
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذيالسادةمذكرة إلى

  :األشخاص المرجعیون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنیة

Samuel Eremie  

مدیر البرنامج القطري

39+هاتف:رقم ال 06 5459 2079  
  s.eremie@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال

Deirdre McGrenra

  مدیرة مكتب شؤون الهیئات الرئاسیة

+رقم الهاتف:  39 06 5459 2374  
  gb_office@ifad.orgالبرید اإللكتروني: 

الدورة الخامسة بعد المائة- المجلس التنفیذي 

  2012أبریل/نیسان 4-3، روما

للموافقة

  
  
  
  

  

  

  رئیس الصندوقتقریر

  إلىمقترح تقدیمهقرضبشأن 

  من أجلجمهوریة كینیا

إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیامشروع

  

Document: EB 2012/105/R.11/Rev.1

A
Agenda: 7(b)(i)

Date: 3 April 2012

Distribution: Public

Original: English



  EB 2012/105/R.11/Rev.1

i

  المحتویات

iiiالبلدفيالصندوقعملیاتخریطة

ivالتمویلموجز

1بالموافقةتوصیة

1المنطقيواألساساالستراتیجيالسیاق–أوال

1الفقروسیاقوالریفیةیةالقطر التنمیة–ألف

  الفرصوبرنامجالحكومیةاألولویاتمعوالمواءمةالمنطقياألساس–باء

1النتائجإلىالمستندالقطریةاالستراتیجیة

2المشروعوصف–ثانیا

2المستهدفةوالمجموعةالمشروعمنطقة–ألف

2للمشروعاإلنمائيالهدف–باء

2النتائج/المكونات–جیم

3المشروعتنفیذ–ثالثا

3النهج–ألف

3التنظیمياإلطار–باء

4المعرفةوٕادارةوالتعلموالتقییم،والرصدالتخطیط،–جیم

4والتسییروالتوریدالمالیةدارةاإل–دال

5اإلشراف–هاء

5وفوائدهوتمویلهالمشروعتكالیف–رابعا

5المشروعتكالیف–ألف

5المشروعتمویل–باء

6االقتصادیةوالجوانبللفوائدموجزتحلیل–جیم

7االستدامة–دال

7أثرهاوتخفیفالمخاطرتحدید–هاء

8لمؤسسیةااالعتبارات–خامسا

8الصندوقلسیاساتاالمتثال–ألف

8والتنسیقالمواءمة–باء

9النطاقوتوسیعاالبتكارات–جیم

10السیاساتفياالنخراط–دال

10القانونيوالسندالقانونیةالوثائق–سادسا



  EB 2012/105/R.11/Rev.1

ii

11التوصیة–سابعا

  الملحق

  12اتفاقیة التمویل المتفاوض علیها

  الذیل

اإلطار المنطقي



  EB 2012/105/R.11/Rev.1

iii

  البلدالصندوق في خریطة عملیات

  

  كینیا

  العملیات التي یمولها الصندوق

تقریر رئیس الصندوق

أو التخوم أو إن التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق فیما یتعلق بترسیم الحدود

  .بهاالسلطات المختصة 

الزراعیةالصندوق الدولي للتنمیة المصدر: 



  EB 2012/105/R.11/Rev.1

iv

  جمهوریة كینیا

  لعلیاإدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا امشروع

  التمویلموجز 

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق المؤسسة الُمباِدرة:

جمھوریة كینیا :قترضالم

میاه والريوزارة ال الوكالة المنفذة:

ملیون دوالر أمریكي68.84 التكلفة الكلیة للمشروع:

  33.0ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 21.25

تقریبًا)ملیون دوالر أمریكي 

  الذي یقدمه الصندوق:قیمة القرض

  

10مدتهافترة سماحسنة، بما في ذلك40مدة القرض 

واحد في المائة الثالثة أرباع رسم خدمة قدرهسنوات، ویتحمل 

في المائة) سنویا 0.75(

:الصندوقالذي یقدمه شروط القرض 

مانة اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن األحساب 

  الغذائي (حساب األمانة اإلسباني) 

  :الجهة المشاركة في التمویل

ملیون دوالر أمریكي 17.0ملیون یورو (بما یعادل 12.8

  تقریبًا)

  :قیمة التمویل المشترك

  شروط التمویل المشترك:  الصندوقالذي یقدمهنفس شروط القرض 

دوالر أمریكيملیون11.34 :قترضمساهمة الم

ن دوالر أمریكيملیو 7.50 مساهمة المستفیدین:

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق :المؤسسة المكلفة بالتصمیم النهائي

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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  الموافقةبتوصیة 

من أجل ریة كینیاجمهو تقدیمه إلى مقترح البالقرضالمجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  .24، على النحو الوارد في الفقرةإدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیامشروع

إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات لمشروعجمهوریة كینیاإلى قرض مقترح تقدیمه

تانا العلیا

  سیاق االستراتیجي واألساس المنطقيال–أوال 

  ریفیة وسیاق الفقرالتنمیة القطریة وال–ألف

في المائة من 75تنتج راعة الكفاف في حیازات صغیرة، إذز یعتمد اقتصاد كینیا الریفي اعتمادا رئیسیا على- 1

مجموع الناتج الزراعي. ویعیش معظم سكان كینیا في مناطق تتمیز بإمكانات زراعیة تتراوح بین الجیدة 

المناطق ذات من مساحة البلد. ویؤدي تركز السكان في في المائة18والعالیة، وتمثل تلك المناطق حوالى 

ضغوط هائلة على قاعدة الموارد الطبیعیة، مما یؤدي إلى تدهور نوعیة مكانیة الزراعیة العالیة إلىاإل

في 48في المائة، ولكن متوسط الفقر الریفي یبلغ حوالى 46الموارد. ویبلغ معدل الفقر في البلد حوالى 

في المائة في المناطق الهشة وبعض المناطق شبه القاحلة التي تشكل 65فع هذا المعدل إلى المائة، وقد یرت

ومن بین أسبابفي المائة من السكان. 30في المائة من مساحة البلد ویقطنها ما یزید على 80أكثر من 

أكثر من إلىالسكانعددإذ ارتفع–انتشار المستویات المرتفعة من الفقر الریفي ارتفاع معدل نمو السكان 

وشدة االعتماد في سبل الرزق على قاعدة موارد طبیعیة –ثالثة أمثال على مدى العقود الثالثة المنصرمة 

ثیره على الرجال، حیث إن أكثر من تیة الموارد الطبیعیة على النساء أتشهد تآكال سریعا. ویؤثر تدهور نوع

اجات الغذاء والماء وحطب الوقود ألسرهن. النساء یضطلعن بمسؤولیات أكبر في تلبیة احتی

األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة –باء

المستند إلى النتائج 

المدعم المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا ینطوي هذا المشروع على توسیع نطاق- 2

، والذي یهدف إلى ربط االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة ةلصندوق ومن مرفق البیئة العالمیبموارد من ا

وقد خلص بتعزیز سبل الرزق الریفیة في خمسة أحواض نهریة مختارة في منطقة أعالي نهر تانا. 

صى بتوسیع و أداءه جاء مرضیا وأللمشروع المشار إلیه إلى أن2009جري عام االستعراض المرحلي الذي أ

ویرتكز األساس المنطقي للمشروع نطاق المشروع كي یغطي منطقة مستجمعات أعالي نهر تانا بأكملها. 

الجدید على الرباط بین الفقر الریفي وسالمة نظام التوازن البیئي في منطقة مساقط میاه كثیفة السكان تتسم 
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الغة. وینصب التركیز االستراتیجي للمشروع بالهشاشة البیئیة ولها في ذات الوقت أهمیة وطنیة وعالمیة ب

لموارد الطبیعیة. ویتماشى المشروع مع مسودة التنمیة ادارة مستدامة إلعلى إتاحة حوافز تروج ألنشطة

تحقیق نمو "، التي یتمثل الهدف منها في 2030طویلة األجل التي وضعتها كینیا، وهي الوثیقة "رؤیة عام 

الستة ذات األولویة التي یتوقع لها أن اتوتندرج الزراعة ضمن القطاعاقتصادي أعلى وأكثر استدامة.

في المائة في إطار الوثیقة المشار إلیها. كما یتماشى المشروع 10تحقق معدل النمو السنوي المتوخى البالغ 

اءیین الفقر الریفللسكانمع األهداف االستراتیجیة لعمل الصندوق المتمثلة في تحسین تقدیم الخدمات 

ن كینیا الوارد في مذكرة مفاهیم بشأوتحسین دخلهم. ویأتي الدعم المقدم من الصندوق استجابة لطلب

المشروع.

  وصف المشروع–ا ثانی

منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة–ألف

حوضا نهریا تصب جمیعها في نهر تانا. 24كیلومترا مربعا وتشمل 420 17تغطي منطقة المشروع حوالى- 3

5.2مقاطعة ویقطنها 47عددها من مقاطعات كینیا البالغتانا ستاً تغطي منطقة مستجمعات أعالي نهر و 

نصف سكان كینیا كما توفر معظم الطاقة الكهربائیة المولدة من مساقط يملیون نسمة وتوفر الماء لحوال

ا یحیط بها من غابات تعامل المیاه في كینیا. وتضم هذه المنطقة جبل كینیا وحدائق أبیردارس الوطنیة وم

المربع الواحد. أما المجموعة مترنسمة للكیلو 300ن في هذه المنطقة كمحمیات، وتبلغ كثافة السكا

ترتكز سبل رزقها على استخدام ریفیة فقیرةأسرة 000 205المستهدفة من المشروع فیبلغ عددها حوالى 

مل هذه المجموعة المستهدفة مزارعي المحاصیل ذوي الموارد الطبیعیة المتاحة في األحواض النهریة. وتش

الحیازات الصغیرة ومربي الثروة الحیوانیة والرعاة العاملین في الزراعة والصیادین والتجار الریفیین 

واألنشطة المولدة للدخل. ویستند دارة الموارد الطبیعیةمعات المحلیة المنخرطة في أنشطة إومجموعات المجت

ى المرأة إلى إدراك مفاده أن القیود االجتماعیة والثقافیة تعوق مشاركة المرأة في صنع تركیز المشروع عل

نیة حصول المرأة على األرض أنها تعوق إمكاالقرارات على مستوى كل من األسرة والمجتمع المحلي، كما 

  والمدخالت الزراعیة والتكنولوجیا واالئتمان الزراعیین. 

شروع الهدف اإلنمائي للم–باء

یتمثل الهدف الجامع للمشروع في تخفیف حدة الفقر الریفي في منطقات مستجمعات أعالي نهر تانا. أما - 4

) زیادة إنتاج الغذاء والدخل لدى األسر الفقیرة التي تسكن 1الهدفان اإلنمائیان المحددان فیشمالن ما یلي: (

امة للموارد الطبیعیة من أجل توفیر الخدمات ) تحقیق اإلدارة المستد2منطقة المشروع زیادة مستدامة؛ (يف

البیئیة.   

المكونات/النتائج –جیم

كي یتسنى لها إدارة تمكین المجتمعات المحلیة)1تتمثل المكونات األربعة للمشروع ونتائجها فیما یلي: (- 5

وف تتولى أفرقة الموارد الطبیعیة إدارة مستدامة عن طریق بث الوعي وبناء قدرات المجتمعات المحلیة. وس
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سبل الرزق توفیر ) 2تیسیر المشروع القطریة تنفیذ المشروع مستعینة بمقدمي خدمات القطاع الخاص؛ (

إلرشاد الزراعي القائمة على الموارد الطبیعیة، وذلك من خالل التطویر التكنولوجي، واالریفیة المستدامة

سوف یتولى تنفیذ هذا المكون فریق تنسیق المشروع نشطة المولدة للدخل. و هة إلى األموجوتنفیذ منح مناظرة

مستعینا في ذلك بالتقییم المستقل لمقترحات المجتمعات المحلیة والرصد المستقل للعالمات الفارقة في 

، ویشمل ذلك األراضي وموارد إدارة موارد المیاه والموارد الطبیعیة إدارة مستدامة) 3المشاریع الممولة بمنح؛ (

بات عن طریق تنفیذ خطط إدارة المستجمعات الفرعیة، وتنمیة موارد المیاه على مستوى المیاه والغا

، وتقلیص وصون التربة والمیاه، المجتمعات المحلیة، واألعمال التصحیحیة في المواقع البیئیة الساخنة

روابط لمكونالتنازع بین البشر والحیاة البریة عن طریق تنفیذ عملیة التطویق. وسوف تتولى تنفیذ هذا ا

صون م بتدابیر هوفرادى المزارعین الذین یضطلعون في مزارعالروابط المجتمعیة للغابات، و مستخدمي المیاه

حساب أمانة خدمات المیاه مستعینا في ذلك بالتقییم وسوف یتولى إدارة المنحة المناظرة. التربة والمیاه

من أجل كفالة اإلدارة الفعالة والكفء عن طریق هقإدارة المشروع وتنسی) 4المستقل للمقترحات المعنیة؛ (

التنسیق والرصد والتقییم وٕادارة المعرفة.

  تنفیذ المشروع–ا ثالث

  النهج–ألف

وغیره من المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا استنادا إلى الخبرة المستفادة من- 6

ساسیة التي ستتبع في هذا المشروع فیما ج األه، تتمثل الند الطبیعیةالمشاریع المعنیة في مجال إدارة الموار 

في حال التدخالت ذات األولویة على مستوى التنمیة المدفوعة باحتیاجات المجتمعات المحلیةنهج یلي: (أ) 

المجتمع المحلي، وهذه ستتولى تنفیذها مجموعات المجتمعات المحلیة بمساهمات من تلك المجتمعات 

في تكالیف المشروع من أجل كفالة الشعور بملكیة المشروع وكفالة استدامته؛ (ب) اتباع نهج یراعي المحلیة

في تدخالت إدارة الموارد الطبیعیة، وهو نهج یمكن أن یتخطى الحدود اإلداریة من أجل كفالةالتوازن البیئي

على نحو یحقق صالح والدمجالجنسینیقوم على المساواة بین سالمة التوازن البیئي؛ (ج) اتباع نهج 

خالل الحساسیة باب والمجموعات الضعیفة من ل المشاركة العادلة من جانب المرأة والشالجمیع كي یكف

الذي یشجع الشراكة بین القطاعین العام والخاص؛ (د) اتباع نهج وموقعها ولغتهاحزمة بناء القدراتلتوقیت 

ا تتوفر لهم میزة نسبیة على أجهزة القطاع العام، وٕارساء االستعانة بمقدمي خدمات القطاع الخاص حیثم

  شراكات مع المؤسسات المالیة من أجل تمویل االستثمارات في مجال إدارة الموارد الطبیعیة.   

اإلطار التنظیمي–باء

الرائد ع مشرو اللهذا المشروع، كما كان موقعها في حال رائدةهي الوكالة الالمیاه والريسوف تكون وزارة- 7

إلى جبل كینیا. وسوف تفوض الوزارة المذكورة تنفیذ بعض المكوناتإلدارة الموارد الطبیعیة في شرق 

والغابات والبیئة على مستوى الجنسینالوزارات واألجهزة المعنیة، كالزراعة والثروة الحیوانیة والمساواة بین 

على مستوى السیاسات فسوف تتوالهما لجنة توجیه المقاطعة. أما اإلشراف على المشروع وتوفیر اإلرشاد له 

المشروع التي یرأسها الوكیل الدائم لوزارة المیاه والري، مع اضطالع فریق تنسیق المشروع بمهمام التنسیق 
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المكاتب القائمة حالیا التي كانت تنتمي في السابق قر فریق تنسیق المشروع في مرافقالیومي، وسیكون م

. وسوف تتولى لجان تنسیق المشروع على إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیاالمشروع الرائدإلى

تقدیم اإلرشاد ألفرقة تیسیر المشروع على مستوى المقاطعات باعتبار هذه األفرقة هي مستوى المقاطعات

جهاز العمل كاه والري على قدرتها على المسؤولة عن التنفیذ على مستوى المقاطعات. وقد برهنت وزارة المی

ومن المتوقع لها أن تواصل عملها المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا قیادي في 

الفعال في المشروع الجدید. وحیث إن هناك نقصا في الموظفین على المستوى المحلي في بعض الوزارات، 

ن بمقدمي خدمات القطاع الخاص في رات الموظفین وسوف یستعیإن المشروع سوف یستثمر في بناء قدف

لجدید، سینخفض عدد الوزارات ستور اوعند التنفیذ الكامل ألحكام الدسد النقص في بعض المهارات.

مزید من التفویض في مسؤلیات التنفیذ إلى حكومات المقاطعات.وسیتحقق

التخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة –جیم

ة الرئیسیة فسوف تشمل ما یلي: دارة المعرفة مكونا فرعیا قویا في هذا المشروع. أما األنشطیشكل التعلم وإ - 8

إعداد استراتیجیة إلدارة المعرفة والتعلم واالتصال ترتكز إلى نظام الرصد والتقییم وحصاد المعرفة وتخزین 

والتقییم لهذا المشروع إلى البیانات ومعالجتها وتقاسم المعرفة وشراكات التعلم. وسوف یستند نظام الرصد

المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل نظام الرصد والتقییم القائم الذي استخدم من قبل في

خوذة من مشروع أثر وتسجیل البیانات المعلیه من أجل تحسین رصد مستوى األمع إدخال تعدیالتكینیا

والتقییم بحسب النوع كما سیتم ربط نظام الرصد والتقییم موسع النطاق. وسوف توزع كل مؤشرات الرصد 

وهو نظام اإلدارة المالیة المستند إلى شبكة e-ProMISبنظام الرصد والتقییم المتكامل الوطني وبنظام 

البیانات اإللكترونیة المتاحة دتشكل قواعوساإلنترنت الذي تستخدمه وزارة المالیة في تتبع التدفقات المالیة.

نهج التعلم من األساسیة لتقاسم المعرفة، إلى جانبروع األداةالع عن طریق الموقع اإللكتروني للمشلالط

خالل العمل وٕانشاء مجموعات الممارسة. وسوف یتعاون إثنان من موظفي فریق تنسیق المشروع، أحدهما 

المكون الفرعي. وسوف یوفر في مجال الرصد والتقییم واآلخر في مجال إدارة المعرفة/التعلم، في قیادة هذا 

لبناء القدرات في مجاالت التخطیط والرصد والتقییم واإلدارة المنهجیة للمعرفة والتعلم فیما بین المشروع الدعم

الوكاالت المنفذة ولدى المؤسسات صاحبة المصلحة.

اإلدارة المالیة والتورید والتسییر–دال

الحكومیة، وهي نظم خلص فریق التصمیم من تقییمها إلى سوف یستخدم المشروع نظم اإلدارة المالیة- 9

(د) من الشروط العامة، سوف یخصص الطرف المتلقي حسابین محددین 4-4بند اعتبارها كافیة. ووفقا لل

یقوم الطرف المقترض بتحویل األموال من الحسابین . وسیحول إلیهما مقدار معقول من التمویل مقدما

یقوم فریق تنسیق المشروع بتحویل غیلیة لفریق تنسیق المشروع. وسلحسابات التشالمحددین المذكورین إلى ا

المبالغ إلى المقاطعات أو غیرها من الوكاالت المنفذة استنادا إلى خطط العمل والموازنات السنویة الموافق 

وهي معاییر األساس النقدي، –علیها. وتستخدم حكومة كینیا المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

مقبولة لدى الصندوق. وسوف یتولى فریق تنسیق المشروع مسك حسابات المشروع، وهي الحسابات التي 

سوف تغذى بالبیانات المالیة الواردة من المقاطعات وغیرها من الوكاالت المنفذة. أما القوائم المالیة التي 
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جعة الوطني الكیني باستخدام المعاییر سیعدها فریق تنسیق المشروع فسوف یتولى مراجعتها مكتب المرا

الدولیة لمراجعة الحسابات. وقد صنفت بعثات اإلشراف الموفدة من الصندوق الوظائف المحاسبیة 

أجري تقییم بأنها كانت مرضیة. و المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا المستخدمة في 

ى وضوح قدرتها على االضطالع بمهام التورید عند حدود أدنى من لنظم التورید الوطنیة الكینیة خلص إل

الحدود الواردة في العطاءات التنافسیة الدولیة المتفق علیها. وسوف تسیر العطاءات التنافسیة الدولیة وفق 

اإلجراءات الموضوعة من قبل البنك الدولي. وسوف یتولى فریق تنسیق المشروع مهام التنسیق الخاصة 

ومنظمات روابط مستخدمي المیاه، ولكن الوحدات القائمة بالشراء سوف تشمل المقاطعات و بالتورید

یتم في شأنها تطویع المبادئ التوجیهیة انطالقا من المبادئ التوجیهیة الخاصة المجتمعات المحلیة، وس

في كینیا، ینص بتوریدات المجتمعات المحلیة الصادرة عن البنك الدولي, ونظرا إلى ارتفاع مخاطر التسییر

) نشر مخططات المنحة والمعاییر المتعلقة 1إطار التسییر الخاص بالمشروع على التدبیرین التالیین: (

) وضع إجراءات 2المنح؛ (امها وعضویة لجان التقییم وفرادى القرارات المتخذة بشأن بمخصصاتها واستخد

للشكاوى.

اإلشراف–هاء 

وسوف یوفد الصندوق بعثات لإلشراف ودعم التنفیذ مرتین .إلشراف الصندوق المباشریخضع المشروع س- 10

. وسوف یضم فریق اإلشراف أعضاء من فریق إدارة البرنامج مشروععلى األقل كل سنة طوال مدة تنفیذ ال

ولألاسیة واستشاریین حسب الحاجة. وسینصب التركیز في العامالقطري یمثلون الصندوق والوزارات الرئی

طعة، واالنتهاء من وضع المبادئ التوجیهیة الخاصة بالتنفیذ اعلى إرساء هیاكل التنفیذ على مستوى المق

والتوعیة بالمشروع. 

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده–ا رابع

تكالیف المشروع–ألف

غیر ذات ارئ المادیة ملیون دوالر أمریكي. وتعتبر تكالیف الطو 68.84یقدر مجموع تكالیف المشروع بمبلغ - 11

، ولكن نظرا إلى عدم استقرار معدل التضخم في كینیا، فقد وضعت مخصصات لالرتفاع الطارئ في أهمیة

في المائة من مجموع التكالیف موجه إلى مكون اإلدارة 46يفي المائة. وحوال7.9األسعار بنسبة 

ى مكون سبل الرزق الریفیة المستدامة، مما یعبر في المائة موجه إل32المستدامة للمیاه والموارد الطبیعیة، و

عن أهمیة هذین المكونین لبلوغ أهداف المشروع.

تمویل المشروع–باء

موع تكالیف في المائة من مج46وسوف یقوم الصندوق بتمویل یوجز الجدول الوارد أدناه تمویل المشروع.- 12

. تیسیریة للغایة، وكالهما بشروط لمائة من تكالیفهافي26الحكومة اإلسبانیة بتمویل قومالمشروع، بینما ت

في المائة، وذلك بصورة رئیسیة 16في المائة والحكومة بما قیمته 11وسوف یساهم المستفیدون بما قیمته 

عن طریق الضرائب المدفوعة أو الضائعة وتمویل التكالیف المتكررة.
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  الصندوق/قروض  حكومة كینیا    

  اإلسبانیةالحكومة

  المجموع  مستفیدونال

  %  المیلغ  %  المبلغ  %  المبلغ  %  المبلغ    

  تمكین المجتمعات المحلیة- ألف

  1.9  316 1  -  -  98.3  294 1  1.7  22  التوعیة-1  

إنشاء وتقویة هیاكل المجتمعات -2  

  المحلیة األساسیة
16  1.1  1 482  98.9  -  -  1 498  2.2  

  1.9  329 1  -  -100.0  329 1  -  -  خطط عمل المجتمعات المحلیة-3  

  6.0  143 4  -  -  99.1  105 4  0.9  38  المجموع الفرعي

  

  سبل الرزق الریفیة المستدامة- باء

  2.5  750 1  -  -  89.3  563 1  10.7  187  بحوث التكیف وبیاناته العملیة-1  

  29.8  521 20  23  711 4  73.2  015 15  3.9  795  اعتماد أنشطة مولدة للدخل-2  

  32.3  271 22  21.2  711 4  74.4  577 16  4.4  983  المجموع الفرعي

  اإلدارة المستدامة للمیاه والموارد الطبیعیة- جیم

  29.1  052 20  3.3  664  49.5  932 9  47.2  456 9  اإلدارة المستدامة لموارد المیاه-1  

ة یاإلدارة المستدامة للنظم البیئ-2  

  للغابات والزراعة
644  5.4  9 159  76.8  2 126  17.8  11 928  17.3  

  46.5  981 31  8.7  790 2  59.7  091 19  31.6  100 10  الفرعيالمجموع

  إدارة المشروع وتنسیقه-دال

  12.4  521 8  -  -  98.4  386 8  1.6  136  إدارة المشروع-1  

  2.8  929 1  -  -  95.4  841 1  4.6  88  إدارة المعرفة والتعلم-2  

  15.2  450 10  -  -  97.9  227 10  2.1  223  المجموع الفرعي

100.0  845 68  10.9  501 7  72.6  000 50  16.5  344 11  مشروعمجموع تكالیف ال

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة–جیم

أسرة ویقدر متوسط تكلفة ألف000205.یقدر عدد المستفیدین المباشرین من المشروع بما یصل إلى - 13

التالي موجز لتوزیع المستفیدین دوالر أمریكي. ویرد في الجدول300المشروع لألسرة الواحدة ما یقرب من 

بحسب التدخالت:

  عدد األسر   التدخل

  000 80  كیلومتر)60أسیجة حواجز مناطق الحیاة البریة (

  000 60  وبئر مفتوح وعین، وغیرها)بئر 600تنمیة موارد المیاه لدى المجتمعات المحلیة (

  000 40  نشطة المولدة للدخلالمنح المناظرة الموجهة إلى األ

  000 16  في األراضي الزراعیةصون التربة والمیاهالمنح المناظرة الموجهة إلى 

  000 7  الغابات واالستخدام الكفء لحطب الوقودإحیاءعادة إأعمال 

  000 2  طرق الري المحقق للكفاءة في استخدام المیاه

األوضاع البیئیة في منطقة فيمن تحسینیحققه المشروعمن المستفیدین أیضا بماسوف یتمتع عدد كبیر- 14

المشروع وتمكین للمجتمعات المحلیة وتحسین الستخدامات المیاه على امتداد المجرى خارج منطقة 

مستجمعات أعالي نهر تانا. ویستند التحلیل االقتصادي في المقام األول إلى المقارنة بین التكالیف والفوائد 

شطة ن، وكذلك إلى طائفة متنوعة من األالتربة والمیاهصون المیدانیة وغیر المیدانیة لمختلف تدابیر 

دالت العالیة لتآكل المستدامة المولدة للدخل. ویشمل التصور البدیل المطبق في غیاب المشروع استمرار المع

وفقدان أراض زراعیة منتجة وتدهور غلة المحاصیل والجور على األنهاريالتربة وتراكم الطمي في مجار 
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الموارد الطبیعیة في منطقة حوافز لألمناء علىر نوعیتها. فالمشروع سیوفر أساساالغابات وتدهو 

مستجمعات أعالي نهر تانا من أجل اتخاذ تدابیر في صالح البیئة وفي صالح أنفسهم، وهي تدابیر تحقق 

أصحاب تشمل الفوائد التي یمكن تقدیرها كمیا التي تعود علىخرى أیضا فوائد من ورائها. وساألطراف األ

اد تدابیر لصون المصلحة في منطقة المستجمعات ما یلي: زیادة دخل المزارع وٕانتاج الغذاء عن طریق اعتم

نشطة مولدة للدخل إما محایدة وٕاما إیجابیة األثر على البیئة؛ وتخفیف تآكل التربة وأحمال التربة والمیاه وأ

ل إعادة زراعة ضفاف األنهار وٕاجراء أشغال الطمي في األنهار نتیجة لتوجیه استثمارات عامة جیدة مث

راكم الطمي في أحواض المیاه ؛ وتخفیف معدالت تتصحیحیة في المواقع الساخنة بیئیا وٕاحیاء الغابات

الطبیعیة وزیادة تدفق المیاه في المواسم غیر المطیرة، وهو ما سیؤدي إلى تحسین إتاحة المیاه لنیروبي 

ن مساقط المیاه. أما الفوائد التي لیس من السهل تقدیرها كمیا بنفس الدرجة وزیادة مقدار الطاقة المولدة م

فتشمل ما یلي: الحفاظ على التنوع البیولوجي؛ وتخفیف التنازع بین الحیاة البشریة والحیاة البریة؛ وزیادة 

تمعات ؛ وتحسین قدرات المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد الطبیعیة؛ وتمكین المجاحتجاز الكربون

المحلیة باعتبارها أمینة على الموارد الطبیعیة؛ وتحقیق فوائد في مجال الصحة العامة ترتبط بتحسین نوعیة 

المیاه؛ وٕاتاحة فرص لتنمیة مشروعات السیاحة المتوافقة مع البیئة. ونظرا إلى قیمة الفوائد التي تولدها 

ولكن مع غض النظر عن الفوائد المتحققة تولید الدخل والري، وأنشطةصون التربة والمیاهادرات مب

في 20ن یولد المشروع معدل عائد اقتصادي یبلغ حوالى ه على امتداد مجرى النهر، یتوقع ألمستخدمي المیا

المائة. 

االستدامة–دال

لالستدامة یعالجهابعاد أخرىعیة محور اهتمام المشروع. وهناك أتمثل اإلدارة المستدامة للموارد الطبی- 15

أساس االستدامة، وذلك عن طریق تنمیة مكین المجتمعات المحلیة باعتبارهتصمیم المشروع تشمل ما یلي: ت

بت من موارد طبیعیة على أساس هِ الوعي وتعزیز قدرات المجتمعات المحلیة على اإلدارة الذاتیة لما وُ 

التي تفوض إلیها مسؤولیات سسات الحكومیةمستمر؛ والتنمیة المؤسسیة، وذلك عن طریق بناء قدرات المؤ 

اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة؛ والتركیز على خیارات سبل الرزق المستدامة. وهنك تدابیر تكمیلیة ترمي 

احتماالت استدامة زراعة الحیازات الصغیرة في منطقة مستجمعات أعالي نهر تانا تشمل ما یلي: إلى تعزیز

اع الخاص في تورید المدخالت والخدمات؛ وتوفیر الدعم لتنمیة تشجیع زیادة المشاركة من قبل القط

مجموعات المزارعین؛ وتدریب المزارعین وموظفي اإلرشاد الزراعي على التكنولوجیات الزراعیة المتوافقة مع 

البیئة. 

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها–هاء

تتمثل في عدم الیقین المحیط خرى على المستوى الوطني اطر أفضال عن مخاطر التسییر، هناك مخ- 16

لى المقاطعات وهي العملیة الجاریة حالیا، وذلك تمشیا مع نهائیة لعملیة تفویض المسؤولیات إبالمواعید ال

وائل عام موضوع االنتخابات العامة المقرر إجراؤها في أالسیاسي المحیط بالدستور الجدید، وعدم الیقین

على مستوى المكتب القطري التابع للصندوق وسوف المخاطر. ویجري في الوقت الراهن رصد هذه2013

من قضایا. أما مخاطر المشروع ذاته فتعتبر ستجدیطبق الصندوق تدابیر التخفیف المالئمة حسبما ی
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المشروع الرائد إلدارة رة المكتسبة فيبمخاطر محدودة، حیث إن المشروع سوف یستفید إلى حد كبیر من الخ

ومن الخبرة المكتسبة في مشروع إدارة الموارد الطبیعیة الذي یتلقى ي شرق جبل كینیا الموارد الطبیعیة ف

ت مساعدة من البنك الدولي. وتشمل المخاطر المتوقعة ما یلي: (أ) تدني قدرات التنفیذ في حال العملیا

للمشروع یتم تخفیفها باالستعانة بعوامل من بینها وضع مراحل متسلسلةالموسع نطاقها، وهذه مخاطر س

یتم تخفیفها عن لقوانین البیئیة، وهذه مخاطر سوٕاشراك مختلف شركاء التنفیذ؛ (ب) ضعف قدرات إنفاذ ا

طریق تقویة قدرات األجهزة المختصة باإلنفاذ؛ (ج) مخاطر الفساد المحتمل في إدارة المنح المناظرة، وهذه 

شفافة معممة على نطاق واسع في تقییم عن طریق استخدام مبادئ توجیهیة وعملیاتمخاطر سیتم تخفیفها

     العطاءات والرصد وصرف األموال وٕابالغ النتائج. 

  االعتبارات المؤسسیة –ا خامس

االمتثال لسیاسات الصندوق –ألف

، وسیاسة تتمثل سیاسات الصندوق ذات األهمیة للمشروع فیما یلي: استراتیجیة الصندوق بشأن تغیر المناخ- 17

الموارد الطبیعیة، واستراتیجیة الصندوق إلدارة المعرفة، وسیاسة االستهداف في وٕادارة البیئةالصندوق بشأن

الصندوق. وقد روعیت في تصمیم المشروع كل الجوانب الرئیسیة لهذه السیاسات. فاستراتیجیة الصندوق 

استند اناللتانا الدعامتوالبیئة وسیاسة الصندوق بشأن إدارة الموارد الطبیعیة كانتا همبشأن تغیر المناخ

وتحدید هدف اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في منطقة المشروع. وقد شاركت إلیهما تصمیم المشروع 

ك توفیر الدعم لعملیة تقییم لشعبة البیئة والمناخ بالصندوق مشاركة كاملة في عملیة التصمیم، بما في ذ

استنادا إلى اآلثار "باء"االستراتیجي. وقد صنف المشروع في الفئة األثر البیئي واالجتماعي والتقییم البیئي 

اإلیجابیة التي یرجح أن یحدثها على البیئة. وقد رفع الصندوق تصنیف إدارة المعرفة إلى مرتبة المكون 

جل كفالة التحلیل الكامل للدروس المستلهمة من هذا المشروع رعي، حیث یتواله موظف متفرغ، من أالف

تقاسمها من أجل تحسین اإلدارة البیئیة. كما یتوافق تصمیم المشروع مع مسودة سیاسة الصندوق وغیره و 

بریل/نیسان أالمقرر عرضها على المجلس التنفیذي للموافقة في وتمكین المرأةن المساواة بین الجنسینبشأ

اواة بین الجنسین وأقرتها . وقد استوفیت على النحو الواجب قوائم المراجعة الخاصة باالستهداف والمس2012

شعبة السیاسات والمشورة التقنیة بالصندوق.

مواءمة والتنسیق ال–باء

شهد انخفاضا كبیرا عند مرتبطة بالقطاع الزراعي. ومع أن هذا العدد سیوزارات 10هناك في الوقت الراهن - 18

تستخدم 2020-2010عي للفترة ستور الجدید تطبیقا كامال، فإن استراتیجیة تنمیة القطاع الزراتطبیق الد

بالفعل اآلن كآلیة قویة للتنسیق. فالغایة الكلیة من تلك االستراتیجیة هي تحقیق معدل نمو في قطاع الزراعة 

في المائة سنویا مع تركیز االهتمام على مسارین استراتیجیین هما: زیادة اإلنتاجیة 7یبلغ في المتوسط 

عتبارات التجاریة والتنافسیة؛ وٕادارة عوامل اإلنتاج الرئیسیة. وتشمل وتوجیه المشروعات الزراعیة وفق اال

تنمیة موارد المیاه وتطویر الري األولویات المتعلقة بعوامل اإلنتاج في تلك االستراتیجیة ما یلي: تحسین

العمل ةواستخدام األراضي وٕادارة البیئة والموارد الطبیعیة والغابات وموارد الحیاة البریة. وتضم مجموع
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المعنیة بقطاع الزراعة والتنمیة الریفیة المشكلة استنادا إلى استراتیجیة المساعدة المشتركة لكینیا، والتي 

كاء من خارج أجهزة الدولة في یشارك الصندوق في عضویتها، ممثلین عن الحكومة وشركاء التنمیة والشر 

في مجموعة الحمایة البیئیة والمیاه. ویدمج ر بشان أولویات ذلك القطاع وسیره. كما أن الصندوق عضوحوا

تصمیم المشروع دمجا كامال نتیجة مشروع المنحة المدعم بموارد الصندوق، ومشروع االئتمان المائي 

األخضر، والتجربة الجاریة حالیا المتمثلة في مشروع إدارة الموارد الطبیعیة الذي یتلقى مساعدة من البنك 

ة عملیاته تداخال كبیرا مع منطقة عملیات هذا المشروع. ومن أجل تعزیزالدولي، والذي تتداخل منطق

المشكلة في إطار مشروع البنك الدولي من روابط مستخدمي المیاهیوفر هذا المشروع الدعم لالمواءمة، س

أجل تنفیذ خطط تلك الروابط في إدارة المستجمعات الفرعیة.

االبتكارات وتوسیع النطاق –جیم

، وهو تصمیم موسع النطاق، إلى توسیع وتطویع واستدامة النهج واألنشطة م هذا المشروعتصمییرمي- 19

ومشروع البنك المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا كل من الناجحة التي اشتمل علیها

دارة المستدامة الدولي من أجل شمول مزید من الفقراء في منطقة المشروع وتحقیق أثر أكبر من حیث اإل

محطات قیاس منسوب النهر، إقامة : ما یليللموارد الطبیعیة. وتشمل التدخالت التي سیتم توسیع نطاقها

وذلك من أجل إدارة نظام تشغیلي لجمع البیانات المتعلقة بالمناخ وموارد المیاه لتوجیه تخطیط المشروع 

في منطقة المشروع الموسعة وتوفیر الدعم لتنفیذ ورصده وتقییمه؛ وٕاعداد خطط إدارة للمستجمعات الفرعیة

روابط حساب األمانة لخدمات المیاه؛ وتدریب تولى إدارتهاضوعة بالفعل عن طریق المنح التي یالخطط المو 

وبناء القدرات المؤسسیة للوكاالت المنفذة؛ وحصاد میاه األمطار في خزانات بالستیكیة مستخدمي المیاه

الغابات ة لالستخدمات المنزلیة؛ وٕاعادة تأهیلصدرا رخیص التكلفة للمیاه النظیفتبارها موتنمیة الینابیع باع

زارع؛ وبرامج تشجیر المدارس؛ وتمكین المجتمعات المحلیة؛ ماألصلیة؛ وحواجز الحیاة البریة؛ وتشجیر ال

ثلة توسیع نطاق المشروع طة بإدارة الموارد الطبیعیة. ومن بین التحدیات الماتبواألنشطة المولدة للدخل المر 

حوضا 24إلى المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا من خمسة أحواض نهریة في

نهریا في هذا المشروع، وسوف یعالج هذا التحدي بطریقتین كما یلي: أوال، عن طریق وضع مراحل متسلسلة 

من أجل تقییم األداء والقدرات لتحدید مدى ت دوریةفي ضم األحواض النهریة الجدیدة، مع إجراء استعراضا

إمكانیة المضي في توسیع النطاق؛ وثانیا، عن طریق التركیز على اضطالع فریق تنسیق المشروع بدور 

تنسیقي ال بدور تنفیذي، واالعتماد بدرجة أكبر على شراكات التنفیذ. وقد وضعت عملیة توسیع النطاق تلبیة 

ذلك كجزء من جهودها الرامیة إلى تحسین إدارة موارد المیاه في مستجمعات أعالي الحتیاجات الحكومة، و 

نهر تانا. وهناك عناصر أخرى محركة لذلك التغییر من بینها المجتمعات المحلیة الریفیة التي تعیش في 

ین سبل منطقة المشروع، والتي برهنت على استعدادها للمشاركة والمساهمة في المبادرات الرامیة إلى تحس

رزقهم وٕامكانیة حصولهم على المیاه واستفادتهم من تخفیف آثار تغیر المناخ. ویضطلع الصندوق، في إطار 

لمجتمعات المحلیة في لوالیته األساسیة المتمثلة في تخفیف حدة الفقر، بتقدیم الدعم بالفعل للحكومة و 

وسیكون من بین المسارات المتبعة في التي تعكس مسار تدهور نوعیة الموارد الطبیعیة.تصمیم التدخالت 

إلى هذا المشروع الرائد إلدارة الموارد الطبیعیة في شرق جبل كینیا توسیع النطاق تحقیق تحول تام من 

اختتام المشروع المذكور. وهناك مسار قبلشهر یبدأ بین ثالثة وستة أالمشروع، وهو التحول المتوقع أن 
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سبیا تصل إلى ثماني سنوات من أجل بث الوعي وبناء القدرات بالقدر آخر هو اتباع فترة تنفیذ طویلة ن

الكافي دعما لالستثمارات في مجال إدارة الموارد الطبیعیة. وبوجه عام، یعتبر هذا المشروع مقترنا بمخاطر 

محدودة ال أكثر. 

االنخراط في السیاسات–دال

في هذا المشروع والتعلم وٕادارة المعرفةالتقییمالمكونات الفرعیة للمشروع المتعلقة بالرصد و سوف تمثل - 20

األدوات الرئیسیة لتولید األدلة الالزمة لحوار السیاسات. وسوف یؤدي تسجیل وتحلیل وٕابالغ التجارب 

والدروس المستلهمة من المجتمعات المحلیة والمقاطعات وغیرها من شركاء التنفیذ إلى تعزیز قدرة 

لى التأثیر على السیاسة المعنیة بإدارة الموارد الطبیعیة وفرص سبل الرزق. المجتمعات المحلیة والصندوق ع

كما تتیح عضویة الصندوق في المجموعات القطاعیة المعنیة واضطالعه بدعم بناء القدرات للمؤسسات 

المعنیة فرصا لتحسین حوار السیاسات. 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني–اسادس

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم على جمهوریة كینیابین ویلتمالستشكل اتفاقیة - 21

وترفق نسخة من اتفاقیة التمویل المتفاوض بشأنها كملحق بهذه .المقترضالمقترح إلىالتمویل أساسها تقدیم 

  . الوثیقة

من الصندوق الدولي للتنمیة تمویل سلطة تلقيمخولة بموجب القوانین الساریة فیهاجمهوریة كینیاإن - 22

الذي یدیره الصندوق ومن حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي الزراعیة

  .الدولي للتنمیة الزراعیة كوصي

وسیاساتاتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةتفق وأحكامیالمقترح التمویل وٕاني مقتنع بأن - 23

  .في الصندوقهومعاییر اإلقراض
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  التوصیة–ا ابعس

  المقترح بموجب القرار التالي:التمویل على أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي - 24

جمهوریة كینیا قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته واحدا وعشرین ملیونا إلى قدم الصندوق: أن یُ قرر

على أن وحدة حقوق سحب خاصة)00025021ومائتي وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

  .في هذه الوثیقةواألحكام الواردةتكون مطابقة على نحو أساسي للشروط أخرى وأحكامشروط ةخضع ألیی

حساب األمانة اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، الذي یدیره قدم: أن یُ أیضاقررو 

قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته جمهوریة كینیاإلى ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة كوصي

أخرى وأحكامشروط ةخضع ألییعلى أن یورو)80012  000اثني عشر ملیونا وثمانمائة ألف یورو (

  في هذه الوثیقةواألحكام الواردةعلى نحو أساسي للشروط تكون مطابقةً 

.  

  

  

  

  كانایو نوانزي

  ةة الزراعیرئیس الصندوق الدولي للتنمی
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Negotiated financing agreement: "Upper Tana 
Catchment Natural Resource Management Project 
(UTaNRMP)"

(Negotiations concluded on 15 March 2012)

IFAD loan number: ____________

Trust loan number: ____________

Project Title: Upper Tana Catchment Natural Resource Management Project (the 
“Project”)

The Republic of Kenya (the “Borrower”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

The Spanish Food Security Cofinancing Facility Trust Fund (the “Trust”)

(each a “Party” and all of them collectively the “Parties”)

WHEREAS the Executive Board of IFAD at its 100th Session approved the establishment of 
the Trust and further approved that the Trust, acting through IFAD in its capacity as the 
Trustee, enter into a Borrowing Agreement with the Kingdom of Spain; and

WHEREAS the Kingdom of Spain and IFAD, in its capacity as the Trustee of the Trust, have 
signed the Borrowing Agreement on 28 December 2010;

WHEREAS IFAD has agreed to extend a Loan (the IFAD Loan) to the Borrower for the 
purpose of financing the Upper Tana Catchment Natural Resource Management Project, on 
the terms and conditions set forth in this Agreement;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 
extend a Loan (the Trust Loan) to the Borrower through IFAD as Trustee for the purpose 
of cofinancing the above referenced Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation 
Table (Schedule 2).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein.  The term “Loan” in the General Conditions shall apply 
equally to the IFAD Loan and the Trust Loan.
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3. The Fund shall provide a Loan and the Trust shall provide a Loan to the Borrower 
(collectively referred to as “the Financing”), which the Borrower shall use to implement 
the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the IFAD Loan is SDR 21.25 million.
B. The amount of the Trust Loan is EUR 12.80 million.

2. The IFAD Loan and the Trust Loan are granted on Highly Concessional Terms.

3. The Loan Service Payment Currency for the IFAD Loan shall be US dollar.
The Loan Service Payment Currency for the Spanish Trust Loan shall be the Euro.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July.

5. Payments of principal and service charge of the IFAD Loan and the Trust Loan shall 
be payable on each 15 February and 15 August.

6. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in an estimated 
amount of USD 11.34 million to finance all duties and taxes as well as to contribute to 
part of the expenditures of Category II (Sensitization, Training Workshops and Studies), 
Category III (Grants and Awards), and Category V (Civil Works).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Water and Irrigation of the 
Borrower or such other Ministry responsible for water as the Borrower may designate.

2. The following are designated as additional Project Parties: the ministries 
responsible for Agriculture, Livestock, Fisheries, Cooperatives, Marketing, Rural Finance, 
Rural Roads, Environment, Mineral Resources, Forestry, Wildlife, Gender, Children and 
Social Development, Finance, and Planning; the participating counties; the Kenya Forest 
Service, the Kenya Wildlife Service, the Kenya Agricultural Research Institute, the Kenya 
Plant Health Inspection Services, the Water Resources Management Authority, the Water 
Services Trust Fund (or any of their successor organizations), and participating Water 
Resource Users Associations, Community Forest Associations and Common Interest 
Groups.

3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: any key Project Coordination Team member has been removed without the 
endorsement of the Fund.



EB 2012/105/R.11/Rev.1الملحق

14

2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Borrower:

Minister for Finance
P.O. Box 30007-00100
Nairobi, Kenya

For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

For the Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund

President 
International Fund for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Spanish Food Security co-Financing Facility Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This agreement, dated __________, has been prepared in the English language in nine 
(9) original copies, three (3) for the Fund, three for the Trust and three (3) for the 
Borrower

REPUBLIC OF KENYA

Authorized Representative
Title

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze
President

FOR THE SPANISH FOOD SECURITY

CO-FINANCING FACILITY TRUST FUND

Kanayo F. Nwanze
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit about 205,000 poor rural households 
whose livelihoods revolve around the use of the natural resources in the Upper Tana
River catchment. The target group includes smallholder crop and livestock farmers, 
agro-pastoralists, fishers, rural traders, and community groups involved in Natural 
Resource Management (NRM) and income generating activities, with a special focus on 
women whose participation in decision-making at the family and community level, as 
well as access to land, agricultural inputs, technology and credit is hindered by social 
and cultural constraints. 

2. Project Area. The Project shall be implemented in 24 river basins lying largely within 
the six counties of Embu, Kirinyaga, Meru, Murang’a, Nyeri and Tharaka-Nithi.

3. Goal. The goal of the Project is to contribute to reduction of rural poverty in the 
Upper Tana River catchment. 

4. Objectives. The objectives of the Project shall be to increase sustainable food 
production and incomes for poor rural households living in the Project area, and the 
sustainable management of the natural resources for provision of environmental 
services. 

5. Components. The Project shall consist of the following four Components and their 
associated sub-component: 

5.1 Community Empowerment Component

a) The Sensitisation and Awareness Raising sub-component is designed to 
stimulate interest and awareness about the importance of sustainable rural 
livelihoods and NRM;

b) The Establishment and Strengthening of Key Community Structures
sub-component is to support the creation and strengthening of community 
organisations by developing their skills for participatory planning and project 
implementation;

c) The Community Action Plans (CAPs) for Livelihood Improvement and 
Sustainable NRM sub-component is designed to develop CAPs which reflect 
community felt needs and priorities and which form the basis for the 
preparation of the annual work plan for the implementation of the identified 
priorities.

5.2 Sustainable Rural Livelihoods Component

a) The Adaptive Research and Demonstrations sub-component will address some 
of the technical and knowledge constraints to improved productivity and 
livelihoods in the Upper Tana catchment;

b) The Adoption of Income Generating Activities (IGAs) sub-component will 
encourage the adoption of enterprises assessed as having neutral or 
beneficial environmental impacts through a matching grant support;
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5.3 Sustainable Water and Natural Resource Management Component

a) The Sustainable Management of Water Resources sub-component shall 
continue the approach of community-based water resource management as 
mandated by the Water Act and implemented by MKEPP and the World 
Bank-assisted Natural Resources Management Project (NRMP), including 
support for remedial actions at environmental hotspots that affect water 
sources;

b) The Sustainable Management of Forest and Agricultural Ecosystems
sub-component will provide support to community groups to improve their 
management of agricultural and forest lands, including matching grants for 
technically viable soil and water conservation (SWC) measures implemented 
on-farm and the construction of wildlife-proof fencing to reduce 
human-wildlife conflict.

5.4 Project Management and Coordination Component

This component aims at ensuring an effective and efficient management of the Project 
through coordination, monitoring and evaluation and knowledge management.

II. Implementation Arrangements

6. The Project shall be implemented and coordinated by the Ministry of Water and 
Irrigation. A Project Steering Committee shall provide policy-related guidance and 
advice while the day-to-day management of the Project will be undertaken by a Project 
Coordination Team (PCT), supported by the County Project Coordinating Committees 
(CPCCs), the County Project Facilitating Teams (CPFTs), and other implementation 
partners. The PCT shall be responsible for the procurement of the services of key 
partners and for monitoring and evaluating their work. The PCT shall also be responsible 
for the conduct of a baseline survey, the coordination of preparation of the joint annual 
work plan and budget (AWPB), overall Project progress reporting and financial 
management, and ensuring knowledge management and learning. The PCT shall provide 
support to the supervision missions and undertake any other tasks that facilitate the 
implementation of the Project. A key responsibility of the PCT shall be to ensure synergy 
and coordination with other IFAD-assisted and donor projects in the country.

7. Implementation Arrangements. Implementation arrangements for the three main 
components shall be as follows:

7.1 Component 1: Community Empowerment. The three sub-components under this 
component shall be implemented by the PCT, under the oversight of the Community 
Empowerment Coordinator, with the support of the Ministry for Gender, Children and 
Social Development at the county level, and through the engagement of other service 
providers to fill any skill gaps in capacity building.

7.2 Component 2: Sustainable Rural Livelihoods. The two sub-components under this 
component shall have the following implementation arrangements under the oversight of 
the Rural Livelihoods Coordinator in the PCT: 

a) The Adaptive Research and Demonstrations sub-component shall be 
implemented by the relevant government departments and service providers 
in conjunction with the Kenya Agricultural Research Institute (KARI) through 
its Embu Station and possibly other stations. The Kenya Plant Health 
Inspection Services (KEPHIS) will be responsible for regulatory oversight of 
seed multiplication and distribution.
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b) The Adoption of Income Generating Activities sub-component shall be 
managed by the PCT using transparent guidelines adapted from the 
“Livelihood Component Operations Manual” used by NRMP.

7.3 Component 3: Sustainable Water and Natural Resource Management
The two sub-components under the component shall be implemented as follows:

a) The Sustainable Management of Water Resources sub-component shall be 
implemented mainly by the Water Resource Users Associations (WRUAs) who 
will develop and implement sub-catchment management plans (SCMPs) with 
technical support from the Water Resources Management Authority (WRMA) 
and financial support administered by WSTF. The WRUAs will work through 
common interest groups (CIGs) in implementing the SCMPs. The 
implementation of this sub-component will be under the oversight of the 
Water Resources Coordinator in the PCT.

b) The Sustainable Management of Forest and Agricultural Ecosystems
sub-component shall be implemented mainly by the Community Forest 
Associations and CIGs, with the matching grant support for SWC 
interventions administered by the PCT, the wildlife fencing managed by the 
Kenya Wildlife Service, and the rehabilitation of degraded forests managed by 
the Kenya Forest Service. The implementation of this sub-component will be 
under the oversight of the Land and Environment Coordinator at the PCT. 

8. Programme Implementation Manual. The PCT shall revise the draft Project 
Implementation Manual (PIM), to include among other things, a Financial Management 
Manual, a Manual for the Implementation of the Grants including the criteria for 
evaluation and moving from one phase to the other, and Guidelines for Partnership 
Development. The revised PIM will be forwarded to the Fund for comments and no 
objection. 

9. Mid-Term Review. A Mid-term Review (MTR) shall be conducted at the end of 
Project Year four, to assess the progress, achievements, constraints and emerging 
impact and likely sustainability of the project and make recommendation and necessary 
adjustments for the remaining period of disbursement. The MTR shall be carried out 
jointly by the Lead Project Agency and IFAD.
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Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of IFAD Loan and Trust Loan Proceeds. (a)  The Table below sets forth the 
Categories of Eligible Expenditures to be financed by the IFAD Loan and the Trust Loan;
the allocation of the amounts of the IFAD Loan and the Trust Loan to each Category and 
the percentages of expenditures for items to be financed in each Category.

Category

Amount of the 
IFAD Loan 
Allocated 

(Expressed in 
SDR)

Amount of the 
Spanish Trust 

Fund Loan 
Allocated 

(Expressed in 
EUR) 

% of Expenditures to be 
Financed

I. Vehicles, Equipment 
and Materials 2 300 000 1 385 000 100% net of taxes

II. Sensitization, Training 
Workshops and Studies 3 980 000 2 395 000 100% net of taxes

III. Grants and Awards 
6 835 000 4 120 000

100% net of taxes and 
beneficiaries’ contributions

IV. Technical Assistance 540 000 325 000 100% net of taxes

V. Civil Works 2 920 000 1 760 000 100% net of taxes

VI. Salaries, Allowances, 
Operations and 
Maintenance 2 550 000 1 535 000 100% net of taxes

Unallocated 2 125 000 1 280 000

TOTAL 21 250 000 12 800 000

(b) All withdrawals shall be apportioned by the Fund proportionally between the IFAD 
Loan and the Trust Loan.

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in 
Category I: Vehicles, Equipment and Materials, Category II: Sensitization, Training 
Workshops and Studies and Category VI: Salaries, Allowances, Operations and 
Maintenance incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to 
withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 800 000 for each of Category 
I, II and VI, respectively.

3. No withdrawals shall be made under Category III (Grants and Awards) until a 
governance framework for the WSTF and the PCT acceptable to the Fund shall have been 
put into place.
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4. An impact evaluation of the Mount Kenya East Pilot Project (MKEPP) shall be 
carried out by the Borrower and submitted to the Fund for review.  Activities found by 
the impact evaluation to not be effective shall be redesigned as agreed between the 
Fund and the Borrower.  Withdrawals may only be made under Category III (Grants and 
Awards) for activities found to be effective by the Fund.

5. After the allocation of 10%, 30% and 60% of the grants under Category III, the 
Borrower shall ensure that audits of the resource allocation processes and use of grant 
funds are carried out by an independent service provider acceptable to the Fund.  
Withdrawals may only be made under Category III on condition that the Fund has 
determined that such audits are satisfactory, and only for grants which have been 
approved by one of the two committees which decide on grant allocations.
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Logical framework

Results Hierarchy Indicators a/ Means of Verification Assumptions

Goal: Contribute to 
reduction of rural poverty in 
the Upper Tana river 
catchment.

 15% reduction of poverty prevalence rate among 
205,000 households participating in the  project by Year 
8 (Baseline 43.1% in 2005)

 3% reduction in malnutrition prevalence (weight for age 
of children under 5) in project area by Year 8 (Baseline 
16% in 2009)

 5% increase in inventory of household assets among 
205,000 participating households by Year 8 (Baseline ?)

 Household income and expenditure surveys.

 RIMS impact survey questionnaire (baseline and 
final)

 Demographic and health surveys conducted by 
Kenya National Bureau of Statistics 

 Annual household asset surveys by M&E

Development Objectives:

Increased sustainable food 
production and incomes for 
poor rural households in the 
project area; and sustainable 
management of natural 
resources for provision of 
environmental services.

 15% increase in average real incomes for 205,000 
households engaged in sustainable NRM enterprises by 
Year 8 (Baseline ?).

 20% reduction in sediment load in rivers and water 
reservoirs in Upper Tana Catchment by Year 8 (Baseline 
24,000 tonnes/day in rainy season and 2,800 tonnes/day 
in dry season).

 5% increase in base flow in rivers by Year 8 (Baseline ?).

 5% increase in ha of forest reserve 
protected/rehabilitated by Year 8 (Baseline ?).

 Baseline and annual follow-up production and 
income surveys in Project area by M&E and 
during impact survey in Year 8.

 Biannual river gauging surveys by WRMA.

 Periodic sampling and analysis of river water.

 Remote sensing data to monitor forest 
conditions.

 Potential conflicts between 
conservation and livelihood 
pillars of the Project are 
resolved.

 Farmers and entrepreneurs 
in the project area have 
improved market access. 

Outcome 1: Rural 
communities empowered for 
sustainable management of 
natural resources.

 Increase in number of community-led initiatives to 
improve the management of natural resources.

 Annual Project reports.

 Media articles on community-led initiatives. 

 County conflict resolution 
mechanism for community 
investments in NRM

Output 1.1: Communities 
with increased awareness of 
sustainable NRM.

 Level of awareness on NRM issues within 273 
participating communities.

 Baseline and annual follow-up surveys on 
awareness about NRM issues by M&E

 Media reports on NRM issues

Output 1.2: Key community 
organisations with increased 
capacity to manage natural 
resources sustainably.

 Capacity of 294 community organizations for sustainable 
NRM planning and implementation 

 Baseline and annual follow-up organisational 
capacity assessment tools.

 Communities have access 
to resources to invest in 
sustainable NRM.

Output 1.3: Community 
action plans for livelihood 
improvement and 
sustainable NRM.

 Number of community action plans prepared and 
implemented (target 240 FDAs and 33 CFAs).

 Documented action plans.  Action plans will address 
the causes of un-
sustainable natural 
resource utilisation.

Outcome 2: Natural 
resource-based rural 
livelihoods sustainably 
improved.

 Increase in level of income generated and assets 
acquired by participating households.

 Household income and asset surveys: baseline 
and follow-up by M&E.

 Market opportunities for 
agricultural products will 
continue to expand.
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Output 2.1: Agricultural 
packages adapted to agro-
ecological and socio-
economic contexts.

 Number of sustainable agricultural packages tested and 
demonstrated (target of 240 by Year 8).

 Quantity of seed produced (target of 200 contract seed 
growers producing 720 tonnes of seed by Year 8)

 Reports on trials, demonstrations and research 
results.

 Tested packages are 
adopted appropriately by 
farming communities

Output 2.2: CIGs 
successfully adopt or 
improve farm and/or non-
farm IGAs

 Increasing adoption by CIG members (target 40,000 
members and 3,210 matching grants by Year 8). 

 Project reports on CIG income-generating 
activities by M&E.

 Farmer field school records.

 Continued access to 
financial services and 
inputs, including through 
PROFIT.

Outcome 3: Land, water 
and forest resources 
sustainably managed for the 
benefit of local people and 
the wider community.

 Reduction in level and severity of land degradation, 
improved water flows, water quality and forest condition.

 Baseline and follow-up measurements of these 
key environmental parameters through biannual 
river gauging surveys by WRMA, periodic 
sampling and analysis of river water, and remote 
sensing data to monitor forest conditions.

 Potential conflicts related 
to resource utilisation will 
be resolved.

Output 3.1: Sustainably 
managed water resources.

 Access to safe water (target 60,000 households by Year 
8).

 Area under irrigated using water-efficient methods 
(target 2,000 ha by Year 8).

 Levels of chemical and microbial pollution in waterways 
(Baseline ?).

 Number of functional WRUAs (target of 24, Baseline is 17 
WRUAs formed by MKEPP and NRMP).

 Household surveys (baseline and follow-up).

 Records kept by Irrigation Water User 
Associations.

 Bathymetric surveys in reservoirs.

 Water quality monitoring surveys.

 There is adequate 
community capacity to 
maintain the water 
investments for continued 
sustainability

Output 3.2: Sustainably 
managed forest and 
agricultural ecosystems.

 Area of forests rehabilitated and/or protected (target of 
1,300 ha by Year 8)

 Number of human-wildlife conflicts reported (target of 60 
km of wildlife fence by Year 8).

 % decrease in rates of farm  soil loss by Year 8

 Disbursement and use of 1,450 matching grants for SWC 
initiatives by Year 8.

 Reports on activities undertaken by CFAs. 

 Soil loss measurements at representative sites 
covering the main farming systems.

 Reports on matching grants for SWC activities

 CFAs effective in 
controlling illegal uses of 
forest resources.

 SWC matching grants 
activities continue after the 
matching grants.

Outcome 4: Project 
effectively and efficiently 
managed.

 Project activities fully integrated in mainstream GoK 
systems and institutions with functional management, 
monitoring and reporting.

 NIMES M&E reports  Constitutional 
arrangements conducive to 
project implementation.

Output 4.1: Fully functional 
governance, management, 
monitoring and reporting 
systems.

 Project implemented on schedule with performance 
ratings of satisfactory or better.

 Increasing measures of institutional capacity.

 Supervision and implementation support mission 
reports, and audit reports.

 Formal institutional capacity assessments (eg 
OCAT b/)

 It will be possible to recruit 
and retain suitably 
qualified project staff.

Output 4.2: Knowledge 
about NRM effectively 
managed and 
disseminated to 
stakeholders.

 Increasing dissemination and use by stakeholders of 
knowledge generated by project. 

 Regional knowledge centres effectively networked.

 Number of information materials produced and 
distributed project-wide as monitored by M&E.

 Reports of regional KM. 

 Surveys on awareness of sustainable NRM.

 Other partners will 
cooperate with knowledge 
management systems. 

a/ All indicators to be gender disaggregated       b/ Organisational Capacity Assessment Tool


