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  )توزع أثناء الدورة( المتفاوض بشأنيا اتفاقية التمويؿ
 

 الذيول
 1 اإلطار المنطق:

 



 EB 2013/110/R.18 

iii 

 البرنامجخريطة منطقة 
 نيجيريا

 برنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية ف: حزاـ السافانا
 

 
 9162-61-66 لزراعيةالصندوؽ الدول: للتنمية االمصدر: 

المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عف أي رأي تاف مف جانب الصندوؽ فيما يتعلؽ  التسمياتإف 
 .بترسيـ الحدود أو التخـو أو السلطات المختصة بيا
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 جميورية نيجيريا االتحادية
 اعية في حزام السافانابرنامج التأقمم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزر 

 التمويلموجز 
 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية

 :/المتمقيالمقترض  جميورية نيجيريا االتحادية

 الوكالة المنفذة:  لزراعة والتنمية الريفية ل االتحاديةوزارة ال

 :لمبرنامجالتكمفة الكمية   مليوف دوالر أمريت: 93.55

 مليوف 70وحدة حقوؽ سحب خاصة )بما يعادؿ يوف مل 45.7
 دوالر أمريت: تقريبا(

 الصندوق:قيمة قرض  

وحدة حقوؽ سحب خاصة )بما  000 310منحة الصندوؽ: 
 مليوف دوالر أمريت:( 0.48حوال: يعادؿ 

 منحة الصندوق: 

مليوف دوالر  15مليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة )بما يعادؿ  9.8
 أمريت: تقريبًا(

نحة برنامج التأقمم لصالح أصحاب م 
 :الحيازات الصغيرة في الصندوق

، بما ف: ذلؾ بشروط تيسيرية للغاية سنة 40 قرض الصندوؽ:
ثالثة  قدرهسنوات، ويتحمؿ رسـ خدمة  10فترة سماح مدتيا 

ومنحة ، المائة( سنوياً ف:  0.75أرباع الواحد ف: المائة )
زراعة أصحاب منحة برنامج التأقلـ لصالح و الصندوؽ 

 الحيازات الصغيرة

 :التمويلشروط  

 :/المتمقيمساىمة المقترض  دوالر أمريت:مليوف  5.75

 مساىمة المستفيدين:  دوالر أمريت:مليوف  1.40

 يحدد الحقا:  مليوف دوالر أمريت: 0.92

 التقدير:ب المكمفةالمؤسسة   الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة:  ؽ المباشريخضع إلشراؼ الصندو 
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 الموافقةبتوصية 

 جميورية نيجيريا االتحاديةإلى بالتمويؿ المقترح تقديمو المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .45فقرة ، على النحو الوارد ف: البرنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية ف: حزاـ السافانامف أجؿ 

 

  من أجل جميورية نيجيريا االتحادية إلى تقديمهامقترح  تينومنحقرض 
 برنامج التأقمم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزراعية في حزام السافانا

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
عف العمؿ حاليًا. وقد  مف العاطليفبالمائة  23.9نسمة، منيـ مليوف  162.5ل: يبلغ تعداد ستاف نيجيريا حوا -1

. 2010إلى عاـ  2000بالمائة ف: الفترة مف عاـ   8.4بحدودوسطيو سجلت البلد نموًا اقتصاديًا قويًا تراوح 
عاطليف اء و فقر حديثًا  والخريجيفإال أف ىذا النمو لـ يترجـ إلى فرص عمؿ مما ترؾ المالييف مف الشباب 

العقود الثالثة الماضية حيث ارتفع انتشار الفقر مف حوال:  على مدىازداد وضع الفقر سوءًا و عف العمؿ. 
(. وعلى 9161عاـ  )المتتب الوطن: لإلحصاء 2010بالمائة عاـ  70إلى ما يعادؿ  1980بالمائة عاـ  28

نيجيريا بلدًا يعتمد بصورة تبيرة على الرغـ مف وضعيا تبلد رئيس: مف البلداف المصدرة للنفط، تبقى 
بالمائة منيـ  80بالمائة مف النيجيرييف ف: المناطؽ الريفية، ويتسب حوال:  53الزراعة، حيث يعيش حوال: 

 عيشو مف زراعة التفاؼ واألنشطة المتعلقة بيا.

عاـ  بالمائة 40.2 تعتبر الزراعة مساىمًا رئيسيًا ف: الناتج المحل: اإلجمال:، حيث وصلت حصتيا منو إلى -2
الييتلية الت:  التحديات، إال أف ىذا القطاع مازاؿ يتصؼ بانخفاض اإلنتاجية. وىنالؾ عدد مف 2011

توجو ضعؼ  (2إلى االستمرارية ف: تنفيذ السياسات؛ )االفتقار  (1القطاع الزراع: وى:: ) يتصؼ بيا
أسواؽ و  الروابط بيف اإلنتاج فتقار إلىقضايا فشؿ األسواؽ بما ف: ذلؾ اال (3؛ )المؤسسات نحو األسواؽ

ضعؼ  (6طبيعة اإلنتاج صغيرة الحجـ؛ ) (5على المصنعيف؛ ) التتاليؼ التشغيليةارتفاع  (4المخرجات؛ )
آليات إيصاؿ الخدمات الزراعية )المدخالت الزراعية والبحوث واإلرشاد ومشارتة القطاع الخاص، إلى 

االفتقار  (8ومرافؽ الري؛ ) وخاصة الطرقات والتخزيف والتجييزة ضعؼ قاعدة البنى األساسي (7آخره(؛ )
محدودية استثمارات تؿ مف القطاع الخاص والقطاع العاـ؛  (9للزراعة؛ ) األجؿتمويلية طويلة ال النوافذ إلى
 التأقلـ مع تغير المناخ ف: نظـ اإلنتاج وف: مناطؽ اإلنتاج. المعرفة المحدودة بإجراءات (10)

الدور الرئيس: الذي تلعبو الزراعة ف: االقتصاد، أدخلت حتومة جميورية نيجيريا االتحادية جدوؿ  والستعادة -3
مف الجوع مف خالؿ قطاع زراع:  متحررةنيجيريا أعماؿ للتحوؿ الزراع:. ويتمثؿ ىدفو ف: الوصوؿ إلى 
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يولد فرص العمالة، وف: األمف الغذائ: والتغذوي و  التقدـ المحرز نحو تحقيؽيقود النمو ف: الدخوؿ ويسرع 
العناصر الرئيسية ليذه ، يحوؿ نيجيريا إلى العب قيادي ف: أسواؽ الغذاء العالمية. وتتضمف ؼنياية المطا

تحسيف  (2الترتيز على سالسؿ قيـ السلع الت: تتمتع نيجيريا فييا بميزة نسبية؛ ) (1االستراتيجية ما يل:: )
تنمية مؤسسات تسويقية جديدة لتحفيز  (3إلنتاجية والربحية؛ )الوصوؿ إلى المدخالت الزراعية لزيادة ا
البنى األساسية والحوافز مف خالؿ مناطؽ تصنيع السلع تنمية  (4العرض مف المنتجات بصورة مستمرة؛ )

وقد ناشدت األساسية الت: تشجع المستثمريف مف القطاع الخاص على االستثمار ف: الزراعة النيجيرية. 
 .التحويؿ الزراع: أىداؼ جدوؿ أعماؿ  لتوفير الدعـ لتحقيؽ اإلنمائييف الشرتاءالحتومة 

المسوغات والمواءمة مع أولويات الحكومة وبرنامج الفرص االستراتيجية المستند إلى  –باء 
  النتائج

ف: التزاـ الصندوؽ المستمر بالمعرتة ضد الفقر ف: نيجيريا. وتتصؼ  امتجذر مسوغ ىذا التدخؿ يعتبر  -4
دوالرا  718حزاـ السافانا ف: شماؿ البالد بأدنى معدالت الناتج المحل: اإلجمال: للفرد الواحد ) واليات

 40-30وأقؿ معدؿ لاللتحاؽ بالمدارس ) بالمائة(، وأعلى معدؿ للبطالة 74أمريتيًا(، وأعلى معدؿ للفقر )
يتولوجية اليشة مف ستاف والبيئة اال النمو الستان: المطردوتجعؿ ىذه العوامؿ المترافقة ببالمائة( ف: البالد. 

إذ تزيد اليطوالت المطرية لفترات أقصر  لمناخ.األفقر واألتثر عرضة لتقلبات ا الواليات ف: األقاليـ الشمالية
التربة مما يسيـ بصورة تبيرة ف: فشؿ  توححدوث الفيضانات  مف احتماالتولتف بتثافة وشدة أعلى 

 الريفية. المحاصيؿ وتدىور البنى األساسية

 ،2013الذي اسُتتمؿ ف: مايو/ أيار  ،أدخؿ برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحل: -5
، ف: الواليات المشارتة )بورنو، وغيجاوا، وتاتسينا منطقة قروية 267على سبؿ عيش ستاف تحسينات 

ي عبرت عنو الحتومة الفيدرالية لتزاـ الذاألخذ بعيف االعتبار اال. ومع وتيب:، وسوتوتو، ويب:، وزمفرة(
برنامج التأقلـ مع تغير  تمتف التغطية الجغرافية األتبر المتوقعة ف:بيئة األعماؿ، يتوقع أف ف: لالستثمار 

أثر أتبر على معدالت الفقر اإلجمالية ف:  البرنامج مف ترؾالمناخ ودعـ األعماؿ الزراعية ف: حزاـ السافانا 
 تة.الواليات المشار 

ومف خالؿ نيج الشمولية للتأقلـ مع تغير المناخ المدعـو مف خالؿ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب  -6
استثمارات برنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية لمخاطر أوسع  ، ستتطرؽالحيازات الصغيرة

ت ف: التأقلـ مع تغير المناخ الفوائد المباشرة تخلؼ أثرًا على اإلنتاجية واألصوؿ الريفية. وسوؼ تولد التدخال
تعزيز األمف الغذائ: خالؿ "فترات الجوع"؛  (2ألغذية؛ )إمدادات اتحسيف واستقرار  (1التالية وى:: )

الحد مف  (4؛ )(وى: مشتلة تبيرة ف: شماؿ نيجيريا ومساىـ تبير ف: اليشاشة) التربة حتالحد مف  (3)
دماجيا  (5لريفية؛ )األثر على البنى األساسية ا رفع الوع: وفيـ الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ وا 

تحسيف المعرفة بتغير المناخ وتبعاتو على إنتاج األغذية والنظـ  (6ف: أعماؿ التخطيط المحلية؛ )
لتوسيع  وسيتوف تمويؿ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بمثابة المحفز اإليتولوجية.

 الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ على نطاؽ أوسع. 
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للنيوض بأىداؼ جدوؿ للصندوؽ ويمثؿ برنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية فرصة  -7
عطاء األولوية للسلع الضرورية مف خالؿ إلأعماؿ التحوؿ الزراع:. إذ يدعـ البرنامج جيود الحتومة 

نتاجية المستدامة وصمود أصحاب الحيازات الصغيرة ف: وجو تغير المناخ وبخاصة النساء الترويج لإل
والشباب منيـ، وزيادة وصوؿ أصحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواؽ المدخالت والمخرجات وتعزيز روابط 

ف: مناطؽ تصنيع السلع  السوؽ بيف أصحاب الحيازات الصغيرة والمصنعيف لبعض السلع المختارة
وتعزيز خلؽ فرص العمؿ مف خالؿ االستثمار ف: سالسؿ قيـ السلع. وبما يتماشى مع األىداؼ  ،ألساسيةا

ئة خذ بعيف االعتبار الفرص الناشة القطرية، فقد ُصمـ البرنامج لألفرص االستراتيجي االستراتيجية لبرنامج
 .1تعزيز وصوؿ المزارعيف إلى األسواؽلبموجب جدوؿ أعماؿ التحوؿ الزراع: 

 البرنامجوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستيدفة البرنامجمنطقة  -ألف
سوؼ تشمؿ منطقة البرنامج سبع واليات وى: بورنو، وجيغاوا، وتاتسينا، وتيب:، وسوتوتو، ويوب:, وزمفرة،  -8

مناطؽ للحتومات  104والت: تمثؿ حزاـ السافانا ف: نيجيريا. وعلى وجو الخصوص، سينفذ البرنامج ف: 
 35على المجتمع المحل:، إضافة إلى  لتنمية الزراعية والريفية القائـمنيا شارتت ف: برنامج ا 69، ةالمحلي

بالمائة مف إجمال: المناطؽ الحتومية المحلية ف: ىذه  50منطقة حتومية محلية جديدة تمثؿ حوال: 
ازات الصغيرة على بناء الواليات. وسترتز األنشطة الت: يموليا برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحي

الصمود ف: وجو تغير المناخ ف: المواقع الساخنة مناخيًا المحددة مف خالؿ تحليؿ التعرض ألثر تغير 
 المناخ.

مدقعة الفقر. والت: األسر الفقيرة معتدلة الفقر، واألسر وستتألؼ المجموعات المستيدفة ذات األولوية مف  -9
فيتصفوف بانخفاض  الفقراء مدقعي الفقرأما . 2المستيدفةالواليات  بالمائة مف الستاف ف: 90تمثؿ أتثر مف 

الدخؿ المتوفر ليـ، وامتالتيـ للقليؿ مف رأس الماؿ الذي يمتف استثماره ف: الزراعة، تما أنيـ يتصفوف 
بانعداـ األمف الغذائ: واليشاشة ف: وجو تغير المناخ، ويمتلتوف مزارع صغيرة )أقؿ مف ىتتاريف(. ف: حيف 

متواضعًا يمتف التصرؼ  يتشاطروف معظـ ىذه الخصائص ولتنيـ يمتلتوف دخالً  الفقراء معتدلي الفقرف أ
وحيث إف معظـ األسر الريفية ف: حزاـ وينتجوف ألغراض البيع.  ،ويزرعوف مساحة تتجاوز اليتتاريف ،بو

إجراءات االستيداؼ المباشر السافانا تقع ضمف ىاتيف الفئتيف، سيتـ تطبيؽ االستيداؼ الجغراف: مترافقًا ب
 لضماف تطبيؽ إشراؾ النساء الريفيات والشباب الريفييف.

                                                      
1
: تحسين وصول سكان الريف الفقراء إلى اإلنتاج المستدام اقتصادياً ومالياً وبيئياً، إلى تكنولوجيات التخزين 1هدف االستراتيجي ال  

: تعزيز االنخراط المجتمعي في التخطيط والتنمية المحليين، والترويج لدعم 2والتصنيع واألسواق وخدمات الدعم؛ الهدف االستراتيجي 

 ألساسية الريفية.الحكومة للبنى ا
2
 .9169خصائص الفقر في نيجيريا،   
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 لمبرنامجاليدف اإلنمائي  -باء
تتمثؿ الغاية اإلجمالية للبرنامج ف: الحد مف الفقر الريف: وزيادة األمف الغذائ:، وتسريع النمو االقتصادي  -11

ف: زيادة الدخوؿ وتعزيز األمف الغذائ: والحد مف  اليدؼ اإلنمائ: للبرنامجويتمثؿ  3على أساس مستداـ.
اليشاشة الت: يعان: منيا المزارعوف أصحاب الحيازات الصغيرة، وبخاصة النساء والشباب، وخلؽ فرص 

 العمؿ ف: الواليات المشارتة.

 المكونات/النتائج -جيم
عزيز اإلنتاجية والصمود يرفع متوف تسوؼ  .اإلنتاجية والصمود في وجو تغير المناخ تعزيز: 1المكون  -11

إجراءات وعلى  أفضؿ الممارسات لزيادة اإلنتاجيةف: وجو تغير المناخ مف وع: المجتمعات ويدربيا 
  تغير المناخ. المخاطرالتخفيؼ مف آثر تغير المناخ للتطرؽ آلثر 

دعـ وتعزيز  (1: )سيقـو البرنامج بما يل:. تعزيز اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج الزراعي 1.1المكون الفرعي  -12
اإلنتاج واإلنتاجية مف خالؿ اإلرشاد الزراع: الفعاؿ. وباالستناد إلى توفرىـ وقوتيـ، سيتـ تحري إمتانية 
استخداـ موفري خدمات اإلرشاد الزراع: مف القطاعيف العاـ والخاص لتيسير نقؿ التتنولوجيا وتحسيف 

تخدـ موفرو خدمات اإلرشاد نيجًا إليصاؿ اإلرشاد معرفة المزارعيف بأفضؿ الممارسات الزراعية. وسوؼ يس
إنشاء  (2الزراع: تتسـ بفعالية التتاليؼ بما ف: ذلؾ مدارس المزارعيف الحقلية ومدارس أعماؿ المزارعيف؛ )

إنتاج للبذور يستند إلى المجتمع المحل: مساعدة مف المجلس الوطن: للبذور الزراعية ف: نيجيريا؛ 
عادة إعمار البنى األساسية الت: يمتف ليا تعزيز الوصوؿ إلى  (3) األسواؽ وبخاصة مف خالؿ دعـ بناء وا 

أف تيسر الوصوؿ إلى المنتجات وتسويقيا وتحسيف جودة ومعايير المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة، 
ودة. وتطوير ترتيبات المجموعات/المشارتيف ف: الزراعة، واالنضماـ إلى منتديات معلومات السوؽ الموج

وتيدؼ تؿ ىذه النيج إلى تعزيز توجيو قوي لسالسؿ القيمة واألعماؿ الزراعية بيف صفوؼ المزارعيف 
 أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الزراعية.

إجراءات التأقلـ مع تغير . سيعمـ البرنامج معو والتأقمم: الصمود في وجو تغير المناخ 2.1المكون الفرعي  -13
 حتالمنطقة بالترتيز على اإلدارة المستدامة لألراض: والذي يضـ ضبط  إحياءإعادة المناخ مف خالؿ نيج 

مف  والتدخالت. وسيتـ تحديد اآلثار الرئيسية لتغير المناخ التربة وتقنيات حصاد المياه وصوف التربة والمياه
ساعدىا ف: ذلؾ تقـو بيا المجتمعات المستيدفة )وي عمليات تشارتية طوعية لوضع الخرائطخالؿ عمليات 

إحياء المنطقة مف خالؿ توفير الخدمات(. وسيتـ تشجيع المجتمعات المحلية على تنفيذ أنشطة إعادة  موفرو
دارة  حتالمساعدة التقنية. وبصورة أتثر تحديدًا، سوؼ يعرض ىذا المتوف الفرع: تقنيات ضبط  التربة وا 

ارية لضبط رؽ الجديدة ف: تنفيذ التقنيات االبتتالط الستعراض وتوسيع نطاؽالمراع: مف خالؿ إنشاء مواقع 
 –مثؿ المغرب والنيجر وبورتينا فاسو  –وفر الدعـ إلجراء جوالت دراسية إلى بلداف أخرى ي. وستالح

تذلؾ للتعرؼ عف قرب وتعلـ الممارسات الجيدة ف: اإلدارة المستدامة لألراض: وتقنيات الزراعة والري. 
لـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لمحاربة االستثمار ف: الطرؽ سيستخدـ تمويؿ برنامج التأق

                                                      
3
 تماشيا مع جدول أعمال التحول الزراعي.  
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الريفية مف المخاطر المتزايدة للفيضانات والسيالنات. ويتضمف ذلؾ، على سبيؿ المثاؿ، تحسيف نظـ 
 الحت إلخ.الصرؼ، وتزفيت الطرقات وحمايتيا مف 

تنمية المشروعات  2دعـ المتوف سي: تنمية المشروعات لصالح النساء والشباب. 2المكون الفرعي  -14
الجماعية واإلفرادية ف: القطاع الخاص، وبخاصة لصالح النساء والشباب الذيف يظيروف اىتمامًا باالنخراط 
ف: الزراعة أو المشروعات المتعلقة بالزراعة. وبما يتماشى مع ىدؼ الحتومة الرئيس:، تما تـ النص عليو 

ـ ، سيدع”N-Agripreneurs“ بمبادرة: الزراعة، وبخاصة ما يعرؼ ف: برنامج توفير فرص العمؿ للشباب ف
البرنامج تنمية فرص العمؿ حوؿ سالسؿ القيمة وسيدعـ أيضًا الترتيز على المشروعات واألنشطة الت: 
ترتبط مباشرة بإضافة القيمة لإلنتاج والتجييز والتسويؽ أو التطرؽ لمعوقات السوؽ على طوؿ سالسؿ القيـ 

مشروعات العرض والمدخالت  (1المختارة. وسيتوفر دعـ البرنامج ف: المجاالت التالية: ) لبعض السلع
مشروعات تسويؽ المنتجات.  (3مشروعات المناولة والتجييز بعد الحصاد؛ ) (2المستندة إلى القرى؛ )

شغيليا بناء القدرات على تطوير خطط األعماؿ وت (1وسوؼ يدعـ البرنامج األنشطة على مستوييف مثؿ: )
دارتيا، والمظاىر التقنية لبعض المشروعات المختارة؛ ) توفير حـز استياللية تأدوات عمؿ لتمتيف  (2وا 

المستفيديف مف البدء بأعماليـ. وبعد استتماؿ مرض للتدريبات لتمتيف المتدربيف الناجحيف مف البدء 
روع على أساس الطلب، دعـ بأعماليـ، وعلى أساس استتماؿ ناجح للمشروعات الريادية، سيوفر المش

 االستثمارات ورأسماؿ العامؿ لمشروعات مختارة بيف قائمة مف المشروعات المجدية. 

سوؼ يوفر البرنامج دعـ التنمية المؤسسية لثالثة ىياتؿ رئيسية تحدد تنفيذ . التنمية المؤسسية :3المكون  -15
التنمية المجتمعية؛ ورابطات الخدمات  البرنامج وى:: منظمات المزارعيف أو مجموعات اإلنتاج؛ ورابطات

 المالية.

سوؼ ييسر . دعم إنشاء وتعزيز رابطات التنمية المجتمعية ومجموعات اإلنتاج: 1.3المكون الفرعي  -16
و/أو تعزيز رابطات الخدمات المجتمعية والت: تعتبر الييئات الرئيسة لمجموعات  البرنامج إنشاء

مف شارؾ قادة المجموعات )وف: بعض الحاالت أعضاء( السلع/المنتجيف أو المشروعات. وسوؼ ي
دارة المجموعات والتوريد بالجملة،  المجموعات القائمة أو المشتلة حديثًا ف: التدريب على ميارات القيادة وا 

شراؾ القطاع الخاص، واستراتيجيات تسويؽ المنتوج، والممارسات االقتصادية الزراعية السوؽومعلومات  ، وا 
جراءات الصمود ف: وجو تغير المناخ. وسوؼ تطور ىذه الرابطات ، المعززة نتاج الحيوان:وممارسات اإل وا 

وبموجب خطط عمؿ مجتمعية تستند إلى الخطط التشارتية الستخداـ األراض: والتحليؿ السريع لألسواؽ. 
طات التنمية رابطة مف راب 350ىذا البرنامج سيتوف التخطيط التشارت: باستخداـ األراض: بما ال يقؿ عف 

تضمف وضع الخرائط التشارتية للتعرض لتغير المناخ مع بعض المواد سيو  ،المجتمعية أتثر نشاطاً 
لصالح زراعة أصحاب الحيازات اإلضافية الت: سيتـ توفيرىا مف خالؿ منحة برنامج التأقلـ لصالح 

ألغراض البنى األساسية وسوؼ تتاج األمواؿ بصورة مباشرة إلى رابطات التنمية المجتمعية الصغيرة. 
وسيوفر برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب المجتمعية المحددة مف خالؿ عملية خطط العمؿ المجتمعية. 

الحيازات الصغيرة الحوافز )ضمف عملية خطط العمؿ المجتمعية( إلنشاء آلية لتوسيع النطاؽ واستقطاب 
 . ـ بالصمود ف: وجو تغير المناخالتمويؿ اإلضاف: للتربح للمارسات الزراعية الت: تتس
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بناء على الخبرة . تعزيز رابطات الخدمات المالية والترويج لرابطات خدمات االدخار واالئتمان 2.3المكون  -17
عف برنامج التنمية الزراعية والريفية القائـ على المجتمع المتتسبة مف رابطات الخدمات المالية المنبثقة 

مؤسسات المالية، وف: نياية المطاؼ، سوؼ يربط بيف رابطات الخدمات ، سوؼ يعزز البرنامج الالمحل:
 التابعةالمالية والمصارؼ اإلنمائية والتجارية، ومصارؼ التمويؿ الصغري، ومؤسسات التمويؿ الصغري 

لمنظمات غير الحتومية. وبيدؼ تعزيز نموذج رابطات الخدمات المالية، سوؼ يتـ تطوير المجموعات ل
لرسمية مثؿ رابطات خدمات االدخار واالئتماف، لتوسيع ثقافة االدخار وزيادة انتشار الخدمات المالية غير ا

الروابط مع رابطات الخدمات المالية. وستوفر رابطات خدمات االدخار واالئتماف أساسًا متينًا تعزيز المالية و 
لترويج للدعـ المستداـ لرابطات ول ،لخدمات المالية لضماف استيداؼ أتثر شمولية للشباب والنساءلرابطات ا

 ف: الوالياتالخدمات المالية ورابطات خدمات االدخار واالئتماف، سيعزز البرنامج مف نشوء مراتز للخدمات 
 لتوفير بناء القدرات واإلشراؼ. 

دارة البرنامج4المكون  -18  يةاالتحادسوؼ ينشئ البرنامج متتبًا لدعـ البرنامج تحت وزارة الزراعة  .: تنسيق وا 
ف: الواليات ومتاتب دعـ على مستوى الحتومة المحلية. وسوؼ يدعـ البرنامج التدريب  للدعـومتاتب 

إلشراؼ وغيرىا مف أنشطة تقاسـ لبعثات والتقييـ، وسيوفد والدراسات وحلقات العمؿ واالستعراضات والرصد 
تقدير  ودراسةخط األساس  ةدراسيجري البرنامج وسوؼ مثؿ المنتديات الحقلية ومنتديات الشباب. المعرفة، 

 ألثر وتحاليؿ سياساتية منتظمة.لوتقديرات ودراسات مواضيعية المستفيديف 

 البرنامجتنفيذ  -ثالثا

 النيج  -ألف
 المجتمع المحل: القائـ علىبرنامج التنمية الريفية والزراعية نيج البرنامج على أساسييف رئيسييف مف  يستند. -19

حاجة ال (2؛ )قبوؿ المجتمعات المحلية بيامف اتتساب  ليار عملية متدرجة البد التغيي اعتبار (1وىما: )
على المجتمع المحل:  القائـ علىبرنامج التنمية الريفية والزراعية لبناء المؤسسات إلدخاؿ التغيير. وقد برىف 

الت: تديرىا حلية المجتمعات الم تحظى بقبوؿأف رابطات التنمية المجتمعية ى: ىيئات ديمقراطية وتشغيلية 
ألغراض التنفيذ الشفاؼ والتشارت: لألنشطة التنموية على مستوى القرية. وبالتال:، تبقى ىذه الرابطات 
وسيلة رئيسية لتنفيذ إجراءات دعـ التنمية الريفية والزراعية. وسترتز السنة األولى مف التنفيذ على رفع 

المستويات محلية وموظف: البرنامج والسلطات على تتوف المجتمعات الاإلحساس وبناء الوع: لضماف أف 
تمامًا لتوجو الزراعة تعمؿ تجاري، وأىمية إدراج مستوى الوالية ومستوى الحتومة المحلية واعية و ، االتحادية
 .ف: ىذا النيج الصمود ف: وجو تغير المناخإجراءات 

لـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات وتجزء مف ىذا البرنامج، سترتز التدخالت الت: يموليا برنامج التأق -21
الصغيرة على تعزيز المعرفة وقدرات منظمات المزارعيف المحلية المتعلقة باإلنتاجية واإلنتاج الزراع: 

تتسـ بالصمود ف: وجو تغير المناخ ف: المستداـ. ومف شأف ذلؾ أف يساعد على التخطيط والترويج لتقنيات 
مف أثر المخاطر المناخية على  والحدأراض: اإلنتاج  لزيادة صمودالوقت الذي تنفذ فيو استثمارات أتبر 

 .ف: آف معاً  البنى األساسية الريفية
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 اإلطار التنظيمي -باء
برنامج تحت المسؤولية التقنية للوزارة االتحادية للزراعة والتنمية السيتـ وضع ، االتحاديعلى المستوى  -21

أما وزارة المالية االتحادية فستضمف االستخداـ المالئـ لموارد  الريفية بحتـ تونيا الوتالة المنفذة الرائدة.
البرنامج بحتـ تونيا ممثاًل عف المقترض/المتلق:، وستشارؾ ىيئة التخطيط الوطنية ف: رصد نتائج 

وسوؼ تستعرض/توافؽ  .البرنامج. وستوفر اللجنة التوجييية للبرنامج الدعـ السياسات: واإلشراؼ االستشاري
مف قبؿ اللجنة  االتحاديلعمؿ والميزانيات السنوية. وسيتـ توجيو البرنامج على المستوى على خطط ا

التوجييية لتنمية سالسؿ القيمة، وعلى مستوى الوالية مف قبؿ اللجنة التنفيذية للتنمية الريفية والزراعية، وعلى 
 مستوى الحتومة المحلية مف قبؿ لجنة تنمية الحتومة المحلية.

راة االتحادية للزراعة والتنمية الريفية بتفويض متتب دعـ البرنامج بميمة التنفيذ والتنسيؽ وستقـو الوز  -22
اليوم:. وعلى مستوى الوالية، سيوضع تحت المسؤولية التقنية لوزارة الزراعة ف: الوالية، والتنفيذ المباشر 

المسؤولية التقنية لدائرة  لمتتب دعـ الوالية. أما على مستوى الحتومة المحلية، فسيوضع البرنامج تحت
 الزراعة والتنفيذ المباشر لمتتب دعـ الحتومة المحلية. 

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
سيتـ استخداـ ثالث أدوات تخطيط بموجب ىذا البرنامج وى:: اإلطار المنطق:، وأدوات التخطيط . التخطيط -23

وخطة التوريد. وستبدأ عملية التخطيط ف: المجتمعات المستندة إلى النتائج العمؿ السنوية  ةالتشارت:، وخط
محل:. وستمثؿ خطة العمؿ والميزانية السنوية المجتمع اللمحلية مع خطط العمؿ المجتمعية على مستوى ا

 ذروة عملية التخطيط

تقدير األثر؛  (1)التالية:  سوؼ يتـ إنشاء نظاـ للرصد والتقييـ يستند إلى النتائج لألغراض .الرصد والتقييم -24
بناء القدرات  (4اقتناص الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ونشرىا؛ ) (3رصد التقدـ المحرز؛ ) (2)

المحلية لجمع البيانات وتحليليا. وسيتـ إنشاء نظاـ متتامؿ مؤتمت لمعلومات اإلدارة استنادًا إلى مؤشرات 
علومات اإلدارة التابع لبرنامج التنمية الزراعية والنظـ التابعة لييئة طار المنطق: وبما يتماشى مع نظاـ ماإل

التخطيط الوطن: وللوزارة االتحادية للزراعة والتنمية الريفية لضماف إدخاؿ جميع المعلومات ذات الصلة. 
ع: منتظـ ومسح لألثر ف: منتصؼ الفترة ومسح يوسيجرى مسح لخط األساس ومسح سنوي ومسح مواض

ز البرنامج للحصوؿ على المعلومات التمية والمؤشرات على مستوى المخرج واألثر. وسوؼ تضـ عند إنجا
 جميع المسوحات قضايا ذات الصلة بالتمايز بيف الجنسيف والشباب.

بيدؼ التخطيط إلجراءات التأقلـ مع تغير المناخ وتنفيذىا بسبؿ تتسـ بفعالية . رصد التأقمم مع تغير المناخ -25
تصغير النماذج المناخية ف: يدعـ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  التتاليؼ، سوؼ

الواليات المشارتة. إضافة إلى ذلؾ، فإنو سيموؿ إنشاء نظاـ للمعلومات الجغرافية لرصد األثر والستخدامو 
ة ذات الصلة بالتأقلـ مع وسيتـ استخداـ إعداد ونشر المواد الخاصة بإدارة المعرفتأداة مف أدوات التخطيط. 

 تغير المناخ لنشر نتائج ىذا البرنامج.

دارة المعرفة.  -26 تطوير حـز معلومات وصفحات  (1ستتضمف أحداث منتجات إدارة المعرفة ما يل:: )التعمم وا 
وقائع، وتقديرات لألثر، وتحليالت سياساتية، ودراسات تتبع، وتوثيؽ قصص النجاح، لنشرىا بيف شرتاء 
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وسائط اإلعالـ على استخداـ  (2المجتمعات المحلية وغيرىا مف أصحاب المصلحة المعنييف؛ )التنفيذ و 
شبتة اإلنترنت، والوسائط المسموعة، والمطبوعة، وأشرطة الفيديو لنشر تقاسـ المعرفة مع المزارعيف 

امة الشبتات تنظيـ أحداث تعلـ منتظمة ومنتديات إلق (3وأصحاب المصلحة الرئيسييف والجميور عمومًا؛ )
الممارسات لصالح أصحاب المصلحة على جميع المستويات، بما ف: ذلؾ األياـ الحقلية للمزارعيف لتقاسـ 

ومنتديات شبابية سنوية  حيث يجتمع المستفيدوف بالمشتريف مف القطاع الخاصالمحسنة ومعارض السلع 
لرئيسية لبرامج الصندوؽ ف: . وسيدخؿ البرنامج منصة االتصاالت اN-Agripreneursلصالح مبادرة 

دارة  نيجيريا لتقاسـ المعرفة ونشرىا بشأف نجاحات التغير، عالوة على توسيع جيوده ف: االتصاالت وا 
 . المعرفة

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
وبخاصة ف: بسبب التشتت الجغراف:،  للمخاطر. أعطى تقدير اإلدارة المالية تصنيفًا عاليًا اإلدارة المالية -27

ضعؼ و المناطؽ النائية غير المخدمة مف البالد، مما يجعؿ اإلشراؼ المال: أمرًا محفوفًا بالتحديات؛ 
الضعؼ المال: المتأصؿ ف: التنمية الت: تقودىا و واإلبالغ المال:؛  المحاسبة الماليةعلى القدرات 

سيضطلع متتب دعـ  (1لتال:: )المجتمعات المحلية. وسوؼ يتـ التخفيؼ مف ىذه المخاطر على النحو ا
 الواليةالمالية بدعـ مف وحدات اإلدارة المالية على مستوى  إدارة البرنامجالبرنامج بالمسؤولية التاملة عف 
وعلى مستوى الوالية، سيتـ إدماج  (2؛ )الدعـ ف: الواليةومتتب  ف: الواليةضمف متتب المحاسب العاـ 

دارة المالية العامة الت: تـ تجييزىا إلاالمال: على النفقات ف: وحدات ترتيبات المحاسبة المالية واإلشراؼ 
المانحة والمراجعة  للجياتسابقًا بنظـ برمجيات المحاسبة المالئمة وبموظفيف مدربيف بالفعؿ على اإلبالغ 

جراءات الصرؼ؛ ) ستتسؽ إجراءات المحاسبة مع معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات  (3الداخلية وا 
سيتـ إجراء المراجعات الداخلية المنتظمة المستندة إلى المخاطر مف قبؿ موظفيف مدربيف  (4تومة؛ )الح

، وبخاصة بالنسبة لنفقات رابطات التنمية المجتمعية؛ الواليةعلى مستوى وحدات اإلدارة المالية العامة ف: 
ظف: متتب الدعـ على مستوى وستتاح تقارير المراجعة الداخلية لمتتب دعـ البرنامج الوطن: ولمو  (5)

سيتـ تعييف ممثليف للمحاسبة على مستوى الحتومات المحلية لمدة ال تقؿ عف السنوات الثالث  (6؛ )الوالية
سيتـ توثيؽ  (7مسؾ الدفاتر األساسية؛ ) علىاألولى مف تنفيذ البرنامج لتوفير تدريب مجتمع: مستمر 

المستوى المجتمع: ف: دليؿ، وسترد ف: اتفاقية التمويؿ  اإلجراءات المالية بما ف: ذلؾ اإلجراءات على
ف:  السلؼإليداع  السلؼ. وسوؼ يستخدـ البرنامج أسلوب صندوؽ /المتلق:والخطاب الموجو إلى المقترض

الحساب المعيف تما ينص عليو الخطاب إلى المقترض. وسيتـ تعييف مراجع خارج: مستقؿ لمراجعة القوائـ 
 نامج بما يتماشى مع إجراءات الصندوؽ.المالية السنوية للبر 

 زراعةمنحة برنامج التأقلـ لصالح مف الصندوؽ و ومنحة سيجري توريد السلع والخدمات الممولة مف قرض  -28
أصحاب الحيازات الصغيرة بما يتماشى مع المبادئ التوجييية للتوريد المعموؿ بيا ف: الصندوؽ. وسيتبع 

 مرتبات عتبات وأساليب التوريد المالئمة.توريد الخدمات والمعدات والمواد وال
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 اإلشراف -ىاء

سوؼ يشرؼ الصندوؽ على ىذا البرنامج إشرافًا مباشرًا. وسوؼ تشارؾ الوتاالت المختصة ذات الصلة  -29
 بالبعثات.

 وتمويمو وفوائده  البرنامجتكاليف  -رابعا

 البرنامجتكاليف  -ألف

 93.55طوارئ المادية والسعرية والرسـو والضرائب بما يقدر بػ تصؿ التتلفة اإلجمالية للبرنامج بما ف: ذلؾ ال -31
 8.9مليوف دوالر أمريت: على مدى ست سنوات. وتتضمف ىذه التتلفة متوف القطع األجنب: بما يقدر 

بالمائة مف إجمال: تتاليؼ البرنامج. والرسـو والضرائب المحسوبة  9.6مليوف دوالر أمريت:، أي حوال: 
بالمائة مف إجمال:  4.4مليوف دوالر أمريت:، أو حوال:  4.1ت السائدة بما يعادؿ على أساس المعدال

مليوف دوالر أمريت:، ف: حيف تقدر  85.75تتاليؼ البرنامج. وأما تتاليؼ األساس اإلجمالية فتقدر بحوال: 
 86.09إلى ة مليوف دوالر أمريت:. وتصؿ التتاليؼ االستثماري 7.8الطوارئ المادية والسعرية بما مجموعو 

بالمائة مف إجمال: تتلفة البرنامج. ف: حيف تبلغ التتاليؼ المتتررة  92مليوف دوالر أمريت:، أي ما يعادؿ 
 بالمائة مف إجمال: تتاليؼ البرنامج. 8مليوف دوالر أمريت:، أي ما يعادؿ  7.46

 6جدوؿ 

 نيجيريا
 برنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية

 تكاليف مكونات المشروع موجز

 

 البرنامجتمويل  -باء
مليوف دوالر أمريت: )لتمويؿ  0.48مليوف دوالر أمريت: ومنحة بقيمة  70سيوفر الصندوؽ قرضا بقيمة  -31

بالمائة مف إجمال:  75.34المساعدة التقنية الدولية لألعماؿ الزراعية وأجيزة الرصد والتقييـ(، بما يعادؿ 
 15يف سيوفر برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة منحة بقيمة تتلفة البرنامج. ف: ح

بالمائة مف إجمال: تتاليؼ البرنامج( لمبادرات تغير المناخ للواليات السبع  16مليوف دوالر )أي حوال: 

Climate Change Adaptation and Agribusiness Support Programme (CASP) 

Components Project Cost Summary(بماليين النيرة)(بآالف الدوالرات األمريكية)

المجموعأجنبيمحليالمجموعأجنبيمحلي 

 

 

402.02111 938.69 463.41 504.37 194.1310.21 1 أ - تعزيز إيصال خدمات اإلرشاد الزراعي

138.09.6147.6862.460.0922.471 ب - اإلنتاج المجتمعي للبذور

853.0147 016.9836.15 802.7133.8936.55 ج - دعم الوصول إلى األسواق

 2 134.8453.62 588.413 342.72 834.716 177.41819

 1 379.681.81 461.48 622.5511.59 134.0611

 3 514.4535.44 049.821 965.23 346.225 311.41330

 1 759.7-1 759.710 998.0-10 998.0-13

 

 5 331.4801.66 133.033 321.45 010.038 331.31345

 498.40.5498.93 115.03.03 118.1-4

 5 829.8802.16 631.936 436.45 013.041 449.41248

 1 247.631.61 279.27 797.5197.47 994.929

Total BASELINE COSTS 12 351.51 369.113 720.677 197.18 556.685 753.710100

 474.2-474.22 964.0-2 964.0-3

 3 789.3375.64 164.94 396.6435.94 832.596

Total PROJECT COSTS550.210109 992.593 557.78 359.884 744.718 615.11 16 مجموع تكاليف المشروع

النسبة المئوية للصرف األجنبي

مجموع 

التكاليف 

األساسية

الطوارئ المادية

الطوارئ السعرية

جيم - التنمية المإسسية

دعم تشكيل وتعزيز مجموعات اإلنتاج ومجموعات التنمية المجتمعية  - 1

2 - تعزيز رابطات الخدمات المالية والروابط معها

لتنمية المإسسية المجموع الفرعي ل

د - إدارة البرنامج

مجموع التكاليف األساسية

باء - تنمية المشروعات للشباب والنساء

ألف - تعزيز اإلنتاجية والصمود في وجه تغير المناخ

اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية  - 1

المجموع الفرعي لإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية

التأقلم مع تغير المناخ والصمود في وجهه  - 2

المجموع الفرعي لتعزيز اإلنتاجية والصمود في وجه تغير المناخ
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مليوف دوالر  4.10مليوف دوالر أمريت:، منيا  5.75المشارتة ف: البرنامج. وأما الحتومة فستوفر ما يقدر بػ 
مليوف دوالر  1.60و ،التتاليؼ ذات الصلة بإدارة البرنامجب الخاصةأمريت: لتمويؿ الضرائب والرسـو 

أمريت: تشتؿ تموياًل نظيرًا مباشرًا مف الحتومة للعالوات والتتاليؼ التشغيلية ألنشطة البرنامج. وستموؿ 
تمويؿ أية رسـو أو ضرائب مف حصيلة قرض الحتومة جميع الضرائب والرسـو بما يتماشى مع مبدأ عدـ 

الصندوؽ ومنحة الصندوؽ ومنحة برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وستبلغ مساىمة 
سيحدد مليوف دوالر أمريت:، والذي  0.92مليوف دوالر أمريت:. أما المبلغ المذتور وقدره  1.40المستفيديف 

وتقييـ  شتؿ مساىمات مف التمويؿ النظير مف الواليات لتوسيع نطاؽ األنشطة"الحقا"، فيتوقع أف يتوف على 
 ليذا التمويؿ. اً تقسيم الثان:. ويوفر الجدوؿ زيادتو
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 9جدوؿ 
 نيجيريا

 برنامج التأقلـ مع تغير المناخ ودعـ األعماؿ الزراعية
 حسابات الصرف بحسب الممولين

 )بآالؼ الدوالرات األمريتية

 

 وجز لمفوائد والجوانب االقتصاديةتحميل م -جيم
يتألؼ المستفيدوف المباشروف األساسيوف مف المنتجيف مف أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع. وسوؼ  -32

عضو ف: مجموعات اإلنتاج ومجموعات المبادرات الفردية،  000 727يستيدؼ البرنامج بصورة مباشرة 
وسيستفيد عضو ف: رابطات االدخار واالئتماف.  000 450عضو ف: رابطات الخدمات المالية و 000 215و

ويتوقع أف يتوف للبرنامج التصدي لتغير المناخ.  مبادراتتطبيؽ مف  مباشرةغير شخص بصورة  000 200
توسيع  سيخلؽالمحلية. إذ ف: المجتمعات آثار على المدى القصير والمدى األطوؿ على فرص العمالة 

إلى دعـ عدد مف  وباإلضافةثر استدامة على العمالة وبخاصة بيف النساء. أعلى وأت اً اإلنتاج والتصنيع طلب
 520مشروعًا جديدًا تحد أدنى، باستثناء  535 3الوظائؼ ف: اإلنتاج والتصنيع، سيتـ إنشاء ما ال يقؿ عف 

واألثر المضاعؼ لخلؽ وظائؼ إضافية مف قبؿ تؿ  ،المشروعات الريادية امشروعًا إضافيًا ستنخرط فيي
.م  شروع مدعـو

 عامًا. 20بالمائة على مدى  13للبرنامج بحدود  االقتصادي الداخل:. يقدر معدؿ العائد التحميل االقتصادي -33
 مجد  بالمائة، يعتبر البرنامج  12 بحدودالفرصة البديلة لرأس الماؿ المقبولة عالميًا المقدرة  وبالمقارنة مع

ف البرنامج مجد وسيستمر ف: توليد عوائد إيجابية حتى مع اقتصاديًا. وتظير تحاليؿ اختبارات الحساسية أ
بالمائة(، أو  7.7إلى الداخل: االقتصادي بالمائة )أي مع تقليص معدؿ عائد  30الفوائد بمعدؿ  انخفاض

 بالمائة(. 10.2بالمائة )أي مع تقليص معدؿ العائد االقتصادي الداخل: إلى  20زيادة التتاليؼ بحدود 

 االستدامة -دال
الميداف، وى:  ف: الثالث الت: ستقود التنفيذ قدرات المؤسساتسوؼ يؤتد البرنامج على دعـ بناء  ،موسميا -34

ورابطات  مجموعات اإلنتاج، رابطات التنمية المجتمعية، ورابطات الخدمات المالية منظمات المزارعيف/

Disbursement Accounts by Financiers 

(US$ '000) الصندوقالحكومة

برنامج التؤقلم 

لصالح أصحاب 

الحيازات 

المجموعمنحة الصندوقالمستفيدونيحدد فيما بعدالصغيرة

الصرف األجنبي%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

 

 1 724.85.026 030.375.55 818.816.9922.92.7----34 496.836.9-32 772.01 724.8

 2 004.29.818 429.290.2--------20 433.421.83 021.315 407.92 004.2

 0.0-15 302.8100.0--------15 302.816.44 547.610 755.2-

 

-931.5-478.851.4931.51.0------452.748.6-- المساعدة التقنية الدولية

-125.5 3-125.53.3 3--------125.5100.0 3-- المساعدة التقنية المحلية

 --3 578.288.2------478.811.84 057.04.3-4 057.0-

 

 1 920.930.04 482.070.0--------6 402.96.8-6 082.8320.1

 38.85.0737.095.0--------775.80.871.8665.238.8

 5 688.77.068 559.584.25 818.87.1922.91.1--478.80.681 468.787.17 640.769 740.04 088.0

 

 ----3 727.0100.0------3 727.04.0-3 727.0-

 ----2 430.0100.0------2 430.02.6-2 430.0-

 --1 436.080.2355.019.8------1 791.01.9895.5895.5-

 

-504.00.5390.0114.0------504.0100.0---- المساعدة التقنية الدولية

-098.6 164.92.366.32 2------164.9100.0 2---- المساعدة التقنية المحلية

 ----2 668.9100.0------2 668.92.9456.32 212.6-

 --1 436.013.59 180.986.5------10 616.911.31 351.89 265.1-

 

 

 59.24.0------1 405.496.0--1 464.61.6-1 405.459.2

 59.24.0------1 405.496.0--1 464.61.6-1 405.459.2

Total PROJECT COSTS 5 747.96.169 995.574.814 999.616.0922.91.01 405.41.5478.80.593 550.2100.08 992.580 410.54 147.2

باء - حسابات الصرف من منحة برنامج التؤقلم

مجموع تكاليف المشروع

2 - المعدات والمواد

3 - التدريب الدراسات التخطيط وحلقات العمل

4 - المساعدة التقنية

المجموع الفرعي للمساعدة التقنية

المجمو ع الفرعي لحسابات الصرف من تمويل الصندوق

جيم - تمويل الحكومة

المحلي )ما عدا 

الضرائب(

الرسوم 

والضرائب

دال - تمويل المستفيدين

1 - مساهمة المستفيدين

المجموع الفرعي لمساهمة المستفيدين

1 - األشغال المدنية

ألف - حسابات الصرف من تمويل الصندوق

1 - األشغال المدنية

2 - المركبات والمعدات والمواد

3 - التدريب الدراسات التخطيط وحلقات العمل

4- المساعدة التقنية

المجموع الفرعي للمساعدة التقنية

6 - التكاليف المتكررة

التكاليف المتكررة للتمويل المشترك

7- التكاليف المتكررة

المجمو ع الفرعي لحسابات الصرف من تمويل الصندوق
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ت المزارعيف ورابطات التنمية . وسيتـ إيالء ترتيز خاص على تعزيز القيادة ف: منظمائتمافاالدخار واال
المجتمعية ورابطات الخدمات المالية، ورابطات االدخار واالئتماف األساسية الخاصة بميارات اإلدارة وغيرىا 

وتوجو منيج: يستند إلى أفضؿ  تقنيةمف مظاىر دينامية المجموعات. وسيتـ تعزيز ىذه التنمية بمساعدة 
وستتوف العالقة الت: تربط ، إلى آخره. تذلؾ المقاـو لتغير المناخ الممارسات الزراعية وممارسات اإلنتاج

، إلرشاد الزراع: مف القطاع الخاص، وبشرتات إيصاؿ امزارعيف ورابطات التنمية المدنيةمنظمات ال بيف
وسيتوف العاملوف مف القطاع الخاص بمثابة عوامؿ . مستدامة مع منافذ األسواؽ ف: القطاع الخاصو 

لتغدو أتثر اندماجًا بصورة فعالة ف: سالسؿ القيمة  وعات المزارعيف ورابطات التنمية المجتمعيةللتغيير لمجم
ورابطة  رابطات الخدمات الماليةوسيوفر البرنامج أيضا دعـ بناء القدرات لمراتز الخدمة ف: الواليات لدعـ 

   بعد استتماؿ البرنامج.خدمات االدخار واالئتماف 

األنشطة الت: يموليا برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أف يؤتد ، فإف المقصود ببيئيا -35
ف: البرنامج مف خالؿ الترويج الستخداـ إجراءات التصدي آلثار تغير المناخ، بما  االستدامة البيئيةعلى 

 وتقنيات صوف المياه. تف: ذلؾ دعـ اإلدارة المستدامة لألراض: مف خالؿ إجراءات ضبط الح

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -ىاء

 تـ تحديد المخاطر الرئيسية التالية وسبؿ التخفيؼ منيا: -36

وإمكانية  بنهج رابطات التنمية المجتمعيةوالحكومات المحلية  التزام حكومات الوالياتاالفتقار إلى  (أ )

 .رفرا  ن  مماا  الايايات النيير اإلعدم 

 لتنمية الزراعية والريفية برنامج االلتزاـ خالؿ تنفيذ أثبتت الواليات المختارة مستوى عاؿ مف ا
على تتاب خط: يظير االىتماـ مف الحتومة . وسيتـ الحصوؿ على المجتمع المحل: القائـ

 بإنشاء ىذا البرنامج، واإليماف بنيج رابطات التنمية المجتمعية والتمويؿ النظير مف الواليات.

مال نيجيريا تحديات أمنية على تنفيذ البرنامج وعلى قد يفرض انعدام االستقرار السياسي في ش (ب )

 شراف.اإليفاد بعاات إلخطط الصندوق 

  حيث تمت اتالنزاع إدارةالتنمية المجتمعية شتاًل مف أشتاؿ  رابطاتيعد العمؿ مف خالؿ ،
تيدؼ إلى تنمية المجتمع، وتـ الحصوؿ على توعية القيادة التقليدية بأف أنشطة البرنامج 

وبالفعؿ فإف قانوف الطوارئ الذي فرضتو الحتومة يعيد الحياة إلى طبيعتيا ف: ا. قبوليا بي
مف قبؿ  سيتـ إدخاؿ الرصدو ف: بورنو ويوب:، إال أنو مازالت ىنالؾ معوقات أمنية  ،الواليتيف

 طرؼ ثالث.

راعية ستناداً إلى مناصبهم الحالية في برنامج التنمية الزقد يتم اختيار الموظفين في البرنامج ا (ج )

 أو بسبب صالتهم ببعض الشخصيات النافذة. والريفية القائمة على المجتمع المحلي

  على جميع المستويات، سيتـ الترويج لعملية تعييف تنافسية شفافة بالنسبة لجميع المناصب
 ف: البرنامج.

ل أو بطء تحويل األمواالنحو الوارد في الجداول الزمنية بسبب  على قد ال يتم إجراء األنشطة (د )

 ضعف اإلدارة المالية.
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  تـ تبسيط إجراءات الصرؼ وجعليا أتثر مرونة مع وجود حساب معيف واحد وحسابات
 تشغيلية لتؿ والية.

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

، 2015-2011رة ينسجـ البرنامج تمامًا مع األىداؼ الخمسة الواردة ف: اإلطار االستراتيج: للصندوؽ للفت -37
إشراؾ القطاع الخاص؛  (2التمويؿ الريف:؛ ) (1ومع استراتيجيات الصندوؽ وسياساتو بشأف: )

 المساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة. (5تغير المناخ؛ )استراتيجية  (4الشراتات؛ ) (3)

 المواءمة والتنسيق -باء

اتيجية القطرية المستند إلى النتائج لنيجيريا، بما يتماشى مع اليدؼ األوؿ مف أىداؼ برنامج الفرص االستر  -38
بعيف االعتبار آثار تغير المناخ،  سوؼ يروج البرنامج لإلنتاج واإلنتاجية الزراعية بأسلوب مستداـ مع اآلخذ

مع النظر ف: الروابط الالحقة على مستوى األنشطة واألسواؽ المناصرة للزراعة لضماف أف يؤدي الدخؿ 
مردودات إلى دخؿ مستداـ للمزارعيف وفرص عمؿ ألصحاب المبادرات الفردية، وبخاصة المولد مف زيادة ال

البرنامج على قدرات المؤسسات المطورة على  سيبن:النساء والشباب منيـ. وبما يتماشى مع اليدؼ الثان:، 
 .مستوى الوالية، والحتومة المحلية والمجتمع المحل: للترويج لحسف التسيير والتنمية الشاملة

ىذا البرنامج ألنو: يروج لصمود الزراعة صغيرة  2015-2011راتيج: للصندوؽ الفترة االست اإلطاريقود  -39
الترويج لترتيبات تعود بالفائدة و  ،أصحاب الحيازات الصغيرةزراعة النطاؽ بدعـ مف برنامج التأقلـ لصالح 

اطرة أقؿ ف: سالسؿ القيمة؛ على الجميع لمساعدة صغار المنتجيف الزراعييف على اقتناص الفرص بمخ
ودعـ تنمية التتنولوجيات واآلليات المؤسسية لتتثيؼ مستداـ للزراعة صغيرة النطاؽ؛ وبناء قدرات 
المؤسسات المالية لتوفير جملة واسعة مف الخدمات المالية للستاف الريفييف الفقراء والترويج لقدرات الريفييف 

 نساء ورجااًل، بما ف: ذلؾ الشباب منيـ.

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

برنامج التنمية الزراعية والريفية القائـ على المجتمع المحل: سوؼ يعزز ىذا البرنامج ويوسع نطاؽ أنشطة  -41
توليد أثر أتبر على الحد مف الفقر. وتتضمف مثؿ ىذه األنشطة دعـ رابطات  ويقيـ الشبتات معو بغية

جتمعية، ورابطات الخدمات المالية، ومحالت المدخالت الزراعية التنمية المجتمعية وصندوؽ التنمية الم
نتاج البذور استنادًا إلى المجتمع المحل:،  ، وزراعة الموسـ الجاؼ، مدارس المزارعيف الحقليةو الريفية، وا 

والمشروعات صغيرة النطاؽ، وأنشطة توليد الدخؿ الخاصة بالنساء. وبموجب ىذا المشروع، ستتضمف 
موفري اإلرشاد مف القطاع الخاص؛ والترويج لمجالس األعماؿ ب لالستعانةتطوير آلية مؤسسية االبتتارات: 

دماج إجراءات التأقلـ مع تغير المناخ ف: مخططات اإلرشاد  الزراعية بموازاة مجالس المزارعيف الحقلية؛ وا 
دماج  شارت: للتعرض لتغير وضع الخرائط التو  الخطط التشارتية الستخداـ األراض: والتحليؿالزراع:؛ وا 

تجزء مف عملية التخطيط المجتمع: لتحديد التدخالت الت: يوجييا الطلب على مستوى المجتمع المناخ 
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باألسواؽ المالية الرسمية؛ وتوليد فائض يمتف تسويقو ألسواؽ المحل:؛ وربط رابطات الخدمات المالية 
ات الرئيسية لتوسيع النطاؽ، في: منظمات . أما المحرتمناطؽ تصنيع السلع األساسيةوبخاصة  المخرجات

حتومات الواليات الت: تتمتع بملتية ىذا البرنامج والت: سوؼ تترر و المزارعيف، ورابطات التنمية المجتمعية، 
المخطط وتوسع نطاؽ نيجو. وستوفر مبادرات اإلصالح الحتومية مثؿ جدوؿ أعماؿ التحويؿ الزراع:، 

برنامج توفير فرص للشباب ف: و  ند إلى الحوافز ألغراض اإلقراض الزراع:النيجيري لتقاسـ المخاطر المست
وسيوفر البرنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  والفضاء السياس: لتنفيذ البرنامج. الزراعة

غير لجلب الزراعة الت: تتسـ بالصمود ف: وجو ت اتيةالحوافز لرابطات القيمة المجتمعية لخلؽ سبؿ مؤسس
 المناخ إلى نطاؽ جغراف: أوسع ف: شماؿ نيجيريا.

 االنخراط في السياسات  -دال

سيسيـ ىذا البرنامج ف: تنفيذ جدوؿ أعماؿ التحويؿ الريف: على أرض الواقع، أي مف خالؿ استقاء وتوفير  -41
سع لجدوؿ الدروس مف خبرات تنفيذ البرنامج الت: يمتف ليا أف تساعد على صياغة استراتيجية تشغيلية أو 

األعماؿ ىذا، وعلى وجو الخصوص، مف خالؿ الترتيز على دور إشراؾ أصحاب الحيازات الصغيرة ف: 
النمو الزراع:. وسوؼ ينفذ العمؿ التحليل: تلما تاف ذلؾ ضروريًا لبناء قاعدة براىيف لحوار السياسات 

يل:: اللجنة التنفيذية للتنمية الريفية  واستقطاب التأييد. وستتضمف السبؿ الممتنة للحوار واستقطاب التأييد ما
اللجنة التوجييية لتنمية سالسؿ القيمة ودائرة التخطيط والبحوث واإلحصائيات ف: الوزارة الفيدرالية والزراعية، 

 .للزراعة والتنمية الريفية، ومجموعات مياـ السلع ف: جدوؿ أعماؿ التحويؿ الريف:

 نونيالوثائق القانونية والسند القا -سادسا
والصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  جميورية نيجيريا االتحاديةستشتؿ اتفاقية التمويؿ بيف  -42

اتفاقية نسخة مف وزع أثناء الدورة توس .المتلق:/الت: يقـو على أساسيا تقديـ التمويؿ المقترح إلى المقترض
 .المتفاوض بشأنياالتمويؿ 

مف الصندوؽ الدول: تلق: تمويؿ سلطة  فييابموجب القوانيف السارية  مخولة ديةجميورية نيجيريا االتحاو  -43
ومف حساب أمانة برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يشغلو  للتنمية الزراعية

 الصندوؽ بتـ تونو الوص: عليو. 

ن: مقتنع بأف التمويؿ المقترح يتفؽ وأحتاـ اتفاقية إنشاء الصن -44 وسياسات  دوؽ الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 ف: الصندوؽ.ومعايير  اإلقراض

 التوصية -سابعا

 أوص: بأف يوافؽ المجلس التنفيذي على التمويؿ المقترح بموجب القرار التال:: -45

تعادؿ قيمتو  بشروط تيسيرية للغايةقرضًا  جميورية نيجيريا االتحادية: أف يقدـ الصندوؽ إلى قـرر
وحدة حقوؽ سحب  000 700 45وحدة حقوؽ سحب خاصة ) ليونا وسبعمائة ألؼوأربعيف مخمسة 
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أخرى تتوف مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتاـيخضع ألية شروط  أفعلى خاصة( 
 .ف: ىذه الوثيقة الواردةواألحتاـ 

 أف يقدـ الصندوؽ إلى جميورية نيجيريا االتحادية منحة بقيمة ما يعادؿ ثالثمائة :وقرر أيضا  
وحدة حقوؽ سحب خاصة( على أف تخضع  310 000وعشرة آالؼ وحدة حقوؽ سحب خاصة )

 ألية شروط وأحتاـ تتوف مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتاـ الواردة ف: ىذه الوثيقة.

مف برنامج التأقلـ لصالح منحة  جميورية نيجيريا االتحادية: أف يقدـ الصندوؽ إلى قرر أيضا
وحدة حقوؽ سحب  تسعة مالييف وثمانمائة ألؼتعادؿ قيمتيا ازات الصغيرة زراعة أصحاب الحي

تتوف مطابقة وأحتاـ وحدة حقوؽ سحب خاصة( على أف تخضع ألية شروط  000 800 9)خاصة 
 .الواردة ف: ىذه الوثيقةواألحتاـ على نحو أساس: للشروط 

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية
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Summary Logical Framework 
 

Narrative Summary Key Performance Indicators Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R) 

Goal:  

Contribute to National ATA goal ― 

Rural poverty reduced, food security 

increased and accelerated economic 

growth achieved on a sustainable 

basis‖ 

 

 25% reduction in child malnutrition in 
targeted LGAs (RIMS) 

 15% beneficiaries of households in 
targeted LGAs with improvement in Asset 

Ownership (RIMS) 
 52% of food poor persons decreased to 

27% in the programme states4 (2010 NBS 
figures) 

 

 National Bureau of 
Statistics 

 Baseline Survey 
 MTR Survey 

 Programme Completion 
Survey 

 UNICEF food security and 
nutrition surveys 

 Government data 

Macro-economic situation is 
maintained and security situation is 
improved in two states (Yobe and 
Borno) 

 
 

 

Programme Development Objective: 

Incomes increased, food 
security enhanced and 
vulnerability reduced for 
smallholder farmers, 
particularly women and youth in 
the participating States  

 242 000 rural persons (33% of 
beneficiaries) pulled out of poverty (using 
the USD2.0 based WB definition)  

 30% increase in net income of 727 000 
individuals (disaggregated by women, 
youth)  

 Production increases in identified food 

staples by x metric tonnes (ATA Indicator) 
NB: Figures are to be established with 
baseline survey 

 Increase in number of farmers with 
reduced erosion in their fields by 40% 
(ASAP) 

 

 Baseline Survey 
 MTR Survey 
 Programme Completion 

Survey 
 State Government data 
 Interview and focus 

groups 

States continue to allocate 
resources for sustainable and 
resilient agriculture for rural poverty 
reduction 

Outcome 1: Smallholder 
farmers’ productivity, 
sustainability, and resilience 
enhanced 

 

 50% increase in yield/ha of selected 
commodities per State (disaggregated by 
commodity)5 

 40-50% increase in total production of 

selected commodities per State 

 225 000 hectares of land managed under 
climate-resilient6 practices (ASAP) 

 State wide Agricultural 
Analysis 

 Impact Survey 
 Programme progress 

reports 

 

Private sector services providers are 
tapped on from within and outside 
the region 
 

Communities have capacity to 

maintain and manage market 

                                           
4As household assets of rural poor households are measured in a composite manner, this will be captured a baseline and completion survey based on indicators 
found in the logframe 
5
 Baseline is 1.5ton/ha for rice; 1.8ton/ha for maize; less than 0.5ton/ha for millet; 2ton/ha for sorghum; 1.4 ton/ha for Groundnut (RIMS) 
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Narrative Summary Key Performance Indicators Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R) 

 Disaggregated by sex of HH 
 Reduction in pre and post-harvest losses 

by 20% by commodity, by state (ATA) 
 Number of smallholder farmers using 

improved, high quality seeds by 50% 

relationships 

 

Outcome 2: Smallholder 
farmers, particularly women and 

youth, benefiting from linkages 
with efficient and reliable 
markets for agro-inputs and 

commodities  

 Number of smallholder farmers using 
agrochemicals and fertiliser increase by 

50% 
 Up to 4,000 jobs created by Micro-Small & 

Enterprises (MSEs), particularly for women 

and youth (RIMS & ATA)  
 Increased% of produce processed (volume 

of value added) for selected commodities 
 At least 25% of production groups 

(representing 9000 groups) engage in off-
take arrangements with industries 

 Impact Survey 
 Programme progress 

reports 
 

A transparent business environment 
for private companies to work 

 
No crowding out of the private 
sector by the Government 

 
Financial institutions’ participation 

secured 

Outcome 3: Sustainable, 
inclusive and market-oriented 
rural community institutions 

developed  
 

 75% of CDAs assessed as high performing 
 30% of CDA members are women 
 50% of groups assessed as commodity 

groups selling to processors, markets 
 Number of community infrastructure 

schemes operating and being maintained 

(disaggregated by type) 
 80% of Financial Service Associations 

(FSAs) operating in a sustainable manner  
 350 FSAs linked to financial institutions 

 Women/ youth to form at least 60% of 
ASCA members  

 Programme Annual CDA 
assessment 

 Programme Annual groups 

assessment 
 Financial reports from the 

FSAs 

 

Local Governments and States 
willing to adopt and scale up CDAs 
 

Avoidance of political interference in 

farmer groups 

 

Elite capture is guided against 

Outcome 4: ATA implementation 
approaches informed by Climate 
Change Adaptation and 
Agribusiness Support 

Programme (CASP) experience 

 Coordination with key stakeholders 
functioning smoothly and partnerships 
developed 

 Routes for lesson learning and managing 

knowledge established and functioning 
 Routes for policy dialogue and advocacy 

established and functioning 

 Programme progress 
reports 

 Supervision reports 

Turn over of key staff is minimal 

 

                                                                                                                                                                                                          
6
 ―In the context of this programme, a resilient household is defined as a household that has taken active measures to reverse land degradation, is participating actively in 

community-based land use planning, and has access to communal infrastructure that is protected from climate hazards‖. 

 


