
 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Alessandro Marini 
 مدير البرنامج القطري

 2115 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 a.marini@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة متتب

 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

 الدورة الثالثة عشرة بعد المائة -المجلس التنفيذي 
 4152ديسمبر/تانون األول  51-51، مارو 
 

 للموافقة

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 تقرير رئيس الصندوق
 إلىبشأن قرض ومنحة مقترح تقديمهما 

 من أجل  نداجمهورية أوغ
 لقيم مشروع استعادة موارد الرزق في اإل

 الشمالي
  

Document: EB 2014/113/R.16/Rev.1 

A 

Agenda: 10(a) 

Date: 16 December 2014 

Distribution: Public 

Original: English 



 EB 2014/113/R.16/Rev.1 

i 

 المحتويات

 
 iii المشروع منطقة خريطة

 iv التمويل موجز

 1 المنطقي واألساس االستراتيجي السياق -أوال

 1 الفقر وسياق والريفية الُقْطرية التنمية -ألف

 الحتومية األولويات مع والمواءمة المنطق: األساس -باء
 2 النتائج إلى المستند الُقْطرية االستراتيجية الفرص وبرنامج 

 4 المشروع وصف -ثانيا

 4 المستهدفة والمجموعة المشروع منطقة -ألف

 4 للمشروع اإلنمائ: الهدف -باء

 4 النتائج/المتونات -جيم

 7 المشروع تنفيذ -ثالثا

 7 النهج -ألف

 7 التنظيم: اإلطار -باء

دارة والتعلم والتقييم، والرصد التخطيط، -جيم  8 المعرفة وا 

 8 والتسيير والتوريد المالية اإلدارة -دال

 9 اإلشراف -هاء

 9 وفوائده وتمويله المشروع تكاليف -رابعا

 9 المشروع تتاليف -ألف

 9 المشروع تمويل -باء

 11 االقتصادية والجوانب للفوائد موجز تحليل -جيم

 11 االستدامة -دال

 11 أثرها وتخفيف المخاطر تحديد -هاء

 11 المؤسسية االعتبارات -خامسا

 12 ندوقالص لسياسات االمتثال -ألف

 12 والتنسيق المواءمة -باء

 12 النطاق وتوسيع االبتتارات -جيم

 11 السياسات ف: االنخراط -دال

 11 القانوني والسند القانونية الوثائق -سادسا



 EB 2014/113/R.16/Rev.1 

ii 

 11 التوصية -سابعا

 
 لملحقا
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 لالذي
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 المشروعخريطة منطقة 
 أوغندا

 

 الشمالي قلي مشروع استعادة موارد الرزق في اإل
 تقرير التصميم

 

 المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب التسمياتإن 
 .الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية المصدر:
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 جمهورية أوغندا
 الشمالي قلي مشروع استعادة موارد الرزق في اإل

 التمويلموجز 

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 المقترض:  حتومة أوغندا

 منفذة:الوكالة ال  وزارة الحتم المحل:

 التكلفة الكلية للمشروع:  مليون دوالر أمريت: 15

مليون  1104مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  42
 دوالر أمريت: تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

 51 سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها 21 مدة القرض
 سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد ف: المائة

 ف: المائة( سنويا 1011)

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

ماليين  51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل 1011
 دوالر أمريت: تقريبا(

برنامج التأقل  حساب أمانة قيمة منحة  
 :لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريت: 304

 مساهمة المستفيدين:  مريت:مليون دوالر أ 501

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  الصندوق
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 الموافقةبتوصية 

بالقرض ومنحة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
، الشمال: قليممشروع استعادة موارد الرزق ف: اإلمن أجل  أوغندا جمهوريةإلى  ماالمقترح تقديمهالحيازات الصغيرة 

 .14على النحو الوارد ف: الفقرة 
 

مشروع استعادة موارد  من أجل جمهورية أوغندا إلى امتقديمهمقترح  ومنحةقرض 
 الشمالي قلي الرزق في اإل

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 لريفية وسياق الفقرالتنمية الُقْطرية وا -ألف
، يناالقتصاديوالنمو نفذت حتومة أوغندا عددا من البرامج لتعزيز االستقرار ، تسعينات القرن الماض: منذ -1

تسارع نمو الناتج المحل: وقد ل األسر والحد من الفقر. و المتمثل ف: زيادة دخ شاملالهدف ال ن أجلم
ف: المائة  1إلى أتثر من  تسعينات القرن الماض:المائة سنويا ف:  ف: 101 قدرهاإلجمال: من متوسط 

 .ىالتبر  الصحراء جنوب ألفريقيا بالنسبةأعلى بتثير من المتوسط وهو ، العقد األول من القرن الحال:خالل 

وما . طويال البلد أمام طريقالما زال على الرغم من األداء االقتصادي الجيد على مدى العقدين الماضيين،  -2
ة ناجمال فوائدقد تم توزيع الفبلدا فقيرا. دوالر أمريت:،  111حوال:  فيها دخل الفردالت: يبلغ ، أوغندا تزال
معظم و سوأ. األ ه: الشمال: قليماإل وتانت حصةغير متساو، بشتل ن التقدم الذي أحرز حتى اآلن ع

عاما من  41ر من جة ألتثمؤشرات الرفاهية االجتماعية واالقتصادية ضعيفة ف: الشمال، إلى حد تبير نتي
 هلية.الحرب األ

 ساهميف: المائة من القوى العاملة، و  14ما زال القطاع الزراع: يشتل العمود الفقري لالقتصاد، حيث يشغل  -1
مثل يدون المستوى ف: السنوات األخيرة، و تان أداؤه ف: المائة من عائدات التصدير. ومع ذلك فقد  31 ـب

من  اثالثة أرباع األسر الزراعية رزقهوتستمد لمحل: اإلجمال: الوطن:. ف: المائة من الناتج ا 44.4حاليا 
 .تارهت 501ن ع مساحتها قلتحيازات  ف:، ذات المدخالت المنخفضة الزراعة البعلية

ألغراض  اتهتتار  4وهتتار  104 بين مساحتهاالمزارع الت: تتراوح  ف:بشتل رئيس:  الزراعيويتم اإلنتاج  -4
. وتعتبر الظروف المناخية عبر منطقة ةنسحم لمدخالتة، مع استخدام محدود جاريتوألغراض التفاف 

لى األراض: الصالحة عصول حالليس و اإلدارة الجيدة.  توفر المشروع مواتية لزراعة المحاصيل الرئيسية مع
 ولتن توفر العمل اليدوي يقيد حجم المزارع والمحاصيل. ،عائقا رئيسياللزراعة 
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 تجهيزمعظم المزارعين على النظم التقليدية ليعتمد محدودة و لة ما بعد الحصاد مرحوتجهيز إدارة إن  -5
 01حوال: يبيع و خسائر ما بعد الحصاد. من ف: المائة  41الحبوب وتخزينها، مما يؤدي إلى ما يصل إلى 
جدا.  اإلنتاج اإلجمال: من المزارع التجارية منخفض إال أنف: المائة من األسر الريفية بعض المحاصيل، 

 ولتن نماذج الزراعة ،على نطاق واسع ف: األجزاء الغربية من منطقة المشروع ةننتالممالزراعة وتتطور 
عدم وجود فإن ، اق قد تحسنف: حين أن الوصول الفعل: إلى األسو و تتطور. ما زالت  التعاقديةو  المستقلة
بوابة بأسعار  وابيعيارعين يجب أن يعن: أن معظم المز  المساومةعلى  محدودةاللتسويق والقدرة لخيارات 
 .منخفضةال المزرعة

تما أن عدم إمتانية قضية رئيسية ف: منطقة المشروع.  المناخ على اإلنتاج الزراع:آثار تغير تعتبر  -6
، إلى جانب تهامدب فيما يتعلقوحالة عدم اليقين الناتجة  ،األمطار تبداية وتوقف هطوال ىاالعتماد عل

يتم الحصول على معلومات التنبؤ المناخ: أساسا عن و المعوقات الرئيسية. من ة، ه: فترات الجفاف الطويل
  .دةمشاهال حليةغير دقيقة وال تعتس تقلبات الطقس الم ما تتون اتثير  هاطريق الراديو، ولتن

: رؤية . السياسة الرئيسية الت: توجه النمو االقتصادي والتنمية ف: أوغندا هاتياإلطار االستراتيجي والسياس -7
 إلى 4121 عام ، الت: يجري تنفيذها من خالل خطط التنمية الوطنية الخمسية. وتهدف رؤية4121عام 

 ف: ومزدهر حديث الدخلبلد متوسط بلد يغلب عليه طابع الفالحة إلى تحويل المجتمع األوغندي من "
 خطةو  لتنميةا استراتيجية" خالل من أوغندا ف: الحالية الزراع: القطاع سياسة هوتوج   سنة". 41 غضون

برنامج التنمية  جواتن لتحقيق الرئيسية اآللية تعتبر :والت ،4152/4151-4151/4155للفترة  "االستثمار
لتنسيق جهود مختلف  "سياسة الالمرتزيةلطار االستراتيج: "اإلهناك و . ف: أوغندا الزراعية الشاملة ألفريقيا

العشرية  خطة االستراتيجيةوتوفر التزية والحد من الفقر. ف: تقديم الخدمات الالمر  أصحاب المصلحة
 مقطاع الحتإطارا لتوجيه استثمارات ، 4144-4154غط: الفترة ت: ت، المحل:ال اع الحتمقطالمعنية بالحالية 

الديمقراطية وتقديم عملية التحول إلى تحسين بالنسبة لالت: تعتبر بالغة األهمية  جاالتالمحل: نحو الم
 .الخدمات

دارتهاعدة تم اآلن اعتماد قد و  -8  ومسودة ؛أدوات لسياسة تغير المناخ: السياسة الوطنية للتأهب للتوارث وا 
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج لاستراتيجية الجاهزية السياسة الوطنية بشأن تغير المناخ؛ و 

مح ، مالةجاريخطط التنمية الوطنية ال ، إلى جانبتحدد هذه األدوات. و وتدهور الغابات ف: البلدان النامية
 .سياسة تغير المناخ ف: أوغندا

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية  -باء
 المستند إلى النتائج

ف:  40 مثلي قليماإل اهذفإن ف: الشمال،  ونف: المائة فقط من ستان أوغندا يعيش 41على الرغم من أن  -9
ف: البالد ف: الفقر المزمن ذين يعانون من ف: المائة من ال 41 حوال:ما يقدر بويعيش المائة من الفقراء. 

تشير ، السالم واإلنعاش والتنمية خطة ف: حين استثمرت موارد تبيرة ف: الشمال ف: ظلو شمال أوغندا. 
قاليم مرتفعة مقارنة باأل تزال ماالفقر دراسات حديثة أجراها متتب أوغندا لإلحصاء إلى أن مستويات 

 .ف: البالد قلاأل هو قليمستان اإللغذائ: التنوع الاألخرى وأن 
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لتحول االجتماع: من أجل اوالرخاء  ،والعمالة ،لنموبشأن "ا 4121 عام م المشروع مع موضوع رؤيةواءويت -11
ل األسر وتعزيز و : زيادة دخان:ثمالأولوياتها  ا منثالثعلى وجه الخصوص،  ،يتناولوهو . "واالقتصادي

استدامة وتشجيع  ؛البنية األساسية االقتصادية، بما ف: ذلك طرق الوصل جودةمخزون و تحسين و  ؛المساواة
 الستان واستخدام البيئة والموارد الطبيعية.

 لإلقليمللسماح  مبرراستثمار الصندوق  ، فإنةالوطنيلتنمية ا خطةمبادئ ه: أحد  المتوازنة لتنميةبما أن ا -11
ستهداف البرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الخاصة ب ستراتيجيةاالق مع متسللحاق ببقية البالد، و با

أيضا اثنين من األهداف  المشروع عالجيو . على حد سواء الفقر انتشارأعلى نسب  الت: تعان: منالمناطق 
ة مستدامة ف: إنتاج قطاع زراعة الحيازات تحقيق زيادالفرص االستراتيجية القطرية:  برنامجلاالستراتيجية 

نتاجيتها وقدرته على مواجهة آثار تغير المناخ تحسين دمج أصحاب الحيازات الصغيرة ف: و ؛ الصغيرة وا 
 .األسواق

الفقراء من الفقر. وتشمل  نتشالال ةضروري تعتبر: تالو ات ممتازة للتنمية الزراعية، يمتانبإ يتمتع شبه اإلقليم -12
 من ما يتف: من األمطار لموسمينو  ؛لتل أسرة اتهتتار  2 ت أراض متوسط مساحتهاحيازااألصول 
عمليات /حيوانات الجرلمناسبة  اتنسبيا، إمتاني الهشة، إلى جانب التربة توفرمنبسطة  تضاريسو  ؛الحصاد
 .الشرقية أفريقيا إقليمف: الطلب على المواد الغذائية من  امطرد اوتزايد ؛الميتنة

ل األسر و لرفع دخ فيه التفايةنتاج بما زيد اإليتبير ف: النهج واعتماد تتنولوجيات جديدة، لن  تغير من غير -11
 عمليات نقلواالستفادة من األسواق الوطنية واإلقليمية. وهناك حاجة إلى عمليات وهياتل السوق لدعم 

ومن ثم  الثانوية إلى األسواق ،تجميعالنقاط  عبرالحالية والمستقبلية من مناطق اإلنتاج،  ةالزراعي اتالمنتج
 .الجملةأسواق  إلى

زيادة ل موارد تثراألمن شأنها أن تحفز أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية  لتبادالتم ااحجأأن زيادة  ومع -14
، ضرالحاف: الوقت  محدودية فرص الحصول على المعلومات المناخية الزراعية ذات الصلةفإن ، مإنتاجه
ما المحلية ف: مرحلة  والتخزين عمليات التجهيزوتحسين ، : جميع األحوال الجويةفالصالحة  الطرق وحالة

ظروف من ال ، والممارسات الزراعية المستدامة يحد من فرص اإلنتاج التجاري على الرغمبعد الحصاد
 مواتية.ال

 معالجة هذهعلى يمتن للصندوق مساعدة المزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة ف: سلسلة السوق  -15
ربط المزارعين باألسواق واعتماد نهج فعالة للوصول إلى ب فيما يتعلقأوغندا  ته ف:باستخدام تجرب معوقاتال

مستثمر تجاري على نطاق المستقلين بزيت النخيل مزارع: أفقر األسر الريفية. وتشمل هذه التجارب ربط 
أصحاب المطاحن بور الزيتية وربط صغار منتج: البذأفضل، أسواق واسع لتوفير الوصول إلى مدخالت و 

 :الماتوتاأللبان و مزارع: منتجات ربط صغار  فضال عن، مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتيةف: إطار 
بط المناطق ر تعزيز لو . برنامج تحديث الزراعة ف: منطقة محددة ف: إطاراألسواق الحضرية ب (الطبخ وزم)

تلم من  0 111لدعم إعادة تأهيل وبناء  ت القرن الماض:تسعينامنذ  اتعو خمسة مشر  الصندوق النائية، نفذ
برنامج التأقلم تمويل  وسوف يتفل. على مستوى األقسام م من الطرق الفرعيةلت 4 123و طرق الوصل

معالجة قضايا تغير المناخ من خالل الحد من المخاطر المناخية لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 .منسق تنميةوالتنوع ضمن برنامج 
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  المشروعوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة منطقة المشروع -ألف
. تتألف منطقة المشروع من األقسام الثمانية: أدجومان:، أغاغو، أمورو، غولو، تيتغوم، المو، نويا وبادر -16

، يينستان الريفالمن مليون نسمة  5011منهم  مليون نسمة،  4054هذه المنطقة بحوال:  ستانعدد ويقدر 
من بين أسرة  521 111إلى حوال: المشروع صل يومن المتوقع أن أسرة.  411 111الذين يمثلون حوال: 
 مباشرة.هذه األسر بصورة 

ألنشطة بالنسبة أربع مجموعات فرعية رئيسية.  المشروع ستهدفي. سوف لمشروعلالمستهدفة  المجموعات -17
الت: تتمتع األسر و  ،من انعدام األمن الغذائ:الت: تعان: مجموعات المزارعين، سيستهدف المشروع األسر 

وسيتم األسر الموجهة نحو السوق. و  الصدمات، لصدمات مناخية أو غيرها من والمعرضة باألمن الغذائ:
، بما ف: ذلك الشباب الذين يفتقرون إلى القدرة والثقة بالنفس لالنضمام إلى معرضةلألسر التوفير الدعم 

الغذائ: واالعتماد على الذات،  همأمناألسر من أجل بناء توجيه  ريقعن طة، مجتمعيعات الو جممال
 .مبادرات التنمية الرئيسيةإلى لتمتينهم من االنضمام 

  للمشروعالهدف اإلنمائي  -باء
نتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تحقيق زيادة مستدامة ف: إنتاج الهدف اإلنمائ: للمشروع هو:  -18 ا 

ربحية والوصول إلى األسواق المحلية وأسواق المع زيادة  ،تغير المناخ ف: وجه مودالصعلى  موقدرته
 التصدير.

 المكونات/النتائج -جي 
 هالمشروع وهدف غايةف: تحقيق  - األساسيةسبل العيش الريفية، وروابط السوق والبنية  -ن امتونسيسهم  -19

  ا.ممن خالل نتائجه نمائ:اإل

 هاأصولقاعدة لاألسر الزراعية الفقيرة  زيادةه::  متونهذا الفية. نتيجة سبل العيش الري - ألف متونال -21
  .قدرتها على الصمودو 

ستخدم يقرية و  111 هذا على يؤثرسوف التخطيط المجتمع: وتنمية القدرات. و  - 5-متون الفرع: ألفال -21
( مجموعات 4) ؛ا( الموارد المتاحة ورسم خريطة له5تحديد ما يل:: )للتخطيط التشارت: ل ا مرتزانهج

( سبل العيش 2) ؛والشباب ( األسر الضعيفة4؛ )ستهداف االجتماع:الالمزارعين الت: تلب: معايير األهلية وا
. وسيتون الترتيز اتقدرات المجموعتنمية وأنشطة إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية وأنشطة  األولويةذات 

ن رو الميسيوفر سوف و تخطيط وتنفيذ األنشطة الجماعية. لتمتينهم من  المحلية على بناء قدرات المجتمعات
  ات المستهدفة على مستوى القرية.مجموعرابطا هاما بين الحتومات المحلية وال ونالمجتمعي

برنامج مساندة سبل بنجاح ف: إطار  هر ااختب الذي تماألسري  توجيهتوسيع نطاق نهج الب يقوم المشروعسوف  -22
األسر من  51 111للعمل مع ما يصل إلى  سرييناستخدام الموجهين األب المعيشة على مستوى األقسام

، ألمن الغذائ:ل منحا صغيرة اتقدمز حر ت الت: يتم توجيهها والت:األسر تتلقى سوف و . معرضة للمخاطرال



 EB 2014/113/R.16/Rev.1 

1 

دوالر أمريت:، للمساعدة ف: تعزيز اإلنتاج الغذائ: والدخل. تما سيتم  511نحو  منها ة الواحدةبلغ قيمت
  طر من خالل عملية التوجيه األسري.اخمداف الشباب المعرضين للاسته

ولوية. سوف يعزز ذات األالمناخ  تتيفة مع  تغيرمالنظم إنتاج المحاصيل  - 4-المتون الفرع: ألف -21
نتاجية المشروع قدرات األسر الزراعية الفقيرة ف: المناطق الريفية لزيادة إنتاج و  تحقق األمن الت:  المحاصيلا 

خالل المعلومات المناخية من  ليل والغالسيتم زيادة مناطق زراعة المحاصو للتسويق.  والقابلةئ: الغذا
الزراعية المناسبة، واستخدام الميتنة المناسبة ف: الوقت المناسب، واستخدام األراض: والممارسات الزراعية. 

اإلنتاج من قبل  اتسللوقت وتغيير ف: ممار  استثمار سوىتتطلب  لنف: حين أن معظم التدخالت و 
االستثمارات الرئيسية ف: مجال بناء القدرات لتعزيز القاعدة المعرفية لتحقيق التنمية ستتون المزارعين، 

اعتماد الممارسات المحسنة. وسوف تشمل األنشطة: )أ( األنشطة  منالزراعية المستدامة وتمتين المزارعين 
لضمان الحصول على البذور عالية  لبذور: لالمجتمع نتاجاإل)ب(  ؛الجماعية لزيادة إنتاج المحاصيل

؛ األرباح من زيدالت: ت الجودة؛ )ج( زراعة الحفظ؛ )د( تحسين فرص الحصول على التتنولوجيات األخرى
لتتيف على نطاق صغير. المعنية با)ه( تجربة الميتنة المناسبة للمحاصيل الرئيسية؛ )و( األنشطة البحثية 

 .مجموعة 5 011ما يصل إلى استهداف موعات المزارعين، مع وسيتم استخدام نهج مج

المختارة من خالل  المقاطعات الفرعيةتنفيذ األنشطة ف: ب على مستوى األقسامات المزارعين تقوم رابطسوف  -24
سيقوم المشروع و ن. و ين محلو حتومين و شرف عليها موظفيدعمها و ي، مزارعينال اتمجموع ميسريشبتة من 
وموظف: اإلرشاد الحتوميين المحليين لتوفير الدعم الالزم  على مستوى األقساممزارعين ات الرابطبتدريب 

. وسيتم تحديد مقدم: اتمجموعالبرامج واإلشراف على  رصدلميسري مجموعات المزارعين ولتخطيط و 
رعين ات المزارابطلتوفير الدعم التقن: للحتومات المحلية و  حسب االقتضاءالخدمات المتخصصين والشرتاء 

  المهارات.ف: فجوات  توجد ماحيث على مستوى األقسام

دخال تدا إدارة الموارد الطبيعية المجتمعيةأفضل الممارسات ف:  يقوم المشروع بتعزيزسوف  -25 بير التتيف وا 
المناخ. لتغير  قاومةمالتأساس لنظم إنتاج المحاصيل  واألسرةمستجمع المياه  ىتو مسمع تغير المناخ على 

دارة الموارد إل المجتمعات المحلية المستهدفة ف: الممارسات المستدامةبناء قدرات رتيز على وسيتون الت
من  هاخططتنفيذ  علىوتوفير الدعم المال: اإلضاف: لمساعدة المجتمعات المحلية  الطبيعية المجتمعية

يب والتطوير ف: . وسيتم إدراج التدر برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة منحةخالل 
األرصاد ف: تحسين خدمات  اتا. وسيتم دعم ذلك من خالل االستثمار محصاد مياه األمطار وتمويلهمجال 
 لتقلبات المناخية المتزايدة.ل لتصديوالمعلومات المناخية لالجوية 

ن مفائض لالمزارعين  إنتاجه::  متون. نتيجة هذا الساسيةروابط السوق والبنية األ - باءمتون ال -26
تميات أتبر من منتجات المحاصيل من خالل ل هم بشتل مربحوبيعأعلى أسعار  هم علىلو حصو المحاصيل 

 اإلقليمية.و  يةوغنداأل إلى األسواقوسع أوصول 

مع األنشطة الرئيسية، العمل وسوف تشمل عمليات تحسين الوصول إلى األسواق.  - 5-باء الفرع:لمتون ا -27
 ،ما بعد الحصاد تجهيزو  ،ل المتخصصةاعم: تعزيز مهارات األيل: ا، ماالموجهة اقتصادي المجموعات

ضافة و  دعم و ؛ اتالمساعدة ف: وضع خطط األعمال لتوسيع األعمال التجارية أو االستثمار و  ؛القيمةا 
ثباتو  ةوتجرب ؛والتوجيه المناسب ،قاسو التدريب، وتطوير األ   جديدة. نهجتقنيات و  ا 
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ين ف: تل أصحاب المصلحة الرئيسي جمعبق. سيقوم المشروع اسو ف: األأصحاب المصلحة منتديات  -28
 المجتمعاتق اسو ف: األأصحاب المصلحة منتدى حشد ي سوفو . قسمف: تل لهم  منتدياتلتطوير ق اسو األ

جدوى ووضع وتنفيذ دراسة  ،للمشارتة ف: أنشطة الوصول إلى األسواق، وتيسير حوار السياسات المحلية
 الجملة من خالل االستثمار ف: نقاط التجميع وأسواق ال سيماإلى األسواق، و لتحسين الوصول  أعمالة خط

من  قسامعلى مستوى األق اسو ف: األأصحاب المصلحة منتديات تألف ت. وسوف ف: شبه اإلقليماألتبر 
والحتومات المحلية.  جهزين،الم ورابطات ات،جتنورابطات تجار الم، على مستوى القسمالمزارعين  رابطة

ترك ق على تحسين تدفق المنتجات المسوقة من خالل المرفق، مع اسو ترتز البنية األساسية لألوسوف 
 االستثمار ف: التخزين والتجهيز للقطاع الخاص.

أصحاب لمنتديات أصحاب المصلحة  األسهم فيهاأغلبية  يملكق، اسو شرتة مستقلة إلدارة األ تأسيسسيتم  -29
سوف و ق. اسو األ مرفقدارة مرفق مع الحتومة المحلية الت: تملك معها إل، والتعاقد قاسو ف: األالمصلحة 

لتغطية  منها إلى الحتومات المحلية، واإلبقاء على جزء استخدام السوق يتم تحويلهال رسوما الشرتة لحص  ت
ذا تان مفهوم و تتاليف التشغيل.  ناجحا، فإنه سيتم زيادة عائدات  قاسو ف: األأصحاب المصلحة منتدى ا 

 رسم:.التسويق التميات أتبر من المنتجات الزراعية من خالل نظام تحرك مع لمحلية الضرائب ا

ل أتثر اعمأخبرة ف: تنفيذ خطط األتثر ابتتارا و  لمجموعاتمرحلة ما بعد الحصاد. لمساعدة ا ف: تجهيزال -11
 مرحلة ما بعد الحصاد ف: تجهيزالف: مجال صغيرة  يةاستثمار  ةلمنح مشروعتحديا، سيتم إنشاء 

ف: أو  مرحلة ما بعد الحصاد جديدة ف:تجهيز  عمليات( لتشجيع االستثمار ف: أمريت: مليون دوالر 5)
 سلساللتعرض هذه األنشطة صدى ستتو تجاريا. أو متاحة قيمة غير متوفرة إلضافة  اتقدر  ت أوتتنولوجيا
والنقل.  ،بعد الحصادما ف: مرحلة تخزين الوالتجفيف، و  ،خصوصا أثناء الحصاد -المناخ لمخاطر السوق 

من خالل  مرحلة ما بعد الحصاد ف: تجهيزالف: مجال  يةمنحة االستثمار الالوصول إلى موارد سيتون و 
تقاسم التتاليف من قبل  يتم أنهستثمر تجاريا و تشروط صارمة للتأتد من أن األموال  وجههاعملية تنافسية ت

  .بشتل صحيح المستثمرين

ق للوصول إلى واستخدام خدمات معلومات اسو األف: أصحاب المصلحة  معلومات السوق. سيتم تدريب -11
 ينالقائم ق الزراعيةاسو خدمات معلومات األ قدم:وربطها مع م تهايق مواءمق الزراعية للسلع عن طر اسو األ

 أصحابللربط مع المزارعين و ق الزراعية اسو خدمات معلومات األل مناسبقدم سيتم التعاقد مع مو . أو الجدد
ف: السوق. وسوف تشمل األنشطة األخرى األنشطة الترويجية لإلعالن عن خدمات  ينخر اآل لحةصالم

خدمات األسواق وضمان أن إلى معلومات  ، وخلق أدوات جديدة للوصولق الزراعيةاسو معلومات األ
 رابطاتو  المنتجين، رابطات، و الجملةأسواق ، و الثانويةسواق األربط ت ةالمقترح ق الزراعيةاسو معلومات األ

  ومجموعات المزارعين لجمع ونشر المعلومات عن السوق. ،التجار

 على زيادة هذا المتون الفرع: يعملف و سلوصول إلى األسواق. لية ساسالبنية األ - 4-باء الفرع:المتون  -12
ل المزارعين من خالل تحسين و تسعير أتثر تنافسية، وزيادة دخعملية  تيسيرالوصول إلى األسواق، و فرص 

  ة.يلتجارة الزراعل ةر اختمتسويق المنتجات ف: مواقع استراتيجية  تيسروالهياتل الت:  يةرق الوصل المجتمعط
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طرق م من لت 5 111جديدة. سيتم بناء ما يقدر بنحو طرق  بناءطرق الوصل المجتمعية القائمة أو  إصالح -11
اتل الصرف اإلضافية المطلوبة. هيجميع األحوال الجوية، بما ف: ذلك جميع ل الصالحة الوصل المجتمعية

   .لها المخطط يةبناء تل من طرق الوصل المجتمع على بناء الطرق لإلشرافلسيتم تشتيل لجنة و 

من أجل  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةة منحتمويل  استخدام إلىخطط التدعو  -14
خبرة  لهوالمساعدة التقنية ذات الصلة من مهندس  يةالمناخ حوالأللمقاومة الهياتل الطرق تحسين تصميم 

سيتم و . يةالمجتمعوصل طرق التوجيهية لحصاد مياه األمطار من حصاد مياه األمطار لوضع مبادئ ف: 
 .واختبار فعالية تجميع مياه األمطار لعرضتعيين عشرة مواقع تجريبية 

لتجارة اثنين من األسواق االستراتيجية  ويةأو رفع س اإلقليمية. سيتم بناء شبهق اسو األو تجميع المرافق   -15
عادة نقل  يسيرالترتيز على ت تون. وسيثانويةأسواق  ثمان: إلى جانب، الجملة سرعة استالم وبيع وا 

  موقع ونوع وقدرات الهياتل ف: مناقشات شاملة.مناطق اإلنتاج. وسوف يتم تحديد المنتجات الزراعية من 

دارة ب. ستقوم وزارة الحتم المحل: هسيقتنإدارة المشروع و  - متون جيمال -16 ، ة النظيرةالحتومأموال تنسيق وا 
 يتم دمجها، والت: سبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ةقرض الصندوق ومنحوأموال 

ين، المتعلقة بالتمايز بين الجنس االعتبارات تعميمسيتم تما وتعميمها من خالل جميع األنشطة المخطط لها. 
دارة المعرفةالشباب، وتغير او    االتصاالت ف: جميع جوانب أنشطة المشروع.و  ،لمناخ والبيئة، وا 

  المشروعتنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
 األتثر ضعفا إعطاء األسر والشبابق لضمان اسو بط األواسبل العيش ور نهج: المشروع بين  سوف يجمع -17

تمتن  وسوفمستوى المجتمع:. الالعيش واإلنتاج على  الثقة لالنضمام إلى أنشطة تسب بناءالفرصة ل
 .أتبر تفاءةبسواق األلوصول إلى من ااإلنتاج  المزيد من روابط السوق

، وتحديد وتنظيم مجموعات المحل: لمجتمعل األول: عملية اإلعدادتنفيذ . سيتم التنفيذ على مراحل -18
قرية  411قرية ف: السنة األولى و 411، مع على مدى ثالث سنواتعلى مراحل وتنمية القدرات  ،المزارعين

قدرات المجتمع المحل: ف: السنة األولى.  تنميةالقرية و  إعدادستبدأ أنشطة و ف: تل سنة الحقة.  ةإضافي
 اتقدر الف: نفس الوقت بالنظر إلى أن  قسامطرق الوصل ف: جميع األباألشغال المتعلقة  تبدأ سوفو 
المجموعات ل صحسوف تألنشطة الزراعية، من ناحية أخرى، فبالنسبة لأما . جميعا هاهندسية موجودة فيال

المجموعات ف: أما حصة أتبر ف: المراحل األولى من التنفيذ. على التافية  ات القائمةذات القدر  قسامف: األ
 .اتالخدم م:دقم اتتم بناء قدر  متىبأعداد أتبر تدريجيا  قبولهايتم  فسوفاألخرى  قساماأل

 التنظيمياإلطار  -باء
لتوجيه العام لتنفيذ وزارة الحتم المحل: ا رتوفوسوف . للمشروع وزارة الحتم المحل: الوتالة المنفذة تتونس -19

وسوف مشروع. لل اتيةلجنة السياسالس أر تاألخرى ذات الصلة، و  والوتاالت تنسق مع الوزاراتالمشروع، و 
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ف:  تافبشتل المتفق عليها  الحتومية المساهماتو  األموال النظيرة رصدوزارة الحتم المحل: ضمن ت
 وتوفيرها ف: الوقت المناسب. الميزانية

اإلشراف لتوفير برنامج مساندة سبل المعيشة على مستوى األقسام القائمة ل اتيةلجنة السياسبالفاظ تحسيتم اال -41
 على شرافاإلعن  مسؤولياتال ذاتسيتم توسيعها لتشمل ممثلين عن الوزارات و تنفيذ. العلى السياسات: 

توجيه تخطيط ب وسوف تقوم، باإلضافة إلى ممثلين عن الهيئات العليا للمزارعين والتجار. المشروع وتنفيذ
، هاواعتماد خطط العمل والميزانيات السنويةاستعراض ، وتقديم المشورة رفيعة المستوى، و روعالمش وتنفيذ

 :.اتراتيجية الرئيسية ذات الطابع السياسالتقدم المحرز ف: التنفيذ واألثر، ومعالجة القضايا االستو 

ف: بلدية جولو، ضمن قرها يتون م، الت: سوحدة إدارة المشروع اليومية إلى لمشروعاسيتم تفويض إدارة  -41
تقود عملية و  توريددارة المالية والاإلجميع أنشطة ب وحدة إدارة المشروع وسوف تضطلعمنطقة المشروع. 

 ة المتخصصة.نيتقر المدخالت الوتوف ،تنفيذال

، ينالمناسب المسؤولينمسؤوال عن تنفيذ المشروع وسوف يعين األول المسؤول اإلداري  يتونس، قسمف: تل  -42
ستتون . و األساسيةالبنية  اتومدير مشروع ؛محاسبالمالية/الشؤون مسؤول و مشروع؛ الدعم  مسؤولمثل: 

ف: تنسيق  ةدللمساع األقسامى مستوى علن: تقلجنة التخطيط الل خاصة بالمشروع تابعةهناك لجنة فرعية 
  .األقسامعلى مستوى  التنميةأنشطة المشروع وضمان االتساق مع خطة 

دارة المعرفة -جي   التخطيط، والرصد والتقيي ، والتعل  وا 
اإلطار ومؤشرات  السنويةوالميزانيات العمل  طخط وستشتلمستمرة، تخطيط المشروع عملية تون سي -41

 طخط واءمةتم متسو مشروع. التقدم لرصد المعلومات األساسية تميا والمقدرة النتائج المستندة إلى  المنطق:
وحدة إدارة  تقوم، وساألقسامعلى مستوى  التنمية طخطمع  على مستوى األقسام السنوية الميزانياتو العمل 
 المحل:.زارة الحتم لو السنوية  والميزانياتعمل ال طف: خط هاجلدم بتوحيدها المشروع

إدارة المعرفة، والترتيز  تعميم، بما ف: ذلك محدثة للرصد والتقييممبتترة و  انهج يتيف المشروعسوف  -44
نشاء قواعد بيانات ال  نو الموظف وسيقودلتتبع أثر المشروع.  ينالمستفيدخاصة بمخصص على االتصاالت، وا 

. األقسامالرصد على مستوى و  التخطيط ، أنشطةمشروعالدعم  مسؤول:، من خالل على مستوى األقسام
توثق أفضل الممارسات والدروس الت: التعلم،  مساراتو  مذتراتوسوف تشمل أدوات إدارة المعرفة 

 مع برامج أخرى. هاالمستفادة، الستخدامها ف: حوار السياسات وتقاسم

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
برنامج مساندة سبل المعيشة على مستوى األقسام، على الرغم  سيتم اختيار نظم وعمليات اإلدارة المالية من -45

من أنه يجب تنفيذ حزمة لبرامج المحاسبة ف: وحدة إدارة  المشروع من البداية من أجل تتبع األموال حسب 
عدد من  عنسيتم اإلعالن خارجيا و . المتون، والفئة، والجهة الممولة على جميع مستويات المشروع

استخدام األدوات الت: على مستوى األقسام بسوف تستمر الحتومات المحلية و جديدة. لاالموظفين مناصب 
التوحيد المال: بإدارة  ف: وحدة إدارة المشروع سيقوم فريق المحاسبةو التصويت.  سجالت، مثل اعتادت عليها

التابع  ديالوح لخزانةا ستخدم نظام حسابي لصندوقلمشروع  أول المشروع سوف يتونو . واإلبالغ المال:
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من خالل  بموجبهمتعددة لمشاريع أموال الصندوق  تتدفقوالذي سمع الحتومة(  يتم تطويرهالذي سللحتومة )
وسوف تستخدم   ، قبل أن يتم صرفها لحسابات المشروع.معامالتالوسيط حتوم: واحد بدال من حساب 

باستثناء  ،صولاألوالتخلص من  العام توريدالقانون الت: ينظمها ة القياسية يحتومال عطاءاتوثائق ال
. لبنك الدول:ل عطاءات القياسيةالوثائق استخدام  ف: هذه الحالة العطاءات التنافسية الدولية، حيث سيتم

 مراجع الحسابات العامسوف يطبق و  ،لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاملوفقا  المال:وسيتم اإلبالغ 
اإلنفاق تقرير  وأشار ،ةإيجابي الحسابات العام مراجع ت تجربة الصندوق معتانقد معايير المراجعة الدولية. و 
ات الحتومية هيئتافة ال مراجعة حساباتتم ت هأنإلى أوغندا ب الخاص 4154لعام العام والمساءلة المالية 

وف: حالة عدم وجود حساب معين لهذا المشروع لتوصيات. ل وحسنة التوقيتفعالة  متابعة مع ،سنويا
يدا، سيقوم الصندوق بطلب رأي مراجعة محدد عن رصيد األموال المودعة حساب موجودات الصندوق تحد

األموال من  يتم تحديدسوف و . وعن استخدام المصروفات المستندة إلى تقارير من حساب الخزانة الوحيد
لترتيز  هناك حاجة تتونس ولتن ،وغندا )نظام اإلدارة المالية المتتامل(ألالمتتامل  المال: خالل النظام

وقد تمت . تغطية تاملةذات  القرية لضمان مراجعةو  القسم مستوىعلى ألنشطة من المراجعة على اخاص 
المراجعة الداخلية عن تقرير  وسوف يتم تقديم ،مشروعالخدمات المراجعة الداخلية ف: إطار ترتيبات إلدراج 

 على األقل على أساس نصف سنوي. الخاصة بالمشروع

 اإلشراف -هاء

 .مباشرال ف الصندوقاشر يخضع المشروع إلسوف  -46

 وتمويله وفوائده المشروع تكاليف  -رابعا

  المشروعتكاليف  -ألف

، بمبلغ يةالمتتررة اإلضافية، بما ف: ذلك الطوارئ المادية والسعر  هوتتاليف ات المشروعيقدر إجمال: استثمار  -47
تمول من قبل الحتومة س الت: الضرائبتمثل و . (مليار شلن أوغندي 41101)أمريت:  مليون دوالر 15

، ف: حين أمريت: دوالرمليون  1403إجمال: التتاليف األساسية ويبلغ . أمريت: مليون دوالر 304 حوال:
 ف: المائة من تتاليف المشروع. 54، أي ما يعادل أمريت: دوالرمليون  005 يةالسعر الطوارئ  حسابمثل ي

  المشروعتمويل  -باء
مليون دوالر أمريت:  1104 بقيمة الصندوق من تتاليف المشروع بواسطة قرض تمويل لىإقترح ميدعو ال -48

؛ أمريت: دوالرين يمال 51 بقيمةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من ومنحة 
من مة ومساه ؛رسومضرائب و  على شتل ا، حصر أمريت: دوالرمليون  304 ما يعادلبالحتومة  من مساهمةو 

  مليون دوالر أمريت: . 501 يعادلبما  ينالمستفيد
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 5الجدول 

 بحسب المكون وجهة التمويل مشروعتكاليف ال
 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المجموع منحة برنامج التألقي  المستفمدون لقرض الصندوق الحكومة 

   

 

النقد  -49 % المبيغ % المبيغ % المبيغ % المبيغ % المبيغ
 األجنبي

 نقد المحليال
)دون 
 الضرائب(

 الرسو  

 والضرائب -51

              سبل العمش الرمفمة -ألف

 669 130 2 866 1 6.6 665 4 - - - - 85.7 996 3 14.3 669 التخطيط المجتمعي وتنمية القدرات 50

المناخ  تكيفة مع  تغيرمالنظم إنتاج المحاصيل  40
 ولويةذات األ

1 423 8.4 4 432 26.1 1 321 7.8 9 774 57.7 16 949 23.9 4 253 11 274 1 423 

 092 2 404 13 119 6 30.5 615 21 45.2 774 9 6.1 321 1 39.0 428 8 9.7 092 2 المجموع الفرعي

              روابط السوق والبنمة األساسمة -باء

 550 851 2 474 5.5 875 3 - - 4.5 173 81.3 152 3 14.2 550 عمليات تحسين الوصول إلى األسواق 50

 028 6 121 33 13 55.2 163 39 0.6 226 - - 84.0 908 32 15.4 028 6 لوصول إلى األسواقلية ساسالبنية األ 40

 579 6 972 35 487 60.6 038 43 0.5 226 0.4 173 83.8 060 36 15.3 579 6 المجموع الفرعي

 620 449 4 263 1 8.9 332 6 - - - - 90.2 712 5 9.8 620 هإدارة المشروع وتنسمق -جم 

 291 9 824 53 869 7 100 984 70 14.1 000 10 2.1 493 1 70.7 200 50 13.1 291 9 مجموع تكالمف المشروع

 

 4الجدول 
 بحسب اإلنفاق وجهة التمويل مشروعتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(
 المجموع منحة برنامج التألقي  المستفمدون لقرض الصندوق الحكومة 

 

 % المبيغ % المبيغ % المبيغ % المبيغ % المبيغ

           تكالمف االستثمار –ألف 

 2.0 417 1 6.1 86 - - 62.8 891 31.0 440 المعدات والمواد –5

 11.6 219 8 41.0 368 3 0.3 26 49.7 083 4 9.0 742 االستشارات -4

 17.8 611 12 19.7 481 2 3.6 460 63.3 7.977 13.4 694 1 التدريب -4

 51.8 758 36 - - - - 83.6 30.741 16.4 017 6 األشغال -2

 9.0 404 6 63.5 065 4 15.7 007 1 17.8 1.143 3.0 189 المنح واإلعانات -1

 92.1 409 65 15.3 000 10 2.3 493 1 68.5 44.835 13.9 081 9 مجموع تكالمف االستثمار

           التكالمف المتكررة –باء 

 5.9 179 4 - - - - 100.0 4.179 - - المرتبات والعالوات –5

 2.0 396 1 - - - - 85.0 1.187 15.0 209 التكاليف التشيغلية –4

 مجموع التكالمف المتكررة

209 3.8 5.365 96.2 - - - - 5 575 7.9 

 100 984 70 14.1 000 10 2.1 493 1 70.7 200 50 13.1 291 9 مجموع تكالمف المشروع

 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جي 

 قرية  111عبر  ةمجموع 4 111ف: حوال:  شخص 05 111سيستهدف المشروع بشتل مباشر حوال:  -49
لوصول إلى ل األساسيةمن خالل البنية آخرين شخص  01 111و ،( من خالل بناء القدراتقسم لتل 11)

وصل طرق ال إصالحسيتم الت: ف األسر ف: القرى حوال: نصسيستفيد بشتل غير مباشر، و األسواق. 
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 إلى العدد اإلجمال: ألفرادها يصل ما سرمن األ. وسوف يشمل ذلك أيضا من المشروع ية فيهاالمجتمع
 .211 111 حوال:

( تخفيض تتاليف إنتاج 4) ؛للتسويق ات القابلة( زيادة ف: اإلنتاج وجودة المنتج5تشمل الفوائد المتوقعة: ) -51
( ارتفاع األسعار نتيجة لتجميع 4واإلنتاجية؛ ) ،وفورات الحجمو خالل تحسين تفاءة العمل،  الوحدة من

( 1) الحتومية المحلية؛ ائبدات الضر ( زيادة إيرا2) ؛األساسيةالمنتجات وتحسين عمليات السوق والبنية 
ى طول سلسلة عل عدم التفاءةأوجه تنتيجة للتقليل من فوائد المستهلتين من خالل انخفاض األسعار 

 السوق.

ف: المائة  51بنسبة  ةزيادو عاما.  41فترة  على مدىف: المائة  54 بحوال:يقدر معدل العائد االقتصادي  -51
 لمدة عامين الفوائد تباطؤف: حين أن  ،ف: المائة 5103خفض معدل العائد االقتصادي إلى تتتاليف الف: 

 ف: المائة. 001إلى  اتئداالع خفضي

 االستدامة -دال
على  أصحاب الحيازات الصغيرة قدرات المزارعين سيبن: الذياالستدامة ه: سمة أساسية ف: هذا المشروع،  -52

والدخل  ،لمتطلبات الحالية والمستقبلية حول تغذية األسرةا لتتسق مع هماتمشروع تشتيلة تعديلف و يتتي
دارة المخاطر.  ،النقدي الحتومات صيانة ، مع يةمعلمجتا األساسيةمرافق البنية تشغيل ستمر يسوف و وا 

بها  زودتالت: وحدات صيانة الطرق و وغندا ألطرق الوصل باستخدام أموال من صندوق الطرق لالمحلية 
 مؤخرا من قبل الحتومة. األقسام

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

المنطقة  تنتعش –( االضطرابات المدنية 5ه: تما يل:: ) منها المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف -51
ة إمتاني يمتن استبعادفإنه ال جيش الرب للمقاومة طليقا، قائد وما دام المستهدفة من حرب أهلية مدمرة. 

ذا و . تماما العودة إلى األعمال العدائية حدث، سيتون من الصعب تحقيق األهداف يأن ذلك لتان ا 
 بشتلتيعاب التدخالت اإلنمائية إن قدرة المستفيدين على اس -( آثار الحرمان الماضية 4المستهدفة؛ )

يمتن أن تتون عامال مقيدا. واستخدام أساليب مبتترة مثل التوجيه األسري يسهم ف: رفع الثقة مستدام 
تدخالت  مناالنتقال  - واصلتمالاالعتماد  متالزمة( 4لمشروع؛ )ل اإلنمائيةنشطة األف:  المشارتةبالنفس و 
مشروع الاستراتيجية وسوف تزيد دار بعناية. ين ألحتاج ية األجل طويلاإلنمائية التدخالت إلى الطوارئ 

  ؛نجاحالمن احتمال  ،ديافر األسري اإل توجيهنهج الب ةمو دعذات التخطيط والتنفيذ الجيد، الم تالاتصالل
 ،قدرة محدودة من حيث عدد الموظفينمن  األقسامبعض تعان:  –قطاع العام للمحدودة ال اتقدر ال( 2)

نية تقخبرة  الت: لهامع المنظمات الشريتة المحلية والوطنية  المشروعيعمل سوف و  والمرافق. ،والمهارات
لتنفيذ  على مستوى األقسامالمزارعين  رابطاتت المحلية و االحتوممن  ذات صلة لتوفير بناء القدرات لتل

، مما يشير إلى 401 ه: ألوغندا درجة منظمة الشفافية الدولية –( المخاطر االئتمانية 1أنشطة المشروع؛ )
والفساد ف:  ،والشفافية ،لمساءلةامؤشر  -( 4هاء) القطاع الريف:أداء ر يدتق ، ف: حين أنةطر تبير اخم

لحتومة له لاستخدام نظام اإلدارة المالية المتتامل و مخاطر متوسطة.  ي ذوأ، 4011هو  - المناطق الريفية
يدخل مخاطر التأخير ف:  هولتن ،السنوية والميزانية ملخطة العبلمدفوعات لفوائد من حيث الربط القوي 
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 سلفر اليبر تثمانية ال األقسام. وعالوة على ذلك، يجب على ادقيق الترميز إال إذا تاناإلفراج عن األموال 
نة الخز ا حسابلصندوق مع لأول تجربة  :ه ههذوبما أن  ت المناسب لتجنب مشاتل السيولة.يوقتف: ال

. وستعطى األولوية ةعالي على أنهاتصميم ال عند اإلجماليةالمالية  دارةاإل ييم مخاطرقد تم تقف، ديحو ال
منذ عودة السالم  -( تضارب السياسات والتدخالت 1)تبعا لذلك؛ مشروع النفيذ تدليل و  ستهاللألنشطة اال
 جتمعاتالم يؤدي إلى تشويش، وهذا قد نهج مختلفةمختلفة باستخدام إنمائية تدخالت  جرتالنسب:، 
ت المانحة األخرى على المستويين اإلقليم: والوطن:. الاوتمع البالتنسيق  المشروعيقوم سوف و . المحلية

الخدمات  الت: ترتتهالتأخير ف: تخصيص ميزانية لتعيين موظفين لملء الفجوة لمن المرجح أن يتون و 
خدمات ر سلب: على أث اإلرشاد ف: أحادي الهيتل بعد االنتقال إلى نهجاالستشارية الزراعية الوطنية 

 .األثر هذا من ات المزارعين ف: تقديم خدمات اإلرشادرابطإدراج وف يخفف سو . اإلرشاد

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

، والتمايز بين ستهدافاال بشأنرئيسية الدعم سياسات واستراتيجيات الصندوق يالمشروع مع و يتسق  -54
 .توسيع النطاقوالبيئة وتغير المناخ، وتنمية القطاع الخاص، واالبتتار و  سين،الجن

 المواءمة والتنسيق -باء

وخطة  4121رؤية عام  وضعته ذيللحتومة ال شاملمع اإلطار االستراتيج: ال يتواءم المشروع بالتامل -55
: ةثمانياته الت أولويثالثة من مجااللعلى وجه الخصوص، ، بشتل مباشر تصدىي وهوالتنمية الوطنية. 

ة البنية األساسية االقتصادية، بما ف: جودمخزون و ( تحسين 4) ؛ل األسر وتعزيز المساواةو ( زيادة دخ5)
  .الستان واستخدام البيئة والموارد الطبيعيةاستدامة ( تشجيع 4) ؛ذلك طرق الوصل

المعينة لضمان  قسامف: األزمعة بعين االعتبار التدخالت الحالية والم المشروعخذت عملية تصميم أوقد  -56
 خرين اآلشرتاء الوثيق مع التعاون بالعملية التصميم  جرتالروابط بين جميع مبادرات التنمية. وقد  إقامة

تدخالت  صمموا نيذال -وهولندا  ،نمركاوالد ،وزارة التنمية الدولية ف: المملتة المتحدة، واالتحاد األوروب: -
موقع وحدة إدارة المشروع ف: الميدان، ضمن وسوف يعزز . الشمال: ليمقلتدخالت ف: اإل ونخططيأو 

تنفيذ من خالل نظام الحتم المحل: الالمرتزي، زيادة التنسيق والمواءمة على النب امنطقة المشروع، إلى ج
 األرض.

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جي 

 وسوف. من الجهات للصندوق وغيرهستثمارات السابقة ن االعلى الدروس الناشئة عهذا المشروع  بن:ي -57
برنامج مساندة سبل المعيشة على مستوى  ف: إطارتباره بنجاح لذي تم اخالتوجيه األسري انهج وسع نطاق ي

 ف: جميع األحوال الجويةالصالحة  طرق الوصل إنشاء هاحققوسيبن: أيضا على النجاحات الت:  ،األقسام
برنامج مساندة سبل المعيشة على مستوى و  راعية المجتمعيةبرنامج تحسين البنى األساسية الز  ف: إطار
ها تتجرب تالت: تم قاسو األإلى  لوصوللالمبتترة  اتعو المشر  ع نطاقيوستب قوم المشروعيوف سو . األقسام
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المزارعين ف: تسويق أفضل  انخراط ومنظمات المزارعين ف: تنزانيا لضمان ،الصندوق ف: النيجر من قبل
 .من ارتفاع األسعار وتخفيض خسائر ما بعد الحصاد تنظيما واالستفادة

 االنخراط في السياسات  -دال

، للمشروع ةاتيالسياس لجنةالهو  اتالسياس نخراط ف:لال منتدى األساس:سيتون ال، المشروعوفقا لتصميم  -58
م تصميالوسيتم تقاسم متعددة القطاعات ف: تتوينها وتضم ممثلين عن المزارعين والتجار.  لجنة وه:
، بما ف: ذلك إدخال حصاد مياه األمطار، مع وزارة األشغال والنقل ووزارة يةل المجتمعطرق الوصلحسن الم

على حد  ستخدام المنزل: والزراع:لالمياه األمطار لمصادر ت هاوتعيين الطرقبالمياه والبيئة بهدف االعتراف 
منابر ألصحاب  المقترحة التسويقوترتيبات  قاسو ف: األأصحاب المصلحة منتديات  توفروسوف . سواء

بالغ الحتوماسو األف: المصلحة   نالمحلية والمرتزية ع ةق الستخالص الدروس من تجاربهم الخاصة وا 
 .ةر يصغألصحاب الحيازات ال ات الزراعيةجالمنت تسويقأفضل وسيلة لتنظيم 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم ورية أوغندا جمهتشتل اتفاقية التمويل بين س -59

 المتفاوض بشأنهانسخة من اتفاقية التمويل وترفق  ./المتلق:على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .تملحق بهذه الوثيقة

يل من الصندوق الدول: للتنمية وجمهورية أوغندا مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق: تمو  -61
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -61 وسياسات  وا 
 .التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره

 التوصية -سابعا

 :ةاليالت اتوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار أ -62

قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أربعة وثالثين مليون  جمهورية أوغنداقـرر: أن يقدم الصندوق إلى 
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن يخضع ألية شروط وأحتام  000 000 34وحدة حقوق سحب خاصة )

 .أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

قرر أيضا: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أوغندا منحة بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
 000 770 6)الحيازات الصغيرة تعادل قيمتها ستة ماليين وسبعمائة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

للشروط وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط وأحتام تتون مطابقة على نحو أساس: 
 .واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

 تانايو نوانزي

رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية



 EB 2014/113/R.16/Rev.1 لملحقا

14 

Negotiated financing agreement: "Project for the 
Restoration of Livelihoods in the Northern Region " 

(Negotiations concluded on 18 November 2014) 

Loan Number:  

ASAP Grant Number:  

 

Project Title: Project for the Restoration of Livelihoods in the Northern Region (“the 

Project”) 

 

The Republic of Uganda (the “Borrower”) 

 

and 

 

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

 

and 

 

The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund (the ASAP Trust) 

 

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

 

PREAMBLE 

 

 WHEREAS (A)  the Borrower has requested a loan from the Fund and a grant from the 

ASAP Trust for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this 

Agreement; 

 

 (B) the Executive Board of IFAD, at its 105th Session approved the establishment of 

an ASAP Trust; 

 

 (C) on the basis of the above and other considerations, the ASAP Trust has agreed to 

extend an ASAP Trust Grant to the Borrower for the purpose of increasing the financing in 

respect of the above referred 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), the Allocation Table 

(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3). 

 

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 

29th 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. 

 

3. The Fund shall provide a Loan and the ASAP Trust shall provide a Grant to the 

Borrower (the “Financing”), which the Borrower shall use to implement the Project in 

accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
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Section B 

 

1. (a) The amount of the Loan is thirty-four million Special Drawing Rights  

  (SDR 34 000 000). 

 

 (b) The amount of the ASAP Trust Grant is six million seven hundred and seventy 

  thousand Special Drawing Rights (SDR 6 770 000). 

 

2. The Loan is granted on the following highly concessional terms:  

(a) free of interest;  

(b) bearing a service charge of three fourths of one percent (0.75%) per annum; 

 and  

(c) having a maturity period of forty (40) years, including a grace period of (10) 

 years.  

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar. 

 

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

 

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15th June and 

15th December. 

 

6. The Borrower is in the process of implementing a Treasury Single Account (TSA) in 

a phased manner. As part of an initial transitional phase there shall be an IFAD Holding 

Account denominated in United States Dollars at the Bank of Uganda and a Project 

Operational Account in Ugandan Shillings (UGX), opened at a bank acceptable to the 

Fund for receipt of the financing. In addition, District Project Accounts will be maintained 

in banks acceptable to the Fund. Further TSA implementation phases may require the 

said accounts to be transitioned to accounts of a different nature, subject to the Fund’s 

prior concurrence. 

 

7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 

approximately nine million three hundred thousand United States Dollars 

(USD 9 300 000) to cover duties and taxes. 

 

Section C 

 

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Local Government (MoLG). 

 

2. The following are designated as additional Project Parties: District Local 

Governments of Adjumani, Agago, Amuru, Gulu, Kitgum, Lamwo, Nwoya and Pader. 

 

3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 

into force of this Agreement. 

 

Section D 

 

The Financing will be administered and the Project directly supervised by IFAD. 
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Section E 

 

1. The following are designated as additional specific conditions precedent to 

withdrawal:  

 

(a) The Project Coordinator for the Project Management Unit and the Financial 

Controller, both acceptable to the Fund, shall have been appointed;  

 

(b) The IFAD Holding Account denominated in United States Dollars (USD) and 

the Project Operational Account in Ugandan Shillings (UGX)  shall have been 

opened; and 

 

(c) Operational guidelines for post-harvest handling grants, community-based 

natural resource management grants and food security grants, acceptable to 

the Fund, are put in place prior to any spending under Category V of 

Schedule 2. 

 

2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

 

For the Borrower:  

 

 

Permanent Secretary/ Secretary to the Treasury 

Ministry of Finance, Planning and Economic Development,   

Plot 2/12 Apollo Kaggwa Road 

P. O. Box 8147, 

Kampala 

Uganda    

 

 

For the Fund:  

 

 

The President 

International Fund for Agricultural development 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 

 

 

For the Adaptation for Smallholder Agriculture 

Programme Trust Fund: 

 

 

The President of the International Fund for Agricultural Development in its capacity 

as Trustee of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund 

Via Paolo di Dono 44  

00142 Rome, Italy 
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This Agreement, dated   , has been prepared in the English language in six (6) 

original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 

 

 

 

 

 

REPUBLIC OF UGANDA   

 
 
 
 
 
____________________   

Authorised Representative   

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR  

AGRICULTURAL DEVELOPMENT  

 

 

 

 

 
___________________ 

Authorised Representative 
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

 

I. Project Description 

 

1. The project area shall consist of the following  eight districts: Adjumani, Agago, Amuru, Gulu, 

Kitgum, Lamwo, Nwoya and Pader. 

 

2. The overall goal of the project is: increased income, food security and reduced vulnerability of 

poor rural households in the project area. 

 

3. The project development objective is increased sustainable production, productivity and climate 

resilience of small holder farmers with increased and profitable access to domestic and export 

markets. 

 

4. Components. The Project shall consist of the following Components:  

(a) Component A: Rural Livelihoods. 

i. Sub-component A.1. Community planning and capacity development. This shall 

impact 600  villages and use a focused participatory planning approach to identify: 

(a) available resources and map them; (b)  farmer groups that meet the eligibility 

and social targeting criteria; (ic)vulnerable households and youth; and, (d) priority 

livelihoods and community-based natural resources management (CBNRM) 

activities and group capacity development activities. Focus shall be on capacity 

building of communities to plan and implement group activities. Community-

based facilitators (CBF) shall provide a critical link between the local governments 

and target groups at village level. 

 

ii. Sub-component A.2 Priority climate resilient crop production systems. This will 

strengthen capacity of rural poor farming households to increase production and 

productivity of food security and marketable crops through an extensive 

agricultural extension programme.  

(b) Component B.  Market Linkages and Infrastructure. 

i. Subcomponent B.1. Improved market access processes. Activities will include: (a) 

specialised business skill and post-harvest handling (PHH) and value adding; (b) 

assistance to develop business plans for expanding businesses or investment; (c) 

training, market development (including market information) and appropriate 

mentoring support; and (d) piloting and demonstrating new technologies and 

approaches. 

ii. Sub-component B.2 Market access infrastructure. This sub-component will 

improve access to markets, through improvements to community access roads and 

structures that facilitate production marketing in selected strategic sites for 

agriculture trade.  

(c) Component C. Project management and coordination. For management  and 

coordination of implementation of project activities. 
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II. Implementation Arrangements 

 

 

1. MoLG shall be the implementing agency.  

2. The current Project Policy Committee used in the IFAD-funded District Livelihoods 

Support Programme, chaired by the MoLG Permanent Secretary, shall be maintained to 

provide policy oversight over implementation. It shall be expanded to include 

representatives of ministries and agencies with supervision and implementation 

responsibilities. It will guide project planning and implementation, provide high-level 

advice, review and approve annual workplans and budgets (AWPBs), implementation 

progress and impact, and address key strategic issues of a policy nature. 

3. Day-to-day project management shall be delegated to the PMU, which shall be 

located in the Municipality of Gulu, with a liaison office in Kampala. Key PMU staff shall 

include: a project coordinator; an agribusiness and partnerships management specialist; 

an agronomist / extension specialist; a monitoring, evaluation and learning specialist; a 

sociologist / community development specialist; two infrastructure engineers; a climate 

change / environment specialist; a procurement and contract management officer; and a 

financial controller.  

4. In each district, the Chief Administrative Officer will be responsible for project 

implementation and will designate appropriate officers as follows: (i) a project support 

officer; (ii) a finance officer/accountant; and, (iii) a civil engineer in charge of  

infrastructure.  
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

1. Allocation of the Financing.  

 

(a) The Table below sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the 

Loan and the ASAP Trust Grant and the allocation of the amounts of the Financing to 

each Category: 

 

 

Category Loan Amount Allocated 

(expressed in SDR) 

ASAP Grant Amount 

Allocated  

(expressed in SDR) 

I Equipment and 

 materials 

550 000 50 000 

II Consultancies 2 490 000 2 050 000 

III Training 4 860 000 1 510 000 

IV Works 18 720 000 0 

V Grants and subsidies 700 000 2 480 000 

VI  Operating costs 3 280 000 0 

Unallocated costs 3 400 000 680 000 

TOTAL 34 000 000 6 770 000 

 

(b) Consultancies include the costs of designing and supervising civil works. 

(c) Operating costs include salaries and other emoluments. 

(d) In all cases the percentage of expenditures to be financed shall be 100% net of taxes and 

beneficiaries’ contributions. 

(e) Costs under sub-component A.2 will be allocated to ASAP financing to the extent that 

the costs pertain to climate-resilience activities. 

 

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs incurred 

before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed 

an aggregate amount of SDR 1 000 000.  
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Schedule 3 

 

Special Covenants 

 

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 

suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the 

Loan Account and the ASAP Trust Grant Account if the Borrower has defaulted in the 

performance of any covenant set forth below, and the Fund has determined that such 

default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project:  

 

1. The Lead Project Agency shall submit the Project Implementation Manual (PIM) to 

the Fund for approval prior to its adoption, within six months of entry into force of this 

Agreement. The PIM shall contain a section detailing how the Project financing will be 

traceable and accountable.  

 

2. Details of districts bank accounts, referred to in Section B.6 above, shall be 

formally communicated to and accepted by the Fund, within six months of entry into 

force of this Agreement. The Borrower shall not make any disbursements to district 

accounts until a determination has been made, in agreement with the Fund, as to the 

nature of the accounts. 

 

3. The Lead Project Agency shall, within six months of entry into force of this 

Agreement, implement a project accounting software, acceptable to the Fund, which is 

capable of providing an audit trail that tracks expenditure by expense category, project 

component and financier at all project levels. 

 

4. The terms of reference of the Auditor General shall have been agreed to include 

special emphasis on controls at district and village level activities, to ensure complete 

audit coverage. 

 

5. The Lead Project Agency shall be responsible for the internal audit of the Project in 

accordance with an appropriate terms of reference, to include the production of at least 

a semi-annual internal report that will be shared with the Fund. 

 

6. The Borrower shall ensure that the proceeds of the Loan and ASAP Trust Grant are 

free and clear of all taxes.  Any taxes and duties paid by the Project shall be reimbursed 

by the Borrower. The said taxes shall not include income tax. 

 

7. Monitoring, Evaluation and Learning. The Borrower shall ensure that the PMU 

develops a Monitoring, Evaluation and Learning system, compatible with the IFAD 

Results and Impact Management System within twelve (12) months from the date of 

entry into force of this Agreement, thereby allowing for the appropriate determination of 

the outcomes and impact of the Project components. A base line survey shall be 

undertaken within nine (9) months from the date of entry into force of this Agreement. 

 

8. The Borrower shall establish within six (6) months from the date of entry into force 

of this Agreement a Project Contracts Committee, based in Gulu, with fully delegated 

powers from MoLG, with a composition acceptable to the Fund and the required authority 

to undertake procurement review and selection. The Borrower shall also ensure the 

continuing operation of the Project Contracts Committee and shall not alter its 

composition without first consulting the Fund for the duration of the Project 

Implementation Period. 
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Logical framework 
Results Hierarchy Indicators Means of verification Risks (R)/ Assumptions 

(A) 

Goal. Increased income, food security and reduced 

vulnerability of poor rural households in the project area.  

0.1 Reduced poverty by XX % amongst YY % of the 140,000 target households (poverty index of food 

security, decreased child malnutrition); improvement in HH assets; resilience and adaptive capacity 
increased; women’s empowerment increased) 

0.2 Increased HH assets (proxy for income) – all and vulnerable households (*RIMS) 

0.3 # and % of all (and also vulnerable) households reporting improved food security 

-  RIMS+ baseline & impact 

-  Women’s Empowerment 
In Agriculture Index 

(WEAI) 

-  National statistics  

Economic policies continue 

to emphasise poverty 

reduction and focus 

resources on dis-advantaged 

northern areas (R/A) 

Development Objective. Increased sustainable 

production, productivity and climate resilience of 

smallholder farmers with increased and profitable access 

to domestic and export markets.  

 

0.4 Increased value of crops sold (disaggregated by crop), in absolute terms and as % of total production 

0.5 Increased total agricultural production from the project area 

0.6 # and % of poor smallholder household members whose climate resilience has been increased1 

(*ASAP) 

 
0.7 # individuals receiving one or more project services (by gender/ type of training) (*RIMS)  

0.8 # groups receiving project services (by type of training) (*RIMS) 

0.9 # international and country dialogues where IFAD/IFAD-supported partners make an active 

contribution (*ASAP) 
 

-  IFAD’s multi-dimensional 

poverty assessment tool 

(MPAT) (including 
specialised resilience 

model) 

-  Baseline and Impact study 

reports 

-  Knowledge management 

system 

Civil unrest in the area does 

not reoccur. 

(R) 
 

Component A: Rural Livelihoods  

Outcome A. Poor farm families  have increased asset base 

and resilience through sustainable use of natural resources 

and improved productivity 

 

 

A.0.1 Increased productivity, measured by yield and by area (disaggregated by crop)  

A.0.2 Increased farmer knowledge and usage of climate resilient farming practices  

A.0.3 Effectiveness of NRM and conservation programmes2 (*RIMS) 

- MPAT 

-  Group/individual baseline 

assessment index 
-  Case studies and stories 

-  Perception based surveys  

Limited local government 

and private sector capacity 

does not limit field 

implementation. (A) 

Sub-component A.1: Community level planning and capacity development 

Output A.1.a. Participatory management of climate 

resilient agricultural systems, planned and implemented 

A.1.1 # and % of groups, including women’s and youth groups, involved in productivity and climate risk 

and natural resources management formed/strengthened (*ASAP/RIMS) 

A.1.2 # and % of groups with women in leadership position (*RIMS) 
A.1.3 % groups with sustainable organisational capacity 

A.1.4 # and % youth (by gender) participate in group activities 

- M&E system 

- Group/individual baseline 

assessment index 

Project resources at village 

level can strengthen group 

capacity (A)  
Suitable agricultural related 

income generating activities 

are available (A) 

Output A.1.b. Vulnerable households participate in 

agriculture related development initiatives and income 

generating opportunities 

A.1.5 # and % HHs (disaggregated by gender and age) graduated from HH mentoring 

A.1.6 # and % mentored HH members have joined groups or other community activities 

- M&E system for HH 

mentoring  

HH mentoring can resolve 

main issues / constraints (A) 

Sub-component A.2: Priority climate resilient crop production systems  

Output A.2.a. Relevant climate resilient crop production 

systems with complementary livestock activities adopted 

by farmers using sustainable land management, improved 

seed material, mechanisation and cultivation practices, 

contribute to increased productivity  

A.2.1 # and % farmers managing land under climate resilient practices 

A.2.2 # and % increase in hectares managed under climate resilient practices (*ASAP/*RIMS) 

 
A.2.3 # and % of farmers using multiplied improved seed 
 

- M&E process, baseline data  

- Quantity of seed produce 

and purchased/used 

GoU and donor support do 

not use input grant driven 

approaches. (R) / Groups 

not dependent on input 

grants (A)  

Seed produced to meet all 

demand (A) / substandard 

inputs (seed, fertilizer, 

pesticide) due to lack of 

standards enforcement (R) 

Output A.2.b. Complementary natural resource 

management initiatives implemented through groups to 

A.2.5 Ha and % of non-production land sustainably managed  

A.2.6# and % of households (and individuals) adopting technologies that reduce or sequester greenhouse 

- District information 

- Group/individual baseline 
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Results Hierarchy Indicators Means of verification Risks (R)/ Assumptions 

(A) 

strengthen crop productivity activities  gas emissions (*ASAP/RIMS) assessment index 

Output A.2.c. Long, medium and short term agro-

metrological information used for farming decisions 

A.2.7 # and % of households with access to new or improved climate information services (ASAP/RIMS) 

A.2.8 # and % of farmers reporting usage of weather information 

- District information  

- Group/individual baseline 

assessment index  

Meteorological data is 

available and provides 

reliable predictions (A) 

Output A.2.d. Sub-regional biophysical monitoring system 

implemented 

A.2.9 A biophysical baseline of the agro-eco systems undertaken in all 8 districts - CIAT report 
 

 

Component B: Market linkages and infrastructure 

Outcome 2. Farmers with surplus crop production receive 

increased prices and profitably sell larger volumes of crop 

products through expanded access to Ugandan and 

regional markets 

B.0.1 Increase in volume of crops sold (disaggregated by crop)  

B.0.2 # and % individuals receiving higher price (due to value addition or increased farm gate prices) 

B.0.3 % increase in LG tax revenue from market activities 

- M&E system 

- Agricultural market 

information system 

- LG reports 

Market linkages and 

resources are major 

limitation to increased 

volumes and higher prices. 

(A) 

Sub-component B.1: Improved market access processes 

Output B.1.a. Market stakeholder platforms (MSP) 

facilitate and support development and management of 

aggregation and bulk trading facilities at district and sub-

regional levels 

B.1.1 # and % of MSPs operating with structured processes, regular meetings and diversified 

representation 

B.1.2 # of operating market facilities initiated / facilitated by MSPs 

B.1.3 #, % of market operating companies operating commercially, reporting to MSPs 

- Group/individual baseline 

assessment index 

- Case studies 

- MSP minutes  

MSP concept can address 

stakeholders’ issues. (R) 

LG and private sector can 

negotiate satisfactory 

arrangement. (A) 

Output B.1.b. Farmers, agribusiness groups and young 

rural women and men use improved post-harvest handling 

(PHH) practices and/or value adding (VA) to link with, or 

work within, inputs and product markets 

B.1.4 # and % of trained farmers (and youth) implementing agricultural / market related business plans 

(by gender) 

B.1.5 # and % farmers aggregating products for marketing 

B.1.6 # and % farmers using improved PHH / VA activities  

B.1.7 # tonnes and % (and types) of crop managed with improved PHH/VA activities 

- M&E system Farmer and SME groups 

have capacity, need and 

willingness to improve 

business skills. (A) 

PHH/value add activities 

needed and profitable. 

Output B.1.c. Relevant crop, livestock and input market 

information collected from production basins and used 

B.1.8 Market price information system operating with data max 2 weeks old 

B.1.9 # and % farmers reporting using market information system for marketing decisions 

- M&E system 

- Group/individual baseline 
assessment index 

- Perception based survey 

Market intelligence is major 

constraint to accessing 

markets (A)  

Sub-component B.2: Market access infrastructure  

Output B.2.a. Existing community access roads 

upgraded/rehabilitated or new roads constructed in 

underserviced areas with construction standards upgraded 

to climate change resilient norms. Rain water harvesting 

for agricultural uses incorporated into CARs designs. 

B.2.1 km climate change resilient roads constructed and/or rehabilitated (*RIMS) 

B.2.2 # and % of road construction committees contributing to road design and construction monitoring 
B.2.3 Contract value of new and existing rural infrastructure designed with climate-resilient features 

(*ASAP) 

B.2.4 Change in # of users and volumes of goods moved on sample of community access roads including 

seasonal changes 

B.2.5 # km and % of road length used for rain water harvesting 

- M&E system 

- PRELNOR special surveys, 
before / after construction 

Local government has 

resources to maintain 
upgraded or new CARs. (R) 

CARs complement other 

PRELNOR activities. (A) 

Output B.2.b. Market structures constructed at selected 

strategic sites used for increased and more efficient 

agricultural trade. 

B.2.6 # and % market facilities constructed (*RIMS) 

B.2.7 # and % of market facility construction committees contributing to market design and construction 

monitoring 

B.2.8 Volume, value of trade one year after completion/prog end (by market, crop) 

- M&E system Stakeholders use market 

facilities constructed. (A)  

 


