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البرنامجخریطة منطقة 

جمهوریة تنزانیا المتحدة
برنامج تنمیة البنى األساسیة إلنتاج السكر والتنمیة المجتمعیة المستدامة في باجامویو

تقریر رئیس الصندوق

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

2015-08-11الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة: المصدر
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جمهوریة تنزانیا المتحدة
تنمیة البنى األساسیة إلنتاج السكر والتنمیة المجتمعیة المستدامة في برنامج 
باجامویو

التمویلموجز 

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق المؤسسة الُمباِدرة:

جمهوریة تنزانیا المتحدة :/المتلقيالمقترض

وزارة الزراعة واألمن الغذائي والتعاونیات الوكالة المنفذة:

دوالر أمریكيملیون136.5 التكلفة الكلیة للبرنامج:

ملیون 56.6ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 40.35
دوالر أمریكي تقریبا)

الصندوق:الذي یقدمه قرض القیمة 

مالیین 10ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 7.12
دوالر أمریكي تقریبًا)

:الصندوقالتي یقدمهامنحةالقیمة 

سنة، بما في ذلك فترة سماح 40تیسیریة للغایة: مدة القرض 
في المائة 0.75سنوات، ویتحمل رسم خدمة قدره 10مدتها 
سنویا

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

ملیون دوالر أمریكي30.1مصرف التنمیة األفریقي: 

ملیون دوالر أمریكي19.9مصارف خاصة: 

:الجهات المشاركة في التمویل

قرض شروط التمویل المشترك:

دوالر أمریكيملیون 15.4 مساهمة المقترض:

دوالر أمریكيملیون 4.6 مساهمة المستفیدین:

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق التقدیر:بالمكلفةالمؤسسة 

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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الموافقةبتوصیة 
من جمهوریة تنزانیا المتحدةإلى بالتمویل المقترح تقدیمه نفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة المجلس الت

، على النحو الوارد في برنامج تنمیة البنى األساسیة إلنتاج السكر والتنمیة المجتمعیة المستدامة في باجامویوأجل 
.52الفقرة 

من أجلنزانیا المتحدةجمهوریة تإلىامتقدیمھمقترح ومنحةقرض 
برنامج تنمیة البنى األساسیة إلنتاج السكر والتنمیة المجتمعیة المستدامة في 

باجامویو

السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف
العقد ىبالمائة على مد7إلى 6جمهوریة تنزانیا المتحدة معدالت نمو اقتصادي سنوي تراوحت بین شهدت- 1

غدا االقتصاد أكثر انفتاحا بصورة كبیرة، بحیث وصل ،الماضي. ومع السیاسات االقتصادیة الكلیة السلیمة
مجموعة ، وهو أعلى معدل بین بلدان 2011بالمائة عام 30إلىمعدل التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

بالمائة 28إلى 2007بالمائة عام 33ص الذین یعیشون في فقر من . وتراجعت نسبة األشخاأفریقیا الشرقیة
. وستفي البالد بثالثة من أصل سبعة من األهداف اإلنمائیة لأللفیة، وهي: الحد من الوفیات بین 2012عام 

والمالریا، یدزاإلمرض الرضع واألطفال دون سن الخامسة، ومحاربة فیروس نقص المناعة المكتسب/
ملیون 4.4من ،دام المساواة بین الجنسین. وتضاعف عدد سكان تنزانیا من الشباب تقریباوالتطرق النع
ملیون عام 11إلى لیصل، ویتوقع له بأن یرتفع إلى حد كبیر2010ملیون عام 8.1إلى1990شخص عام 

بالمائة من قوة العمل، ومعظمها في الزراعة.30. وتصل نسبة الشباب حالیا إلى حوالي 2020

البالد إلى استیراد تلجأونظرا النخفاض اإلنتاجیة الزراعیة، واالفتقار إلى التجهیز األولي وضعف األسواق، - 2
الحكومة التزمت،المواد الغذائیة والمنتجات الحیوانیة. وبموجب ممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانیا

، "تحقیق النتائج الكبیرة اآلن"إطار وفي ظلالتنزانیة بالتنمیة السریعة إلمكانیات هذا اإلقلیم الزراعیة.
االستثمار في الزراعة التجاریة/المزارعین المستقلین. تعهدت بإیصال نتائج تنمویة ملموسة من خالل 

ذكیة بیئیا، الحكومة لتنفیذ تكنولوجیاتتحتاجالري، وتوسیع نطاقوإلضفاء الطابع التجاري على الزراعة 
مخاطر الناجمة عن تغیر المناخ.للوتتصدىتعزز اإلنتاجیة

بالمائة من النمو السنوي اإلجمالي 4یعتبر قصب السكر ثاني محصول زراعي في البالد، إذ یسهم بحوالي - 3
حدى أكبر الصناعات التحویلیة الزراعیة، وهي تسهم في ثلث إفي اإلنتاج الزراعي. وتعد صناعة السكر 
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بالمائة من إجمالي القیمة المضافة في 7إلى 5وحوالي الغذائیة،اتالناتج اإلجمالي لقطاع الصناع
150تتراوح بینفإن البالد ما زالت تستورد حوالي نصف احتیاجاتها من السكر بكلفة ،الصناعة. ومع ذلك

ملیون دوالر أمریكي سنویا. ویعتبر إقلیم أفریقیا الشرقیة والجنوبیة برمته منطقة تعاني من عجز في 200و
السكر.

المحدودة فرصة الستثمار أجنبي مباشر Agro EcoEnergy. حددت شركة جامویو إلنتاج السكراع بمشرو - 4
لالستثمار في اإلنتاجض مع الحكومة ی، ووصلت إلى اتفاق عر 2005في إنتاج السكر في تنزانیا عام 

صحاب الحیازات والتجهیز على نطاق كبیر. واستنادا إلى سیاسة الحكومة في إشراك المزارعین المستقلین أ
في 60إلى 40بطاقة استیعابیة لتصنیع السكر تتجاوز بحدود الصغیرة، فقد صممت الشركة مصنعا للسكر 

فقد خلقت فرصة للقرى ،وبالتاليالمائة ما یمكن لها أن تزرعه من قصب السكر في مزرعتها النواة.
مار الكلي على أنه شراكة بین المنتجین المجاورة المحیطة بها لزراعة قصب السكر. وُینظر إلى هذا االستث

00011والقطاع العام والقطاع الخاص لالستعاضة عن السكر المستورد. وهو ینطوي على تنمیة حوالي 
هكتار من األراضي المرویة المزروعة بقصب السكر (ثلث منها للمزارعین المستقلین، وثلثین لمزرعة الشركة 

تاج السكر البني، واإلیثانول والكهرباء لمحطة وطنیة، مع تكنولوجیا ) وبناء مصنع للسكر إلنوهي النواة
1البیئیة واالجتماعیة.Bonsucroمتمیزة وبما یتماشى مع معاییر 

) 1المستدامة في باجامویو ما یلي: (المجتمعیةتنمیة البنى األساسیة إلنتاج السكر والتنمیة سیدعم برنامج- 5
الذي یتسم بالشراكات بین القطاعین العام والخاص والمنتجین في ثمار تسلالبرنامج المزارعین المستقلین 

باجامویو من خالل تمكین أصحاب الحیازات الصغیرة من االنخراط في الزراعة التجاریة واستغالل فرص 
في ة) تنمیة تنویع سبل العیش المستدام2السوق التي یخلقها استثمار القطاع الخاص في إنتاج السكر؛ (

40ع األوسع لهؤالء المزارعین، والرعاة وغیرهم من المجموعات الریفیة التي تعیش ضمن دائرة قطرها المجتم
االستثمار في من فرصالبرنامج، والذین كان سیتم إهمالهم لوال وجود هذا النواةكیلومتر من المزرعة 

لمادیة على ثار الثقافیة واصناعة السكر. وُیتوقع لالستثمارات التمكینیة لهذا البرنامج واهتمامه باآل
في برنامج المزارعین المستقلین أن توّلد شروطا التي ال تشترك بصورة مباشرة المجتمعات المحیطة به

تمكینیة للمجتمعات الریفیة في باجامویو لالستجابة للطلب الذي یخلقه االستثمار األجنبي المباشر ودعم 
تحولها االقتصادي.

مواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریة األساس المنطقي وال- باء
المستند إلى النتائج

تطورا في الطریقة التي یروج بها الصندوق ومصرف التنمیة األفریقي والحكومة یمثل تمویل هذا البرنامج - 6
النهج الذي یوجهه القطاع للتنمیة الریفیة ألصحاب الحیازات الصغیرة في تنزانیا. إذ سیستخدم هذا البرنامج

الخاص استنادا إلى إیصال كفؤ للسلع والخدمات في الوقت المحدد لها وبإدارة تستند إلى األداء. ومن بین 
استثمارا تجاریا للمزارعین المستقلین. 25تنفیذ "النتائج الكبیرة اآلن""األفكار الكبیرة" لقطاع الزراعة بموجب 

والعشرین الباقیة في هذه المبادرة. ةثمارات األربعتبة نموذج یحتذى لالسوسوف یكون هذا البرنامج بمثا

1www.bonsucro.com
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الصندوق یدعم الحكومة في إیصال نموذج أعمال شمولي مناصر للفقراء لتنمیة المزارعین فإنوبالتالي 
المستقلین، مع تركیز موسع على تنویع سبل العیش المستدامة والصمود في وجه تغیر المناخ للمجتمع 

ر. وسوف یجلب الصندوق معه العدید من الدروس المستفادة من تجربته في تصمیم ودعم تنفیذ مشروع األكب
تكثیف الري ألصحاب الحیازات الصغیرة في الحوض األسفل لنهر أوسوتو في سوازیلند، ومشروع تنمیة 

الزیوت النباتیة في أوغندا. 

البرنامجوصف -ثانیا

لمستهدفةوالمجموعة االبرنامجمنطقة -ألف
االستثمار سیخلقهاهذا البرنامج جغرافیا لالستجابة للحوافز التجاریة البیئیة واالجتماعیة التي تم استهداف- 7

شخص)، 50091أسرة ریفیة فقیرة (20020قریة تضم 27في صناعة السكر. وتغطي منطقة البرنامج 
30نصف مساحة المقاطعة، و من مصنع السكر. وسیمثل ذلك حواليكیلومتر 40ضمن دائرة قطرها 

بالمائة من سكانها. وتتعرض منطقة البرنامج للفیضانات وموجات الجفاف وتراجع الهطوالت المطریة 
السنویة وارتفاع درجات الحرارة.

تشمل المجموعات المستهدفة المباشرة من هذا البرنامج الفئات التالیة:- 8

،أسرة 2000إلى 1500ي بحوالالمقدر عددهاأسر المزارعین المستقلین المنتجین لقصب السكر
مشاركة في شركات المزارعین المستقلین لقصب السكر.

 أسرة تنتج محاصیل أخرى أو تنخرط في أنشطة غیر زراعیة لتوفیر الغذاء والخدمات 9000حوالي
األخرى للمزرعة النواة وألسر المزارعین المستقلین.

ها والتي ستشكل مجموعات مستهدفة بصورة واضحة لجمیع النساء والشباب واألسر المعاد توطین
أنشطة البرنامج.

 والتي ستشكل مجموعة مستهدفة شركات المزارعین المستقلین وفي المزرعة النواة قوة العمل في
شخص في 400إلى 200في المزرعة النواة، وحوالي 2300تعدادها بحوالي یقدرغیر مباشرة، 

ن.شركات المزارعین المستقلی

للبرنامجاإلنمائي الهدف - باء
یتمثل الهدف اإلجمالي من هذا البرنامج في المساهمة في النمو الشمولي والتحول الریفي لمقاطعة باجامویو، - 9

من خالل تمكین القرى من االستجابة للفرص الناجمة عن االستثمار في إنتاج السكر. وستتضمن آثار هذه 
، في الوقت الذي یتم فیه والتحول المستدام لالقتصاد الریفي،العیشاالستجابة رفع الدخول، وتحسین سبل

الحد من االعتماد الوطني على السكر المستورد. وباستخدام النهج الذي یقوده القطاع الخاص، سوف یمكن 
هذا البرنامج القرى المشاركة من تطویر مزارع مرویة لقصب السكر وصناعات زراعیة وتحقیق مردودات 

إلى تخطیط قروي تتربیة الحیوانات. وسوف تستند جمیع هذه االستثماراعلى من الزراعة البعلیة و مستقرة أ
وباستخدام نموذج .تشاركي الستخدام األراضي وأمن حیازتها، للترویج لإلدارة المستدامة لألراضي والمراعي
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لالستثمار في نظم اضافیالخبرة ویستقطب تمویال إالبرنامجاألعمال المناصر للفقراء، سوف یوفر هذا 
وسیمكن بناء القدرات والرصد الكثیف المزارعین ومربي الحیوانات من أن یغدوا أعضاء 2اإلنتاج الذكیة بیئیا.

وتوفیر ،والمنتجات الحیوانیة،واألعالف،والمحاصیل،في األعمال التجاریة الحدیثة وٕانتاج قصب السكر
الخدمات.

المكونات/النتائج- جیم
یهدف هذا المكون إلى دعم المزارعین في إنشاء تنمیة المزارعین المستقلین لقصب السكر. -1المكون- 10

شركة مربحة للمزارعین المستقلین. وسوف تُنتج هذه الشركات قصب السكر على األراضي 24وتشغیل 
قرى، خمس فيهكتار من األراضي 3000المرویة وغیره من المحاصیل على ما تصل مساحته تقریبا إلى 

ما یتماشى مع المعاییر البیئیة وأفضل الممارسات الستدامة الشركات. ویستند نهج هذا البرنامج في تنمیة ب
قصب السكر إلى المعرفة والخبرة المكتسبة في اإلقلیم. وسوف تبیع الشركات قصب السكر الذي ستجمعه 

Agroلشركة )عوضا عن حرقه(أخضرا  EcoEnergy Ltdرض طویلة األمد یتم التفاوض بموجب اتفاقیات ع
علیها بشروط تفضیلیة.

بالصمود في ةوقد ُصمم برنامج المزارعین المستقلین لجعل زراعة قصب السكر في مقاطعة باجامویو متسم- 11
ستقدم المساعدة وجه التقلبات المناخیة والتفاوتات في الهطوالت المطریة التي تتسم بها هذه المنطقة. و 

الري وجمع المحصول تقنیات المحصول الحدیث، و نفسموذج أعمال شمولي لتبني لمزارعین من خالل نل
، كتلك التي تطبق على المزرعة النواة. وسیختار المزارعون المستقلون اعندما یكون قصب السكر أخضر 

كیفیة تنظیمهم ألنفسهم، وسیتوفر لهم التدریب على اإلبالغ المالي وجمع بیانات الطقس ورصد المیاه، 
ان التطبیق االقتصادي والرشید لمیاه الري واألسمدة وغیرها من المدخالت الزراعیة.ضمل

) تنمیة البنى األساسیة كبیرة الحجم إلمدادات میاه الري، والكهرباء لخمس قرى 1سیمّول هذا المكون: (- 12
الفیضانات من عالوة على بعض السدود للحمایة ،على مدار العامالمیاهان توفر مللمزارعین المستقلین لض

خطر تغیر المناخ الذي ستتحمله شركات المزارعین المستقلین (تمویل من لمقاومةاالستثمارات لجعل
) خلق كیان لتشغیل وصیانة البنى األساسیة كبیرة الحجم وبناء القدرات الكبیرة 2مصرف التنمیة األفریقي)؛ (

السكر المرویة وتجهیزها بالري المناسب ) تنمیة مزارع قصب3إلنشاء شركات للمزارعین المستقلین؛ (
والمعدات الزراعیة.

سوف یهدف هذا المكون إلى التنمیة المجتمعیة التي تتسم بالصمود في وجه تغیر المناخ. -2المكون - 13
دعم تنویع سبل العیش المستدامة للمجتمع األكبر للمزارعین، والرعاة وغیرهم من المجموعات الریفیة. 

Agroت شركة وستخلق استثمارا EcoEnergy المزارعین المستقلین لقصب السكر دینامیة جدیدة لالقتصاد و
ید المزید من الطلب على منتجات األغذیة والمنتجات الحیوانیة والخدمات. لفي هذه المقاطعة، بحیث یتم تو 

،ازة األراضيوأمن حی،وستضمن االستثمارات التمكینیة الرئیسیة في التخطیط القروي الستخدام األراضي
السكان األوسع في هذه المقاطعة من االستثمارات استفادة شرائحواإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة، 

المخطط لها من البنى األساسیة، مع تلقیهم للدعم في تشكیل األعمال الزراعیة والمشروعات الصغیرة 

تستخدم نظم اإلنتاج الذكیة بیئیا معلومات عن المناخ في الوقت المناسب لھا في عملیات اتخاذ القرارات.2
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یدیروا أعمال مزارعهم الخاصة بهم أو إما لبالرعایة أعضاء مجموعات المزارعین وسیحظى. المتوسطةو 
تجاریة بالكامل. وستستخدم جمیع المبادرات سسلتنظیم أنفسهم في شراكات لألعمال الزراعیة تعمل على أ

المدعومة بموجب هذا البرنامج تقنیات معززة ذكیة بیئیا ألغراض تحقیق زیادة مستدامة في اإلنتاجیة وخلق 
القیمة المضافة.

كون على ما یلي: (أ) تمویل التخطیط القروي الستخدام األراضي ومنح صكوك الملكیة وسیعمل هذا الم- 14
لألراضي شهادات ملكیةوالعشرین المستهدفة في البرنامج من الحصول على السبعلتمكین جمیع القرى 

القرویة، وٕانشاء مكاتب لألراضي یفّوض إلیها مهمة إصدار تراخیص للحق العرفي بإشغال األراضي 
) دعم االستثمارات القرویة الذكیة بیئیا في برویین وللمزارعین المستقلین ومجموعات األعمال الزراعیة؛ (للق

البنى األساسیة والتكنولوجیات األسریة والعروض الحقلیة؛ (ج) توفیر خدمات استشارة األعمال وبناء قدرات 
22ما یقدر بحدود إلنشاءقطاب التمویل ) استداألعمال الزراعیة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة؛ (

مشروع صغیر ومتوسط یستخدم التقنیات الذكیة بیئیا لتحقیق زیادة مستقرة في 500وعمل زراعي مربح 
اإلنتاج والدخول في المجتمع األوسع؛ (ه) دعم التعزیز المؤسسي على مستوى المقاطعة. وعلى وجه 

تحول الریفي المطلوبة لدعم التنمیة االقتصادیة للسكان سوف تحفز هذه االستثمارات عملیة ال،العموم
صول وخلق الثروات في المقاطعة.الریفیین، مع تعزیز الدخول واأل

البرنامجتنفیذ -ثالثا

النهج -ألف
كبرنامج یقوده القطاع الخاص لضمان فقد صمم هذا البرنامج ،بما یتماشى مع السیاسات الزراعیة للحكومة- 15

واالستدامة على المدى الطویل الستثمارات البرنامج. وسوف تكون الشركات بمثابة وسیلة الجدوى المالیة 
لتوسیع نطاق المعرفة والتكنولوجیات واالستدامة البیئیة. وأما العامل الرئیسي لنجاح هذه الشركات فهم 

ء القدرات ألغراض بنافي األشخاص العاملون بها، وبالتالي فإن هذا البرنامج یخطط الستثمار موارد كبیرة 
تنمیة المهارات وٕاشراك الشباب، عالوة على الرصد والتوجیه الوثیقین لتشكیل المجموعات وتنمیة الشركات.

ُیثبت المشروعات الناجحة. وكحافز للمبادرة بعالقات مؤسسیة مع وجود شبكة من عالقات األعمال هي ما - 16
مج المساندة إلعداد مقترحات أعمال معقولة كي یقوم المصارف التجاریة منذ البدایة، سوف یوفر هذا البرنا

التمویل لتغطیة التكالیف اإلضافیة لآلالت والتقنیات لزراعة الحفظ توفیر النظام المصرفي بتمویلها، مع 
الذكیة بیئیا. وتتمثل استراتیجیة التمویل في استخدام موارد البرنامج الستقطاب اإلقراض من النظام المصرفي 

ثمارات قابلة للتمویل من المصارف من قبل شركات المزارعین المستقلین واألعمال التجاریة لتمویل است
وضمان تغطیة الصمود في وجه تغیر المناخ في المكون االستثماري لجمیع خطط األعمال. ومن شأن ذلك 

ت الذكیة بیئیا، أن یساعد القطاع المالي على التوصل إلى التغطیة التدریجیة للتكالیف الكاملة لالستثمارا
والتي ستسهم في استدامة المبادرات المدعومة على المدى الطویل.
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اإلطار التنظیمي- باء
، في مكتب اإلیصال "النتائج الكبیرة اآلن"ستشكل اللجنة التوجیهیة الزراعیة لمبادرة .اإلشراف على البرنامج- 17

لمختلفة إلیصال النتائج لألهداف الموضوعة الرئاسي لهذه المبادرة، آلیة التنسیق للعمل عبر الوزارات ا
هذه ستكون، القائمةوقدراتها ذنا بعین االعتبار دورها الریاديبموجب السیاسات اإلنمائیة الحكومیة. وٕاذا أخ

تنفیذ البرنامج، وهي تتمتع بسلطة مناشدة جمیع الوزارات لىاللجنة التوجیهیة مسؤولة عن اإلشراف ع
االختناقات. وتقوم وزارة الزراعة واألمن الغذائي والتعاونیات برفع التقاریر بصورة والدوائر الحكومیة لحل 

، من خالل اللجنة التوجیهیة الزراعیة حول التقدم المحرز في تنفیذ هذا "النتائج الكبیرة اآلن"منتظمة لمبادرة 
امج سنویا من خالل البرنامج الذي یشكل عالمة فارقة. وسوف تستعرض اللجنة التقدم المحرز في البرن

التقاریر المرحلیة وٕانجاز خطة العمل والمیزانیة السنویة.

من خالل وحدة مستقلة لتنسیق البرنامج تنفذ وزارة الزراعة واألمن الغذائي والتعاونیات س.تنفیذ البرنامج- 18
نشاط من األنشطة جامویو. وقد تم تطویر ترتیبات التنفیذ لكل االبرنامج وٕادارته، یتم إنشاؤها في مقاطعة ب

بما یتماشى مع المسؤولیات المؤسسیة والقدرات القطریة، مع السعي لبناء المعرفة بالممارسات الذكیة بیئیا 
الخدمات على مستوى المقاطعة. وألنشطة األعمال، ُیتوقع إجراء بناء كثیف للقدرات من ِقبل موفري وٕایصال 

مسؤولة عن وٕادارته یا. وسوف تكون وحدة تنسیق البرنامج خدمات یتمتعون بالخبرة یتم التعاقد معهم إقلیم
أصحاب زراعة اإلدارة المالیة لقرضي الصندوق ومصرف التنمیة األفریقي ولمنحة برنامج التأقلم لصالح 

الحیازات الصغیرة، من خالل نظام موحد للرصد والمحاسبة والتورید واإلبالغ. 

وٕادارة المعرفةالتخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم - جیم
سوف تتألف أدوات التخطیط الرئیسیة في هذا البرنامج من اإلطار المنطقي، وٕاطار الرصد التخطیط.- 19

المستندة سنویة الاتالعمل والمیزانیطالتنفیذ) وخطوالتقییم (الذي سیتم إعداده خالل الستة أشهر األولى من 
في إطار الرصد والتقییم المستندة إلى النتائج سنویةالوالمیزانیاتالعمل طعكس تنفیذ خطینوسإلى النتائج 
والرصد واإلبالغ لإلدارة الكفؤة وتحقیق على فترات منتظمة. وسوف تروج دائرة التخطیطویبلغ عنها

المخرجات المتفق علیها.

إلى سوف یوفر نظام الرصد والتقییم في هذا البرنامج معلومات ألغراض اإلدارة المستندةالرصد والتقییم.- 20
دوائر في مقاطعة باجامویو، الالنتائج واتخاذ القرارات. وسوف یكون النظام تشاركیا ویتضمن مدخالت من 

مستقل خارجي من موفري خدمات بناء القدرات وشركات المزارعین المستقلین واألعمال التجاریة، وبرنامج و 
دراسات لالصندوق، بما في ذلك استكماللرصد. وسوف یمتثل هذا البرنامج لنظام إدارة النتائج واألثر في 

خط األساس وٕابالغ الصندوق بصورة منتظمة عن التقدم المحزر. وسوف یكون ریادیا في تجربة أداة تقدیر 
الفقر متعددة األبعاد الجدیدة.

سوف ُیدخل هذا البرنامج عددا من النهج االبتكاریة التي ستُنشر من خالل منتجات التعلم وٕادارة المعرفة. - 21
إدارة المعرفة من خالل ستدعم،النسبة إلنتاج قصب السكربمتنوعة خاصة بالمعرفة واالتصاالت. و 

المؤسسات القائمة المعنیة بإنتاج السكر، وستركز على الخبرة المكتسبة في مساعدة المزارعین على جمع 
كر الذكیة بیئیا، أصولهم من األراضي وتركیب شبكات الري، وٕادخال المیكنة، وممارسة زراعة قصب الس
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عمال والحصول على التمویل التجاري. وسوف ُیتبع نفس األوتنفیذ جمع المحصول األخضر وٕاعداد خطط 
والتحدیات التي تواجهها األعمال الزراعیة وغیرها من المجموعات المنهج في تقاسم الخبرات المكتسبة

األخرى في المجموعات األوسع.

سُیجري كل من معهد البیئة في ستوكهولم ومنبر صحاب المصلحة. الرصد الخارجي والحوار متعدد أ- 22
جیا طویل األمد ر الجهات الفاعلة غیر الحكومیة في القطاع الزراعي في تنزانیا رصدا بیئیا واجتماعیا خا

لتقدیر أثر االستثمارات في الزراعة التجاریة/المزارعین المستقلین على المجتمعات المعنیة والمناطق المحیطة 
ها، وسوف یقومان أیضا بمراجعة أداء الشراكات بین المنتجین والقطاع العام والقطاع الخاص. وسیركز ب

وموازنة الطاقة مع انبعاث الغازات الدفیئة الرصد على أربعة مجاالت رئیسیة وهي االستدامة، وسبل العیش،
ماعیة االقتصادیة والبیئیة للبرنامج بأكمله. والموارد المائیة والتنوع البیولوجي، وسوف ُیدرج تقییما لآلثار االجت

وستوفر المعلومات المجموعة تحلیال اجتماعیا بیئیا یستند إلى البراهین لیدعم صناعة القرارات والعملیات 
السیاساتیة لهذا االستثمار والستثمارات مشابهة له. 

) دعم وزارة الزراعة 1ا یلي: (سیرفد الدعم الذي یوفره هذا البرنامج بثالث منح من الصندوق مصممة لم- 23
واألمن الغذائي والتعاونیات لتكون على تمام االستعداد للتنفیذ ألغراض استهالل هذا البرنامج، بما في ذلك 
القیام بحمالت لرفع الوعي المیداني بصورة مشتركة مع الحكومة في المقاطعة، والمبادرة بأنشطة للتخطیط 

معهد البیئة في ) تمكین 2د مبادئ توجیهیة مفصلة لتنفیذ البرنامج؛ (التشاركي الستخدام األراضي وٕاعدا
من إیجاد خطوط أساس ومنبر الجهات الفاعلة غیر الحكومیة في القطاع الزراعي في تنزانیاستوكهولم

) تحسین حوكمة األراضي 3اجتماعیة وبیئیة، وتطویر البرنامج الكامل على طول فترة حیاة االستثمار؛ (
لتنمیة الزراعیة الشمولیة واإلدارة المستدامة للمراعي، مع إشراك منظمات شریكة محلیة، ألغراض ا

ومجموعات أكادیمیة ومجموعات المجتمع المدني في تقاسم المعرفة من خالل الحوار والتعلم متعدد أصحاب 
المصلحة.

اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال
بخبرة تقنیة ومالیة وخبرة في التورید لتنفیذ األنشطة المخطط لها. ه وٕادارتالبرنامج ستزود وحدة تنسیق - 24

وسوف تقوم بإدارة كل من األموال المقدمة من الصندوق ومن مصرف التنمیة األفریقي التي سیتم صرفها 
بنظام محاسبة مأتمت الوحدة سوف تتمتع هذه ،على أساس مواز. وبالنسبة لكل من المحاسبة والمیزنة

كالیف حسب المكون والجهة الممولة. وبالنسبة لألنشطة التي ستنفذ لها، لتمكینها من تقسیم التخاص مكرس 
، والذي سیخضع المقاطعةفي المقاطعة ستتم محاسبتها من خالل نظام اإلدارة المالیة الحكومي على مستوى 

لمراجعات داخلیة.

اجع العام بصورة مباشرة أو سیتم التعاقد مع سُتؤدى المراجعات الخارجیة من قبل المر المراجعات الخارجیة. - 25
شركة خاصة للقیام بالمراجعة الخارجیة على النحو الذي یرتضیه الصندوق. وتقّدر المراجعات الحالیة على 
أنها ُمرضیة. وسوف تتم المراجعة بما یتماشى مع المبادئ التوجیهیة للصندوق، وستوفر آراء عن القوائم 

ته وحسابه المعین واستخدام إجراءات كشوفات اإلنفاق.المالیة للبرنامج وعملیا
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تتضمن اإلجراءات المخصوصة الرامیة إلى التخفیف من المخاطر االئتمانیة المحددة التسییر ومنع الفساد.- 26
؛ (ب) الضوابط والتوازنات من خالل وٕادارتهما یلي: (أ) نظام محاسبة مؤتمت في وحدة تنسیق البرنامج

ألنشطة الموسومة للمقاطعة باستخدام خصائص النظام الحكومي المؤتمت للمحاسبة؛ (ج) النشرات الفصلیة ل
إدراج المراجعات الداخلیة لكل من وزارة الزراعة واألمن الغذائي والتعاونیات ومقاطعة باجامویو؛ (د) 

مراجعات خارجیة سنویة، مع انخراط الصندوق مع المراجع العام حول التوقعات.

Agroالصندوق ومصرف التنمیة األفریقي والحكومة على تفویض اتفق.التورید- 27 EcoEnergy لتلعب دور
لتورید خدمات التصمیم وشراء المعدات وتشیید األعمال المدنیة لبرنامج المزارعین المستقلین، وهو الوسیط

ریقي. ما ستجریه الشركة بما یتماشى مع المبادئ التوجیهیة لكل من الصندوق ومصرف التنمیة األف
بالنسبة (وسیضمن ذلك أن یكون إعداد األراضي ومعاییر البناء مساویة لتلك المستخدمة في المزرعة النواة 

، عالوة على مناسبتها لمعدات الري والترتیب الزمني المتوالي، واستكمال البنى )للسدود وطرقات الشحن
. 3وصیانة المضخات وغیرها من المعداتالتجمیع المشترك لقطع الغیار، وتشغیل األساسیة. وستیّسر أیضا

وأما أشكال التورید األخرى فستجریها وزارة الزراعة واألمن الغذائي والتعاونیات بمساعدة تقنیة من وحدة 
. وقد تم إعداد موجز خطة تورید لمدة ثالثة أعوام.وٕادارتهتنسیق البرنامج

اإلشراف- هاء
لمباشر مرتین سنویا وسیخضع لمتابعة وثیقة من قبل فریق سیخضع البرنامج إلشراف الصندوق ااإلشراف. - 28

لصندوق في البالد. وسوف یركز اإلشراف ودعم التنفیذ في المقام األول على ما یلي: (أ) اإلدارة القطریة ل
ضمان تعیین اثنین من موفري خدمات بناء القدرات ألغراض تنمیة المزارعین المستقلین واألعمال الزراعیة 

في غضون تسعة أشهر من توقیع القرض؛ (ب) توفیر مساندة تقنیة مباشرة لوحدة تنسیق والمشروعات
خالل السنة األولى من التنفیذ؛ (ج) ضمان أن یوائم البرنامج تدخالته للتكیف مع العوامل وٕادارته البرنامج

رفة حول أفضل الخارجیة؛ (د) حّل المعوقات في عملیات البرنامج؛ (ه) توفیر الدعم المستند إلى المع
الممارسات وقصص النجاح.

وتمویله وفوائده البرنامجتكالیف -رابعا

البرنامجتكالیف -ألف
ملیون دوالر 136.5التكالیف اإلجمالیة االستثماریة المتكررة بما في ذلك الطوارئ، بما یقدر بحدود تبلغ- 29

. وأما فترة تنفیذ قرض أمریكيملیون دوالر35.3األجنبي فیها إلى القطعأمریكي، حیث یصل مكون 
مصرف التنمیة األفریقي فهي خمس سنوات. ونظرا للوقت الضروري لتمویل تنمیة البنى األساسیة وبناء 

الصغیرة الصندوق ومنحة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازاتتصل فترة قرض سالقدرات البشریة 
ملیون دوالر 88.7ین المستقلین لقصب السكر إلى إلى تسع سنوات. ویصل نصیب مكون تنمیة المزارع

بالمائة من تكالیف خط األساس، في حین یصل نصیب مكون التنمیة المجتمعیة 65أمریكي، مما یمثل 

بتجمیع قطع الغیار، بحیث تتمكن شركات المزارعین المستقلین، ووكالة تشغیل البنى األساسیة كبیرة الحجم من الشراء Agro EcoEnergyستقوم 3
منھا.
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من تكالیف بالمائة 25ملیون دوالر أمریكي، مما یمثل 34.4التي تتسم بالصمود في وجه تغیر المناخ إلى 
10ملیون دوالر أمریكي، مما یمثل 13.4البرنامج وتنسیقه فتصل إلى خط األساس. أما تكالیف إدارة
بالمائة من تكالیف خط األساس.

البرنامجتمویل - باء
ملیون 542االستثمارات إلى تمویلالقطاع الخاص منحزمة نصیبیصل إجمالي تمویل القطاع الخاص.- 30

لقطاع الخاص في مصرف التنمیة األفریقي دوالر أمریكي. وستمّول مجموعة من المصارف تقودها دائرة ا
. وقد أنفقت الشركة Agro EcoEnergyعلى شكل إقراض تجاري ومختلط لشركة ،ملیون دوالر أمریكي320

بحدود التمویلیةملیون دوالر أمریكي في اإلعداد وأعمال التصمیم، وتلقت قرضا لردم هذه الفجوة 41حوالي 
.2014عام Stanbicملیون دوالر أمریكي من مصرف 56

Agroوكجزء من اتفاقیة "األرض مقابل األسهم" الموقعة مع شركة - 31 EcoEnergy ،الحكومة أراض ستوفر
هذا البرنامج. وبموجب هذا في كمساهمة منها يضاعامة للمزرعة النواة بموجب ترخیص شغل لهذه األر 

Agroسوف تدفع شركة ،الترخیص EcoEnergy أمریكي كأجار سنوي لفترة تأجیرها ألف دوالر 31ما یعادل
لهذه األرض بأكملها، شریطة خضوع هذا المبلغ الستعراض دوري من قبل مفوض األراضي. وسوف یوفر 

بالمائة ما أن یتم الشروع بالعملیات التجاریة. 10تعادل الشركةهذا الترخیص للحكومة حصة من أسهم
سنة من بدایة العملیات التجاریة لمعمل 18لمائة بعد با25وسترتفع حصة الحكومة من أسهم الشركة إلى 

السكر.

ر أمریكي تكالیف ملیون دوال30.1سوف یغطي قرض مصرف التنمیة األفریقي وقدره تمویل البرنامج. - 32
ملیون دوالر أمریكي فسوف یمول 56.6التصمیم وٕاشادة البنى األساسیة الكبیرة. أما قرض الصندوق وقدره 

. برنامجوالتنمیة المجتمعیة المتسمة بالصمود في وجه تغیر المناخ وتنسیق الالمستقلینتنمیة المزارعین 
وستستخدم منحة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة لدعم التنمیة الذكیة بیئیا وأنشطة 

مریكي من ملیون دوالر أ19.9التدریب وبناء القدرات بموجب المكون الثاني. وسوف یتم استقطاب 
المصارف التجاریة لتوفیر التمویل لشركات المزارعین المستقلین واألعمال الریفیة في المجتمع األكبر. 

ملیون دوالر أمریكي على شكل تمویل نظیر. أما مساهمة المستفیدین فتقدر 15.4وستوفر الحكومة حوالي 
لتجاریة بالكامل للنظام المصرفي حتى دوالر أمریكي، ولكن وما أن یسدد المزارعون قروضهم ا4.6بحدود 

بالمائة من إجمالي 17.7أيملیون دوالر أمریكي، 24.5تصل مساهمتهم في البرنامج إلى ما یعادل 
تكالیف البرنامج.

2تكالیف البرنامج حسب المكون وحسب الجهة الممولة، في حین یعرض الجدول 1یعرض الجدول - 33

.لممولةالتكالیف حسب فئة اإلنفاق والجهة ا
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1الجدول 

تكالیف البرنامج بحسب المكون والجهة الممولة
(بآالف الدوالرات األمریكیة)

قرض 
الصندوق

منحة 
برنامج 
التأقلم

لصالح 
زراعة 
أصحاب 
الحیازات 
الصغیرة

مصرف 
التنمیة 
الحكومةاألفریقي

المصارف 
والشركات

المزارعین 
المجموعوالشركات

المبلغالمبلغالمبلغالمبلغالمبلغلمبلغاالمبلغالمكون

تنمیة المزارعین -1
27المستقلین لقصب السكر 80029 80011 20016 0003 80088 700

التنمیة المجتمعیة التي -2
تتسم بالصمود في وجھ 

16تغیر المناخ 50010 0003 3003 80080034 400
12.تنسیق وإدارة البرنامج-3 40020080013 400

56المجموع-4 60010 00030 10015 40019 9004 600136 500
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2الجدول 

تكالیف البرنامج بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة
الدوالرات األمریكیة)بمالیین(

مصرف التنمیة الصندوق
األفریقي

منحة برنامج التأقلمقرض الصندوق
لصالح زراعة أصحاب 

یازات الصغیرةالح

المجموعالمزارعین والشركات المصارف والشركات 

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ 

تكالیف االستثمار–أوال
48.735.7----7.114.522.746.515.531.83.57.1األشغال المدنیة- ألف 
3.12.3----1.960.10.722.1--0.617.8المركبات-باء 
6.117.94.814.01.02.90.30.819.958.12.26.334.225.1المعدات والمواد-جیم 
5.9100.05.94.3المنح واإلعانات-دال 
19.914.6----0.94.32.412.013.065.53.618.2االستشارات-ھاء 
5.33.9----3.973.51.324.6--0.11.9التدریب وحلقات العمل-واو 
9.16.7----0.66.70.22.67.683.10.77.6المرتبات والعالوات-زاي 

15.312.130.123.848.738.610.08.019.915.82.21.7126.292.4مجموع تكالیف االستثمار

التكالیف المتكررة–ثانیا 
5.54.0------5.5100.0----التكالیف التشیغلیة- ألف 

2.449.74.83.5----2.449.7---0.0إجمالي تشغیل وصیانة البنى األساسیة –باء

2.423.210.47.6----7.976.5---0.0المتكررةمجموع التكالیف

15.411.330.122.056.641.510.07.319.914.64.63.3136.5100.0:برنامجالتكلفة الكلیة لل
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تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم
ة مما یبرر االستثمار. وتم ربط تحلیل بالمائ14یقدر معدل العائد االقتصادي لهذا البرنامج بحدود - 34

األعمالكل من السكر المروي ولتنمیة لالخطر الرئیسي في توفر المیاه ویتمثلالحساسیة بتحلیل المخاطر. 
جفاف كبیرة أن تؤدي إلى تراجع في الفوائد. إذ یمكن لسنة تواجه موجةالبعلیة. في المناطق الزراعیة 

تأثر سنة واحدة بجفاف بالمائة في حال 6ي معدل العائد االقتصادي إلى ویظهر تحلیل الحساسیة تراجعا ف
9تقدر بسنتین، وتراجع قدره تعافيالمردودات بصورة كاملة وفترة تتضرر فیهاسنوات 10من أصل شدید

بالمائة 50خمس سنوات، بحیث تتراجع المردودات بحدود من أصلالجفاف بسنة واحدة تأثرتبالمائة إذا 
مجد على كل من المستوى االقتصادي برنامجالتعافي في السنة التالیة. ویظهر هذا التحلیل أن الویتم

والمستوى المالي.

في منطقة البرنامج نةتمثل أكثر بقلیل من نصف عدد األسر القاطأسرة، 80010إلى 8200ستستفید - 35
الرئیسیة، سواء من خالل المشاركة بصورة مباشرة من إیجاد سبل عیش جدیدة ترتبط باستثمارات البرنامج

بمشروعات من الفئة الخاصة بهم أو من خالل خلق فرص العمل. وسوف یزید هذا البرنامج من دخل أسر 
محفزة للتنمیة ألسر أخرى في دوافعأضعاف، وبالتالي سیخلق 10إلى 4المزارعین المستقلین بحدود 

المجتمع األوسع.

وقدر أكبر من أمن ت الذكیة بیئیا، والتخطیط المساحي الستخدام األراضي سیجلب الوصول إلى التكنولوجیا- 36
عددا من الفوائد التي ال یمكن التعبیر عنها كمیا. ومن خالل إدخال تكنولوجیات الزراعة حیازة األراضي

ستحظىتحسن دخول األسر و توبالتالي س،واإلنتاج الحیواني الذكیة بیئیا، سوف تزداد اإلنتاجیة وتستقر
أكثر صمودا في وجه الجفاف والفیضانات. وسوف تزید األسر من ثرواتها ألنها سوف تغدوبالدعم لكي 

تحظى بصكوك ملكیة لمزارعها قابلة للتجارة وللتعامل المصرفي.

الحیاة تترافق مع تنمیة البنى األساسیة القرویة، بما في ذلك وصول نوعیةوسیكون هناك أیضا تحسن في - 37
لنظیفة وتوافر كمیات أكبر من المیاه لألسر خالل موسم الجفاف، وتحسن اإلصحاح أفضل للمیاه ا

والتخلص من النفایات على كل من مستوى األسرة والقریة، والحد من عبء العمل على النساء والشباب. 
وسوف تحفز هذه االستثمارات أیضا توظیفهم، سواء بحكم الحاجة إلیهم كحرفیین أو للصیانة.

تدامةاالس- دال
یهدف نهج دعم المزارعین في تنظیم أنفسهم في شركات مسجلة لألعمال التجاریة أو للمزارعین المستقلین، - 38

مع خطة عمل موثوقة ترتبط بالنظام المصرفي، إلیجاد عالقات تجاریة طویلة األمد یمكن أن تثبت األعمال 
على لح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة التمویل اإلضافي المقدم من برنامج التأقلم لصاسیبرهنالجیدة. و 

أن تقنیات زراعة الحفظ الذكیة بیئیا سلیمة من وجهة نظر األعمال الجیدة، بحیث تغدو جزءا من المتطلبات 
اإلقراضیة للمصرف الذي یمول الزراعة.

الصمود في االستدامة البیئیة وسیاسة تركز جمیع التكنولوجیات التي یتم تبنیها بموجب هذا البرنامج على - 39
وجه األنماط المناخیة المتغیرة. وبالنسبة لقصب السكر، لن یكون هنالك أي سیاسة للحرق عند تنظیف 

وبالتالي إلى الحد من كمیات ئةالدفیاتاألراضي، وسیقلل حصاد قصب السكر وهو أخضر من انبعاث غاز 
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ویسعى للحصول 14001ISOالمدخالت الزراعیة المطلوبة. وسوف ینفذ القطاع الخاص معاییر الجودة
لكل من المزرعة النواة وشركات المزارعین المستقلین. ویعتبر استخدام التولید Bonsucroعلى شهادات 

ها المشترك للطاقة، من خالل استخدام المراجل عالیة الضغط للحصول على الطاقة المتجددة الستخدام
ستداما آخر یدعمه البرنامج.ولتوریدها للشبكة الوطنیة، نهجا تكنولوجیا مداخلیا

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء
Agroنتیجة للترابطات المتشابكة بین االستثمارات من قبل - 40 EcoEnergy ومصرف التنمیة األفریقي، ینطوي

هذا البرنامج على مخاطر عدیدة داخلیة وخارجیة بدرجات متفاوتة. ویركز تدخل الصندوق على دعم 
أصولهم األولیة بصورة أفضل الستقطاب التكنولوجیات الذكیة بیئیا، لصغیرة الستخدام أصحاب الحیازات ا

وبناء ،واألسواق، ورأس المال من القطاع الخاص ومن قطاع التمویل، بدون تعریض أصولهم للمخاطر
صمودهم في وجه تغیر المناخ. وسیؤدي التركیز على التخطیط التشاركي الستخدام األراضي وتحسین 

متها والرصد الخارجي والحوار والتعلم متعدد أصحاب المصلحة إلى ضمان قدرة المجتمعات المحلیة حوك
على االزدهار واالستفادة من قاعدة مواردها الطبیعیة في الوقت الذي تقوم به بإدارة المخاطر وتعظیم 

الفوائد. وفیما یلي المخاطر الرئیسیة وٕاجراءات التخفیف منها:

أخیر في إصدار صكوك ملكیة األراضي لشركات المزارعین المستقلین المنشأة. وأما قد یكون هنالك ت- 41
وقد . 2009التخفیف من هذا الخطر فیتمثل في وجود عملیة تشاوریة ألصحاب المصلحة جاریة منذ 

استكمل مسح األراضي ورسم الحدود بین القرى لخمسة مزارعین مستقلین وأربعة قرى في الدائرة الداخلیة. 
صل قدر كبیر من التعلم، وتم تحدید الخطوات المطلوبة الستكمال إصدار صكوك ملكیة األراضي وح

القرى التباعها.استعدادولتمویلها بموجب هذا البرنامج، مما یعني أن العملیة یمكن أن تتم بنفس سرعة 

ات التنظیمیة التطرق لتحدیات األعمال والتحدیعلىهم تلمزارعین المستقلین ومساعداإنشاء شركات - 42
وأما إجراء التخفیف من هذا والتكنولوجیة الجدیدة والتغلب علیها، مما قد یأخذ وقتا أكثر مما هو متوقع. 

: أن من شأن بناء القدرات المكثف أن یمكن المزارعین من القیام بأدوارهم المتوقعة منهم. فیتمثل فيالخطر 
عمال في تنزانیا، التي تتسم ببطء تسجیل الشركات. ومن وأما التحدي النهائي فهو في التعامل مع بیئة األ

هنا فإن إنشاء المشروعات األربعة والخمسة األولى ستأخذ وقتا، ویتوقع أن تتسارع هذه العملیة ما أن یتم 
اكتساب الخبرة فیها.

ار القطاع الق المالي الستثمغمع أن الحزمة التمویلیة جاهزة، إال أنه قد یكون هناك بعض التأخیر في اإل- 43
الخاص، وذلك بانتظار البت في بعض القضایا الناجمة عن منح األراضي مقابل األسهم بالنسبة للمزرعة 

Agroالنواة، واستكمال اتفاقیة التنفیذ بین الحكومة وبین شركة  EcoEnergy ویتمثل إجراء التخفیف من هذا .
المحتمل بصورة كبیرة على برنامج المزارعین مثل هذا التأخیرلن یؤثرالخطر في أنه: وبالنسبة للصندوق، 

یدعمه األمر الذيالمستقلین وذلك بسبب الوقت الطویل الضروري لبناء قدرات المزارعین وتوجیههم 
بالعمل مع شركة ءوبدأبكركلما كان إنشاء وحدة تنسیق وٕادارة البرنامج في وقت هالصندوق. إال أن

Agro EcoEnergyن ذلك أفضل. وسیبدأ تمویل الصندوق للتنمیة المادیة (نظم الري والمزارعین كلما كا
وٕاعداد األراضي للمزارعین المستقلین) ما أن یتم الوصول إلى اإلغالق المالي.
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في تمویل هذا البرنامج. إذ أن هنالك نوع تهمشاركبسببالصندوق محتمل على سمعةهنالك أیضا خطر - 44
م بالنسبة لالستثمارات الزراعیة كبیرة النطاق في أفریقیا، وأكبر نقد من ردة الفعل السلبیة على وجه العمو 

إلنشاء المزرعة النواة اشخص260هو موضوع االستحواذ على األراضي. ویمكن إلعادة توطین ایوجه إلیه
أن یثیر تغطیة إعالمیة سلبیة ومعارضة من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة. وللتخفیف من هذا الخطر: 

برنامجإیفاء هذا الفي الصندوق االمتثال إلجراءات التقدیر االجتماعي والبیئي والمناخي المعززة نضمیس
بجمیع المعاییر االجتماعیة والمناخیة التي یقبلها مرفق البیئة العالمیة والمجتمع الدولي. إضافة إلى ذلك، 

ا استباقیا في االتصاالت من القرى فإن وحدة إدارة وتنسیق البرنامج ستزود بموظف لالتصاالت سیتبع نهج
إلى المنظمات الدولیة ووسائط اإلعالم. وسوف یطور مقر الصندوق استراتیجیة للتواصل تقوم على حوار 
متعدد الجهات المانحة لمخاطبة أنماط مختلفة من الجمهور وتوفیر إجابات تستند إلى البراهین، مما یمكن 

.وٕادارتهصندوق ووحدة تنسیق البرنامجأن یتواله فیما بعد المكتب القطري لل

ؤسسیةاالعتبارات الم-خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف
االستهداف والتمایز بین الجنسین، والقطاع الخاص، والتمویل یمتثل هذا البرنامج لسیاسات الصندوق بشأن - 45

رعین التنمیة األفریقي برنامج المزاالریفي، وتغیر المناخ وٕادارة البیئة والموارد الطبیعیة. وقد صنف مصرف 
ألف، بما یتماشى مع متطلبات الصندوق بالنسبة لمشروعات الفئة ألف تحت المستقلین على أنه من الفئة

لتقدیر البیئي والمناخي واالجتماعي. وتتطلب هذه اإلجراءات إطارا لإلدارة االجتماعیة لاإلجراءات المعززة 
ة التوطین ألنشطة البنى األساسیة المرتبطة ببرنامج المزارعین المستقلین (بناء والبیئیة وٕاطارا إلجراءات إعاد

السدود والمصدات والطرقات)، والتي استكملت ووافقت علیها الحكومة. وسیتم إجراء التقدیرات المفصلة 
تصمیم لألثر البیئي واالجتماعي وخطط إلجراءات إعادة التوطین ما أن یقوم البرنامج بتمویل دراسات ال

المفصلة الضروریة ویعرضها على المجلس الوطني إلدارة البیئة، بما یتماشى مع القواعد الوطنیة المرعیة. 
Agroوقد أجرت شركة  EcoEnergy وأعدت 2012واالجتماعي عام والمناخي تقدیرا كامال لألثر البیئي ،

راءات إعادة التوطین بالنسبة للمزرعة كما أنها أعدت إطارا إلج،مسودة خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة
النواة.

المواءمة والتنسیق- باء
یعتبر الترویج لالستثمارات في المزارعین المستقلین من أصحاب الحیازات الصغیرة/االستثمارات التجاریة في - 46

ي الجنوبي وبموجب مبادرة ممر النمو الزراع،"النتائج الكبیرة اآلن"موجب مبادرة بالزراعة أولویة للحكومة 
وممارسة في تنزانیا. ویتمتع الصندوق بإمكانیة استقطاب تمویل مشترك كبیر من مصرف التنمیة األفریقي 

كیفیة تنفیذ كل من الشراكة بین المنتجین من القطاع الخاص والقطاع العام في على تأثیر إیجابي كبیر
یكون مشروع إنتاج السكر، وهذا البرنامج الزراعة، واالستثمارات الزراعیة للقطاع الخاص في تنزانیا. وس

بالنسبة "النتائج الكبیرة اآلن"كأول شراكة بین المنتجین من القطاع العام والقطاع الخاص، بموجب مباردة 
لكل من الصندوق والحكومة، مثاال یحتذى لالستثمارات المستقبلیة األربع والعشرین الباقیة. وسیساعد هذا 
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ثر تغیر المناخ أواألمن الغذائي والتعاونیات على تنفیذ إجراءات التأقلم والتخفیف من البرنامج وزارة الزراعة
ووضع السیاسة الجدیدة للوزارة للترویج للزراعة التي تتسم بالصمود في وجه تغیر المناخ. وعلى المستوى 

خطة تنمیة مقاطعة المحلي، ستدعم استثمارات البرنامج في المجتمع األكبر تنفیذ األولویات المحددة في 
بالتعاون مع باجامویو. وستوفر الخبرات المكتسبة أیضا إمكانیة تحري مبادرات مماثلة في أماكن أخرى

مصرف التنمیة األفریقي.

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم
نموا ویتوقع لمقاطعة باجامویو أن تشهدبالمائة في البالد.50سوف یزداد اإلنتاج الوطني من السكر بحدود - 47

ریفیا قویا، وتحوال في المناطق الریفیة وفي سبل عیش سكانها. وسوف تحظى الحكومة بنموذج للشراكات 
اً وذكیاً تسم بكونه مستدامیتمیز باالستدامة والتشغیل الكامل، و یبین المنتجین والقطاع العام والقطاع الخاص 

عین المستقلین والمجتمع األوسع إلعادة تكراره في تنزانیا للزراعة التجاریة والمزار للتشغیل وشامالً وقابالً بیئیاً 
مبادئ والخطوط الوفي أماكن أخرى من أفریقیا. وسیسهم ذلك في حوار االستثمارات الزراعیة الكبیرة وتطبیق 

التوجیهیة لالستثمارات الواسعة النطاق المستندة إلى األراضي في االتحاد األفریقي. وسیدعم هذا البرنامج 
ار متعدد أصحاب المصلحة والرصد االجتماعي والبیئي المستقر طویل األمد والذي سیضع معاییرا الحو 

النتائج الكبیرة "عالیة للشفافیة والمساءلة بالنسبة للجهات الفاعلة غیر الحكومیة ألغراض مخططات مبادرة 
المستقبلیة األربع والعشرین المتبقیة."اآلن

االنخراط في السیاسات - دال
عتبر كل من مصرف التنمیة األفریقي والصندوق شریكین إنمائیین كبیرین في القطاع الزراعي في تنزانیا، ی- 48

واالتحاد األوروبي. وقد خلق تمویل دائرة القطاع الخاص التابعة لمصرف التنمیة األفریقي الدوليمع البنك
Agroلالستثمارات التجاریة لشركة  EcoEnergy لتنمیة المزارعین المستقلین ودعم فرصة فریدة من نوعها

المناطق المجاورة وشرائح السكان األكبر في باجامویو، والذین كانوا سیتعرضون لإلقصاء من االستثمارات 
سیعزز التمویل المشترك من الصندوق ومصرف التنمیة األفریقي من الشراكة في السكر لوال هذا التمویل. و 

ما بالنهج الذي یقوده القطاع الخاص الذي تتبعه الحكومة لتوسیع نطاق بین هاتین المؤسستین ویثبت التزامه
الزراعة وتحویلها ولجعلها تتسم بالصمود في تغیر المناخ. 

الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا
نونیة التي والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القاجمهوریة تنزانیا المتحدةستشكل اتفاقیة التمویل بین - 49

المتفاوض التمویل اتفاقیة نسخة من وترفق . المتلقي/یقوم على أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض
.كذیل أول بهذه الوثیقة.بشأنها

من الصندوق الدولي للتنمیة تلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطةتنزانیا المتحدةجمهوریة و - 50
.الزراعیة

وسیاسات مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةوٕاني - 51
في الصندوق.هومعاییر التمویل 
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التوصیة-سابعا
أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 52

تعادل قیمته بشروط تیسیریة للغایةقرضًا ةالمتحدجمهوریة تنزانیا : أن یقدم الصندوق إلى قـرر
40وحدة حقوق سحب خاصة (أربعین ملیونا وثالثمائة وخمسین ألف 350 حقوق سحب وحدة000

أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامیخضع ألیة شروط أنعلى خاصة) 
.في هذه الوثیقةالواردةواألحكام 

بموجب برنامج التأقلم لصالح منحة جمهوریة تنزانیا المتحدة: أن یقدم الصندوق إلىقرر أیضا
وحدة حقوق سبعة مالیین ومائة وعشرین ألف تعادل قیمتها زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة 

تكون وأحكام وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط 0001207(سحب خاصة 
.في هذه الوثیقةالواردةواألحكام مطابقة على نحو أساسي للشروط 

كانایو نوانزي

رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: “Bagamoyo Sugar Infrastructure and
Sustainable Community Development Programme”

(Negotiations concluded on 29 July 2015)

IFAD Loan Number: ______
ASAP Trust Grant Number: ______

Programme Title: Bagamoyo Sugar Infrastructure and Sustainable Community Development
Programme (“the Programme”)

The United Republic of Tanzania (the “Borrower/Recipient”)

and

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

and

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

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

hereby agree as follows:

PREAMBLE

Whereas

(A) the Borrower/Recipient has requested a loan from the Fund and a grant from the
ASAP Trust Fund for the purpose of financing the Programme described in Schedule 1 to this
Agreement (the “Programme”), and

(B) (B) the Borrower/Recipient intends to obtain from the African Development Bank
(“AfDB”) a loan (“AfDB Loan”) in the amount of thirty million USD to finance component 1(a) of the
Programme, on terms and conditions to be set forth in an agreement between the AfDB and the
Borrower/Recipient (the “AfDB Agreement”).

NOW, THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme
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 29 April
2009, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the
“General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to
this Agreement and all references to “Project” in the General Conditions shall apply to the
Programme). 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 Fund shall provide an ASAP Trust
Grant to the Borrower/Recipient (collectively referred to as the “Financing”), which the
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Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and
conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the IFAD Loan is SDR 40 350 000 (forty million, three hundred, fifty
thousand Special Drawing Rights).

B. The amount of the ASAP Trust Grant is SDR 7 120 000 (seven million, one
hundred, twenty thousand Special Drawing Rights).

2. The Loan is granted on highly concessional terms, meaning that the Borrower/Recipient
shall pay to the Fund a service charge at the rate of 0.75% per annum on the principal amount
of the Loan outstanding from time to time and with a maturity period of (forty) 40 years, including
a grace period of (ten) 10 years.

3. The Loan Service Payment Currency shall be US Dollars.

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

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each March 1 and
September 1.

6. There shall be one Designated Account operated by of the Ministry of Agriculture, Food
Security and Cooperatives (“MAFC”) in the Borrower/Recipient's central bank.

7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the
amount of fifteen million four hundred thousand USD (USD 15 400 000) in tax exemptions in
accordance with the Borrower/Recipient's tax law, including (i) cash to offset applicable taxes to
be paid by the Programme in case the Programme and Coordination Management Unit
(“PCMU”, as defined below) is not benefited by an efficient tax exemption mechanism, and (ii)
and approximately one million five hundred thousand USD (USD 1 500 000) in cash to pay for
any taxes that may apply to service providers and staff contributions paid by
Government/Recipient to its National Social Security Fund (“NSSF”).

Section C

1. The Lead Programme Agency (“LPA”) shall be the Borrower/Recipient's ministry
responsible for agriculture, food security and cooperatives.

2. The following are designated as additional Programme Parties: Bagamoyo EcoEnergy
Tanzania Limited Company (“EcoEnergy”) and other private sector partners, participating
commercial banks, non-state actors and civil society groups.

3. The Programme Completion Date shall be the ninth (9th) anniversary of the date of entry
into force of this Agreement.
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Section D

The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund. In addition to
supervision and implementation support missions, which shall normally be carried out each
six (6) months, the Fund, together with MAFC, shall conduct two mid-term reviews towards the
third and seventh years of Programme Implementation Period, and these may be carried-out
jointly with the AfDB.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

(a) The Borrower/Recipient and EcoEnergy have entered into the EcoEnergy
Implementation Agreement, establishing the roles and responsibilities of the
Borrower/Recipient and of EcoEnergy for the implementation of an efficient
sugarcane development in the Borrower/Recipient's territory, in accordance with
Section II.B.5 of Schedule 1 to this Agreement (“Implementation Agreement on
Bagamoyo-EcoEnergy”);

(b) The AfDB Loan has been approved by the AfDB Board of Directors;

(c) The Borrower/Recipient has established the Programme Coordination and
Management Unit (“PCMU”) within the MAFC in accordance with section II.A.3 of
Schedule 1 to this Agreement, including the opening of an office in the Bagamoyo
district and the recruitment of a Programme manager, a Monitoring and Evaluation
(M&E) officer, a process manager for irrigation development, an irrigation engineer,
a financial controller, and a procurement officer, all with terms of reference and
qualifications acceptable to the Fund;

(d) The Borrower/Recipient has submitted with confirmation of receipt by the Fund, an
official confirmation of the availability of adequate counterpart funds for the first
Programme Year;

(e) The Borrower/Recipient has caused two Programme Accounts to be duly opened
for programme management and counterpart funds to be operated and maintained
by the PCMU and has submitted the related authorized signatories to the Fund;

(f) The Borrower/Recipient has created a dedicated cost centre in its Financial
Management Information System (“FMIS”) to record the Programme’s related
transactions;

(g) The Borrower/Recipient has published the amended government notice (“GN”),
which updates the boundaries of its Saadani National Park, as indicated in MAFC's
letter EA 10/19/01, dated April 24, 2015, and

(h) The Borrower/Recipient has prepared a draft Programme Implementation Manual
(“PIM”) in accordance with section II.C.9 of Schedule 1 to this Agreement.

2. The following are designated as additional grounds for suspension:

(a) The AfDB Loan has not become effective or the rights of the Borrower/Recipient to
withdraw proceeds of the AfDB Loan have been suspended, cancelled or
terminated, in whole or in part, or the AfDB Loan has become due and payable
prior to the agreed maturity thereof, or any event has occurred which, with notice or
the passage of time, could result in any of the foregoing;

(b) The Borrower/Recipient has suspended, rescinded, waived, terminated or failed to
enforce the Implementation Agreement on Bagamoyo-EcoEnergy in whole or in
part;

(c) The operations of EcoEnergy, either by its own action(s) or inaction(s) or of any
authority having jurisdiction over it, have been suspended in whole or in part, or in
the Fund's opinion have been adversely affected so to impair EcoEnergy's ability to
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carry-out its obligations under the Programme or the Implementation Agreement on
Bagamoyo-EcoEnergy;

(d) The PIM, or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated,
amended or modified without the prior consent of the Fund, and the Fund has
determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification
has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme, and

(e) Programme staff having received an unsatisfactory performance rating have not
been dismissed.

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

For the Borrower/Recipient:

Minister of Finance
Ministry of Finance
1 Madaraka Street

P.O. Box 9111
11468 Dar Es Salaam
United Republic of Tanzania

For the Fund:

International Fund for Agricultural development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy
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This Agreement, dated [___], has been prepared in the English language in two (2) original
copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient.

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

____________________
[Authorized Representative]
[Title]

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Kanayo F. Nwanze
President

ADAPTATION FOR SMALLHOLDER AGRICULTURE
PROGRAMME TRUST FUND

___________________
Kanayo F. Nwanze
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. Target Population. The Programme is located in the Bagamoyo district and it shall benefit
villagers located within a 40 km radius (“Programme Area”) from the EcoEnergy sugar mill and
plantation for sugarcane development (the “Nucleus Estate”). The Programme will directly
benefit sugar cane outgrower households, households producing other crops, fodder and
livestock and those engaged in non-farm activities, women, youth, and resettled households
and indirectly benefit the workforce for the Nucleus Estate and outgrower companies.

2. Goal. The goal of the Programme is: to contribute to the inclusive growth and rural
transformation of the Bagamoyo district by empowering villages to respond to the opportunities
created by the public-private-producer-partnership (“4Ps”) to be set up to replace imported
sugar, to develop about 11,000 ha of irrigated sugarcane (about two thirds from the Nucleus
Estate and one third from outgrowers) and to build a mill to produce brown sugar, ethanol and
electricity for the national grid, all with state-of-the-art modern technology and in compliance
with Bonsucro social and environmental standards as published in Bonsucro's website (“Sugar
Investment”), thus raising incomes, improving and diversifying livelihoods.

3. Objective. The Programme will enable participating villages to form groups to establish
climate-smart sugarcane outgrower companies (the “Outgrower Companies”), other
agribusinesses and small and medium enterprises (“SMEs”), underpinned by investments on
participatory village land-use planning and tenure security and sustainable land and range
management.

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

Component 1. Sugarcane Outgrower Development.

This Component shall support the construction of climate-smart bulk infrastructure for the
provision of irrigation water and electricity, dykes for the protection of on-farm
investments, and the establishment of about 24-36 commercial Outgrower Companies to
produce irrigated sugarcane and food crops on about 3000 hectares in approximately five
participating villages located within two kilometers of the Wami River, including:

Sub-Component 1.1: Bulk Infrastructure Development.

(a) The design and construction of: (i) approximately five pumping stations and
approximately 41 km of pipes and drainage network to outgrower areas,
approximately 23 km of dykes, some of which shall be connected to the Nucleus
Estate dykes, all along the Wami river and water storage facilities;
(ii) approximately 95 km of high voltage lines and fiber optic cables connecting
factory and grid, mill, outgrower pump stations and outgrower farmers and villages,
approximately five high voltage and 13 low voltage transformers, approximately 33
km of haulage roads and the conversion of a train bridge to a dual-carriage bridge
over the Wami river between Matipwili and the Nucleus Estate. This Financing will
not finance this sub-component.

(b) The design and construction of additional water storage facilities and support for
the establishment of an entity to operate and maintain the bulk infrastructure,
including operating and maintenance costs for the first three years of said entity's
operations or until farm companies are operational and able to fully pay for the
entity's operations costs, whichever occurs first.

Sub-Component 1.2: Establishment of Outgrower Companies and On-Farm
Development. Development of technically and financially viable irrigated sugar cane
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farms by Outgrower Companies, and of their capacity to operate said farms efficiently and
to commercially produce sugarcane in line with BONSUCRO environmental and social
standards, including:

(a) The construction of irrigated sugarcane farms by Outgrower Companies;

(b) Comprehensive capacity building for farm company establishment and registration,
irrigation design, tendering, farm business plan development, loan application and
farm construction, initial planting, start-up, and operation;

(c) Mobilisation of participating villagers into Outgrower Companies using an inclusive
participatory process (for women and youth) with the local community, and

(d) Provision of climate-smart financing to Outgrower Companies having signed cane
supply agreements with EcoEnergy so that they may obtain commercial financing
from banks for farm development sugarcane crop establishment, and the purchase
of climate-smart equipment.

Component 2. Climate Resilient Community Development.

This Component shall support the development of sustainable livelihood diversification
and employment opportunities for the wider communities within the Programme Area,
including approximately 22 agribusinesses for crop, fodder and livestock production and
500 small and medium enterprises (“SMEs”), including:

Sub-Component 2.1: Village Planning and Climate-smart Investments. Enabling
approximately 27 participating villages to improve their rural livelihoods activities, through:

(a) The initiation of climate-smart village development planning, carrying out of
boundary surveys and of land use planning studies and the emission village land
certificates and customary land titles (“CCROs”) for individuals and companies;

(b) The establishment of climate-smart village investments, the introduction of climate-
smart agricultural technologies, climate-smart field demonstrations and capacity
building for the communities on crop, fodder and livestock development, and

(c) Comprehensive capacity building for crop, fodder and livestock production, land
preparation, farm business plan development, company establishment and
registration and loan application for participating agribusinesses and SMEs.
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Sub-Component 2.2: Climate-smart Business Investments. Provision of climate-
smart financing to agribusinesses and SMEs so that they may obtain financing from
commercial banks for land preparation for conservation agriculture and crop
establishment and livestock production, and the purchase of climate-smart equipment.

Sub-Component 2.3: Institutional Strengthening

(a) Strengthening of the institutional capacity of relevant Bagamoyo District
Administration (BDA) departments to implement the Programme, and provision of
advisory services and training for the participating villagers on sustainable
agriculture practices.

(b) Institutional strengthening of MAFC and to the Wami-Ruvu Basin Water Office
(“WRBWO”), including the preparation of climate-smart guidelines for districts and
of a communication strategy and related preparation and dissemination of
communication materials on climate change and on 4Ps, strengthening the
hydrological monitoring capacity of the Recipient's relevant institutions.

II. Implementation Arrangements

A. Organization and Management

1. Lead Programme Agency (“LPA”)

1.1. The LPA shall be the MAFC, which shall have the overall responsibility for the
execution of the Programme.

1.2. MAFC will ensure that its procurement contract committee meets every month to review
and approve Programme procurement.

2. Programme Steering and Oversight

2.1. The Borrower/Recipient shall ensure Programme steering and oversight by the Big Results
Now Agriculture Steering Committee under MAFC (“BRN Steering Committee”), or another
suitable entity in charge of ministerial level coordination of public-private sector initiatives, with
adequate human and financial resources for its responsibilities, all satisfactory to the Fund. The
BRN Steering Committee shall meet at least once a year on Programme matters.

2.2. Responsibilities. The BRN Steering Committee is responsible for Programme's steering,
oversight and strategic guidance, as detailed in the PIM, including: (i) coordination of the public-
private sectors' initiatives at the ministerial level; (ii) review of the annual work plan and
budget (AWPB) and of the initial Procurement Plan; (iii) review of the PIM and its subsequent
revisions; (iv) vigilance over full transparency and accountability in Programme management;
(v) review and follow-up of supervision and audit recommendations; (vi) promotion of
cooperation with all development partners, and (v) identification of policy issues for attention by
the Borrower/Recipient.
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3. Programme Coordination and Management Unit (“PCMU”)

3.1. Establishment and Composition. The Borrower/Recipient shall establish the PCMU
within MAFC, in an office based in Bagamoyo town in the Programme Area, with structure,
functions and responsibilities acceptable to the Fund and as detailed in the PIM. Qualified
staff shall be selected according to the Borrower/Recipient’s applicable procedures acceptable
to the Fund. Termination of the contracts of the Programme staff shall be subject to the Fund’s
no-objection. PCMU staff will coordinate Programme activities with the relevant staff of the
BDA.

3.2. Responsibilities. The PCMU is responsible for overall Programme implementation and
coordination, including, among others: (i) preparation of the consolidated AWPBs; (ii) financial
management and disbursement; (iii) procurement; (iv) Programme monitoring and evaluation;
(v) knowledge management; (vi) preparation and consolidation of Statements of Expenditures,
financial statements and withdrawal applications; (vii) Programme reporting; (viii) leadership in
the introduction of climate-smart approaches for agricultural development; (ix) intermediate the
Borrower/Recipient's interaction with the Bagamoyo district and with EcoEnergy, and
(x) coordination of all Programme implementing partners, ministries and other
Borrower/Recipient's bodies.

4. Bulk Infrastructure Operations Entity

4.1. Establishment and Responsibilities. The Borrower/Recipient shall establish an entity
responsible for the administration, operation and maintenance of the bulk infrastructure for
Outgrower Companies for the life of the Sugar Investment with structure, functions and
responsibilities acceptable to the Fund, including a full recovery cost mechanism where the
Outgrower Companies will finance the entity at full development. The entity will be mandated to
manage funds received from Outgrower Companies and will open the necessary accounts.

4.2 While its capacity emerges, the entity's board will be chaired by a representative
selected by MAFC and its composition will include the Programme Manager, the Bagamoyo
district irrigation officer, a representative from EcoEnergy, two outgrower village chairmen, and
two future Outgrower Company members.

B. Legal Instruments for the Sugar Investment

5. Implementation Agreement on Bagamoyo-EcoEnergy

5.1 The Borrower/Recipient shall enter into an implementation agreement with EcoEnergy,
(the “Implementation Agreement on Bagamoyo-EcoEnergy”) laying out the roles and
responsibilities for the development of the Sugar Investment, including the following provisions:

(a) As Borrower/Recipient's obligations, among others:

(i) Promotion of a private sector-led sugar sub-sector and maintenance of an
enabling national policy environment to promote national sugar production;

(ii) Ensure an efficient coordination among its ministries and agencies so that
EcoEnergy can complete its investment in the construction of the Nucleus
Estate and of the sugar mill in the Bagamoyo district;

(iii) Support the BDA to facilitate the acquisition of village land certificates and
CCROs by individuals and companies, to implement agricultural and
livestock training using climate-smart techniques and to endeavour to
ensure that Outgrower Companies are good-faith partners to EcoEnergy;

(iv) Ensure the timely availability of funding for the outgrower development
portion of the Sugar Investment;
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(v) Provision of all support needed for outgrowers to obtain land and water
rights, and register their companies, so they can access commercial funding
from the banking system;

(vi) Provisions establishing a procurement partnership with EcoEnergy for the
procurement for bulk infrastructure and on-farm development for Outgrower
Companies to be undertaken by EcoEnergy consistent with the
Borrower/Recipient's procurement laws and in accordance with IFAD's
procurement policies;

(vii) Ensure the installation and operation of integrated software and accounting
systems for the transparent application of the “Division of proceeds” (“DOP”)
formula by EcoEnergy and the Outgrower Companies, and

(viii) Ensure a timely supply of electricity to outgrowers either by the Tanzania
Electric Supply Company (“TANESCO”) or by EcoEnergy at affordable rates
to the Outgrower Companies.

(b) As EcoEnergy's obligations, among others:

(i) Completion of its investment in the Nucleus Estate and sugar mill in line
with the laws of Tanzania, the Programme's Social and Environmental
Management Plan (“ESMP”), Resettlement Action Framework (“RAF”) and
any social and environmental instruments prepared and adopted for the
Programme (collectively, the “Safeguards Documents”) and with
environmental and social safeguards, policies and procedures of IFAD,
AfDB and ASAP;

(ii) Undertake the procurement of bulk infrastructure and on-farm development
for Outgrower Companies for the outgrower programme at cost on behalf of
the Borrower/Recipient;

(iii) Provision of technical support at cost to Outgrower Companies for the design
and procurement of on-farm irrigation development;

(iv) Provision of technical training for Outgrower Companies in all aspects of
irrigated sugarcane crop husbandry;

(v) Maintenance of the seed cane nursery and ensure the provision of planting
material and other inputs (such as agro-chemicals and fertiliser) to
Outgrower Companies at cost during the life of the Sugar Investment;

(vi) Ensure the processing of all cane produced by the participating Outgrower
Companies having signed cane supply agreements with EcoEnergy;

(vii) Enter into cane supply agreements with Outgrower Companies that adopt
the DOP formula with the inclusion of all cane by-products in the DOP
calculation;

(viii) Ensure that at least 1/3 of the mill capacity is allocated to the Outgrower
Companies that enter into cane supply agreements with EcoEnergy, and

(ix) Establishment of a computerised weighing, accounting and payments
system from the weigh bridge to the assessment of sucrose content for all
cane provided by Outgrower Companies to ensure the initial payment to
said companies within 30 days of delivery, with the reconciling final
payment at the end each season.

6. Memoranda of Understanding (MOUs) with Participating Commercial Banks
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6.1. For the provisionof climate-smart financing under Components 1.2(d) and 2.2. the PCMU, on
behalf of the MAFC, shall enter into MOUs with participating commercial banks, laying out the
financing modalities for channelling Loan proceeds for incremental climate-smart financing to
Outgrower Companies, agribusinesses and SMEs, in form and substance satisfactory to IFAD.
The MOUs shall provide, among other things, the obligations of the participating commercial
banks and the terms and conditions for IFAD’s Financing and to be channelled by the
participating commercial banks to the targeted beneficiaries.

6.2. Participating commercial banks will provide commercial medium to long-term financing
from their own resources for Outgrower Companies, agribusinesses and SMEs. IFAD climate-
smart financing will cover the incremental cost of purchasing climate-smart equipment and
applying climate-smart technologies, and will be disbursed to cover the final loan repayments of
the Outgrower Companies, agribusinesses and SMEs to the banks.

C. Implementation of Components

7. Component 1: Sugarcane Outgrowing Development

7.1. Sub-component 1.1(a) will be financed by the AfDB and designed in line with the
Borrower/Recipient's national guidelines for participatory smallholder irrigation investments. For
sub-components 1.1. (b) and 1.2, the PCMU will be responsible for working with EcoEnergy,
which will undertake the procurement and supervision of civil works and to provide technical
backstopping on irrigation development and water management and irrigated sugarcane
cropping to the PCMU, Outgrower Companies and to the entity operating the bulk infrastructure.
The PCMU will be responsible for the contracting of a long-term capacity building service
provider to mobilise villagers to create Outgrower Companies, and for the establishment of the
Bulk Infrastructure Operations Entity in accordance with the section II.A.4 above. The PCMU
and the long-term capacity building service provider will use an inclusive approach for the
inclusion of youth and women and disadvantaged villagers when mobilising Outgrower
Company members. The Borrower/Recipient will ensure that Outgrower Companies receive a
reliable supply of power to operate their bulk infrastructure and their on-farm irrigation
equipment to ensure water for the sugarcane plantations. For sub-component 1.2(d), the PCMU
and the long-term service provider will develop operational modalities for helping Outgrower
Companies to obtain financing from commercial banks for the purchase of climate-smart farm
equipment and sugarcane establishment.
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8. Component 2: Climate Resilient Community Development

8.1. Programme activities under this component will be implemented by the PCMU and by the
BDA, together with the authorities of the participating villages. The BDA, with technical
backstopping from the PCMU,  is responsible for participatory village land use planning, land
titling and infrastructure assessment and for undertaking climate-smart field demonstrations. The
PCMU will be responsible for the execution of village infrastructure investments and climate-
smart household technology investments, for the procurement of equipment and vehicles for
BDA and WRWBO and for contracting a long-term capacity building service provider to mobilise
villagers for managing and operating their village infrastructure, and promoting the formation of
registered agribusiness companies and SMEs. The PCMU and the long-term capacity building
service provider will use an inclusive approach for the inclusion of youth and women and
disadvantaged villagers when mobilising agribusinesses and SMEs company members.
Household mentoring will also be provided. WRWBO will be responsible for hydrological
monitoring of the Wami river. For sub-component 2.2, the PCMU and the long-term service
provider will develop operational modalities for helping agribusinesses and SMEs to obtain
financing from commercial banks for the purchase of climate-smart farm equipment and
selection of climate-smart production activities.

9. Programme Implementation Manual (“PIM”)

9.1 Preparation. The LPA shall prepare a draft PIM which shall include, among other
things:

(a) Terms of reference and implementation responsibilities of Programme staff,
consultants and likely service providers;

(b) Criteria for the performance appraisal of the Programme and of Programme
professional staff;

(c) Modalities for providing IFAD climate-smart financing to Outgrower Companies,
agribusiness and SMEs;

(d) M&E system and procedures including the Results and Impact Management
System;

(e) Guiding principles for the preparation of the cane supply agreement, and

(f) Programme operational, financial and procurement procedures.

9.2 Approval and Adoption. The LPA, shall forward the draft PIM to the Fund for comments
and approval. The LPA shall adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund,
and the LPA shall promptly provide copies thereof to the Fund. If the Fund does not comment
on the draft PIM within thirty (30) days after receipt, it shall be deemed approved.
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Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. 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 Loan and the Grant to each Category and the percentages of expenditures for
items to be financed in each Category:

Category Loan Amount Allocated
(expressed in SDR)

ASAP Trust Grant
Amount Allocated

(expressed in SDR)

Percentage

A. Works 10 000 000 2 240 000

B. Vehicles 1 250 000 450 000

C. Equipment, material 650 000 190 000

D. Grants 3 750 000 -

E. Consultancies 8 200 000 2 300 000

F. Trainings & Workshops 2 500 000 830 000

G. Salaries & Allowances 4 900 000 390 000

H. Operating expenses 5 050 000 -

I. Unallocated 4 050 000 720 000

TOTAL 40 350 000 7 120 000

(i) The Financing is 100% net of applicable taxes and counterpart contribution. The
Loan will finance all activities under component 1 for outgrowers.

(ii) The ASAP Trust Grant shall only finance expenditures under component 2, while
climate-smart grants for Outgrower Companies, agribusinesses and SMEs under
both components shall be financed by the Loan.

(iii) Activities under component 2 are financed both by the Loan and the ASAP Trust
Grant, and the Financing share is at 55% Loan and 45% ASAP Trust Grant
respectively for each expenditure financed by both the ASAP Trust Grant and the
Loan.

(iv) Operating expenses include maintenance costs of the bulk infrastructure after
construction amounting to USD 2,400,000 and it will be available after the
tendering of bulk infrastructure works financed by AfDB under component 1.
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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/Recipient to request withdrawals from the Loan
Account and the Grant Account if the Borrower/Recipient 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/Programme:

I. Social and Environmental Compliance

1. The Borrower/Recipient shall ensure that the Programme is carried out in accordance
with the Safeguards Documents.

2. To that end, the Borrower/Recipient shall take the following measures:

(a) If any activities included in a proposed AWPB would require the preparation and
adoption of additional safeguard instruments as per the ESMP no such activities
shall be implemented unless and until said instrument(s) has(have) been prepared,
furnished to the Fund as part of the AWPB and subsequently approved by the
Fund.

(b) In addition to paragraph (a) above, if any activities included in a proposed AWPB
would involve resettlement, the Borrower/Recipient, prior to the initiation of such
activities, shall provide to the Fund a report on the status of compliance with the
requirements of the RAF, including allocation and payment by the
Borrower/Recipient to the displaced persons of the amounts that are required to be
paid as compensation in accordance with a schedule acceptable to the Fund and
other provisions of the RAF.

II. Implementation

1. In order to ensure the effective implementation of the Programme, the Borrower/Recipient
undertakes to:

(a) Cause the relevant contracts for the construction of bulk infrastructure to be
tendered before IFAD approves any funding for physical works for on-farm
construction under the Financing;

(b) Cause the relevant contracts for the construction of the water storage facilities to
be tendered before IFAD approves any funding for on-farm physical development
under the Financing;

(c) Cause the relevant flood protection barriers to be tendered before IFAD approves
funding of outgrower on-farm physical development.

(d) Cause the signature of the two long-term contracts for capacity building within nine
months from the signature of this Agreement;

(e) Adopt performance-based contracts, carry-out regular performance evaluations
and immediately dismiss non-performing staff;

(f) Take all necessary measures to ensure the continuous and reliable supply of
electricity to Outgrower Companies by TANESCO provided that in any case the
electricity price shall be affordable to the Outgrower Companies. If TANESCO is
unable to ensure a reliable supply of electricity, provision will be for EcoEnergy to
supply electricity at cost directly from its sugar mill;
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(g) Adopt land preparation construction standards up to those adopted for the Nucleus
Estate for outgrower infrastructure, dyke and haulages roads and on-farm
construction, and ensure compatibility of the bulk irrigation and drainage equipment
to facilitate shared spares stockholding and its operation and maintenance;

(h) Take all necessary measures to provide adequate and continuous flow of water to
the Programme Area, specially to the villages, Outgrower Companies, the Nucleus
Estate, and the mill, so to ensure proper irrigation of the outgrowers' and of the
Nucleus Estate's sugarcane, including expedited review and approval of water
permit request, and

(i) Within the first year of Programme Implementation Period, to cause an accounting
software acceptable to the Fund for managing the Programme’s financial reporting
shall have been installed and become operational and whilst the Programme is in the
process of procuring and installing the accounting software, to maintain appropriate
manual double-entry accounting records.
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Logical framework

Narrative Summary Key Performance Indicators
(*) denotes ASAP and/or RIMS indicator Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R)

Goal:
Contribute to growth of Bagamoyo District, by
empowering villages to respond to opportunities
generated by the sugar investment, thus raising
income, improving livelihoods and sustainably

transforming the rural economy.

0.1 Improved incomes (increase in the HH asset indicator) (*)
0.2 Improved food security (decrease in the length of the hungry

season; decrease in child malnutrition levels) (*)
0.3 Improved ability to cope with shocks (*) as evidenced by

decline in food assistance to programme area from current
10% of households

0.4 National sugar production rises from current 300,000 to
450,000 t with EcoEnergy production

- Baseline, midline and endline
HH surveys

- Sugar Board of Tanzania (SBT)

(A) Continuing stable national
macroeconomic environment, including

management of sugar imports & tariffs
(R) Financial close between GOT and
EcoEnergy achieved, mill & nucleus

estate established

Project Development Objective:
Enable programme villages to achieve higher
stable yields using a private-sector driven
approach, underpinned by land tenure security
improved infrastructure and access to modern

climate-smart production technologies.

0.5 27 village land registries established and issuing certificates
of customary right of occupancy (CCROs)

0.6 Total direct outreach for about 11,000 households:
Participating households and number of people
(disaggregated by sex; and by type of intervention, including
support for coping with climate change and employment
creation) (*)

0.7 Annual yields of cane and other crops through time to show
variance and assess resilience during dry and flood periods

0.8 27 villages (20,000 households) with improved infrastructure
(including water) for agricultural production and processing
(27 villages with water infrastructure established) (*)

0.9 20,000 poor smallholder households supported in coping with
the effects of climate change (*)

- District agricultural production
annual reports

- PCMU quarterly progress
reports and company annual
reports

(A) Villages establish land registries and
issue CCROs to companies

(A) Outgrower and other villages
infrastructure development successfully

implemented
(A) Capacity-building and mobilization of

villagers into companies successful
(A) District technical services provide

training in climate-smart technologies

Outcome 1 (Sugarcane outgrower development – IFAD and AfDB financing)
Establishment of profitable outgrower
companies producing irrigated sugarcane and
other crops in line with environmental standards

and norms for company sustainability.

1.1 Achievement of Bonsucro mark by mill and outgrowers
1.2 Full cost recovery for bulk infrastructure operation and

management
1.3 Smallholder companies sustainable (cost of sales less than

65% of revenue) and distributing dividends to shareholders

- Company annual reports
- EcoEnergy semi-annual report
- External assessment at PY7
- Bulk infrastructure annual

company reports

(A) Outgrower companies follow modern
cane planting and green- harvesting

technologies
(A) Outgrower companies save

depreciation & have audited accounts

Outputs: About 24 commercial outgrower
companies/entities managing 3000 ha of
irrigated land, with medium and short-term
financing from banks, selling 300,000-400,000
T of cane to EcoEnergy under transparent CSA.

1.4 Bulk infrastructure partially operational by PY 3, fully by PY5
1.5 Equipment and cane planting financing obtained from banks
1.6 24 outgrower farms built by PY 7
1.7 3,000 ha sugarcane planted by PY7 (375 ha in PY3; 750 in

PY4; 1,000 in PY 5; 875 in PY 6)

- Company reports and accounts
- EcoEnergy mill quarterly

statistics
- PCMU quarterly progress

reports

(A) TANESCO provides electricity as
foreseen

(A) Cane supply agreements signed by
companies and EcoEnergy for fair DOP

(A) Timely supply of inputs and technical
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Narrative Summary Key Performance Indicators
(*) denotes ASAP and/or RIMS indicator Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R)

1.8 Yield of 95 t/ha and 12% sucrose content achieved knowledge by EcoEnergy to outgrowers

Outcome 2 (Climate-resilient community development – IFAD and IFAD ASAP financing)
Establishment of profitable agribusinesses and
SMEs using climate-smart techniques to
produce food and livestock products for people

working in the sugar sub-sector.

2.1 Yields by crop, meat and milk production through time
2.2 About 22 agribusinesses and 500 SMEs (cost of sales less

than 65% of revenue) and providing income to shareholders
2.3 About 8500 ha of land managed under climate-resilient

practices using conservation agriculture and range
management (*)

- Company reports and accounts
- District prod stats
- Agribusiness/SME reports

(A) Capacity-building with smallholders
empowers them and builds confidence

and capacity

Outputs: About 22 climate-smart
agribusinesses and 500 small and medium
businesses operating in 22 villages, growing
and advancing to commercial scale with

financing from banks.

2.4 Climate-smart village infrastructure established in 22 villages
(*)

2.5 Climate-smart demos in 27 villages for 3 years, no of people
who adopt (*)

2.6 No of groups involved in climate risk and natural resource
management (*)

2.7 Agribusinesses established: 3 in PY4, 6 PY5:, 8 PY6, 5, PY 8
2.8 SMEs established: 50 in PY3, 100 PY4, 150 PY 5, 200 PY 6

- Company reports and accounts
- District agricultural production

annual reports

(A) Equipment financing obtained by
companies from banks

(A) Able to purchase suitable equipment
and labour saving mechanization
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