذار 

ز حتى تاريخه.  األولى، التي شارك فيها الصندوق، بتقييم التقدم الذي أُحرِّ

تقوم جهة التحقق المستقلة بالتحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالمصروفات. ويُتوقَّع أن يصدر قريبا وس -41

ع بروتوكول للتحقق من ضِّ وُ . وقد في الصندوق جهة التحقق المستقلةب االستعانةطلب عدم االعتراض على 

 إنجاز المؤشرات المرتبطة بالمصروفات.

ولم يوَضع  COSTABتحليل للتكاليف عبر برمجيات  يُعد، مما يعني أنه لم النتائج علىائم ق هذا البرنامجو -42

 المشروع.دليل لتنفيذ يُعد البرنامج من خالل النظم الوطنية، ولم  فئات اإلنفاق. وسوف يُنفَّذلتصنيف 

 اإلدارة المالية والتوريد والحوكمة

ل الحكومة مسبقا جميع األنشطة  -43 في إطار ميزانياتها السنوية وفقا لنهج اإلقراض المستند إلى النتائج، تمو 

سدد البنك الدولي والصندوق قسما متفقا عليه من المبلغ بعد المخصصة لبرامج الزراعة والثروة الحيوانية، وي

 المرتبطة بالمصروفات. تحقيق المؤشرات

نة عمال بالمادة ، مؤسسة متعاوِّ طرافبالتفاوض بين األيعد  تعيين خطاب بموجب  وسوف يُعيَّن البنك الدولي، -44

 آخر مرةعد لت التي ، و2009أبريل/نيسان  29الثالثة من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية المؤرخة في 

 .2020في كانون األول/ديسمبر

المالي ومراجعة الحسابات من مسؤولية وحدة إدارة البرنامج ومديرية تفويض اإلنفاق  اإلبالغوسوف يكون  -45

وسيجري تحديث الدليل المالي واإلداري الخاص بتنفيذ برنامج دعم التنمية . الميزانيةوالعام في وزارة المالية 

إطار كي يشتمل على إجراءات محددة قابلة للتطبيق في المرحلة الثانية  –الزراعية والمبادرات الفردية الريفية 

لدى الخزانة الوطنية مخصص يُفتَح حساب . وسالنتائج علىلقائم ابرنامج تنافسية الزراعة والثروة الحيوانية 

ة الثانيالمرحلة  –ح برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية يفتم األموال من الصندوق. وسلتسل  

، وذلك النتائج علىلقائم اتنافسية الزراعة والثروة الحيوانية المتعلقة ببرنامج  مخصصا لألموالحسابا منفصال 

 معايير الصرف األول.بعد استيفاء 

وخلص إلى أن الخطر االئتماني  انية الوطنية خالل مرحلة التصميم،وقد أجرى البنك الدولي تقييما للنظم االئتم -46

خطر اإلدارة المالية الكامن في برنامج فإن رد بالتفصيل في الملخص االئتماني. وتبعا لذلك، ي حسبما "كبير"،

استعراض منتصف  5ووفقا لمذكرةالمرحلة الثانية كبير أيضا.  –دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية 

برنامج دعم ل متاحة األموال تصبح ، أو غير مرض إلى حد ما. ولن3المدة، تصنيف جودة اإلدارة المالية هو 

، 4إال حين يصبح تصنيف جودة اإلدارة المالية المرحلة الثانية  – التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية

. وفي ضوء نهج اإلقراض المستند إلى النتائج، ستكون الحكومة مسؤولة عن التوريد، كشرط للصرف أو مرضيا

ولكن لدى البنك الدولي مبادئ توجيهية محددة توَضع خطة توريد تقليدية. من خالل استخدام آلياتها الخاصة، ولم 

 للتوريد في مشروعات اإلقراض المستند إلى النتائج.

                                                   
5  memoire-Aide. 02115 March 2-PCAE virtual implementation support mission. 8. Bank World. 
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 6التظلمات ومعالجة عقيباتالتو البرنامجالمشروع/ التي يستهدفها شراك المجموعاتإ

 تعليقات مجموعة البنك الدولي.تراعى دية إلنشاء آلية للتظلمات. وأجريت دراسة إعدا -47

 التظلماتمعالجة 

فورا في أن يُنظر هذه الخدمة  تضمندعم البنك الدولي، تماشيا مع إجراءاته، إنشاء خدمة لمعالجة التظلمات. و -48

 7واألفراد بهدف معالجة المشاغل ذات الصلة.المحلية المجتمعات لشكاوى التي تتلقاها من ا

 التواصلو المعرفة وإدارة والتعل م، والتقييم، الرصدو التخطيط، -باء

الريفية، ووزارة الثروة الحيوانية والمعدات وزارة الزراعة ( الذي أعد ته 2سوف يُستخدَم إطار النتائج )الملحق  -49

وبغية رصد التمويل واإلنتاج الحيواني، ومجموعة البنك الدولي، والصندوق، ألغراض الرصد والتقييم. 

المشترك الذي يقد مه الصندوق، أضيفت ستة مؤشرات، فيما جرت زيادة األهداف الكمية في المؤشرات األخرى 

 (.7و 3و 2)المؤشرات المرتبطة بالمصروفات 

على الرصد والتقييم وإدارة المعرفة. وسوف يكون الصندوق في واجهة أنشطة الرصد  بقوةويرك ز البرنامج  -50

إقراض  عن طريقال سيما لبناء القدرات والمساعدة التقنية )الدعم والتقييم وإدارة المعرفة من خالل تقديم 

. (المرحلة الثانية –المشروعات االستثمارية من خالل برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية 

وزارة وعلى اعتماد الالمركزية في نظام الرصد والتقييم لدى وبغية تشجيع الحكومة على االستثمار في الرقمنة 

تنافسية الزراعة والثروة برنامج وانية واإلنتاج الحيواني، يشتمل الريفية ووزارة الثروة الحيوالمعدات الزراعة 

ماليين دوالر  10، والذي يتعلق بصرف 10على المؤشر المرتبط بالمصروفات  النتائج علىلقائم االحيوانية 

يم أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، ومليونَي دوالر أمريكي من الصندوق، بشرط إنشاء نظم للرصد والتقي

يقد م وسمنتجات معرفية ذات صلة. ات وفي السياس عداد مستنداتأيضا على إوقادرة على تتبُّع األداء والنتائج، 

مركز الصندوق مساهمة إضافية في هذا المجال من خالل استخدام المنح العالمية لبناء القدرات، فيما سيضمن 

 لصندوق.ل ساسيعنصر أالصندوق اإلقليمي في داكار جودة إدارة المعرفة التي هي 

 التنفيذ خطط -جيم

  االستهاللجاهزية التنفيذ وخطط 

وق ت الحكومة والصندلضمان جاهزية التنفيذ، في حين عب أسلفة إعداد البرنامج قد مت مجموعة البنك الدولي  -51

 الثانية.المرحلة  –دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية المساعدة التقنية من خالل برنامج 

 خطط اإلنجازوواستعراض منتصف المدة  ،اإلشراف

سيكون البنك الدولي مسؤوال بصورة رسمية عن اإلشراف على البرنامج، من خالل في ضوء كتاب الموافقة،  -52

اإلشراف على مجموعة البنك الدولي والصندوق والحكومة عمليا ستتولى وإدارة القرض واإلذن بسداد الدفعات. 

بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ، ستُقام بعثة إشرافية واحدة البرنامج بصورة مشتركة. وتماشيا مع سياسة الصندوق 

يسه ل وجود مكتب البنك الدولي ومركز الصندوق للتقدم والنتائج. وسمع متابعة منتظمة على األقل سنويا، 

ن الدرصد التقدم عن كثب،  اإلقليمي في داكار ي يقيمها تضمن الشراكة االستراتيجية التعم للتنفيذ. وسويؤم 

الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني والمعدات الصندوق منذ وقت طويل مع وزارة الزراعة 

 االستهداف الفع ال للنساء والشباب. وإضافة إلى ذلك، سيعمل جميع الشركاء معا لتعزيز نظم الرصد والتقييم.

                                                   
 انظر إطار التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل التشغيلية  6

https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-13.pdf . 
  )galbankaldawli.or( خدمة معالجة المظالملمزيد من التفاصيل:  7

https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-13.pdf?attach=1
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-13.pdf?attach=1
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-13.pdf?attach=1
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
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والمعدات تقوده وزارة الزراعة سم استعراض منتصف المدة في مطلع السنة الثالثة لتنفيذ البرنامج. ويُنظَّ وس -53

التنسيق التقنية لديها، وسوف يتم باالشتراك  ةفرقأمن خالل الريفية ووزارة الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني 

 مع الصندوق ومجموعة البنك الدولي.

الحكومة استعراض إنجاز البرنامج وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الصندوق ومجموعة البنك  تطلقوس -54

األهداف والهدف اإلنمائي  نجاز مجمليوث ق إسالثالثة إجراء االستعراض الذي  تتولى األطرافوس الدولي،

 نامج.للبرنامج إضافة إلى الدروس المستفادة خالل التنفيذ وإمكانات توسيع نطاق البر

 القانوني والسند القانونية الوثائق -اخامس

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

 النتائج علىلقائم االجديد  برنامجلفي إطار االمتلقي، المقترض/ إلى المقترح التمويل تقديم أساسها على يقوم

مليون يورو( كتمويل إضافي لبرنامج دعم التنمية  2.5مليون يورو(. وسوف يُدَرج القرض الثاني ) 16.9)

التمويل القائمة بين حكومة ل تعديل اتفاقية المرحلة الثانية، وسيشك   –الزراعية والمبادرات الفردية الريفية 

ستتوفر نسخة من المقترض/المتلقي. وليشمل التمويل المقترح  لتوسيع نطاقالسنغال والصندوق الوثيقة القانونية 

 اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها ونسخة من تعديل اتفاقية التمويل قبل الدورة.

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوق من تمويل تلقي سلطة فيها السارية القوانين بموجب لةمخو   السنغال وحكومة -56

 التمويل وسياسات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية أحكاممع  يتفق المقترح التمويل بأن مقتنع وإني -57

  .الصندوق في ومعاييره

 التوصية -سادسا

 التالي: القرار بموجب المقترح التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -58

ا مليون عشر ستة ةقيمبللغاية  قرضا بشروط تيسيرية السنغالأن يقدم الصندوق إلى جمهورية  قرر:

خضع ألية يعلى أن  ،النتائج علىلقائم االبرنامج  لتمويل مليون يورو( 16.9) وتسعمائة ألف يورو

 شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.

مليونين  ةقيمبتيسيرية للغاية السنغال قرضا بشروط أن يقدم الصندوق إلى جمهورية  وقرر أيضا:

كتمويل إضافي لبرنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات (، مليون يورو 2.5) يورو وخمسمائة ألف

خضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو يعلى أن  المرحلة الثانية القائم، –الفردية الريفية 

 واألحكام الواردة في هذه الوثيقة. أساسي للشروط

 

 أنغبو جيلبير

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس
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Negotiated financing agreement 

(Will be made available prior to the session) 
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IFAD Logical framework 

Results hierarchy 

Indicators8 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Respon
sibility 

 

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 

Number of rural producers 
accessing production inputs and/ or 
technological packages (DLI9 3) 

0 200,000 250,000 275,000 

M&E Annually MAER 

 

 

 

 

 

 

Metric ton of cumulative quantity of 
certified seeds acquired for 
diversification crops (DLI 2) 

0 40 53 70 

Number of herders (as livelihood 
diversification) accessing production 

0 0 n/a 25,000    

                                             
8 To be disaggregated by gender and youth for all “people related” indicators. 
9 DLI: PforR Disbursement Linked Indicator 
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Results hierarchy 

Indicators8 Means of verification Assumptions 

Name Baseline Mid-term WB Target End target Source Frequency 
Respon
sibility 

 

Sub-Results Area 
1.1.b:  

Increased livestock 
productivity 

inputs and/ or technological 
packages (DLI10 3) 

Environmental 
safeguards plan 

properly implemented Vaccination coverage rates for 
African horse sickness 

(percentage) 

35 55 n/a 65 

M&E 

 
Annually 

 
 
 
 

Annually 

 
MEPA 

 
 
 
 

MEPA 
 

Vaccination coverage rates for 
pasteurellosis of small 

ruminants (percentage) 

4 25 n/a 30 

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) 

269,000 346,000 400,000 475,000 

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 

 

 

 

                                             
10 DLI: PforR Disbursement Linked Indicator 
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ORIGINAL WB RESULTS FRAMEWORK
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Integrated programme risk matrix 

Risk Category / Subcategory  
Inherent 

risk 
Residual 

risk 

Country Context High Substantial 

Political Commitment High Moderate 

Governance Moderate Moderate 

Macroeconomic High High 

Fragility and Security High Moderate 

Sector Strategies and Policies Low Low 

Policy alignment Low Low 

Policy Development and Implementation Low Low 

Environment and Climate Context Substantial Moderate 

Project vulnerability to environmental conditions High Moderate 

Project vulnerability to climate change impacts Moderate Moderate 

Project Scope Low Low 

Project Relevance Low Low 

Technical Soundness Low Low 

Institutional Capacity for Implementation and Sustainability Moderate Low 

Implementation Arrangements Moderate Low 

Monitoring and Evaluation Arrangements Moderate Low 

Project Financial Management Substantial Moderate 

Project Organization and Staffing Substantial Moderate 

Project Budgeting Substantial Moderate 

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Moderate Low 

Project Internal Controls Substantial Moderate 

Project Accounting and Financial Reporting Substantial Moderate 

Project External Audit Substantial Moderate 

Project Procurement Low Low 

Legal and Regulatory Framework Low Low 

Accountability and Transparency Low Low 

Capability in Public Procurement Moderate Low 

Public Procurement Processes Low Low 

Environment, Social and Climate Impact Substantial Moderate 

Biodiversity Conservation Low Low 

Resource Efficiency and Pollution Prevention Low Low 

Cultural Heritage Moderate Moderate 

Indigenous People High Moderate 

Labour and Working Conditions Substantial Moderate 

Community Health and Safety High Moderate 

Physical and Economic Resettlement Moderate Moderate 

Greenhouse Gas Emissions Moderate Moderate 

Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and 
hazards 

High Moderate 

Stakeholders Moderate Moderate 

Stakeholder Engagement/Coordination Moderate Low 

Stakeholder Grievances Moderate Moderate 

Overall Moderate Moderate 

 

Country Context High Substantial 

Political Commitment High Moderate 

Risk:  

Lack of political will, resistance from vested interests, and well-grounded practices in 
the administration may hinder the implementation of reforms that would lead to more 

High Moderate 



Appendix III EB 2021/134/R.47 

9 

transparency in systems of subsidies and oligopolies, in particular in the groundnut 
value chain and in the current system of seed multiplication and input supply.  

Mitigations:  

Continuous support for these key Program elements through the policy dialogue with 
the GoS will help mitigate this risk.  
The World Bank Group is experienced in coordinating a PforR, in addition to the policy 
dialogue with Government. In addition, several DLIs have been developed that focus 
on policy reforms and that put pressure on vested interests in the current system of 
subsidizing and elite capturing, including: (a) DLI1 and DLI2 that encourages Ministry 
of Agriculture to subsidized only certified seed;(b) DLI3 that obliges channeling 
support to small producers; (c) DLI6 that pushes for restructuring of the Groundnut 
inter-profession; (d) DLI7 that encourages making agriculture insurance available for 
small farmers; (e) DLI8 and DLI9 that push for support to small farmers (warehouse 
receipt system and dairy cooperatives). 

  

Governance Moderate Moderate 

Risk:  

Government may underfinance implementation of PRACAS II and PNDE. 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

The Program Action Plan (PAP), adopted by Government, the WBG and IFAD, includes 
a Sector Expenditures Review in order to monitor financing of the agriculture and 
livestock sector. In addition, first assessments have been made during the design 
mission. In addition, the implementation support mission in March 2021 discussed the 
issue of the updating of agriculture strategies and financing of the sector with 
Government. Two recommendations were made: (1) finalizing and adopting the 
PASAE of the Ministry of Agriculture; (7) linking the PforR proposals to existing 
budgetary programmes for agriculture and livestock.  
The Technical Coordination Teams (TCT) will receive the required backstopping and 
capacity building.  

  

Macroeconomic High High 

Risk:  

The expected positive economic growth in Senegal (expected at 6,3 percent for 2020 
(AfDB, 2020) may severely be affected by the measures of restrictions to fight the 
COVID-19 pandemic. The closure of borders may severely affect the vital trade of 
agricultural and animal products in the region.  

High High 

Mitigations:  

Existing economic, crucial for the local economies are and will be used to develop sane 
and safe trade behaviors to keep them functioning and supplying both rural and urban 
areas.  

  

Fragility and Security High Moderate 

Risk:  

Senegal is not directly confronted with a war situation, however it shares borders with 
Mali in its eastern regions. Senegal host refugees camps and population fleeing Mali 
whose extreme economic vulnerability is even exacerbated with the COVID-19 
pandemic.  

High Moderate 

Mitigations:  

The overall approach favours a shift of support from the Ministries of Agriculture and 
Livestock towards smallholder farmers and livestock owners, and rural poor.  

  

Sector Strategies and Policies Low Low 

Policy alignment Low Low 

Risk:  

Internal discussions within the MAER on the modernization and streamlining of Sector 
Strategies and Policies. 

Low Low 

Mitigations:    
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The instrument used—the PforR—is designed to ensure full ownership by the 
Government. The DLIs will be linked to the implementation of the selected critical 
sector reforms, providing a strong incentive for their implementation. 

Policy Development and Implementation Low Low 

Risk:  

The sector strategies and policies risk is substantial and also relates to the 
implementation of key reforms as discussed above. 

Low Low 

Mitigations:  

Continuous support for these key Program elements through the WBG and IFAD policy 
dialogue with the GoS will help mitigate this risk. In addition, the PCAE/PforR pushes 
for updating and implementing national agriculture and livestock policies, as starting 
point and precondition of the design of a PforR.  

  

Environment and Climate Context Substantial Moderate 

Project vulnerability to environmental conditions High Moderate 

Risk:  

The environmental issues associated with the Program are related to the potential 
increase of water, fertilizer and pesticide use resulting from the intensification of the 
targeted value chains (groundnuts, horticultural crops and milk production). The ESSA 
found that the applicable Environmental and Social Management systems in Senegal 
are generally appropriate and comprehensive  

High Moderate 

Mitigations:  

An Environmental safeguards plan will be implemented, as agreed. Monitoring was 
already undertaken by the Implementation Support Mission in March 2021.  

  

Project vulnerability to climate change impacts Moderate Moderate 

Risk:  

Climate risk is high in Senegal. So they are exposed to climate change effects on 
agriculture and natural resources. The high risk in the Groundnut Basin and pastoral 
areas can lead to:  
i)Decrease in crops productivity because of heat stress due to high temperature  
iii) Decrease of rainfall pattern in the Groundnut Basin  

Moderate Moderate 

Mitigations:  

The PCAE/PforR has developed a comprehensive ESSA that propose some mitigation 
measures like:  
i) use of certified drought-tolerant seeds and crops shifting to be used to cope with 
heat stress impacts on crops.  
ii) improve the capacity of storage facilities and promotion of cultivation practices that 
reduce water loss;  
iii) promotion of climate-smart agriculture and adapted technology packages.  

  

Project Scope Low Low 

Project Relevance Low Low 

Risk:  

The programme scope is rather broad with regards to the actual needs and fully 
aligned with national priorities. 

Low Low 

Mitigations:  

The programme is complementing and up scaling existing interventions implemented 
by the development partners. The programme activities were discussed in detail with 

the national stakeholders, including relevant public services (research, agriculture and 
livestock services) and farmers’ organizations. 

  

Technical Soundness Low Low 

Risk:  

Capacity to implement the proposed technical solutions.  

Low Low 
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Mitigations:  

The Programme supports and up-scales existing and proven technical interventions 
whose the main implementing partners are familiar with. The programme activities 
were discussed in detail with the national stakeholders, including relevant public 
services (research, agriculture and livestock services) and farmers’ organizations.  

  

Institutional Capacity for Implementation and Sustainability Moderate Low 

Implementation Arrangements Moderate Low 

Risk:  

Areas of intervention may induce heavy governance processes and delay actual 
implementation 

Moderate Low 

Mitigations:  

The Programme will be implemented in Senegal within existing programmes and 
directly supervised by WBG and GoS in collaboration with IFAD. The approach of the 
PCAE/PforR in new in the Ministries of Agriculture and Livestock, but is at the same 
time an opportunity. In order to mitigate risks, technical assistance was mobilized by 
IFAD through the PADAER2 as well as through an additional financing (3 million USD), 
mainly to build the internal capacity of the implementing entities.  

  

Monitoring and Evaluation Arrangements Moderate Low 

Risk:  

M/E tools may differ from the one used by existing IFAD and WBG projects 

Moderate Low 

Mitigations:  

TCTs will be put in place and capacity building will be supported. Technical assistance 
was mobilized by IFAD through the PADAER2 as well as through an additional 
financing (3 million USD), mainly to build the internal capacity of the implementing 
entities.  

  

Project Financial Management High Substantial 

Project Organization and Staffing Substantial Moderate 

Risk:  

The Program is implemented by MAER, MEPA, and their affiliates, such as their central 
and regional departments, ISRA, ANCAR, and ANIDA. The roles and functions are not 
clearly defined and the Procedures Manual is still under development. The accounting 
function needs additional staff. The personnel while experienced in implementing IFAD 
projects needs additional capacity building on IFAD procedures and accounting.  
Financial management will be the responsibility of DAGE as head of the ministerial 
financial function (RFFIM cf. decree on State budget management). This management 
will be carried out with the assistance of the heads of the administrative and financial 
offices (BAF) of the national and regional departments, as well as the administrative 
and financial departments (DAF) or accounting officers (AC) of the autonomous 
structures. However, the DAGE does not have visibility and regular monitoring of the 
financial execution of autonomous structures (Agencies, public establishments, 
national companies and other similar structures).  

High Substantial 

Mitigations:  

Roles and functions to be clarified in the Procedures manual and additional trainings to 
be performed on IFAD policies and procedures and accounting. The minister to recruit 
additional accounting agents.  
Have a reporting framework and regular monitoring (monthly or quarterly) of the 
execution of the transfer expenses of autonomous structures, as well as expenses on 
external financing. Systematize quarterly budget execution reports by program and 
structure. 

  

Project Budgeting Substantial Moderate 

Risk:  

The 2020 budgets of all line ministries, including MAER and MEPA, have been prepared 
in a program-based format. This major change aims to increase the links between 
public policy objectives and resource allocation and institutionalize the results-based 
approach in public resource management. All RAs and result indicators supported by 

Substantial Moderate 
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the Program and the corresponding resource allocations are not yet comprehensively 
included in the 2020 budget approved by Parliament in December 2019 and the three-
year Medium-Term Expenditure Framework (DPPD, 2020–22). 

There is a need to further improve the credibility of the budget. The World Bank 
analysis suggests that multiple factors require attention, such as inadequate costing, 
shortcomings in procurement planning and implementation, changes in priorities, and 
lack of capacity to plan for complex projects. 

The execution of budget credits is subject to modulation and authorization from the 
services of the Ministry of Finance (mainly Budget Directorate) with cuts and 
cancellations. 

Mitigations:  

Adjustments to the DPPD will be undertaken during the budget revision process, since 
the planning process is dynamic. In future years of Program implementation, to 
further enhance the policy alignment of the budget, technical assistance should be 
provided to MAER and MEPA. In addition, the year n+1 draft program budget, PAP, 
and DPPD shall be shared with the World Bank and IFAD for discussion and technical 
advice to ensure with the government that the planning and budgeting document 
includes RAs, results indicators, and budget allocation for the World Bank and IFAD 
financed portion of the Program . 

The Program has embedded actions to enhance the realism of the multiyear 
expenditure plans, such as: (i) approval of the PRACAS II and LPDE to signal high-
level commitment to deliver the strategic objectives for the sector; (ii) Government’s 
commitment to allocate resources at a level consistent with the delivery of Program 
results over the five years of the Program as reflected in the Program expenditure 
framework; and (iii) the PAP stipulating that the initially approved annual Program 
budget should not to deviate by more or less than 3 percent to comply with best 
international practice. 

The ministry of Finance should notify the MAER and MEPA of the monthly or quarterly 
commitment ceilings.  
Clearly identify in the SYSBUDGEP the budget lines of P4R activities so that they are 
carried out without constraints.  

Ensure that the credits necessary for the implementation of the project will not be 
blocked or cancelled. 

  

Project Funds Flow/Disbursement Arrangements Moderate Low 

Risk:  

The MAER and MEPA staff is experienced in using and managing temporary advances 
and statement of expenditures and disbursements for with various financing 
institutions. The counterpart funds of the State are entered in the State finance laws 
(initial, amended) or by amending acts (orders or decrees of transfer or transfer of 
credits) signed by the Ministry in charge of Finance or the president of the Republic. 

Moderate Low 

Mitigations:  

Disbursement will be processed as per World Bank instructions and into a distinct 
dedicated account with the State Treasury. 

  

Project Internal Controls Substantial Moderate 

Risk:  

The texts governing public finances establish the principle of the separation of the 
functions of authorizing officer of expenditure and of accountant.  
The P4R with the World Bank has an operations manual that clearly defines the role of 
each stakeholder.  
The update should be done whenever necessary and with the approval of the Program 
Steering Committee.  
Reconciliation is not yet a frequent operation. 

The principle separation exists on the texts. But in practice, the same department and 
the same actors can exercise ordering and receiving functions, as a member of the 
procurement commission and the materials receiving commission. 

Substantial Moderate 
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The Ministry does not yet have an internal audit service. It is necessary to study the 
content of the new decree on internal inspections adopted by the Council of Ministers 
of June 16, 2021 to assess whether it takes into account the functions assigned to an 
internal audit service.  

Mitigations:  

The segregation of duties should be enforced by differentiating between agents who 
are members of procurement committees and those of reception committees. 

MAER and MEPA need to create dedicated internal audit functions if the new decree on 
internal inspections adopted by the Council of Ministers of June 16, 2021 does not 
takes into account the functions assigned to an internal audit service.  

  

Project Accounting and Financial Reporting Substantial Moderate 

Risk:  

For the execution of the budget, the DAGE works on the SYSBUDGEP software 
developed by the Information Systems Department (DSI) of the DGB of the MFB.  
This software only allows monitoring of operating expenses and investment on internal 
resources. Thus, the monitoring of staff costs (category 2) and expenditure on 
external resources is not possible as well as the transfer expenditure of autonomous 
structures. 

There are internal shortcomings in the archiving and the original documents of the 
expenditure files are always sent to the Treasury. 

The decree on the preparation of the state budget requires the MAER to produce an 
annual performance report (RAP) which details the technical and financial results by 
budget program. 

An Independent Verification Agent (AVI) is also recruited within the framework of P4R 
to measure the results of the Program being financed.  

Substantial Moderate 

Mitigations:  

If proved to be needed, acquire software that supports all the specifics and necessary 
reports while awaiting the commissioning of SIGIF, a new application dedicated to the 
financial management of the State. 

Ensure sufficient archiving conditions for supporting documents.  

  

Project External Audit Substantial Moderate 

Risk:  

Since the line ministries are not required to prepare a full set of financial statements, 
including statements of revenue and expenditures, financial position, statement of 
cash flow, and notes to the financial statement, for the purposes of the proposed 
Program, a fit-for-purpose annual financial statement format that will be subject to 
external audit has been agreed upon during negotiations. Each line ministry (MEPA, 
MAER, Ministry of Finance and Ministry in charge of Trade) will prepare its fit-for-
purpose financial statement under the responsibility of DAGE. Other line ministries will 
submit their financial statement to the MAER DAGE not later than two months after 
the end of the period for consolidation. The fit-for-purpose financial statement will be 
prepared each semester and will feed the program progress report.  

Substantial Moderate 

Mitigations:  

The annual fit-for-purpose financial statement will be subject to external audit by the 
Supreme Audit Institution (SAI) with the support of a private audit firm. The 
information to prepare the fit-for-purpose financial statement will be extracted from 
the new IFMIS. 

  

Project Procurement Low Low 

Legal and Regulatory Framework Low Low 

Risk:  

Inexperience of staff in the MAER and MEPA with the PforR tool. 

Low Low 

Mitigations:    
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An assessment was made during design and measures proposed. The WBG in Dakar 
has a dedicated team and will provide backstopping to the implementing entities. The 
implementation support mission of World Bank in collaboration with IFAD that was 
undertaken in March 2021, monitored the progress that was made with respect to 
procurement and formulated recommendations. The Autorité de Régulation des 
Marchés Publics du Sénégal did an audit of the system. 

Accountability and Transparency Low Low 

Risk:  

The risk that accountability, transparency and oversight arrangements (including the 
handling of complaints regarding, for example, SH/SEA and fraud and corruption) are 
inadequate to safeguard the integrity of project procurement and contract execution, 
leading to the unintended use of funds, misprocurement, SH/SEA, and/or execution of 
project procurements outside of the required time, cost and quality requirements. 

Low Low 

Mitigations:  

The WBG in Dakar has a dedicated team and will provide backstopping. 

  

Capability in Public Procurement Moderate Low 

Risk:  

Inexperience of staff in the MAER and MEPA with the PforR tool. 

Moderate Low 

Mitigations:  

Training sessions with the main implementing agencies will be organized to ensure 
that their dedicated staff is well acquainted to the requirements.  
An assessment was made during design and measures proposed.  

  

Public Procurement Processes Low Low 

Risk:  

Inexperience of staff in the MAER and MEPA with the PforR tool. 

Low Low 

Mitigations:  

An assessment was made during design and measures proposed In addition to the 
alignment on their respective procurement manuals, TA short-term support missions 
will be planned. The WBG in Dakar has a dedicated team and will provide 
backstopping. 

  

Environment, Social and Climate Impact Substantial Moderate 

Biodiversity Conservation Low Low 

Risk:  

The ESSA notes that the promotion of water resource efficiency and increased land 
productivity is not expected to have substantial downstream impacts in terms of water 
quantity and quality.  

Low Low 

Mitigations:  

The proposed Program can be used strategically to strengthen Senegal’s 
Environmental and Social Management Systems by reinforcing the human, financial 
and logistical capacities of the key institutions to promote best practices, provide 
quality assurance and monitor for compliance.  
Training on sustainable use of pesticides and introduction to organic pesticides like 
Neem oil. 

  

Resource Efficiency and Pollution Prevention Low Low 

Risk:  

The intensification of the groundnuts, horticultural crops and livestock value chains 
may result in increased use of fertilizers and pesticides. 

Low Low 

Mitigations:  

Guidelines on FAO norms, as well as training and awareness was included in the 
mitigation plan. 
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Cultural Heritage Moderate Moderate 

Risk:  

Cultural heritage are under threat in the region because of the presence of armed 
groups and terrorist groups and desire to migrate 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

Programme itself provide opportunities and working towards peace and development 
nexus 

  

Indigenous People High Moderate 

Risk:  

Social exclusion of women and youth due to limited access to land, elite capture. 

High Moderate 

Mitigations:  

Technical assistance has been provided to prepare a gender action plan and youth 
action plan to address such risks. 

  

Labour and Working Conditions Substantial Moderate 

Risk:  

Child labor and poor labor conditions 

Substantial Moderate 

Mitigations:  

Integration of labor and decent working conditions into the ESSA 

  

Community Health and Safety High Moderate 

Risk:  

The COVID- 19 is a real threat for human health and people in the region. Unsafe and 
non-healthy working conditions 

High Moderate 

Mitigations:  

Activities to be considered are: remote sensing tools to better understand immediate 
impacts of COVID 19 on food security and agricultural productivity, trainings on safe 
labor practices, access to more protective equipment such as masks and gloves, 
restrictions on workers on producer’s field, use of drones and other digital extension 
tools for labor and input saving practices, shared mechanization. Additionally, risk 
sharing mechanism such as insurance including pandemic insurance, digital marketing 
platforms and logistics, sanitary and phyto-sanitary controls and good practices 
gender dimension to COVID-19 to reduce women exposure. 

  

Physical and Economic Resettlement Moderate Moderate 

Risk:  

It is not expected that populations could be physically or economically resettled 
according to the assessment that was made during the design. 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

An ESSA has been prepared 

  

Greenhouse Gas Emissions Moderate Moderate 

Risk:  

CO2 emission from the investment is limited and would contribute to the climate 
change 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

FAO Exact tool was used to assess the volume of CO2 reduced or avoided and 
adaptation activities under this programme are the response to this risk. The 
environmental impact was quantified and included in the economic analysis of the 
Programme. In addition, the CSA technologies and certified seeds that would be 

promoted, lead to a better soil coverage and lower greenhouse gas emissions. 

  

Vulnerability of target populations and ecosystems to climate variability and hazards High Moderate 
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Risk:  

Rural Communities/ ecosystems, which they depend on, are extremely vulnerable to 
natural hazards, which are, frequents in the region. Droughts, floods, sand storms, 
locusts and pandemic 

High Moderate 

Mitigations:  

The program itself is a response to climate variability and natural hazards. Adaptation 
and mitigation activities are identified to enhance the resilience of communities and 
their ecosystems to climate variability and hazards  

  

Stakeholders Moderate Moderate 

Stakeholder Engagement/Coordination Moderate Low 

Risk:  

Various national initiatives differ and lack regional cohesiveness.  

Moderate Low 

Mitigations:  

All stakeholders- government, implementing entities, farmers’ organizations, etc., 
expressed their commitment and are involved in the project design. Coordination 
mechanisms at national and regional levels will allow decision makers to grasp mutual 

challenges and achievements and act on them accordingly. 

  

Stakeholder Grievances Moderate Moderate 

Risk:  

In terms of information, public consultations and grievance management, the 
mechanisms set up for citizen participation at the local level, are moderately effective. 

Moderate Moderate 

Mitigations:  

The project governance is combined with a grievances set-up that will allow the 
feedback from beneficiaries facilitated by the first line implementation partners (local 
NGOs, CSOs as women and youth organisations, FOs that all strengthen social bounds 
within communities) to be aired and reach out the coordination mechanisms. The 
implementation support mission of World Bank in collaboration with IFAD that was 
undertaken in March 2021, monitored the progress that was made with respect to the 
setting up of a grievances mechanism. The mission was informed that a draft 
document was prepared regarding the establishment of a grievance mechanism. 
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DLIs, Disbursement Arrangements and Verification Protocols 

 

 

DLI 2 Cumulative quantity of certified seeds acquired for diversification crops (tons) – IFAD Additional Funding 

Type of DLI Scalability Unit of Measure 
Total Allocated 

Amount  
As % of Total Financing Amount 

Intermediate 
Outcome 

Yes Metric ton 2,000,000 10% 

Period Value  
Allocated Amount 

(USD) 
Formula 

Baseline       

Year 1    

Year 2 4.0 tons 1,000,000 

Disbursement of 1 million US$ for 4 
tons of additional certified seed 

Year 3 4.0 tons 1,000,000 

Year 4 4.0 tons 1,000,000 

Year 5 4.0 tons 1,000,000 

 
 
 

DLI 2 Cumulative quantity of certified seeds acquired for diversification crops 

Description Cumulative quantity of certified seed acquired for diversification crops (fonio, maize, sesame, millet, sorghum) 

Data source/ Agency Ministry of Agriculture DA/DISEM, ISRA 

Verification Entity IVA 

Procedure 
The IVA will review and approve the reports prepared by the Program Technical Coordinating Units (TCUs) and carry 

out site inspections and in-depth reviews of specific items as required.  
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DLI 3 
Percentage of subsidy targeted to small producers and climate-smart technologies (% of subsidy amount) – IFAD 

Additional Funding 

Type of DLI Scalability Unit of Measure 
Total Allocated 

Amount  
As % of Total Financing Amount 

Intermediate 

Outcome 
Yes Percentage 10,000,000 50% 

Period Percentage realized 
Allocated Amount 

(USD) 
Formula 

Baseline     

Disbursement of 2.5 million US$ for each 

20% of the final target of 50,000 
beneficiaries 

Year 1   

Year 2 20% 2,500,000 

Year 3 40% 2,500,000 

Year 4 60% 2,500,000 

Year 5 80% 2,500,000 

 
 

 

DLI 3 Percentage of subsidy targeted to small producers and climate-smart technologies 

Description 

The Govt. will have to develop and implement a new input (including seed, fertilizer and agriculture equipment) 

subsidy plan acceptable to the Bank. This strategy will emphasize on targeting on both beneficiaries and the 

technologies. It will be measured by the percentage of the total subsidy that is targeted to small farmers and CSA 

technologies 

Data source/ Agency Ministry of Agriculture DA, ANCAR 

Verification Entity IVA 

Procedure 
The IVA will review and approve the reports prepared by the Program Technical Coordinating Units (TCUs) and carry 

out site inspections and in-depth reviews of specific items as required. 
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DLI 7 
Number of producers with access to agriculture insurance for crops and livestock (per year) – IFAD Additional 
Funding 

Type of DLI Scalability Unit of Measure 
Total Allocated 

Amount  
As % of Total Financing Amount 

Intermediate 
Outcome 

Yes Number 5,000,000 25% 

Period Number of additional farmers reached 
Allocated Amount 

(USD) 
Formula 

Baseline       

Year 1    

Year 2 5,000 500,000 
Disbursement of 1 million US$ for 10,000 

additional crop and livestock farmers 
reached 

Year 3 15,000 1,500,000 

Year 4 15,000 1,500,000 

Year 5 15,000 1,500,000 

 
 
 

DLI 7 Number of producers with access to agriculture insurance for crops and livestock 

Description 

This DLI intends to ensure access to financial services as this is a major bidding constraint. It includes at least two 

milestones: (i) paying off premium arrears due by the Gvt., which is already engaged in paying it gradually; (ii) ensuring 

insurance coverage for additional 50,000 farmers. In 2019 about 269,000 were insured with this premium subsidy via IFC-

funded program ensuring phasing out of insurance premium subsidizing by the GoS. This DLI is under the responsibility of 

the Ministry of Finance and Budget. World Bank funding would already allow reaching 400,000. 

Data source/ 
Agency 

Ministry of Finance, CNAC 

Verification Entity IVA 

Procedure 
The IVA will review and approve the reports prepared by the Program Technical Coordinating Units (TCUs) and scarry out site 

inspections and in-depth reviews of specific items as required. 
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DLI 10 
Monitoring and Evaluation (M&E) system each at MAER and MEPA for agriculture and livestock performance in place 
and functioning 

Type of DLI Scalability Unit of Measure Total Allocated Amount  As % of Total Financing Amount 

Intermediate 
Outcome 

No Text 2,000,000 10% 

Period Value Allocated Amount (USD) Formula 

Baseline MAER MEPA     

Year 1    Monitoring of women and youth 
operational Year 2 500,000 500,000 1,000,000 

Year 3  500,000 500,000 
Staff management plan of MEPA 
operational 

Year 4 500,000  500,000  
Restructuring of interprofessions for 
diversification crops (maize, 

sorghum/millet, cowpea) finalized  

Year 5     

 
 

 

DLI 10 
Monitoring and Evaluation (M&E) system each at MAER and MEPA for agriculture and livestock performance in 
place and functioning 

Description Adequate monitoring and evaluation systems in place and operating in each MAER and MEPA to track Program performance 

Data source/ 
Agency 

M&E Directorate of Ministry of Agriculture and Ministry of Livestock 

Verification Entity IVA 

Procedure 
The IVA will review and approve the reports prepared by the Program Technical Coordinating Units (TCUs) and carry out site 

inspections and in-depth reviews of specific items as required. 

 

 

 

 


