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 جمهورية إلى تمويل تكميلي مقترح تقديمهبشأن 

  راطية  الديمقبرينسيبيسان تومي و

برنامج التنمية التشاركية للقطاع من أجل 

الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد 

  األسماك الحرفية
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 :رةبادالمؤسسة الم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض   الديمقراطيةبرينسيبيجمهورية سان تومي و

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة والتنمية الريفية ومصايد األسماك
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  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 :رض الذي يقدمه الصندوقشروط الق  تيسيرية للغاية

 : المشاركة في التمويلالجهة  الوكالة الفرنسية للتنمية

 :)القرض (قيمة التمويل المشترك   مليون دوالر أمريكي1.45

 :)القرض (شروط التمويل المشترك  تمويل مواز

 :)القرض (مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 1.18

 :)المنحة (المقترضمساهمة     دوالر أمريكي800 159

 :)المجموع (مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي 1.34

 :)القرض (مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي0.84

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية سان  بالتمويل التكميلي المقترح تقديمه إلى التوصية الخاصةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

من أجل برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة   الديمقراطيةبرينسيبيتومي و

  .28  في الفقرةعلى النحو الوارد الحرفية ،ومصايد األسماك 

من   الديمقراطيةنسيبيبريتمويل تكميلي مقترح تقديمه إلى جمهورية سان تومي و

أجل برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة 

  صايد األسماك الحرفيةوم

   البرنامج-أوالً 

  التمويل التكميلي فرص التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

الديمقراطية  نسيبيبري الصندوق وحكومة جمهورية سان تومي و المقترحالتكميليسيمكِّن التمويل  -1

لتنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات  الجاري لبرنامجمن توسيع نطاق فوائد ال) الحكومة(

لتصل إلى عدد أكبر من األسر الفقيرة في ) برنامج التنمية التشاركية (الحرفية الصغيرة ومصايد األسماك

ويأتي . شطة الزراعية والصيد الحرفي لألسماكمختلف أرجاء البالد التي تعتمد في رزقها على األن

االقتراح استجابة لطلب محدد من الحكومة لتوسيع تغطية البرنامج، وذلك في ضوء نُهجه اإلنمائية 

 .المميزة وما وفره من فوائد ملحوظة للمستفيدين الفقراء

   التمويل المقترح-باء 

  معلومات أساسية

) 1: (لقيام بما يليللزراعة والتنمية الريفية ومصايد األسماك وزارة امن جاء طلب التمويل التكميلي  -2

توسيع نطاق التغطية الحالية لبرنامج التنمية التشاركية ليغطي تسعة مجتمعات محلية إضافية منتجة 

وسبعة مجتمعات محلية منتجة للبن داخل منشأة مونتي ) في المنطقة الغربية الوسطى من البالد(للكاكاو 

تعزيز العمل الجاري ضمن سالسل القيمة المستهدفة القائمة لمحاصيل األمن ) 2(ية؛ كافيه الزراع

ويعتبر الطلب إقراراً صريحاً بدور برنامج التنمية . الغذائي، والفلفل العضوي، ومنتجات األسماك

 التشاركية في تطوير قطاعي الزراعة ومصايد األسماك في البالد وفي إعداد السياسات الوطنية لهذين

القطاعين باالستناد إلى النهج التشغيلية المبتكرة التي استخدمها على المستويين القاعدي والمؤسسي على 

  .حد سواء
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  الشروط واألحكام

جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية على شكل  إلى تمويالً تكميلياًالمقترح أن يقدم الصندوق من  -3

 باستخدام ) دوالر أمريكي تقريبا ماليين 3بما يعادل (ة وحدة حقوق سحب خاص 1 990 000بمبلغ منحة 

مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء التي أتاحها الصندوق لهذا البلد على مدى دورة 

دوالر أمريكي، بحيث تصل القيمة اإلجمالية لهذه  800 159وستسهم الحكومة بمبلغ . 2010-2012

  ).2015 و2011 السنوات الخمس الممتدة بين عامي تغطي فترة(يكي  مليون دوالر أمر 3.16الزيادة إلى

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

سيكون على شكل منحة، فإن ذلك يعني  برينسيبيوبما أن التمويل التكميلي الذي سيقدم إلى سان تومي  -4

  .أن عبء الدين الحالي والقدرة االستيعابية للدولة لن يتأثرا بذلك

  تدفق األموال

سيودع التمويل التكميلي المطلوب في حساب خاص تديره وحدة تنسيق برنامج التنمية التشاركية، على أن  -5

وكما هو الحال بالنسبة للحساب . يكون هذا الحساب منفصالً عن الحساب الذي يديره البرنامج حاليا

تكون ممهورة بتوقيع األطراف الراهن فإن طلبات سحب األموال من الحساب الخاص الجديد يجب أن 

  .المخولة من جانب وزارة المالية والتخطيط

 التسيير

سيتم ضمان التسيير الرشيد لهذا التمويل التكميلي عبر األنشطة السنوية التي ينفذها بالفعل برنامج التنمية  -6

بعثات ) 2(د عليها لضمان االمتثال إلى لوائح الصندوق؛ المراجعة المستقلة المتعاق) 1: (التشاركية، وهي

  .اإلشراف المباشر للصندوق

  التمويل التكميلي ومعدل الصرف في البرنامج

بلغ معدل صرف برنامج التنمية التشاركية، وفقاً لتقديرات بعثة اإلشراف المباشر التي بعث بها  -7

 السحب التي جرت طلباتوبناء على . 2010آذار عام / في المائة في نهاية شهر مارس53الصندوق، 

 60مناولتها وتدابير التوريد التي لم يعترض عليها الصندوق، فإن من المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى 

ولذا فإن من المعقول توقع صرف األموال . 2010حزيران /بحلول يونيو)  في المائة59.3(في المائة 

). 2015أيلول عام /سبتمبر(مواعيد المطلوبة قبل إقفال البرنامج التي ما تزال متاحة بصورة كاملة وفي ال

وتتسم التركيبة المؤسسية الحالية بالفعالية في كفالة االلتزام المناسب وحسن التوقيت بخطة عمل البرنامج 

  . وميزانيته ومن ثم فإنها تشكل ضمانة إضافية بأن التمويل التكميلي المطلوب سيستخدم بشكل كفوء
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  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  التمويل اإلضافي والمجموعات المستهدفة

 من ةالمائ في 40التجار، أي قرابة / من الصيادين000 18 من صغار المزارعين و000 40يستفيد نحو  -8

وينتمي المستفيدون إلى أشد المجتمعات المحلية فقراً في المناطق .  من البرنامج حاليا1مجموع السكان،

وسيتيح التمويل اإلضافي . برينسيبيوة والساحلية في الجزيرتين اللتين تتألف منهما سان تومي الريفي

للبرنامج استهداف سبعة مجتمعات محلية جديدة لزراعة الكاكاو وتسعة مجتمعات محلية جديدة لزراعة 

  .البن

 المشاركة

 عالية ي ستنفذ من خالل المنحة التمن المنتظر أن تكون نسبة المشاركة المجتمعية في أنشطة البرنامج -9

تنظيم المنتجين ضمن ) 1: (ويعمل هذا النهج من خالل ما يلي. بفضل نهجه المعتمد للتنمية المجتمعية

رابطات أولية تتصل ببعضها عبر تعاونية عليا واحدة مسؤولة عن جمع اإلمدادات ومعالجتها وتصديرها، 

  .االجتماعية/تسليم السلع والخدمات المجتمعية) 2(في الوقت ذاته بـ والقيام 

   المكونات وفئات النفقات-دال 

 المكونات الرئيسية

، بموجب  حالياًمن غير المنتظر أن يسفر التمويل التكميلي عن تغيير الهيكل الحالي للبرنامج الذي يستند -10

، 2009نيسان عام /لمرنة الذي ُأجري في أبريلتوصيات استعراض ما بين الدورات لآللية اإلقراضية ا

صندوق المرافق األساسية ) ب (األنشطة االقتصادية، /تنمية سالسل القيمة) أ : (إلى ثالثة مكونات هي

اإلدارة والتنسيق؛ واإلعالم واالتصال؛ والتنظيم (تدابير الدعم وإدارة البرنامج ) ج (جتمعية وإدارته، الم

  ).واإلدارة المالية؛ والرصد والتقييم

  فئات النفقات

المركبات؛ والمعدات؛ : ي المنحة األصلية وهيستوزع أموال المنحة على فئات اإلنفاق التسع المدرجة ف -11

والتدريب والدراسات؛ والمساعدة التقنية؛ وعقود توفير الخدمات؛ والتكاليف التشغيلية؛ والموظفون؛ 

  .والمرافق األساسية المجتمعية وعقود االستهداف ذات الصلة؛ والنفقات غير المخصصة

                                                      
شباط عام /فبراير - 18، الصفحة 78، التقرير األساسي، المجلد األول، الفقرة (ST-1482)رير تقييم برنامج التنمية التشاركية تقلوفقاً   1

2001.  
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   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات-  ءاه

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

سيتألف الشركاء الرئيسيون من وحدة تنسيق برنامج التنمية التشاركية، والمزودين المحليين للخدمات،  -12

تعاونية تصدير وتسويق الكاكاو (ومختلف منظمات المستفيدين المشكلة فعالً في إطار البرنامج المذكور 

أو التي ستنشأ قريباً ) العضوي، وتعاونية تصدير كاكاو التجارة العادلة، وتعاونية تصدير الفلفل العضوي

  ).أي تعاونية التصدير المعنية بسلسلة قيمة البن(

 مسؤوليات التنفيذ

 ستضطلع وحدة تنسيق برنامج التنمية التشاركية بالمسؤولية الشاملة عن تنفيذ هذه المنحة، وذلك بدعم من -13

المزودين المحليين للخدمات ومنظمات المستفيدين، وفقاً للعقود المبرمة بين هذه الجهات وبرنامج التنمية 

  ).في حالة منظمات المنتجين(التشاركية، أو بموجب طبيعة مهامها المعنية 

 دور المساعدة التقنية

لجديدة وسيتم توفيرها من ستضطلع المساعدة التقنية بدور رئيسي في تنفيذ األنشطة في إطار المنحة ا -14

الجهات الشريكة الخاصة والشركات ) 2(المزودون المحليون للخدمات التقنية؛ ) 1: (المصادر التالية

األجنبية، وكذلك من أعضاء الشراكات األربع بين القطاعين العام والخاص التي نجح البرنامج في 

  .ائهاإرس

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

بالنظر إلى أن المسؤولية الشاملة عن التنفيذ ما تزال واقعة على عاتق برنامج التنمية التشاركية فإن  -15

  .اتفاقيات التنفيذ المتعلقة بالتمويل الجديد متوافرة بالفعل

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–واو 

 د المحققةالفئات الرئيسية للفوائ

انحسار الفقر في المجتمعات المحلية الجديدة المستهدفة نتيجة ما ) 1: (تتمثل الفوائد المنتظرة بما يلي -16

تعزيز منظمات المستفيدين أكثر فأكثر؛ ) 2(تولده أنشطة البرنامج من دخل وأصول وخدمات اجتماعية؛ 

 والمنتجات ، والموز، وموز الطهي، والكسافا، والقلقاس،الذرة(زيادة إنتاج محاصيل األمن الغذائي ) 3(

  ).السمكية

   إدارة المعرفة، واالبتكار، وتوسيع النطاق– زاي

 ترتيبات إدارة المعرفة

ق بمنظمات المنتجين، يمة والممارسات الجيدة حتى اآلن فيما يتعلتم استخالص قسط كبير من المعرفة القِّ -17

تسويق محاصيل التصدير، والشراكات بين القطاعين /إنتاج التجارة العادلة، وتجهيز/واإلنتاج العضوي



EB 2010/100/R.17/Rev.1 

5 

الجهود الجارية لبرنامج التنمية التشاركية ) 1: (وتُستخدم هذه المعرفة في مساندة ما يلي. العام والخاص

األنشطة اإلنمائية األخرى في مختلف ) 2( المحلية الجديدة التي تستهدفها هذه المنحة؛ في المجتمعات

وستظل هذه المجاالت محط تركيز المنحة . صياغة سياسة جديدة للتنمية الزراعية) 3(أرجاء البالد؛ 

  .الجديدة

 نمية التشاركيةاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها برنامج الت

استخدام ) 1: (لتشاركية في ظل التمويل التكميلي لبرنامج التنمية ا التالية الجوانب االبتكاريةستعتمد -18

بفضل اتفاقية التعاون المبرمة (الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير السلسلة الوطنية للبن 

برنامج التنمية التشاركية وشركة /ة الزراعة والتنمية الريفية ومصايد األسماكمؤخراً بين وزار

MALONGOاستخدام ) 3(؛  والتجارة العادلةترويج طرق اإلنتاج العضوي) 2(؛ ) الخاصة الفرنسية

دات التي يدفعها المشترون الزيااستخدام ) 4(تصدير السلع مباشرة؛ المنظمات المحلية للمستفيدين في 

تزويد المجتمعات المحلية المستهدفة بالمرافق والخدمات األساسية في تقديراً لجودة المنتجات المجازة 

  .االجتماعية والصحية

 نهج توسيع النطاق

كما جرت اإلشارة آنفاً فإن المنحة ستعزز دور الصندوق في ضمان الدعم المؤسسي والعملي للحكومة  -19

لسياسة اإلنمائية الوطنية للقطاعات األولية ومصايد األسماك وفي تعزيز نهج يدعم التنمية في تحديد ا

من خالل عالقات الشراكة بين القطاعين العام (الواسعة للسالسل الزراعية على المستوى القطري 

  ).يئيا واجتماعياً وبأخالقياًالتجارة المستدامة /والخاص، والتنمية المجتمعية، وممارسات اإلنتاج

   االستدامة–حاء 

 االستدامة البيئية

 "جيم"طبقاً إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق فقد صنف برنامج التنمية التشاركية على أنه من الفئة  -20

) ضرورة الرصد ("باء"فيما يتعلق بأنشطته المتعلقة بمصايد األسماك ومن الفئة ) ليست هناك مخاطر(

 وسيلتزم توسيع البرنامج التزاماً صارماً بالمبادئ الممتثلة تماماً للممارسات .ألنشطته في المجال الزراعي

وعلى هذا فإن التصنيف البيئي لبرنامج التنمية التشاركية فيما .  واالجتماعية والبيئيةاألخالقيةالمثلى 

 .صايديتعلق باإلنتاج الزراعي سيتحسن، في حين لن يطرأ أي تغير على التصنيف المتصل بأنشطة الم

  قضايا التمايز بين الجنسين

 ومن المنتظر أن تقود األنشطة المقترحة في ظل 2.يسجل البرنامج أداء طيباً من حيث مشاركة المرأة -21

التمويل التكميلي إلى تعزيز هذه المشاركة أكثر فأكثر عبر تطوير سلسلة قيمة الكاكاو التي تضطلع فيها 

 .النساء بدور قيادي

                                                      
ويضم .  في المائة من أعضاء منظمات المنتجين المنشأة في إطار برنامج التنمية التشارآية38و 16 تشكل النساء نسبة تتراوح بين  2

  .ونية تصدير وتسويق الكاآاو العضوي، وهي أهم منظمة للمنتجين في ظل البرنامج، ثالث نساءمجلس إدارة تعا
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  منظام الرصد والتقيي

وستقتصر . لن تُدخل المنحة المقترحة أي تغيير بارز على إجراءات التنظيم والرصد القائمة حاليا -22

التنقيحات على تعديل الجداول الزمنية والمؤشرات الكمية الجارية بما ينسجم مع األهداف الجديدة المحددة 

 .في إطار المنحة

 الترتيبات المؤسسية

ما بين الدورات اإلقراضية لمؤسسية التي أقامها االستعراض األخير لن يدخل أي تغيير على التركيبة ا -23

إلدارة تدفق ) من حيث متطلبات الموارد البشرية أيضاً(حسب التقديرات  كافية تعتبر ا ألنه3المرنة

 .الموارد المالية الخارجية التي ستُتاح في ظل المنحة الجديدة بصورة مناسبة وحسنة التوقيت

 ألخرىمسائل االستدامة ا

ألنشطة برنامج التنمية التشاركية ضمان االستدامة طويلة األجل ل التي أنشئت تدريجيا 4 اآللياتتعتبر -24

 وستتوافر ضمانات إضافية .طة التي ستنفذ في ظل المنحة الجديدة أيضاًشسالمة األنلالضمان األفضل 

، على  للبرنامجرضية الشاملةاإلدارة الم) 1: ( من خالل ما يليللتمويل التكميلي الجديدللمناولة المناسبة 

امتثال برنامج ) 2(نحو ما أبرزته التقارير األخيرة لبعثات إشراف الصندوق وتقرير حالة المشروع؛ 

وهو ما شهدت به  ( التام لمواثيق القرض، واإلدارة المرضية للشؤون المالية والتوريدالتنمية التشاركية

  ). تقارير المراجعة المستقلة وحسنة التوقيت التي طلبت إجراءها وحدة تنسيق البرنامج

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 الديمقراطية برينسيبيسيشكل تعديل االتفاقية الحالية لتمويل البرنامج بين جمهورية سان تومي و -25

اعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل اإلضافي والصندوق الدولي للتنمية الزر

  .المتلقي/المقترح إلى المقترض

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من  الديمقراطيةبرينسيبيوجمهورية سان تومي و -26

 .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وإني مقتنع بأن التمويل اإلضافي المق -27

  .وسياسات ومعايير اإلقراض في الصندوق

                                                      
  . صندوق المرافق األساسية المجتمعية 3
إرساء صالت ) 3(تمكينها المطرد بالدراية التقنية والمؤسسية واإلدارية، ) 2(إنشاء منظمات المنتجين؛ ) 1(:  المستندة إلى ما يلي 4

المستوى العالي ) 4(من خالل ترتيبات الشراء القائمة مع المشغلين األجانب وإشراكهم في توفير دعم تقني متأصل؛ سوقية سليمة 
الخدمات االجتماعية التي يتمكن برنامج التنمية التشاركية من توفيرها وكذلك تيار الفوائد /لمشاركة المجتمعات المستهدفة بفضل السلع

  .  االقتصادية المتولدة
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  التوصية-ثالثا 

  :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -28

تعادل قيمتها أن يقدم الصندوق إلى جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية منحة : قـرر

وحدة حقوق سحب  1 990 000(مليوناً وتسعمائة وتسعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

، على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط )خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Logical Framework (revised as per last MTR of April 2009) 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables IOV Sources de vérification Hypothèses et risques 
1. OBJECTIF GENERAL DU PROJET 
Objectif global: L'amélioration des 
revenus/conditions de vie du groupe cible 

120 communautés d’intervention, 12 000 familles, 40 000 personnes, 6000 personnes 
bénéficiaires de services et de formations diverses 

- Enquêtes de base, Statistiques nationales, 
Rapports de S&E et du PAPAFPA 

Environnement politique/économique 
défavorable/ Fiabilité des indicateurs  

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Objectif spécifique 1: Renforcer les 
capacités des populations rurales  

-  5 Contrats d’objectifs et de partenariat avec opérateurs privés opérationnels et 5 
coopératives professionnelles viables et rentables/volumes d’exportation 

- Evaluation intermédiaire et finale/Enquêtes 
thématiques ponctuelles/Rapports d’activités 

- Fragilité de l’accès aux marchés 
d’export et volatilité des prix 

Objectif spécifique 2: Renforcer les 
infrastructures social/productives (FIC)  

- Nombre d’infrastructures de production et sociales opérationnelles/Nombre de km de 
routes/pistes construits/remis en état fonctionnels/75% des groupes de gestion formés  

- Enquêtes thématiques/Evaluation 
intermédiaire et finale/Rapports d’activités 

- Incertitude du cadre réglementaire  
- Absence d’autres bailleurs  

Objectif spécifique 3: Renforçer les OPs et 
leurs représentations professionnelles  

- L’organisation faîtière (FENAPA) formée/consolidée est opérationnelle/80% des OPs 
sont opérationnelles et affiliées à la FENAPA et 60% paient leurs cotisations. 

- Enquêtes thématiques/Rapports d’activités  
- Evaluations d’impact 

- Insuffisant dynamisme associatif  
- Légalisation lente des Ops 

3. RESULTATS 
Résumé descriptif IOV des résultats Cibles Sources de vérification 

COMPOSANTE 1: APPUI AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET FILIERES 
Résultat attendu 1: Le développement opérationnel des cinq filières est assuré au travers de coopératives professionnelles viables et rentables 

Résultat 1.1: La filière cacao bio-équitable est 
opérationnelle et la CECAB est viable  

- Contrat d’objectif KAOKA rempli/Augmentation de la productivité/95% du cacao 
classifié de qualité/ Nombre de membres de CECAB (par genre) 

- 40 communautés concernées/3200 ha de 
cacaoyères/ 650 tonnes exportées 

- Enquêtes CECAB/Missions KAOKA/ 
-  Rapports PAPAFPA 

Résultat 1.2: La filière cacao équitable est 
opérationnelle et la CECAQ-11 est viable 

- Contrat d’objectif CaféDirect (18 mois renouvelable) rempli//95% du cacao classifié 
de qualité/Nombre de membres de la CECAQ11 

- CECAQ-11 légalisée/11 groupes 
opérationnels/755 membres  

- Enquêtes CECAQ-11/Missions Café 
Direct/Rapports PAPAFPA 

Résultat 1.3: La filière poivre-épices est 
opérationnelle et la CEPIBA est viable 

- Contrat de partenariat Hom&Ter/Agrisud signé et rempli/ 95% du poivre classifié 
de qualité/Nombre membres de CEPIBA (par genre) 

- CEPIBA légalisée/ 500 familles sur 29 
communautés/55t de poivre sec exporté  

- Enquêtes CEPIBA/Missions 
Hom&Ter/ Rapports PAPAFPA 

Résultat 1.4: Le projet-pilote café est lancé avec 
l’appui du PAPAFPA  

- Contrat d’objectif Malongo signé et rempli/Responsable et équipe technique 
recrutés/Coopérative mise en place/Volumes exportés  

- Coopérative légalisée/300 personnes 
formées/campagnes café réalisées 

- Rapports d’activités PAPAFPA 
- Missions et rapports Malongo 

Résultat 1.5: La filière pêche artisanale/ poisson 
frais sous glace est relancée 

- Contrat d’objectif MARAPA rempli/Responsable technique désigné et 2 animateurs 
de proximité recrutés/Volumes de poisson commercialisés  

- 9 communautés (dont Principe)/ 25 DCP/ 8 
embarcations/13 points vente matériel 

- Enquêtes/Rapports d’appui 
MARAPA et PAPAFPA 

Résultat 1.6: La diversification des cultures vivrières 
est développée 

- Convention d’expertise CIAT signée et mise en œuvre/Nombre de communautés 
touchées/Surfaces cultivées et volumes de production  

- 120 communautés/21 échanges inter-
communautaires/7 champs-écoles  

- Enquêtes/Missions et Rapports S&E 
et PAPAFPA 

COMPOSANTE 2: RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES AU MONDE RURAL/FONDS D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES (FIC) 
Résultat attendu 2: Le FIC est effectivement opérationnel et répond aux besoins et attentes des producteurs 
Résultat 2.1: Une meilleure connaissance des 
besoins d’infrastructures socio-économiques 

Diagnostic et priorisation participatifs des besoins réalisés/Nombre de communautés 
touchées/Nombre d'infrastructures identifiées (par type)  

- Au moins 60 communautés ont leurs besoins 
identifiés et priorisés  

- Rapport des diagnostics participatifs 
-  Rapports d'activités PAPAFPA 

Résultat 2.2: La consolidation institutionnelle et 
opérationnelle du FIC est assurée  

- Manuel de procédures finalisé et appliqué/Contributions d’autres bailleurs et 
évolution de la part FIDA/Evolution du ratio Investissement/Fonctionnement 

- Au moins 2 millions $EU investi en 2014/ 
Coûts de fonctionnement partagés 

- Rapports techniques/financiers et 
d'évaluation PAPAFPA 

Résultat 2.3: Réalisation de projets d’infrastructures 
socio-économiques  

- Montants investis pour les infrastructures/Nbre de réseau d'eau potable et 
périmètres d'irrigation installés/Nbre de km de routes/pistes construits/ 

- Environ 180 projets bénéficiant à 4000 
ménages  

- Rapports techniques et financiers de 
la composante et de PAPAFPA 

COMPOSANTE 3: ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DU PROGRAMME 
Résultat attendu 3: La FENAPA est renforcée, légitime et représentative des associations de petits agriculteurs 
Résultat 3.1: La FENAPA est renforcée, légitimée, 
représentative et viable  

Nombre d'ateliers de concertation réalisés/Restructuration effective de la FENAPA/ 
Nbre de producteurs/unions membres effectifs/Montant des cotisations payées  

8 ateliers régionaux et 2 nationaux/ 70% des 
OP membres sont actives et payant 

- Rapports FENAPA et PAPAFPA 
- Plan d'action FENAPA 

Résultat 3.2: La FENAPA offre des services de 
qualité à ses membres 

Nombre de services de qualité offerts/Nbre d'associations approvisionnées en sulfate 
et chaux/Nbre groupes communautaires créés /redynamisés. 

88 visites de sensibilisation/55 enquêtes de prix 
et 3 études de marché/10 voyages d’échanges  

- Rapports FENAPA et PAPAFPA 
-   Rapports S&E 

Résultat 3.3: Les associations et coopératives de 
producteurs sont membres de la FENAPA  

Nombre d’associations/coopératives membres/Nombre de personnes membres de 
ces associations (par genre)/Nombre de réunions interprofessionnelles réalisées 

- 70% des coopératives sont membres de la 
FENAPA et paient leurs cotisations 

- Rapports FENAPA et PAPAFPA 
-  Rapports S&E 

Résultat attendu 4: La gestion du programme est efficiente et le système de S&E basé sur les résultats est opérationnel 
Résultat 4.1:Coordination assurée/gestion efficiente  - Carnet de route respecté/Décaissements cohérents avec la stratégie - Carnet de route élaboré/Audits réalisées etc -  Rapports activités PAPAFPA/audit  
Résultat 4.2: Outils de suivi-évaluation performants - Dispositif de S&E opérationnel (dont SYGRI)/Tableaux de bord suivis - 5 études d'impact/3 thématiques réalisée - Rapports d'activités PAPAFPA 
Résultat 4.3: Transfert des acquis assuré  - Comité (CDT) et Plan de désengagement et transfert (PDT) en place - Formalisation du PDT - Rapports d'activités PAPAFPA 
 




