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 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 رض:المقت  جمهورية نيجيريا االتحادية

 الوكالة المنفذة:  زراعة والتنمية الريفية للية داالتحاوزارة ال

 التكلفة الكلية للبرنامج:  مليون دوالر أمريت: 238.5

مليون دوالر  74.4مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  47.9
 أمريت: تقريبا(

 قدمهالذي قرض األصلي القيمة  
 الصندوق:

مليون دوالر أمريت:  0.5خاصة )بما يعادل مليون وحدة حقوق سحب  0.3
 تقريبًا(

ي الت ةاألصلي المنحةقيمة  
 الصندوق: اقدمه

سنوات، ويتحمل  10سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  40مدة القرض 
 المائة( سنوياً ف:  0.75ثالثة أرباع الواحد ف: المائة ) قدرهرسم خدمة 

 قدمهالذي قرض األصلي الشروط  
 الصندوق:

 قيمة التمويل، قرض الصندوق  مليون دوالر أمريت: 89.1

 خمسبما ف: ذلك فترة سماح مدتها سنة،  25 مدة القرض مختلطة:شروط 
ع خضوعه لسعر فائدة ، بدءا من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي، مسنوات

 .بالمائة سنويا 0.75م خدمة بواقع بالمائة، إضافة إلى رس 1.25ثابت بواقع 

 التمويل، قرض الصندوق شروط 

، Popular Farmsشرتة و  ،Olamشرتة القطاع الخاص: الفاعلين من 
حالف الثورة الخضراء ، والمؤسسات المالية، وتMitsubishi Motorsوشرتة 

 ف: أفريقيا

 الجهة/الجهات المشاركة في التمويل: 

 قيمة التمويل المشترك:  مليون دوالر أمريت: 21.8

 شروط التمويل المشترك:  يالتمويل المواز 

مليون  24.6المساهمة األصلية البالغ قيمتها مليون دوالر أمريت: ) 43.4
مليون دوالر  18.8قيمتها  ومساهمة التمويل اإلضاف: البالغة دوالر أمريت:

 (أمريت:

 مساهمة المقترض: 

ر مليون دوال 2.1المساهمة األصلية البالغ قيمتها ) مليون دوالر أمريت: 9.3
 (مليون دوالر أمريت: 7.2أمريت: ومساهمة التمويل اإلضاف: البالغ  قيمتها 

 مساهمة المستفيدين: 

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الدول: للتنمية الزراعية الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 توصية بالموافقة
برنامج تنمية المقترح تقديمه من أجل  اإلضاف: ى التوصية الخاصة بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عل

 .37 الفقرة، على النحو الوارد ف: سالسل القيمة

 من أجل جمهورية نيجيريا االتحادية مقترح تقديمه إلى  تمويل إضافي
 برنامج تنمية سالسل القيمة

 برنامجالخلفية ووصف ال - أوال
 الخلفية - ألف

 تمويل إضاف: الحصول على المذترة إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي من أجلتسعى هذه  -1
مليون وحدة حقوق سحب خاصة  59.4برنامج تنمية سالسل القيمة على شتل قرض بقيمة  توسيع نطاقل

سنة، بما ف: ذلك فترة  25بشروط مختلطة،  مع أجل سداد مدته  مليون دوالر أمريت:( 89.1)أي ما يعادل 
بالمائة، إضافة إلى رسم خدمة بواقع  1.25سنوات، مع خضوعه لسعر فائدة ثابت بواقع  5سماح مدتها 

ويستجيب هذا التمويل اإلضاف: لطلب ، بدءا من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي. بالمائة سنويا 0.75
نامج تنمية سالسل نطاق بر  لى الصندوق من أجل دعم توسيعإالحتومة االتحادية النيجيرية الذي قدمته 

( صراحة 2021-2016القيمة. وينص برنامج الفرص الالستراتيجية القطرية للصندوق ف: نيجيريا )للفترة 
 على هذا التوسيع.

 وستجري جدولةدوق. للصن التجديد العاشر لمواردل يوتمخالل دورة  نإلضاف: مل ايولتمخصص اسي   -2
سيتطلب توسيع نطاق برنامج تنمية سالسل القيمة و ات. برنامج تنمية سالسل القيمة على مدى فترة ست سنو 

ديسمبر  31إلى  2019ديسمبر  31من  اإلنجازتاريخ  يتحول، وبذلك يد فترة التنفيذ لمدة ثالث سنواتتمد
 .2023 /حزيرانيونيو 30إلى  2020/حزيران يونيو 30وتاريخ إغالق القرض من  2022

 مبررات التمويل اإلضافي –ثانيا 
 والمسوغات للتمويل اإلضافيساس المنطقي األ - ألف

تعد نيجيريا أتبر اقتصاد وأتبر بلد من حيث عدد الستان ف: أفريقيا. وه: األتبر عددا من حيث األشخاص  -3
الذين يعانون من الفقر المدقع ف: العالم، وهو ما يمثل تحديًا تبيرا فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر 

ل. ومع زيادة التزامها بأداء زراع: أقوى من أجل الحد من الفقر، شددت الحتومة الريف: وبفرص توليد الدخ
غط: لتحقيق أثر أتبر. وي االتحادية النيجيرية على ضرورة أن يوسع الصندوق نطاق استثماراته القطرية

 1والية مؤهلة للحصول على دعم من البرنامج. 16ستة من أصل  الحال: برنامج تنمية سالسل القيمة

                                                      
1
 حلية.ممن مناطق الحكومة المنطقة  34، يدعم البرنامج الوالياتضمن هذه ووهي أنامبرا وبينيو وإيبوني والنيجر وأوغون وتارابا.   
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تما سيدعم  2.إضافية: إينوجو وتوج: وناصراوا والياتثالث  لتشملعملياته  التمويل اإلضاف:سيوسع و 
 مجهز 6 000، بما ف: ذلك مزارع 100 000إلى  45 000، من البرنامج وصولهامة ف: زيادة إحداث 

مع ق بما يتفم، لتصمياف:  ت راعىم لت: لالقضايا م اإلضاف: تعميل ايولتمم اعدسيرا، خي. وأتاجر 3 000و
بسبب التخفيف من حدة النزاع  ؛الذتية مناخياعية زرالت اسارلممادوق: الصناسياسات و نية وطلت السياساا

 المال:. اإلدماج؛ التغذية؛ الرعاة للحصول على موارد األراض:بين المزارعين و تزايده 

 األصلي برنامجوصف ال – ثالثا
 بعيدا عناالتحادية النيجيرية ف: رؤيتها االستراتيجية لالنتقال  الحتومة يدعم برنامج تنمية سالسل القيمة -4

تحديين  يعالجلألعمال الزراعية  لوج:و إيتإهمال القطاع الزراع: من خالل بناء نظام  الت: شهدتسنوات ال
 رئيسيين:

  .ضخمة من نيجيريا إلى مستويات  وصلتفقد عجز نيجيريا عن تلبية المتطلبات الغذائية المحلية
ر على الواردات مليار دوال 6أتثر من الحتومة االتحادية النيجيرية  تنفق، حيث اردات الغذائيةالو 

 ؛يهدد األمن الغذائ: الوطن: وهو ما، الزراعية تل عام

  :غير المتسميننظام المدخالت والنموذج الزراع:  يرجع السبب فيها إلىأزمة اإلنتاجية الت 
 .التفاءةب

على تعزيز بصورة مستدامة الحتومة االتحادية النيجيرية مساعدة  هو لبرنامجالهدف اإلنمائي المحدد ل -5
التسافا. وينصب الترتيز على و رز األ سالسل قيمةالدخل واألمن الغذائ: لألسر الريفية الفقيرة العاملة ف: 

، الر أمريت:(مليار دو  2ـ حدوداألرز والتسافا ألن الحتومة تسعى إلى خفض فاتورة استيراد األرز )المقدرة ب
 لعمال، مع االستفادة من إمتاناتها لخلق فرص فا لالستفادة من الفوائض الدوريةوخلق فرص السوق للتسا

 .للنساء والشباب

 45 000 (1)األسر الريفية الفقيرة، على وجه الخصوص:  ه: برنامجالمجموعات المستهدفة الرئيسية لل -6
( 2؛ )يصل إلى خمسة هتتارات من األراض:عون ما الذين يزر مزارعا من أصحاب الحيازات الصغيرة 

 النظيرة برنامجالمنح صصت خمسة وثالثين ف: المائة من تاجر. وخ   800( 3)؛ مجهزا صغيرا 7 680
المبادرات ف: المائة للشباب لتعزيز أنشطة  25، والتجهيزللنساء لرفع مستوى إنتاجهن وقدراتهن على 

 .الفردية

 البرنامج من خالل متونين تقنيين: ي نفذ هذا، هذه األهداف: لتحقيق ات البرنامجمكون -7

إلى  أصحاب الحيازات الصغيرة تحسين وصول المزارعين الهدف هوق الزراعية: اسو األ نميةت (1)
األسواق وتعزيز قدرتهم على إضافة قيمة إلى منتجاتهم. ويتحقق ذلك من خالل )أ( ربط منظمات 

                                                      
2
الوالية(. وهي  على مستوىالزراعة )وزارة  الرئيسيةالتصميم، باالشتراك مع الوكالة  بعثة أثناءالثالث الجديدة  ُحددت هذه الواليات  

التسويق؛ )ج(  اتتستوفي الشروط الزراعية اإليكولوجية إلنتاج األرز والكسافا ومعايير استهداف البرنامج: )أ( مستوى الفقر؛ )ب( إمكان

نحين، وخاصة في القطاع في التمويل النظير للمشاريع المدعومة من المائها ، بما في ذلك دليل أدااهتمامهاعن  حكومة الوالية تعبير

 الزراعي.
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 التحتيةالبنية  عوائق؛ )ب( تخفيف منتجاتهمباألسواق لعرض سالسل القيمة  الفاعلين ف:ارعين المز 
 ؛المجهزةإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمنتجات  الت: تقف أمام

أصحاب الحيازات  المزارعين تعزيز إنتاجية هوتعزيز إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة: الهدف  (2)
 على أساس مستدام اقتصاديًا وبيئيًا.الصغيرة 

ف: المائة من  30 زيادة ما ال يقل عن( 1: )نجاح البرنامج في النتائج الرئيسية فيما يليشرات تتمثل مؤ  -8
)حسب الجنس والسن(  سالسل القيمة والفاعلين ف:المزارعين المستهدفين من أصحاب الحيازات الصغيرة 

سرية ف: منطقة مؤشر األصول األ زيادة( 2؛ )ف: المائة على األقل 20دخلهم الزراع: الحقيق: بنسبة ل
مناطق  معدل انتشار سوء التغذية بين األطفال ف: تراجع( 3؛ )ف: المائة على األقل 10البرنامج بنسبة 

ألسر األمن الغذائ: لـ زيادة( 4؛ )ف: المائة على األقل 20بنسبة  الحتومة المحلية الت: يغطيها البرنامج
 ف: المائة. 10بنسبة 

 المتوقعةوصف األنشطة والفوائد  – رابعا

ية سالسل نميلبرنامج ت بالمتونين األصليين لتوسيع نطاق وصول البرنامج، سيحتفظ التمويل اإلضاف: -9
 القيمة:

ف: إضافة القيمة وروابط السوق لضمان تسويق ما ال  أصحاب الحيازات الصغيرةدعم  1المكون سيواصل  -11
( توسيع نطاق 1البرنامج على: ) ضاف:التمويل اإلف: المائة من منتجات المزارعين. وسيساعد  80يقل عن 
ملموس مع أصحاب المصلحة ف: تطوير ال االنخراطأدى إلى  ما وهوالسلع، ب المعن: تحالفالمنتدى 

، وال سيما راعة واألعمال التجارية الزراعية( تقديم المزيد من الدعم للشباب ف: الز 2؛ )سالسل القيمة
والمعهد الدول: للزراعة  المرتز األفريق: لألرز، بالشراتة مع راعية: تسّوق البذور والمواد الز الت المشروعات

استخدام األوزان والمقاييس  توسيع نطاق( 3؛ )ذات الجذورد الوطن: لبحوث المحاصيل االستوائية والمعه
 اقلألسو  التحتيةتوفير البنية  تيسير( 4؛ )نحو مستدام أثناء معامالت البيع على اتالمعيارية لتسوية النزاع

 ق.اسو األ عن معلومات لتقديم( تحسين مشارتة القطاع الخاص ف: النظام 5؛ )لمزارعين الريفيينصالح ال

أصحاب  ( تعزيز قدرة المزارعين1على تعزيز إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة: ) مرتزا 2 المكونسيظل  -11
االنخراط مع ف: ذلك قدرتهم على  ، بماالموجهة من السوق واألعمال الزراعيةف: الزراعة  الحيازات الصغيرة

 البرنامج( جعل تدخالت 2؛ )الترتيز على النساء والشباب ضافة إلىبااإل، أصحاب المصلحة الرئيسيين
الشراتة المستمرة مع مقدم: الخدمات المالية من أجل محو األمية المالية  دعم( 3مستجيبة للتغذية؛ )

سيستند التمويل ، عم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرةتحت عنوان دو الحصول على االئتمان. ألغراض و 
 ( تنمية األراض: لتحسين حصول4من خالل التأتيد بشتل أتبر على: ) البرنامجعلى نجاحات  اإلضاف:

( الري البسيط 6) مالئمة للشباب؛الميتنة ال( معدات 5)؛ لى األراض: الزراعيةلشباب والنساء المعدمين عا
 .تله سمطيلة المو  ن ف: اإلنتاجالمزارعي انخراطلتعزيز 

، سيدعم وباإلضافة إلى ذلك. لبرنامجـلبالنسبة ل رئيس: للعم تمجال سيستمر دعم السياسات، أخيراً -12
 متابعة توصيات استعراض منتصف المدة، على النحو التال::التمويل اإلضاف: 
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 البرنامج يتضمن ، لمأثناء مرحلة التصميم. المالي في استراتيجية البرنامج الشمول إدراج 
البرنامج فرصة لتعميم  تمديد . وستوفر فترةمزارع: الريف الفقراء على التمويل حصولإستراتيجية 

( 1إلى: ) البرنامجسعى ل الشراتات مع المؤسسات المالية، سيمن خالو . االشمول المال: ضمنه
المدخرات ين على تعبئة ( تنمية قدرة المزارع2؛ )لمزارعين على محو األمية الماليةتعزيز قدرة ا

 منتجات مواتية للمزارعين. لتنمية( العمل مع المؤسسات المالية 3؛ )االئتمان المال: الستقطاب

 ه شمل هذت. و مجرالبا الذي يقدمه معدال ضمنخ لمنار اتغيالتكيف مع و ية ذلتغار بيداتم تعمي
، ف: مرحلة اإلنتاج؛ مختلفةالتغذوية للمحاصيل الالقيمة  نبشأ: التواصلحمالت تغيير  التدابير

؛ بناء القدرات على التحتم ف: التغذوية العاليةتعزيز األصناف المدعومة بيولوجيًا ذات القيمة 
وع: المزارعين بشأن االستخدام  زيادة، ف: مرحلة ما بعد الحصاد؛ سليمةأغذية  إلنتاجاألفالتوتسين 

الت: توفر الوقت و ولوجيات التجهيز الموفرة للعمالة ؛ تعزيز تتنللمواد التيميائية أثناء التخزين السليم
طرق  ما يخص، دعم التغييرات السلوتية في؛ ف: االستهالكأعباء العمل المضن:وتحد من  للنساء

الغذائية لتل  والمتطلبات السليمةية و ممارسات التغذال، و الطعام ووصفاته ، وتوليفاتالطه: المناسبة
مع شرتات تأمين ف: شراتات البرنامج  سيدخل، على صعيد المناخو  .من أفراد األسرة المختلفين دفر 

التيقن عدم  بسببالمحصول  تلفمؤشر المحاصيل والوتالة الوطنية لألرصاد الجوية للتحوط ضد 
. مناخياذتية  لألسواقالبنية التحتية تتون أن  البرنامج يضمنغير المناخ. وستمن األحوال الجوية/

 المبادرات المستدامة بيئًيا.تذا لمناخ و ا الصامدة ف: وجهة يمواد الزراعلاسيتم تعزيز استخدام و 

  ف:  موارد األراض:ة بين المزارعين والرعاة حول المتزايد النزاعات تؤخذ: لم اتالنزاع تسويةدعم
موارد لدراسة وتحليل مالمح  التمويل اإلضاف:سيوفر و . 2012عام  البرنامجخالل تصميم  الحسبان

بما ن، ئيسييرلء اکارلشامة مع ولحکا انخراط وسييسر البرنامج. لها حلول يجادإ أجل منالنزاعات 
ن عيزارلمالتشجيع  ،رىخأ ضمن أمورن م، لفاعلةا جهاتلن ام رهمغية وعارلن وايعزارلمك الذف: 
 .لماشيةا قطيع ممراتعة زراوثنيهم عن  مزارعهم تسييجعلی 

 البرنامج حول وذج نم نطاق سيعوت ويل اإلضاف: علىالتمد : سيساععةزرالافي ب لشباز ايزتع
النظيرة لتحفيز اهتمام سيواصل البرنامج تخصيص نسبة مئوية من المنح و عة. زرالاف: ب لشباا

المرتز سيعمل البرنامج مع و . المبادرات الفرديةأنشطة ب)اإلناث والذتور على حد سواء( الشباب 
أعمال إنتاج البذور وتجهيزها وتسويقها.  يبهم علىوتدر الشباب نطاق لتوسيع  األفريق: لألرز

عمل وسي ،لشبابصالح اأعمال التأجير للتعزيز  Hello Tractorمع خدمات وسيتعاون البرنامج أيضا 
، بالمبيدات رش حقول المزارعينعقود موثوقين لتعزيز مشارتة الشباب ف: المدخالت المع تجار 

المعرفة  تقاسم لتيسيرسيتم تنظيم جوالت دراسية و المعدات. ، وصيانة للمجهزينوتوفير خدمات النقل 
 الشباب.من  أصحاب المبادرات الفرديةبين 

 34 نموت الياولى تسع إ ست نم البرنامج دعم توسيع التمويل اإلضاف: سيدعم: فيةارلجغا المنطقة -13
 سيزيد، األصلية والية من الواليات الستف: تل و . ق الحتومات المحليةاطمن من منطقة 57لى إمنطقة 
، من خالل التمويل وف: والية النيجر. من مناطق الحتومة المحليةمناطق  10إلى  8 من وصوله البرنامج

، سيتم توسيع تحالف الثورة الخضراء ف: أفريقيامن المقدم مليون دوالر أمريت:  2بقيمة  الموازيالمشترك 
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الية من الواليات الثالث ف: تل و و . لمحليةمناطق أخرى من مناطق الحتومة اهذا الدعم ليشمل ثالث 
 .المناطقبرنامج خمسة من هذه ال، سيدعم الجديدة

اآلن إلى الوصول إلى ما مجموعه  يهدف البرنامج، ولتن المجموعات المستهدفة لم يطرا أي تغيير على -14
، معظمهم تاجر 3 000مجهز و 6 000، باإلضافة إلى عمزار  91 000، تضم ما ال يقل عن أسرة 100 000

 من الشباب.

 الفوائد المتوقعة – خامسا
 األصلي واإلضافي.التمويل تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية:  -15

سالسل  المنخرطة ف: لألسر الريفية ةل الزراعيو ف: زيادة الدخ البرنامجتتمثل الفائدة الرئيسية المتوقعة من 
رص فتحسين و لقيمة اضافة إتعزيز ، و إلنتاجيةج واإلنتادة ايان زساسا عك ألذ وسينتج. ةالمستهدف القيمة

 ،من تقديرات التصميم األصلية لـلبرنامج أعلى للتمويل اإلضاف:العوائد االقتصادية  تقديرات وتعد .وقلسا
الت: ؛ المهارات مرور الوقت ف: الواليات األصلية : اعتماد تتنولوجيات أفضل معما يل: وجاء ذلك عقب

مناطق الحتومة المحلية ؛ زيادة عدد المنتجين والمجهزين والمسوقين ف: والمنتجينالمجهزين  اتتسبها
لتل من  اإلجمال: معّدل العائد االقتصادي الداخل: المستفيدة. ويبلغ ف: تل الوالياتزيادة الدخل ؛ الجديدة

دوالر  4 233 670صاف: القيمة الحالية بقيمة  ف: المائة إلى جانب 15للبرنامج  التمويل األصل: واإلضاف:
بديلة الفرصة التتلفة  دوالر أمريت: مع توقع أن تبلغ 9 115 380ضافية بقيمة وائد اإلأمريت: وصاف: الف

، ف: ف: المائة 19بنسبة  اإيجابياإلجمال: معدل العائد الداخل: المال:  ويظلف: المائة.  12لرأس المال 
وضع ف: المائة عند  11.3ف: المائة )مقارنة بنسبة  15 حين يبلغ معدل العائد الداخل: االقتصادي اإلجمال:

ف:  19بنسبة واإلضاف: األصل:  التمويلالتصميم(. ويقدر معدل العائد الداخل: المال: اإلجمال: لتل من 
مع توقع أن تبلغ تتلفة الفرصة ، دوالر أمريت: 9 064 230بمبلغ صاف: الفوائد اإلضافية  حيث يقدر، المائة

 ف: المائة. 12المال  البديلة لرأس

 برنامجأداء تنفيذ ال – سادسا
ن م أنه إلىکة رمشتورة بصدوق لصنوامة ولحکا توصلت، نامجرللبدة لمف امنتصراض ستعل اخالن م -16

قيمة ل ف: سالسرة لصغيزات الحياب اصحاأ انخراطف:  البرنامج يساهمد، ألمل ايظور طومنز يزتعل خال
 األدلة التجريبية ما يل:: نوتبيدام. مستس ساأعلی رز ألوالکسافا ا

إيجاد المساهمة في األولويات الوطنية بشأن  عنديزيد أصحاب الحيازات الصغيرة من إنتاجيتهم ودخلهم  -17
فرد من أصحاب الحيازات  58 500وصل البرنامج إلى أتثر من . األمن الغذائيبشأن لواردات و بدائل ل
لم يتن  إنتاج من 2017و 2016اإلنتاج لعام:  موسم:، مما ساعدهم على زيادة غاللهم ف: الصغيرة
هتتار بالنسبة طن/ 25إلى  15فيما يخص األرز وهتتار طن/ 4.5إلى ما معدله  هتتارطن/ 2 يتجاوز

طن من  352 229طن من األرز و 162 033ما مجموعه ب الذي دعمهم البرنامجساهم المزارعون و للتسافا. 
مليون دوالر أمريت: للمزارعين  89.5ا يمثل مبيعات إضافية بقيمة ، ممف: السلة الغذائية الوطنيةالتسافا 
 ف: المائة من 85، تم تسويق القتصاد المحل:. ومن هذا اإلنتاجف: ا ض ّخت الحيازات الصغيرة أصحاب
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وباإلضافة السوق.  الموجه من، مما يدل على نجاح النموذج ف: المائة من درنات التسافا 80ورز األ حقول
النظيرة الخاصة بهم، من خالل المنح  التجهيزلتحسين معدات  مجهز 3 300تم دعم أتثر من ، إلى ذلك

على الوصول إلى معلومات السوق  تاجر 6 000حوال:  ود ربوالتدريب على تحسين جودة المنتج. 
القضاء  إلىاألوزان والمقاييس المعيارية  إدخال استعمال . وقد أدىالمعياريةواستخدام األوزان والمقاييس 

، تظهر البيانات زيادة ف: توفر األرز المنتجين والمشترين. ونتيجة لذلكأثناء المعامالت بين  النزاعاتعلى 
فرص  تحفيزالمحل: ف: السوق النيجيرية. تما أدى تزايد استهالك المنتجات المحلية من األرز والتسافا إلى 

 ف: أنشطة التجهيز والتسويق. خرطونينالذين و ، ف: المناطق الريفيةللشباب والنساء  العمل

المزارعون  أنشأ. القطاع الخاص من الفاعلين الرئيسيينمع  انخراطهمحّسن أصحاب الحيازات الصغيرة  -18
باعتراف الصندوق ف: نيجيريا من جانب  هالسلع. وحظ: نموذجب المعن: تحالفالالمستهدفون منتدى 

ائزة أفضل شريك ف: التنمية للعام ف: نيجيريا لعام ، وجقتصادي واالجتماع: لألمم المتحدةالمجلس اال
 وهو بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص ابتتاريةشراتة  ويعد منتدى التحالف المعن: بالسلع. 2018

هذا من خالل و . والمجهزينبين المنتجين وتجار المدخالت وموردي االئتمان  لالنخراطمنصة بمثابة 
 ف: طلبالمعلومات حول الالقيمة بشتل دوري لتبادل  سالسلالمصلحة ف:  ، يجتمع أصحابالتحالف
خطط األعمال الت: يعدونها لالستجابة  من خاللإنتاج المزارعين اآلن  جهو وي  . وقواعد انخراطهمالسوق 

 .التحالف المعن: بالسلعلطلب السوق المحدد من خالل 

، من على األراضيصول الشباب والنساء لى تحسين حإبرنامج التقود مبادرة تنمية األراضي التي يدعمها  -19
 ن مع المجتمعات الريفية المشارتة، استثمربالتعاو و وخلق فرص العمل.  األغذيةف: إنتاج  االنخراطأجل 

 تنميةأدى الجمع بين و األراض: لتوفير األراض: الزراعية للشباب والنساء المعدمين.  تنمبةف:  البرنامج
 المزارعين الشباب والمزارعات إلى مضاعفة المتطورة التتنولوجياتج واستخدام إلنتاغراض ااألراض: أل
 .للمخرجات

 لعب. التنميةشركاء  اتفاقيات التمويل المشترك مع القطاع الخاص و عقددور الوساطة ل البرنامجيلعب  -21
شرتة رائدة ف:  ، وه:الدولية  Olamة بين المزارعين المشارتين وشرتةشراتدور الوساطة إلرساء  البرنامج

االئتمان غير تقديم  تضم، والت: لمزارعين المشارتينالنخراط اشروط تنافسية  Olamضعت و السوق. و 
تانت رغبة و التجميع القريبة. الجمع/وتوفير مراتز  ،ي، والتمويل المشترك لخدمات اإلرشاد الزراع:النقد

Olam  الت: جعلت األسعار ملاالعو من جزًءا  سعرا عادال تحد أدنىف: إنشاء آلية تسعير مرنة تضمن 
. وتنتيجة لهذه وسطاء الجملةغيرهم من ب مقارنة البرنامج ن المشارتين ف:لمزارعيلتنافسية للغاية بالنسبة 

 Mitsubishi Motorsمليون دوالر أمريت: من شرتة  0.3قدره  موازتمويل مشترك  البرنامج ضمن، شراتةال
 2نقدية بلغت واستقطب البرنامج قروضا غير المشارتة.  المحلية عية للمجتمعاتلتوفير البنية التحتية المجتم
للحصول على مدخالت  أصحاب الحيازات الصغيرة لدعم المزارعين وسطاء الجملةمليون دوالر أمريت: من 

 اإلنتاج.

إلرشاد يدة ل: )أ( سياستها الجدوضعوذلك من أجل  في مجال السياساتدعم ا لوزارة الزراعة  البرنامج قدم -21
؛ )ج( األوامر التنفيذية العتماد األوزان يم لتتبع تدخالت مشاريع التنمية؛ )ب( إطار للرصد والتقيالزراع:

 ف: تسويق المنتجات. المعياريةوالمقاييس 
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تشير األدلة  .ة ونظام إدارة النتائج التشغيليةاستعراض منتصف المدالمرحلية عن اإلشراف/ تقاريرالأحدث  -22
ج للتخر  يجري تمتينهم ، والنساء والشبابأصحاب الحيازات الصغيرةأسر  أنإلى  األدواتمن هذه  المستقاة

. 6ل صن أم 5 هو والوصول االستهدافف:  البرنامجن أداء بالتال: فإو ،إلى األعمال التجارية الزراعية
ب صحاأاب: علی يجل إبشکر ثؤي البرنامجن بأ وخلصت إجراءات التقدير البيئ: والمناخ: واالجتماع:

معدل  وصل، 2018يوليو  30خ. واعتباًرا من لمناا الصمود ف: وجهعلی  قدرتهمء بنامع  رةلصغيزات الحياا
طوال  تانت جودة اإلدارة المالية متناسقةو من مبلغ القرض.  ف: المائة 77.4إلى للبرنامج صرف اإلجمال: ال

ف: الوقت  الخاصة بالبرنامج مراجعات الحسابات ووردت. 6من أصل  4 بلغ تصنيفب، فترة تنفيذ البرنامج
دوق لصنروض اق واردمن لمائة ماف:  3ل: واح ا ستخدمتن، آلاحتى و. شروط ةأيلها  تالمحدد وليس

 ز.ممتاءة کفادل علی معدل مما ي، (للتشغيف اتکاليو /العالواتبتروالررة )المتکف التکاليتمويل ال

 البيئي والمناخيإجراءات التقدير االجتماعي و  – سابعا

برنامج مصنفا على أنه ال ما يزال، إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: ف: الصندوقتماشيا مع  -23
تحديد . وتم السلبيةثار البيئية القليل من اآل ، مما يعن: أنه من المحتمل أن يتسبب ف:  باءالفئة من 

من خالل بناء قدرات  والذي سي خفف، وء التسييرس( 1إلدارة البيئية واالجتماعية: )اخطرين يواجهان 
، والت: ينبغ: عات المتزايدة على موارد األراض:( النزا2؛ )المصلحة وتعزيز منظمات المزارعينأصحاب 

ستثمر وباإلضافة إلى ذلك، لن يتخفيفها من خالل تشجيع ممارسات اإلدارة المستدامة لألراض: والمياه. 
مترا، ف: المناطق  15ة عالية المخاطر مثل السدود الت: يزيد ارتفاعها عن ف: البنية التحتي البرنامج

، وف: واألراض: الرطبةهتتار  100 الت: تتجاوز مساحتهاالمفتوحة  األراض:ف: و ، الرعاةلهجوم المعرضة 
تامل بال التمويل اإلضاف:األنشطة المقترحة ف: إطار  وتتماشىتم.  10 الت: يتجاوز طولها المتجاورة الطرق

دارتها، مع الترتيز على لى األراض: : ف: الصندوق. ويعزز البرنامج الحصول عمع سياسة األراض وا 
 ، واآلفات واألمراض.النساء والشباب، وخصوبة التربة

المناطق الت: يتدخل فيها  ظهروت  . المناخ لمخاطردوق لصنف اف: تصني ص نف البرنامج ف: درجة "أعلى" -24
، فه: ال تخلو تمامًا من مخاطر التوارث ذات الصلة بالمناخ. ومع ذلك يتعلق اأقل فيممخاطر  البرنامج

 الذتية ةطنشاألذ ف: تنفيرة لصغيزات الحياب اصحان أعيزارلماإلضاف: ل ايولتمم اعدسي، بالتال:بالمناخ. و
جتماعية، الابيئية و الدارة إلإطار اط بق تحليل أساس: لمخاطر المناخ و  ا جري، . وباإلضافة إلى ذلكمناخيا

، لضمان أن تخفف أنشطة البرنامج من أي آثار بيئية سلبية ف: يا مع المبادئ التوجيهية للصندوقشاتم
خطط اإلدارة البيئية إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يتضمن و يجابية. وأن تخلف آثارا إمنطقة البرنامج 

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  يعرض ،: محتمل تم تحديدهبيئ: ومناخ أثربالنسبة لتل و والرصد. 
ات الميزانية. ومتطلب ،، ومؤشرات األداء)والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذها(، وتدابير التخفيف األهميةتصنيف 

وعلى نحو أمثل المواد التيميائية  استخدام سييسر الدعم الذي يقدمه البرنامج فإن، وباإلضافة إلى ذلك
 . دة محدودة ف: انبعاثات غازات الدفيئة، مما يضمن زياالزراعية
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 الرصد والتقييم -منا  ثا
 قحتن  عقب األداء الجيد للبرنامج، والوساطة الناجحة ف: الشراتات بين القطاع العام والقطاع الخاص،  -25

منتج من  45 000إلى  15 000نتقال من باال، من السنة الثانية المتعلقة بالوصول ابتداء البرنامجأهداف 
إدارة النتائج إدخال نظام  وعقبصغيرا.  مجهزا 7 689إلى  1 600ومن  الحيازات الصغيرة أصحاب

 :2017ف: عام  للبرنامج، تم إدخال ما يل: ف: اإلطار المنطق: التشغيلية ومؤشرات الصندوق األساسية
 التي جرى تعديلها لبرنامجهداف الرصد والتقييم لمؤشرات/أ مؤشر الصندوق األساسي 

تأهيلها بحلول السنة  إعادةالطرق أو تشييد ة األسواق: تنمي 1
 الثالثة للبرنامج

تم من الطرق المؤدية إلى األسواق  300تشييد أو إعادة تاهيل 
 بحلول السنة السادسة للبرنامج

 من أنظمة مياه الشرب او إعادة تأهيلها أنظمة 108تشييد  تشييد أنظمة مياه الشرب او إعادة تأهيلها 2
هيلها بحلول السنة الثالثة إعادة تأييد مرافق التجهيزأو تش 3

 للبرنامج
عادة تأمرافق من مرافق التجهيزأو  108تشييد  هيلها بحلول السنة ا 

 الثالثة للبرنامج
تشييد مخازن السلع/مراتز التعبئة على مستوى القرية الخاصة  4

 بمنظمات المزارعين بحلول السنة الثالثة للبرنامج
من مخازن السلع أو األسواق/مراتز التعبئة الخاصة  450تشييد 

بمنظمات المزارعين على مستوى القرية بحلول السنة الثالثة 
 للبرنامج

إدارة عدد من مجموعات التجهيز مرافق التجهيز واستفادتها  5
 منها

مجموعة من مجموعات التجهيز مرافق التجهيز  30إدارة 
 واستفادتها منها

لمروية وزراعتها خالل موسم الجفاف تنمية األراض: ا 6
 )بالهتتارات(

 هتتار من األراض: المروية خالل موسم الجفاف  3 000زراعة 

شخص على ممارسات وتتنولوجيات إنتاج  45 000تدريب  تدريب األشخاص على ممارسات وتتنولوجيات اإلنتاج 7
 المحاصيل

 تكاليف البرنامج وتمويله – تاسعا  
. المستقطبة الموازية ت، بما ف: ذلك جميع التمويالمليون دوالر أمريت: 238.5مجتمعة  امجبرنتبلغ تتلفة ال -26

 51، أي مليون دوالر أمريت: 122.1 بقيمةأتبر حصة  علىالزراعية(  سواقاأل)تنمية  1المتون ويسيطر 
 53األصل: ) البرنامجأتبر حصة ف: على أيضا  يسيطر المتون وتان هذاف: المائة من إجمال: التتاليف. 

ف: المائة من إجمال:  36( بنسبة تعزيز إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة) 2المتون  هيتبعو ف: المائة(. 
الت: خ صصت  ف: المائة 33 أعلى بقليل من نسبة :، وهدوالر أمريت:مليون  85.7، أي ما يعادل التتاليف

 13( هتنسيقامج و ن)إدارة البر  3 خصص للمتونالممليون دوالر  30.6األصل:. ويمثل مبلغ  البرنامجف:  له
 ف: المائة من مجموع التتاليف.

 لبالغةا لتکلفةا جمال:إ نم، ألصل:ا ملتصميا ف:: نامجرلبا وخطة تمويل/المشاركة في تمويل تيجيةراستا -27
مبلغ و  تقرض يک:رمأ رالدو ونملي 74.4 مبلغ تقديم علی دوقلصنا قف، وايک:رمأ رالدو ونملي 101.6

 دمسيق، كلذ لیإ باإلضافةأدناه. و ين. ويرد التمويل األصل: ف: الجدولتمنحة يک:رمأ رالدو ونليم 0.5
ما يل::  اإلضاف:. وسيشمل التمويل تتمويل إضاف: يک:رمأ رالدو ونملي 89.1 بمبلغ ضاًرق دوقلصنا
مليون دوالر  5.8ف: شتل رسوم وضرائب مفروضة ) من الحتومة االتحادية النيجيريةالنظير التمويل ( 1)

مليون  0.6المحلية ) مناطق الحتومةومن  ،دوالر أمريت:( نمليو  12.3المشارتة ) ومن الواليات، أمريت:(
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مليون دوالر  15) القطاع الخاصلمدخالت غير النقدية من ل وسطاء الجملة ( تمويل2؛ )دوالر أمريت:(
من المؤسسات  قروض( 3؛ )مريت:(مليون دوالر أ 2.3أمريت:( والدعم المقدم من منظمات األعمال )

( 4؛ )(مليون دوالر أمريت: 2.5) المشروعاتحشدتها مجموعات  ومدخرات، أمريت:( الرمليون دو  2المالية )
 قعولمتا مکرالمتا ركلمشتا ليولتما ليشکمليون دوالر أمريت:(. و 7.2النقدية )العينية/ المستفيدينمساهمات 
. ويرد دوقلصنالذي سيقدمه ا اإلضاف: ليولتما نم لمائةا ف: 60 يک:رمأ رالدو ونملي 43.6 لبالغاتقديمه و 

 ، إلى جانب التمويل األصل:.ملخصا لخطة التمويل اإلضاف: 2.2و 1.2الجدولين  ف:



 

 

E
B

 2
0
1

8
/1

2
5
/R

.3
5

 

1
0

 

 1الجدول 
 التمويل ةهجو مكون تكاليف البرنامج حسب ال

 الدوالرات األمريتية( آالف)ب
 

 
 المتونات

قرض الصندوق 
 *األصل:

دوق منحة الصن
 األصلية

مساهمة الحتومة 
 أاألصلية*

مساهمة المستفيدين 
 *األصلية

مساهمة الحتومة  قرض الصندوق اإلضاف:
 باإلضافية

مساهمة المستفيدين 
 اإلضافية

مساهمة الجهات المشارتة 
 جف: التمويل اإلضافية

 المجموع

 % المبلغ % لمبلغا % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ %   المبلغ % المبلغ % المبلغ

األسواق ألف. تنمية 
                                     الزراعية

دعم سالسل القيمة وروابط 
  32    600 14     السوق

         
-       -         2 000        4         400       1        3 823        8          201    0.44        7 200  

  
15.92       17 000  

  

37.59       45 224     19  

  36    700 27      لألسواق البنية التحتيةدعم 
         
-       -         7 900       10         800       1       37 260      48        3 262       4           -        -            -        -        76 922    32  

  35    300 42     المجموع الفرعي
         
-       -         9 900        8        1 200       1       41 083      34        3 463       3        7 200       6       17 000       14      122 146     51  

تعزيز إنتاجية أصحاب باء. 
                                     الحيازات الصغيرة

  9     600 2       دعم منظمات المزارعين
       
400       1        1 000        3           -   

    - 
       13 390      44       10 324     34           -        -         2 500       8       30 215     13  

 أصحاب يةدعم إنتاج
  43    900 23     الحيازات الصغيرة

         
-       -         4 700        8         900       2       22 523       41         1 185       2           -        -         2 300       4       55 508    23  

  31    500 26      المجموع الفرعي
       
400    0.47        5 700        7         900       1       35 913      42        11 510      13           -        -         4 800       6       85 723    36  

إدارة البرنامج  –جيم 
  18    600 5       وتنسيقه

        
100    0.33        9 000    29.38           -   

    - 
       12 100    39.50        3 832  

  
12.51           -        -            -        -       30 632     13  

  31    400 74      مجموع تكاليف المشروع
        
500    0.21      24 600     10.3        2 100    0.9       89 097    37.4       18 804    7.9        7 200    3       21 800     9.1      238 501    100  

 على النحو الذي عدلت به حسب تحرتات سعر الصرف منذ تاريخ الموافقة األصلية. *

                                                      
 مليون دوالر أمريت:(. 4.3المشارتة ) ، ومناطق الحتومة المحليةمليون دوالر أمريت:( 10.4شارتة )الم والواليات، مليون دوالر أمريت:( 9.9يجيرية )الن االتحاديةالحتومة  أ

 مليون دوالر أمريت:(. 0.6المشارتة ) ومناطق الحتومة المحلية ،مليون دوالر أمريت:( 12.4)شارتة الم والواليات، مليون دوالر أمريت:( 5.8يجيرية )الن االتحاديةالحتومة  ب
 .مليون دوالر أمريت:( 2.5ها )تم حشدالت: مدخرات الدوالر أمريت:( و  مليون 2مالية )المؤسسات ال، و مليون دوالر أمريت:( 2.3) الخاصة مؤسساتال، و مليون دوالر أمريت:( 15ع الخاص )من القطا وسطاء الجملة ج
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 2الجدول 
 وجهة التمويلتكاليف البرنامج حسب فئة اإلنفاق 

 )آالف الدوالرات األمريتية(
 
 

 المتونات

قرض الصندوق 
 *األصل:

صندوق منحة ال
 األصلية

مساهمة الحتومة 
 أاألصلية*

مساهمة المستفيدين 
 *األصلية

مساهمة الحتومة  قرض الصندوق اإلضاف:
 باإلضافية

مساهمة المستفيدين 
 اإلضافية

مساهمة الجهات المشارتة 
 جف: التمويل اإلضافية

 المجموع

 المبلغ % المبلغ %   لمبلغا % المبلغ % المبلغ المبلغ % المبلغ %   المبلغ % المبلغ % المبلغ
                   التكاليف التشغيليةأوال. 
 29.2 587 69 - - - - 2.5 713 1 57.4 975 39 - - 5.9 100 4 - - 34.2 800 23 األشغال المدنيةألف. 
المرتبات والمعدات باء. 

المدخالت والمواد و 
 9.1 676 21 10.6 300 2 - - 9.0 951 1 22.7 925 4 - - 9.2 000 2 - - 48.4 500 10 الزراعية
التدريب والمساعدة جيم. 

التقنية ومقدمو الخدمات 
 28.6 221 68 3.7 500 2 - - 16.4 165 11 44.1 057 30 - - - - 0.7 500 35.2 000 24 والدراسات وحلقات العمل
 20.5 965 48 34.7 000 17 14.7 200 7 1.3 616 22.6 049 11 1.0 500 - - - - 25.7 600 12 دال. أموال المنح النظيرة

مجموع التكاليف 
 87.4 450 208 10.5 800 21 3.5 200 7 7.4 445 15 41.3 005 86 0.2 500 2.9 100 6 0.2 500 34.0 900 70 التشغيلية

                                 التكاليف المتكررةثانيا. 
 9.4 335 22 - - - - 11.4 550 2 8.0 785 1 - - 74.3 600 16 - - 6.3 400 1 الرواتب والعالواتألف. 

باء. نفقات تجهيز 
 3.2 716 7 - - - - 10.5 810 16.9 306 1 20.7 600 1 24.6 900 1 - - 27.2 100 2 المتاتب والصيانة

 12.6 051 30 - - - - 11.2 360 3 10.3 092 3 5.3 600 1 61.6 500 18 - - 11.6 500 3 مجموع التكاليف المتكررة
                   

 
 100 501 238 9.1 800 21 3 200 7 7.9 804 18 37.4 097 89 0.9 100 2 10.3 600 24 0.21 500 31 400 74 المجموع

 * على النحو الذي عدلت به حسب تحرتات سعر الصرف منذ تاريخ الموافقة األصلية.
 

                                                      
 مليون دوالر أمريت:(. 4.3مليون دوالر أمريت:(، ومناطق الحتومة المحلية المشارتة ) 10.4مليون دوالر أمريت:(، والواليات المشارتة ) 9.9الحتومة االتحادية النيجيرية ) أ

 مليون دوالر أمريت:(. 0.6مليون دوالر أمريت:(، ومناطق الحتومة المحلية المشارتة ) 12.4لمشارتة )مليون دوالر أمريت:(، والواليات ا 5.8الحتومة االتحادية النيجيرية ) ب
 .مليون دوالر أمريت:( 2.5) مليون دوالر أمريت:( والمدخرات الت: تم حشدها 2مليون دوالر أمريت:(، والمؤسسات المالية ) 2.3مليون دوالر أمريت:(، والمؤسسات الخاصة ) 15وسطاء الجملة من القطاع الخاص ) ج
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 يراإلدارة المالية والتوريد والتسي - عاشرا  
على أنها متوسطة.  اإلدارة الماليةمخاطر  متيّ وق  . لإلدارة المالية يحتوي البرنامج على ترتيبات مناسبة -28

 تقد اعتمد ابأنه ضماناتالمشارتة الجديدة عندما يتلقى الصندوق  الواليات على وست صرف األموال فقط
وتخصيص ، اإلدارة المالية: ين فصخصمت نموظفيتعين بما ف: ذلك  - اإلدارة الماليةنفس ترتيبات 

 جلست س ،اءات المالية. وعالوة على ذلكجر إلودليل ا، ةالنظير  واألموالللصندوق  منفصلين ألموال حسابين
فيما يتعلق  للقطاع العام سبة الدوليةعايير المحالممحاسبية وفقا ال البرمجيات حزمة منجميع المعامالت ف: 

 نم زءکج ،نمستقلي مراجعين ةطسواب ياًوسن إلضاف:ا ليولتما حساباتوست راجع  .ألساس النقدي للمحاسبةبا
 .دوقلصنا ف: الحسابات لمراجعة جيهيةولتا دئلمباوا ليةدولا جعةرالمر المعايي فقاًو ،نامجرللب لکل:ا ليولتما

 دوقللصن ألصل:ا ليولتما بجوبم فةرولمصا والألما نم طفق لمائةا ف: 4 حتى اآلن ا ستخدمت: ءةلکفاا -29
 .البرنامج بتفاءة ذتنفيو رالستثماا فتکالي طسومت ضنخفاا لیأدى إ مما، ررةلمتکا فتکاليلل

وجود و  دوقلصنا ف: ديورللت جيهيةولتا دئبالمبا زاماللتا دمع لشک ف: التوريد ف: دلفساا رهظي دق: ديورلتا -31
( بناء 1لى ما يل:: ). وسيتم التخفيف من هذه المخاطر بالتشديد عدةيدلجا تالياولا ف:وظم دراتقف:  وةفج

الوتالة الوطنية لمتافحة و . والعقوباتوالتدريب  ف( الرصد المنتظم والرقابة واإلشرا2؛ )التوريدموظف:  قدرات
 للمساعدة. لتقديم ( مستعدةمفوضية الجرائم االقتصادية والماليةالفساد )

توى االتحادي ووحدة إدارة برنامج وحدة إدارة البرنامج الوطنية على المسنفس : سيحتفظ البرنامج بالتسيير -31
برنامج الفرص االستراتيجة القطرية المستند تماشيًا مع توصيات و مشارتة.  واليةف: تل  على مستوى الوالية

مال: ال ف: الشمول، سيتم إضافة خبير استعراض منتصف المدة الخاص بالبرنامجنيجيريا و ف: إلى النتائج 
التغذية ف: تل والية.  مسؤول ف: ينع  وسي  ، وحدة إدارة البرنامج الوطنيةالتغذية إلى  ف: اثنين ناختصاصييو 

 ف: يةذلتغا جماإد رتيسي نع الًؤومسوحدة إدارة البرنامج الوطنية ل لتابعا يةذلتغا قيرف ونسيک کما
 برنامج التأقلم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزراعية، أي يارنيجي ف: رىألخا دوقلصنا راتستثماا
 .ع المشروعات األسرية لتحسين سبل العيشمشرو و 

ف: فالبرنامج.  لتوسيع نطاقخطوات لضمان االستعداد وحدة إدارة البرنامج الوطنية : اتخذت لتنفيذا جاهزية -32
وفير والصندوق لت الحتومة االتحادية النيجيريةإلى  التزاما ماليا( قدمت الحتومات المحلية 1تل والية: )

مرافق  وج هزت، البرنامجموظف:  تعيينلجنة لإلشراف على  أ نشئت( 2؛ )رنامجلتنفيذ الب ةنظير  أموال
المزارعين.  تسجيلويجري المحلية المشارتة  مناطق الحتومة ح ددت( 3؛ )برامجال حساباتف تحت و  ،المتتب

 جيةتيراستا نضم يةذلتغوا لمال:ا الشمول متعمي لتسهيل القاعدي لبالعم ا ضطلع ، التقن: وىلمستا علیو
وحدة إدارة  البرنامج منالمال: ف: المناطق المستهدفة  الشمولتقن: لمستوى . وقد ساعد تقييم نامجرلبا

على للتغذية   المراعيةلسلسلة القيمة  وأ جري تحليلالمال:.  للشمولف: وضع استراتيجيات البرنامج الوطنية 
 البرنامج لتعميم التغذية. يعززهامجموعة من الخيارات الت: يمتن أن  ألرز والتسافا وقدم
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 التعديالت المقترحة على اتفاقية تمويل البرنامج -حادي عشر 

البرنامج من أجل ب لخاصةا ليولتما تفاقيةا ست عدل، إلضاف:ا ليولتما علی ذيلتنفيا سلمجلا فقةوابم هناًر -33
ثالث اليات والال( تعتس إدراج 2) ؛إلضافيةا واردلما لليشم دوقلصنا ليوتم صتخصي ( تراجع1): أن
البرنامج  إنجازموعد  تمدد( 3؛ )البرنامج منطقةمحلية ف: ال من مناطق الحتومة  منطقة 33وجديدة ال
 .جديدة إنفاق فئة ولن تنشأ أيلمدة ثالث سنوات.  القرض غالقوا  

 الوثائق القانونية والسند القانوني - ثاني عشر
والصندوق الدول: للتنمية مهورية نيجيريا االتحادية جين سيشتل التعديل على اتفاقية التمويل الحالية ب  -34

، بمجرد المقترح إلى المقترض اإلضاف: الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل
 توقيعها من الطرفين.

دول: من الصندوق التلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة نيجيريا االتحادية جمهورية و  -35
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -36 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير  اإلقراض

 التوصية -ثالث عشر

 المقترح بموجب القرار التال:: اإلضاف: المجلس التنفيذي على التمويلأوص: بأن يوافق  -37

 ةً تسعتعادل قيمته  مختلطةبشروط قرضًا ريا االتحادية يجمهورية نيجيقدم الصندوق إلى : أن قـرر
يخضع ألية شروط  أنعلى ( دوالر أمريت: 89 100 000)دوالر أمريت:  مائة ألفمليونا و  وثمانين
 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتام

 
 وير أنغبجيلب

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Appendix I Updated Logical Framework Incorporating Additional Financing

Results Hierarchy Indicators Name Baseline Design
Target

End Target
(Current)

End
Target
with AF

Status of
Performance
as at MTR

Means of Verification Assumptions

Source Frequency Responsi-
ble

Outreach Individuals receiving
programme services
(men/women)

0 17 4893 53 480 4 100 0005 34 9576 Progress Reports
SM Reports MTR
PCR Baseline

Periodic
Annual

PMU Farmer Organizations are
functional

Estimated number
of household
members - CORE
1.b

0 108 800 320 880 600 000 351 636 Progress Reports
SM Reports MTR
PCR Baseline

Periodic
Annual

PMU Farmer Organizations are
functional

Project Goal: Rural
poverty reduced
food security
increased and
accelerated
economic growth
achieved on a
sustainable basis

HH below the
poverty line in target
LGA (below US$
2.00/day)

100% 15% 15% 20% NA – until
impact study
is conducted

Progress Reports
SM Reports MTR
PCR Baseline

Twice per
programme
life

PMU Government continue to
support the import
substitution policy on
cassava and rice value
chains

Programme
Development
Objective: Incomes
and food security of
poor rural HH
engaged in
production
processing and
marketing of rice
and cassava in the
targeted LGAs of the
6 targeted states
enhanced on a
sustainable basis

% of VCDP
supported
beneficiaries
(smallholder
farmers processors
and marketers)
have increased their
real agricultural
income (by average
25%)

0% 50% of
104 880

50% of
320880

50% of
600 000

53%
beneficiaries
increased
their income
by 74%

Baseline
Supervision
mission report
Impact Survey.
PCR.

Periodic
Annual

PMU Government continue to
support the import
substitution policy on
cassava and rice value
chains

% increase in
number of HH asset
index

0% 10% 10% 10% NA – until
impact is
conducted

Baseline
Supervision
mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Government continue to
support the import
substitution policy on
cassava and rice value
chains

% reduction in
prevalence of child
malnutrition

NA
25% 25% 30% NA – until

impact study
is conducted

Baseline
Supervision
mission report
Impact Survey.
PCR.

Periodic
Annual

PMU There is policy support for
HH use of fortified
cassava variety and
consumption of micro-
nutrients

3 15,000 Producers, 1680 processors, 800 traders, which is 17480 direct HH beneficiaries or 108,880 persons at 6 persons/HH
4 45,000 Producers, 7680 processors and 800 traders, which is 53,480,000 direct HH beneficiaries or 320880 at 6 persons/HH
5 91,000 producers, 8000 processors, 1,000 traders, which is 100,000 direct HHs beneficiaries or 600,000 persons at 6 persons/HH
6 34,957 comprising 24,000 farmers and 3,710 processors and 7,247youth in agri-enterprise
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Results Hierarchy Indicators Name Baseline Design
Target

End Target
(Current)

End
Target
with AF

Status of
Performance
as at MTR

Means of Verification Assumptions

Outcome 1.1:
Increased value
addition and access
to markets realized
by beneficiary
smallholder farmers
as well as small and
medium-scale
processors

No of supported
rural enterprises or
smallholders
reporting an
increase in profit –
Core 2.2.2

0 10 000 40 000 70 000 32 000 Off-takers VCDP
Report

Periodic
Annual

PMU Government continue to
support the import
substitution policy on
cassava and rice value
chains; Offtakes are
available

% of cassava and
rice produced by
smallholder farmers
sold to markets

0 75% 75% 80% 70% produce
is marketed
for rice and
40% for
cassava

Off-takers VCDP
Report

Periodic
Annual

PMU Government continue to
support the import
substitution policy on
cassava and rice value
chains

% of farmers and
processors
accessing value-
chain financing

0% NA NA 60 % of
99 000
(59 400)

New indicator
to mainstream
financial
inclusion

Off-takers VCDP
Report

Periodic
Annual

PMU Financial products
adapted to target groups;
and Favourable policy
climate exit for the Value
chain actors to invest

Output 1.1.1
Improved market
linkage and
increased market
information

No of smallholders
using market
information

25 32 080 32 080 50 000 5 994 VCDP Reports PMU Private sector and
Government continue to
support MIS

Outcome 1.2:
Demand-driven
infrastructure
investments for
improved access to
markets realized and
sustainably
managed by the
beneficiary
organizations

No or market
processing or
storage facilities
constructed or
rehabilitated –
CORE 2.1.6

0 108 108 148 20 VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU

Service providers
(constructors) are
available in the
programme area.

% of smallholders
adopt improved
processing &
storage technique

0% 50 50% 60% 70% Baseline
Supervision
mission reports
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU
Improved processing
technologies are continue
to be available and
affordable

No of processing
groups reporting
improved
processing facilities
– CORE 2.2.6

0 450 450 515 129 (27
market facility
and 102
commodity
stores)

VCDP Reports
SM mission
reports Impact
Survey. CR.

Periodic
Annual

PMU Service providers
(constructors) are
available in the
programme area.

Output 1.2.1
Enhanced and
sustainable access
to rural
infrastructure

Km of market road
constructed or
rehabilitated

0km 120 300 420 135 KM VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Service providers
(constructors) are
available in the
programme area.

No of Drinking water
systems
constructed or
rehabilitated

0% 108 108 158 32 Drinking
water points

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Water table allows for the
sinking of boreholes
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Results Hierarchy Indicators Name Baseline Design
Target

End Target
(Current)

End
Target
with AF

Status of
Performance
as at MTR

Means of Verification Assumptions

% of targeted
processors
(18cluaters/state)
have been
supported with at
least one piece of
equipment

0% 60% of
108

clusters
(65)

60% of
108
(70)

65% of
162

(105)

54%
(58)

Baseline
Supervision
mission reports
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU
Improved processing
technologies are continue
to be available and
affordable

No of market
processing or
storage facilities
constructed or
rehabilitated

0 450 450 515 129 (27
market facility
and 102
commodity
stores)

VCDP Reports
SM mission
reports Impact
Survey. CR.

Periodic
Annual

PMU Service providers
(constructors) are
available in the
programme area.

No of processors
trained in
recommended
technologies

255 1680 7 680 8000 3 710
processors
trained

VCDP Reports
SM mission
reports Impact
Survey. CR.

Periodic
Annual

PMU Service providers
(constructors) are
available in the
programme area.

Outcome 2.1:
Farmers'
organizations (FOs)
in programme areas
effectively serve
their members

No of Target FO
legally registered
with the Department
of Cooperatives

558 750 2 250 4 550
(20
farmers/
group)

3036
cooperatives
registered

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Enabling policy
environment that supports
farmers registration

No of Supported
FOs strengthened
and keep good
record strong
business plans
generating profit
linked to finance
etc.

0 750 2250 4550 NA- until PY5 VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Availability of skilled
service providers

Output 2.1.1:
Capacity of FOs
strengthened

No of supported
rural producers’
organizations
members reporting
new or improved
services provided
by their
organization7

CORE 2.2.4

0 750 2 250 4550 1748 FOs VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Presence of credible input
dealers to provide the
service

No of rural
producers’
organizations
supported CORE
2.1.3

558 750 2 250 4450 1748 FOs VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Availability of skilled
service providers

No of farmers
trained in crop
production practices
and technologies

996 15 000 45 000 63 700
(70% of
91000
farmers)

24 000
farmers

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Experienced service
providers are exist

7 The services include, good governance training for group leaders, business planning, good agronomic practices, etc.
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Results Hierarchy Indicators Name Baseline Design
Target

End Target
(Current)

End
Target
with AF

Status of
Performance
as at MTR

Means of Verification Assumptions

(RIDE for ORMS:
1.1.4)

Outcome 2.2:
Production and
productivity of
smallholder rice and
cassava farmers in
the programme
areas increased (MT)

Irrigated land
developed and
cultivated during the
dry season (Ha)

362ha 3 000 3 000 4 400 1562 hectares VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Experienced service
provider are available;
and government policy
continue to support import
substitution for rice

% Increase in yields
for irrigated rice per
ha FROM 2mt/ha
baseline

2MT/ha
(Rice)

10mt.ha
(cassava)

4MT
(100%)

4 MT
(100%)

5MT
(150%)

4.5mt
(80%)

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Yield enhancing varieties
are available

% increase in rice
and cassava
produced by target
smallholder farmers
(separated by male
female and youth)

NA 20mt
(50%)

20mt
(50%)

20mt
(60%)

25mt
(52%)

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Yield enhancing varieties
are available

NO of Target FOs
have adopted at
least one
technology
promoted by the
programme

558 525
(70% of

750)

1575
(70% of

2250)

3185
(70% of

3185

888 FOs (17
750 farmers)

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Periodic
Annual

PMU Improved processing
technologies are available
and affordable

% of beneficiaries
are provided with
targeted support to
improve their
nutrition

0% NA NA 50% New indicator
to mainstream
nutrition

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR.

Annual Available of nutrition
fortified varieties; Stable
political/ macroeconomic
environment

% of poor
smallholder farmers
are supported in
coping with the
effects of climate
change

0% NA NA 70% of
91 000

(70 000)

New indicator
to mainstream
climate
change

VCDP Reports
SM mission report
Impact Survey.
CR

Annual There is policy support to
climate change
adaptation; Agricultural
insurance schemes are
available; Successful
public – private -
partnership


