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 البرنامجخريطة منطقة 

 

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 باجامويوبرنامج تنمية البنى األساسية إلنتاج الستر والتنمية المجتمعية المستدامة ف: 

 تقرير رئيس الصندوق

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

 5162-10-66 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية: المصدر 
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 جمهورية تنزانيا المتحدة
برنامج تنمية البنى األساسية إلنتاج السكر والتنمية المجتمعية المستدامة في 

 باجامويو

 التمويلموجز 

 المؤسسة الُمباِدرة:  الدول: للتنمية الزراعية الصندوق

 :/المتلقيالمقترض  جمهورية تنزانيا المتحدة

 الوكالة المنفذة:  وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات

 التكلفة الكلية للبرنامج:  مليون دوالر أمريت: 6.132

مليون  56.6مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  40.35
 دوالر أمريت: تقريبا(

 الصندوق:الذي يقدمه قرض القيمة  

ماليين  61مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  1365
 دوالر أمريت: تقريبًا(

برنامج التأقلم  التي يقدمها منحةالقيمة  
لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 :لصندوقالتابع ل

سنة، بما ف: ذلك فترة سماح  01تيسيرية للغاية: مدة القرض 
ف: المائة  1312سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره  61مدتها 
 سنويا

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 مليون دوالر أمريت: 136.مصرف التنمية األفريق:: 

 مليون دوالر أمريت: 6131مصارف خاصة: 

 الجهات المشاركة في التمويل: 

 شروط التمويل المشترك:  قرض

 مساهمة المقترض:  دوالر أمريت:مليون  6230

 مساهمة المستفيدين:  أمريت:دوالر مليون  031

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الدول: للتنمية الزراعية الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 
من  المتحدة تنزانيا جمهوريةالمقترح تقديمه إلى  بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

على النحو الوارد ف:  ،باجامويوتنمية البنى األساسية إلنتاج الستر والتنمية المجتمعية المستدامة ف:  برنامجأجل 
 .12الفقرة 

  من أجل جمهورية تنزانيا المتحدة إلى امتقديمهمقترح  ومنحةقرض 
المجتمعية المستدامة في  برنامج تنمية البنى األساسية إلنتاج السكر والتنمية

 باجامويو

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
العقد  ىبالمائة على مد 7إلى  6جمهورية تنزانيا المتحدة معدالت نمو اقتصادي سنوي تراوحت بين  شهدت -1

غدا االقتصاد أتثر انفتاحا بصورة تبيرة، بحيث وصل  ،الماض:. ومع السياسات االقتصادية التلية السليمة
مجموعة ، وهو أعلى معدل بين بلدان 1322بالمائة عام  03 إلىمعدل التجارة إلى الناتج المحل: اإلجمال: 

 1337عام بين بالمائة  12إلى  00من  . وتراجعت نسبة األشخاص الذين يعيشون ف: فقرأفريقيا الشرقية
. وستف: البالد بثالثة من أصل سبعة من األهداف اإلنمائية لأللفية، وه:: الحد من الوفيات 1321عام و 

والمالريا،  يدزاإلمرض بين الرضع واألطفال دون سن الخامسة، ومحاربة فيروس نقص المناعة المتتسب/
 مليون إلى 4.4من  ،والتطرق النعدام المساواة بين الجنسين. وتضاعف عدد ستان تنزانيا من الشباب تقريبا

مليون عام  22إلى  ليصل ، ويتوقع له بأن يرتفع إلى حد تبير1323و 2993 :عامشخص بين مليون  2.2
 لعمل، ومعظمها ف: الزراعة.بالمائة من قوة ا 03. وتصل نسبة الشباب حاليا إلى حوال: 1313

البالد إلى استيراد  تلجأونظرا النخفاض اإلنتاجية الزراعية، واالفتقار إلى التجهيز األول: وضعف األسواق،  -2
الحتومة  التزمت ،المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية. وبموجب ممر النمو الزراع: الجنوب: ف: تنزانيا

، تعهدت "تحقيق النتائج التبيرة اآلن"إطار  وف: ظلإلقليم الزراعية. بالتنمية السريعة إلمتانيات هذا ا
االستثمار ف: الزراعة التجارية/المزارعين المستقلين. وإلضفاء بإيصال نتائج تنموية ملموسة من خالل 

تعزز ذتية بيئيا،  الحتومة لتنفيذ تتنولوجيات تحتاجالري،  وتوسيع نطاقالطابع التجاري على الزراعة 
 للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ. وتتصدى اإلنتاجية

بالمائة من النمو السنوي اإلجمال:  4، إذ يسهم بحوال: تنزانيايعتبر قصب الستر ثان: محصول زراع: ف:  -3
حدى أتبر الصناعات التحويلية الزراعية، وه: تسهم ف: ثلث إف: اإلنتاج الزراع:. وتعد صناعة الستر 

بالمائة من إجمال: القيمة المضافة ف:  7إلى  5الغذائية، وحوال:  اتع الصناعالناتج اإلجمال: لقطا
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 253 تتراوح بينتلفة تفإن البالد ما زالت تستورد حوال: نصف احتياجاتها من الستر ب ،الصناعة. ومع ذلك
مليون دوالر أمريت: سنويا. ويعتبر إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية برمته منطقة تعان: من عجز ف:  133و

 ويخضع الستر لتعرفة تفرضها جماعة أفريقيا الشرقية. الستر.

بالمائة منهم  93 ،1مزارع مستقر ف: جميع أرجاء البالد 253 333هنالك أربع شرتات عقارية وحوال:  -4
هتتار وتتم زراعة معظم قصب الستر ف: ظروف بعلية بدون ري، وبالتال:  2.5 قل عنيمتلتون حيازات ت

فإن وسط: المردودات يبقى أقل من اإلمتانيات. تذلك فإن الحرق قبل جمع المحصول ما زال يمارس 
بصورة تبيرة سواء من قبل الشرتات أو المزارعين المستقلين، وتعتبر القدرة المجدودة لتترير الستر ف: 
الشرتات الحالية المعوق الرئيس: الذي تواجهه هذه الصناعة، ألن المزارعين ينتجون قدرا أتبر من قصب 

الماضية فإن مصانع  25الستر مما يستطيعون تتريره، وحتى مع االستثمارات الت: جاءت ف: السنوات الـ
أيضا أن تتحرك نحو تنفيذ إلى تفاءة مصنع جديد وال يمتنها  تصلتترير الستر الحالية ال يمتن لها أن 

 جمع قصب الستر وهو أخضر. ، مثلالستر ةأفضل الممارسات ف: صناع

تتسم بالتوجه نحو األعمال، تما أنها تتصف ينتظم مزارعون مستقلون لقصب الستر حاليا ف: رابطات ال  -5
إلى التمويل التجاري، بضعف المساءلة من القمة إلى القاعدة وال تمتلك الهيتلية القانونية المطلوبة للوصول 

وغالبا ما تتون مزارع أعضائها صغيرة ومشتتة وبالتال: تعتبر عالية الخطورة بالنسبة لالئتمان، ف: ظل 
المردود الحال: المنخفض لقصب الستر البعل:، فيعد مزارعو القصب الستري المستقلون من أعلى 

لواضح للدخل المتأت: من الستر إلى خلق المزارعين دخال ف: البالد، وقد أدى هذا األثر االقتصادي ا
 الوظائف والثروات ف: أربع مناطق حيث تتم زراعة الستر وتجهيزه.

مباشر ف: إنتاج الستر ف: تنزانيا الجنب: األستثمار اللفرصة تم تحديد  . جامويو إلنتاج السكرامشروع ب -6
اق تبير. واستنادا إلى سياسة والتجهيز على نط الستثمار ف: اإلنتاجملتزمة باالحتومة و ، 1335عام 

بطاقة لستر تترير اصمم مصنع ل تقلين أصحاب الحيازات الصغيرة،الحتومة ف: إشراك المزارعين المس
المائة ما يمتن لها أن تزرعه من قصب الستر ف: مزرعتها ب 43استيعابية لتصنيع الستر تتجاوز بحدود 

لمشارتة واالستفادة من االستثمار تمزارعين المحيطة بها لفقد خلقت فرصة للقرى المجاورة  ،وبالتال: النواة.
المنتجين والقطاع العام والقطاع  على أنه شراتة بين البرنامجقصب الستر. وُينظر إلى هذا مستقلين ل

هتتار من األراض:  22 333الخاص لالستعاضة عن الستر المستورد. وهو ينطوي على تنمية حوال: 
( وبناء وه: النواةستر )ثلث منها للمزارعين المستقلين، وثلثين لمزرعة الشرتة المروية المزروعة بقصب ال

مصنع للستر إلنتاج الستر البن:، واإليثانول والتهرباء لمحطة وطنية، مع تتنولوجيا متميزة وبما يتماشى 
 2البيئية واالجتماعية.  Bonsucroمع معايير

لالستثمار ف: رورية لتوفير اإلطار التمتين: ضال يةاتجرى العمل على اإلصالحات السياس، 1322منذ عام  -7
البط:ء المحرز جعل من إيجاد تمويل إضاف: باألسهم أمرا محفوفا بالتحديات، الستر، إال أن التقدم 

حلت القضية  بحيثسّنت الحتومة تشريعات جديدة خاصة بالستر،  ،1325مايو/أيار  25ف:  ،وبالتال:
 . لالستثمار ف: السترالرئيسية الت: تؤثر على الجدوى المالية 

                                                      
1
المحدودة للسكر،   Kagera، وشركة للسكر   Mtibwaالمحدودة، وشركة TPCللسكر، وشركة  Kilomberoوالشركات األربع هي شركة   

 مخططات للمزارعين المستقلينMtibwa 3و Kilomberoولشركتي 
2
  www.bonsucro.com 
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( 2المستدامة ف: باجامويو ما يل:: ) المجتمعيةتنمية البنى األساسية إلنتاج الستر والتنمية  سيدعم برنامج -8
لمنتجين ف: الذي يتسم بالشراتات بين القطاعين العام والخاص واثمار تسلالبرنامج المزارعين المستقلين 

الذتية بيئيا باجامويو من خالل تمتين أصحاب الحيازات الصغيرة من االنخراط ف: الزراعة التجارية 
( تنمية تنويع سبل العيش 1واستغالل فرص السوق الت: يخلقها استثمار القطاع الخاص ف: إنتاج الستر؛ )

ف: المجتمع األوسع لهؤالء المزارعين، والرعاة وغيرهم من المجموعات الريفية الت: تعيش ضمن  ةالمستدام
هذا من  البرنامج، والذين تان سيتم إهمالهم لوال وجود هذا النواةتيلومتر من المزرعة  43دائرة قطرها 

لمادية على المجتمعات لثقافية وا. وُيتوقع لالستثمارات التمتينية لهذا البرنامج واهتمامه باآلثار ااالستثمار
ف: برنامج المزارعين المستقلين أن توّلد شروطا تمتينية الت: ال تشترك بصورة مباشرة  المحيطة به

لالستجابة للطلب الذي يخلقه االستثمار األجنب: المباشر عموما ف: باجامويو والستان للمجتمعات الريفية 
 ودعم تحولها االقتصادي.

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

تطورا ف: الطريقة الت: يروج بها الصندوق ومصرف التنمية األفريق: والحتومة يمثل تمويل هذا البرنامج  -9
البرنامج النهج الذي يوجهه القطاع  للتنمية الريفية ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: تنزانيا. إذ سيستخدم هذا

الخاص استنادا إلى إيصال تفؤ للسلع والخدمات ف: الوقت المحدد لها وبإدارة تستند إلى األداء. ومن بين 
استثمارا تجاريا للمزارعين المستقلين.  15تنفيذ  "النتائج التبيرة اآلن""األفتار التبيرة" لقطاع الزراعة بموجب 

الصندوق  فإنثمارات الباقية ف: هذه المبادرة. وبالتال: تنامج بمثابة نموذج يحتذى لالسوسوف يتون هذا البر 
يدعم الحتومة ف: إيصال نموذج أعمال شمول: مناصر للفقراء لتنمية المزارعين المستقلين، مع ترتيز موسع 

يجلب الصندوق على تنويع سبل العيش المستدامة والصمود ف: وجه تغير المناخ للمجتمع األتبر. وسوف 
معه العديد من الدروس المستفادة من تجربته ف: تصميم ودعم تنفيذ مشروع تتثيف الري ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة ف: الحوض األسفل لنهر أوسوتو ف: سوازيلند، ومشروع تنمية الزيوت النباتية ف: أوغندا. 

 البرنامجوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة البرنامجمنطقة  -ألف
االستثمار  سيخلقهاهذا البرنامج جغرافيا لالستجابة للحوافز التجارية البيئية واالجتماعية الت:  استهداف تم -11

شخص(،  92 533أسرة ريفية فقيرة ) 13 133قرية تضم  17ف: صناعة الستر. وتغط: منطقة البرنامج 
صف مساحة المقاطعة، و الستر. وسيمثل ذلك حوال: نتترير مصنع  منتيلومتر  43ضمن دائرة قطرها 

بالمائة من ستانها. وتتعرض منطقة البرنامج للفيضانات وموجات الجفاف وتراجع الهطوالت المطرية  03
 السنوية وارتفاع درجات الحرارة.

 تشمل المجموعات المستهدفة المباشرة من هذا البرنامج الفئات التالية: -11

  ،أسرة  1333إلى  2533: بحوال المقدر عددهاأسر المزارعين المستقلين المنتجين لقصب الستر
 ؛المزارعين المستقلينمجموعات مشارتة ف: 
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  :أسرة تنتج محاصيل أخرى أو تنخرط ف: أنشطة غير زراعية لتوفير الغذاء والخدمات  9333حوال
 ؛األخرى للمزرعة النواة وألسر المزارعين المستقلين

 لجميع واضحة بصورة مستهدفة مجموعات ستشتل والت: توطينها المعاد واألسر والشباب النساء 
 ؛البرنامج أنشطة

  :والت: ستشتل مجموعة مستهدفة المزارعين المستقلين مجموعات وف: المزرعة النواة قوة العمل ف
 منشخص  433إلى  133ف: المزرعة النواة، وحوال:  1033تعدادها بحوال:  يقدرغير مباشرة، 

 المزارعين المستقلين.

 للبرنامجالهدف اإلنمائي  -باء
 باجامويو،الهدف اإلجمال: من هذا البرنامج ف: المساهمة ف: النمو الشمول: والتحول الريف: لمقاطعة  يتمثل -12

 هذه آثار وستتضمن. الستر إنتاج ف: االستثمار عن الناجمة للفرص االستجابة من القرى تمتين خالل من
 فيه يتم الذي الوقت ف: ،والتحول المستدام لالقتصاد الريف: ،العيش سبل وتحسين الدخول، رفع االستجابة

 يمتن سوف الخاص، القطاع يقوده الذي النهج وباستخدام. المستورد الستر على الوطن: االعتماد من الحد
 مردودات وتحقيق زراعية وصناعات الستر لقصب مروية مزارع تطوير من المشارتة القرى البرنامج هذا

إلى تخطيط قروي  االستثمارات هذه جميع تستند وسوف. الحيوانات تربيةو  البعلية الزراعة من أعلى مستقرة
وباستخدام نموذج  .تشارت: الستخدام األراض: وأمن حيازتها، للترويج لإلدارة المستدامة لألراض: والمراع:

لالستثمار ف: نظم  االخبرة ويستقطب تمويال إضافي البرنامجاألعمال المناصر للفقراء، سوف يوفر هذا 
وسيمتن بناء القدرات والرصد التثيف المزارعين ومرب: الحيوانات من أن يغدوا أعضاء  3اإلنتاج الذتية بيئيا.

نتاج قصب الستر وتوفير  ،والمنتجات الحيوانية ،واألعالف ،والمحاصيل ،ف: األعمال التجارية الحديثة وا 
 الخدمات.

ص والمزارعين المستقلين لقصب الستر واألسر ف: المجتمع األوسع، العالقة بين الشريك من القطاع الخا -13
 ستعود بالفائدة على الجميع وذلك لألسباب التالية: 

 بالنسبة للمزارعين المستقلين والمجتمع األوسع:
 صول األولية الستقطاب التتنولوجيات الريفية لضمان حقوق األراض: واستخدام األ قرىهنالك فرصة لل

المخاطرة من القطاع الخاص والقطاع المال: بدون  ينواألسواق ورأس المال والمستثمر  الذتية بيئيا
 ؛وبناء صمودها ف: وجه تغير المناخ بأصولها،

  من هنالك فرصة متاحة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لالنخراط ف: إنتاج قصب الستر التجاري
 ؛ر ف: السترفرص األسواق المضمونة الت: سيخلقها االستثماخالل 

  الوصول إلى تتنولوجيات ومعارف اإلنتاج الت: يتمتع بها القطاع الخاص التنافس: ألغراض إنتاج قصب
 ؛الستر
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 تجات الغذائية الت: تمثل المسوغ الوصول إلى أسواق محلية جديدة لجملة واسعة من الخدمات والمن
 اعتها تجاريا ف: هذه المنطقة؛الستثمار ف: اإلنتاج المجدي لجملة من المنتجات الت: يمتن زر ل

 اإلضافية وتوفير الخدمات للشريك من القطاع الخاص وغيره من  األجوردخول مستدامة من  توليد
 المشاريع ذات الصلة ف: المجتمع األوسع.

 :بالنسبة للشريك من القطاع الخاص
  وتتحسن جدواه  حيث يعمل مصنع تترير الستر بتامل طاقتهبقصب الستر من توفير إمدادات مستقرة

 المالية؛

 ،مدادات األغذية لقوة العمل التبيرة لديه  توفير العمالة وموفري الخدمات وا 

  أن من إثبات الشريك من القطاع الخاص يتمتن إيجاد رابط ديناميت: مع المجتمع األوسع لضمان أن
 المنطقة.  ف:ستان الاالستثمارات تعود بالفوائد على جميع 

والقطاع سوف تستند الشراتة بين المنتجين  ،دوق ولتحقيق النجاحناإلطار االستراتيج: للصوبما يتماشى مع  -14
بير شفافة لحيازة األراض: واحترام للبيئة والتزام بالعملية اوعلى تد ،على القيم المتبادلةوالقطاع العام الخاص 

اة، وصيغة للتسعير للمزارعين التشارتية المدعومة برصد يتسم بالمساءلة واالستقاللية والتفاءة والمساو 
المستقلين تتسم بالعدالة والشفافية، وتوفير المزارعين المستقلين لقصب الستر المجموع بما يتماشى مع 
معايير متفق عليها، وهذا هو المسوغ النخراط الصندوق والتزامه والتحدي الذي يواجهه تشريك رئيس: ف: 

 هذا البرنامج.

 المكونات/النتائج -جيم
هذا المتون إلى دعم المزارعين ف: إنشاء  يهدفسوف المزارعين المستقلين. ب النهوض -1 المكون -15

تتمثل الخطوة األولى ف: . و شرتات الزراعيةال وأ مربحة للمزارعين المستقلين مجموعة أعمال 14وتشغيل 
صول على صتوك الحدعم القرى إلجراء خطط استخدام األراض: فيها بحيث يمتن لألفراد او المجموعات 

أراضيها حتى  ةيملتصتوك أن تمتلك أسر المزارعين المستقلين  . وماوضمان حقوقهم فيها 4حيازة األراض:
سوف تُنتج هذه الشرتات قصب الستر على األراض: المروية وغيره من تطور مزارعها الخاصة. و 

يتماشى مع المعايير البيئية  مابخمس قرى، هتتار من األراض: ف:  1.. 111  حوال: المحاصيل على
إلى المعرفة د يتمثل هدف البرنامج ف: تنمية قصب الستر باالستنا. و عمالوأفضل الممارسات الستدامة األ

والخبرة المتتسبة من اإلقليم. وسوف يبيع المزارعون المستقلون قصب الستر الذي سيتم جمعه أخضَر 
عرض طويلة األمد يتم التفاوض إمدادات اتفاقيات من القطاع الخاص بموجب  كيلشر  (حرقه عن عوضا)

 عليها بشروط تفضيلية.

بالصمود ف:  ةوقد ُصمم برنامج المزارعين المستقلين لجعل زراعة قصب الستر ف: مقاطعة باجامويو متسم -16
ستقدم المساعدة وجه التقلبات المناخية والتفاوتات ف: الهطوالت المطرية الت: تتسم بها هذه المنطقة. و 
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: تخطيط استخدام أراضي القرى وإصدار صكوك ملكية األراضي، 1انظر تقرير تصميم البرنامج المنقح، الذيل الثاني، المرفق   

 زارعين المستقلين3: تخصيص األراضي وحيازاتها لصالح الم1والمرفق 
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الري وجمع المحصول تقنيات المحصول الحديث، و  نفسلمزارعين من خالل نموذج أعمال شمول: لتبن: ل
، تتلك الت: تطبق على المزرعة النواة. وسيختار المزارعون المستقلون اعندما يتون قصب الستر أخضر 

ضمان لرصد المياه، تيفية تنظيم أنفسهم، وسيتوفر لهم التدريب على اإلبالغ المال: وجمع بيانات الطقس و 
 التطبيق االقتصادي والرشيد لمياه الري واألسمدة وغيرها من المدخالت الزراعية.

التهرباء لخمس قرى و  ( تنمية البنى األساسية تبيرة الحجم إلمدادات مياه الري2سيمّول هذا المتون: ) -17
الفيضانات عالوة على بعض السدود للحماية من  ،على مدار العام المياهان توفر مللمزارعين المستقلين لض

خطر تغير المناخ الذي ستتحمله شرتات المزارعين المستقلين )تمويل من ل مقاومةاالستثمارات  لجعل
( خلق تيان لتشغيل وصيانة البنى األساسية تبيرة الحجم وبناء القدرات التبيرة 1مصرف التنمية األفريق:(؛ )

الري معدات ( تنمية مزارع قصب الستر المروية وتجهيزها ب0ن المستقلين؛ )لمزارعيامجموعات إلنشاء 
 .المناسبة والمعدات الزراعية

سوف يهدف هذا المتون إلى التنمية المجتمعية التي تتسم بالصمود في وجه تغير المناخ.  -2المكون   -18
م من المجموعات الريفية. دعم تنويع سبل العيش المستدامة للمجتمع األتبر للمزارعين، والرعاة وغيره

المزارعين المستقلين لقصب الستر دينامية جديدة لالقتصاد ف: هذه و الستر ف: ستثمارات االوستخلق 
يد المزيد من الطلب على منتجات األغذية والمنتجات الحيوانية والخدمات. لالمقاطعة، بحيث يتم تو 

 ،وأمن حيازة األراض: ،روي الستخدام األراض:وستضمن االستثمارات التمتينية الرئيسية ف: التخطيط الق
الستان األوسع ف: هذه المقاطعة من االستثمارات  استفادة شرائحواإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 

المخطط لها من البنى األساسية، مع تلقيهم للدعم ف: تشتيل األعمال الزراعية والمشروعات الصغيرة 
إما ليديروا أعمال مزارعهم الخاصة بهم أو بالرعاية أعضاء مجموعات المزارعين  وسيحظى. المتوسطةو 

تجارية بالتامل. وستستخدم جميع المبادرات  سسلتنظيم أنفسهم ف: شراتات لألعمال الزراعية تعمل على أ
جية وخلق المدعومة بموجب هذا البرنامج تقنيات معززة ذتية بيئيا ألغراض تحقيق زيادة مستدامة ف: اإلنتا

 القيمة المضافة.

وسيعمل هذا المتون على ما يل:: )أ( تمويل التخطيط القروي الستخدام األراض: ومنح صتوك الملتية  -19
لألراض:  شهادات ملتيةوالعشرين المستهدفة ف: البرنامج من الحصول على  السبعلتمتين جميع القرى 

نشاء متاتب لألراض: يفّوض إليها مهمة إصدا ر تراخيص للحق العرف: بإشغال األراض: القروية، وا 
( دعم االستثمارات القروية الذتية بيئيا ف: بوللمزارعين المستقلين ومجموعات األعمال الزراعية؛ )للقرويين 

البنى األساسية والتتنولوجيات األسرية والعروض الحقلية؛ )ج( توفير خدمات استشارة األعمال وبناء قدرات 
 11ما يقدر بحدود  إلنشاء( استقطاب التمويل دية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ )األعمال الزراعية وتنم
مشروع صغير ومتوسط يستخدم التقنيات الذتية بيئيا لتحقيق زيادة مستقرة ف:  533وعمل زراع: مربح 

اإلنتاج والدخول ف: المجتمع األوسع؛ )ه( دعم التعزيز المؤسس: على مستوى المقاطعة. وعلى وجه 
سوف تحفز هذه االستثمارات عملية التحول الريف: المطلوبة لدعم التنمية االقتصادية للستان  ،عمومال

 صول وخلق الثروات ف: المقاطعة.الريفيين، مع تعزيز الدخول واأل
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 البرنامجتنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
لضمان استدامة الجدوى بما يتفق مع سياسة الحتومة، فقد صمم البرنامج تبرنامج يقوده القطاع الخاص  -21

المالية طويلة األمد، واستدامة استثمارات البرنامج، وسوف يشتل المزارعون وشرتات األعمال الزراعية 
وسيلة لتوسيع نطاق المعرفة والتتنولوجيات واالستدامة البيئية. ويتمثل عامل النجاح الرئيس: للشرتات ف: 

الستثمار موارد تبيرة ف: بناء القدرات ألغراض تنمية األشخاص العاملين فيها، وبذلك يخطط البرنامج 
شراك الشباب، عالوة على الرصد والتقييم الوثيق لتشتيل المجموعات وتنمية األعمال.  المهارات وا 

وف تمر قرى المزارعين وس ،سيمثل تأمين حقوق األراض: الخطوة األولى ف: عملية التعبئة المجتمعية -21
وسوف يتم  .تشارتية متعددة أصحاب المصلحة لوضع رؤيتها للمزارعين المستقلينعملية تخطيط المستقلين ب

إصدار صتوك  ،ة إلى الخطوات التالية: تخطيط استخدام أراض: القرىواضحتقسيم هذه العملية مع معالم 
مجموعات ألغراض أنشطة اإلنتاج؛ اإلعداد لخطط األعمال التشتيل  ،ملتية األراض: لألفراد والمجموعات

إبرام  ،تسجيل المجموعات/الشرتات؛ تشتيل المنظمات الت: تقوم بالري ،المزارعين المستقلينمزارع و 
طلب استدراج العروض لتنمية المزارع والري والمعدات الزراعية، إنشاء المزارع، تنمية الري،  ،االتفاقيات

دا من األنشطة وستنفذ وشراء المعدات، إيجاد المحصول والعمليات الزراعية. وستتضمن تل خطوة عد
بحيث يتم إشراك ف: حين سينفذ بعضها اآلخر على مراحل، بعض الخطوات واألنشطة بصورة متوازية 

بعضها اآلخر مع معالم محددة لإلنجاز مثل الحصول على شهادات للحقوق العرفية ف: شغل األراض: 
 . 5والحصول على رقم تسجيل ضرائب األعمال أو الحصول على قرض مصرف:

وافقة الحرة المسبقة يتون نهج العمل مع المجموعة المستهدفة من البرنامج مرنا استنادا إلى مبادئ المس -22
سوف  ،المفتوحةالقروية ومن خالل المشاورات  .الت: سيتم تبنيها ف: تل مرحلة من مراحل التنفيذوالمستنيرة 

نشاء القانون: لمجموعات اإلنتاج، إلة ليساعد البرنامج المجموعات المستهدفة على تقييم الخيارات المتاح
اتخاذ من التسجيل والتمتع بحقوق األراض:، وبالتال: تمتين المجموعات المستهدفة واتخاذ القرارات بشأن 

ات المشاور  ةمن عمليناقش تجزء ستالقضايا الرئيسية الت: ت الت: تحددها وتنظمها ذاتيا، ومن راالمباد
ل:: )أ( الملتية الحالية لألراض:؛ )ب( المتطلبات التقنية والتتاليف لزراعة ما يم القروية واتخاذ القرارات

مجموعة من المزارعين المستقلين؛ )د( اإلجراءات ت: يغدوا قصب الستر؛ )ج( اآلليات المتاحة لألعضاء 
 .6الحمائية ضد اقتناص النخبة
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شكال بيانيا يفصل فيه وصف البرنامج والبرنامج المنقح، وذلك بغية إظهار المعالم الرئيسية والتواريخ إليضاح التسلسل  0يعرض الذيل   

 المتوقع ألنشطة البرنامج واستثماراته3
6
،  بالنسبة للمزارعين 25و 21يرد نهج البرنامج في العمل مع المجموعات المستهدفة موجزا في تقرير تصميم البرنامج الفقرتين   

، خيارات 30 انظر أيضا ذيول المرفق .66و 11، وبالنسبة للمجتمع األوسع واألعمال التجارية في الفقرتين 16و 15المستقلين في الفقرتين 

بناء قدرات المزارعين المستقلين والمعالم البارزة3 وفي الوقت الحالي ينتظم مزارعو  2اإلنشاء القانوني لمجموعات اإلنتاج، والمرفق 

قصب السكر في رابطات ال توجهها األعمال، وتتسم بمساءلة ضعيفة من القمة إلى القاعدة3 وال تتمتع هذه الرابطات أيضا بالهيكلية 

نونية المطلوبة للوصول إلى التمويل التجاري كما أن مزارع أعضائها صغيرة ومشتتة، وبالتالي تعتبر عالية الخطورة بالنسبة القا

 لالئتمان3
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المشروعات الناجحة. وتحافز للمبادرة بعالقات مؤسسية مع  ُيثبتشبتة من عالقات األعمال ه: ما  وجود -23
المصارف التجارية منذ البداية، سوف يوفر هذا البرنامج المساندة إلعداد مقترحات أعمال معقولة ت: يقوم 

لتغطية التتاليف اإلضافية لآلالت والتقنيات لزراعة الحفظ  التمويل توفيرالنظام المصرف: بتمويلها، مع 
وال تعتبر المصارف أن صتوك األراض: ه: ضمانات قابلة لالستخدام، ولذا ستشتل اتفاقيات  يئيا.الذتية ب

شريك من القطاع الخاص وشرتات المزارعين المستقلين، ضمانات للقروض. الالمبرمة بين  ،إمدادات الستر
 التمويل استراتيجية وتتمثل ة المعدات إلى أن يتم تسديد الديون بالتامل.يوسوف تبق: المصارف على ملت

 من للتمويل قابلة استثمارات لتمويل المصرف: النظام من اإلقراض الستقطاب البرنامج موارد استخدام ف:
 تغير وجه ف: الصمود تغطية وضمان التجارية واألعمال المستقلين المزارعين شرتات قبل من المصارف

 التوصل على المال: القطاع يساعد أن ذلك شأن ومن. األعمال خطط لجميع االستثماري المتون ف: المناخ
 المبادرات استدامة ف: ستسهم والت: بيئيا، الذتية لالستثمارات التاملة للتتاليف التدريجية التغطية إلى

  .الطويل المدى على المدعومة

 اإلطار التنظيمي -باء
، ف: متتب اإليصال "النتائج التبيرة اآلن"ستشتل اللجنة التوجيهية الزراعية لمبادرة  .اإلشراف على البرنامج -24

الرئاس: لهذه المبادرة، آلية التنسيق للعمل عبر الوزارات المختلفة إليصال النتائج لألهداف الموضوعة 
ذا أخ هذه  ستتون، القائمةوقدراتها  ذنا بعين االعتبار دورها الرياديبموجب السياسات اإلنمائية الحتومية. وا 

تنفيذ البرنامج، وه: تتمتع بسلطة مناشدة جميع الوزارات  لىؤولة عن اإلشراف عاللجنة التوجيهية مس
والدوائر الحتومية لحل االختناقات. وتقوم وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات برفع التقارير بصورة 

م المحرز ف: تنفيذ هذا ، من خالل اللجنة التوجيهية الزراعية حول التقد"النتائج التبيرة اآلن"منتظمة لمبادرة 
البرنامج الذي يشتل عالمة فارقة. وسوف تستعرض اللجنة التقدم المحرز ف: البرنامج سنويا من خالل 

نجاز خط  السنوية. ط العمل والميزانياتالتقارير المرحلية وا 

ستقلة لتنسيق من خالل وحدة مالبرنامج تنفذ وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات س .تنفيذ البرنامج  -25
دارته، يتم إنشاؤها ف: مقاطعة ب ترتيبات التنفيذ لتل نشاط من األنشطة بما  إعدادجامويو. وقد تم االبرنامج وا 

يتماشى مع المسؤوليات المؤسسية والقدرات القطرية، مع السع: لبناء المعرفة بالممارسات الذتية بيئيا 
يصال  عمال، ُيتوقع إجراء بناء تثيف للقدرات من قببل موفري الخدمات على مستوى المقاطعة. وألنشطة األوا 

دارته خدمات يتمتعون بالخبرة يتم التعاقد معهم إقليميا. وسوف تتون وحدة تنسيق البرنامج  مسؤولة عن وا 
أصحاب زراعة اإلدارة المالية لقرض: الصندوق ومصرف التنمية األفريق: ولمنحة برنامج التأقلم لصالح 

 ة، من خالل نظام موحد للرصد والمحاسبة والتوريد واإلبالغ. الحيازات الصغير 

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 
طار الرصد  التخطيط. -26 سوف تتألف أدوات التخطيط الرئيسية ف: هذا البرنامج من اإلطار المنطق:، وا 

 والميزانياتالعمل  طعتس تنفيذ خطينوسالمستندة إلى النتائج سنوية ال اتالعمل والميزاني طوخط والتقييم
على فترات منتظمة. وسوف تروج دائرة  ف: إطار الرصد والتقييم ويبلغ عنهاالمستندة إلى النتائج  السنوية
 والرصد واإلبالغ لإلدارة التفؤة وتحقيق المخرجات المتفق عليها. التخطيط
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صد والتقييم ف: هذا البرنامج معلومات ألغراض اإلدارة المستندة إلى سوف يوفر نظام الر  الرصد والتقييم. -27
دوائر ف: مقاطعة باجامويو، الالنتائج واتخاذ القرارات. وسوف يتون النظام تشارتيا ويتضمن مدخالت من 

مستقل خارج: من موفري خدمات بناء القدرات وشرتات المزارعين المستقلين واألعمال التجارية، وبرنامج و 
دراسات  لرصد. وسوف يمتثل هذا البرنامج لنظام إدارة النتائج واألثر ف: الصندوق، بما ف: ذلك استتمالل

بالغ الصندوق بصورة منتظمة عن التقدم المحزر. وسوف يتون رياديا ف: تجربة أداة تقدير  خط األساس وا 
 الفقر متعددة األبعاد الجديدة.

دارة المعرفة.  -28 برنامج عددا من النهج االبتتارية الت: ستُنشر من خالل منتجات سوف ُيدخل هذا الالتعلم وا 
إدارة المعرفة من خالل  ستدعم ،النسبة إلنتاج قصب الستربمتنوعة خاصة بالمعرفة واالتصاالت. و 

المؤسسات القائمة المعنية بإنتاج الستر، وسترتز على الخبرة المتتسبة ف: مساعدة المزارعين على جمع 
دخال الميتنة، وممارسة زراعة قصب الستر الذتية بيئيا، أصولهم من األرا ض: وترتيب شبتات الري، وا 

عداد خطط  عمال والحصول على التمويل التجاري. وسوف ُيتبع نفس األوتنفيذ جمع المحصول األخضر وا 
ت والتحديات الت: تواجهها األعمال الزراعية وغيرها من المجموعا المنهج ف: تقاسم الخبرات المتتسبة

 األخرى ف: المجموعات األوسع.

سُيجري تل من معهد البيئة ف: ستوتهولم ومنبر الرصد الخارجي والحوار متعدد أصحاب المصلحة.  -29
جيا طويل األمد ر الجهات الفاعلة غير الحتومية ف: القطاع الزراع: ف: تنزانيا رصدا بيئيا واجتماعيا خا

التجارية/المزارعين المستقلين على المجتمعات المعنية والمناطق المحيطة لتقدير أثر االستثمارات ف: الزراعة 
بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص. وسيرتز  تةوسوف يقومان أيضا بمراجعة أداء الشرا .بها

الطاقة مع انبعاث الغازات إنتاج وموازنة  الرصد على أربعة مجاالت رئيسية وه: االستدامة، وسبل العيش،
الدفيئة والموارد المائية والتنوع البيولوج:، وسوف ُيدرج تقييما لآلثار االجتماعية االقتصادية والبيئية للبرنامج 
بأتمله. وستوفر المعلومات المجموعة تحليال اجتماعيا بيئيا يستند إلى البراهين ليدعم صناعة القرارات 

 بهة له. والعمليات السياساتية لهذا االستثمار والستثمارات مشا

( دعم وزارة الزراعة 2سيرفد الدعم الذي يوفره هذا البرنامج بثالث منح من الصندوق مصممة لما يل:: ) -31
واألمن الغذائ: والتعاونيات لتتون على تمام االستعداد للتنفيذ ألغراض استهالل هذا البرنامج، بما ف: ذلك 

تومة ف: المقاطعة، والمبادرة بأنشطة للتخطيط القيام بحمالت لرفع الوع: الميدان: بصورة مشترتة مع الح
عداد مبادئ توجيهية مفصلة لتنفيذ البرنامج؛ ) معهد البيئة ف: ( تمتين 1التشارت: الستخدام األراض: وا 

من إيجاد خطوط أساس  ومنبر الجهات الفاعلة غير الحتومية ف: القطاع الزراع: ف: تنزانيا ستوتهولم
( تحسين حوتمة األراض: 0رنامج التامل على طول فترة حياة االستثمار؛ )اجتماعية وبيئية، وتطوير الب

التحالف الدول: المعن: باألراض: ألغراض التنمية الزراعية الشمولية واإلدارة المستدامة للمراع:، مع إشراك 
منظمات شريتة محلية، ومجموعات أتاديمية ومجموعات المجتمع المدن: ف: تقاسم المعرفة من خالل و 
 لحوار والتعلم متعدد أصحاب المصلحة.ا

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
دارته البرنامج ستزود وحدة تنسيق  -31 بخبرة تقنية ومالية وخبرة ف: التوريد لتنفيذ األنشطة المخطط لها. وا 

صرفها  وسوف تقوم بإدارة تل من األموال المقدمة من الصندوق ومن مصرف التنمية األفريق: الت: سيتم



 EB 2015/116/R.18/Rev.1 

61 

 تمتؤ ممحاسبة بنظام الوحدة سوف تتمتع هذه  ،على أساس مواز. وبالنسبة لتل من المحاسبة والميزنة
تاليف حسب المتون والجهة الممولة. وبالنسبة لألنشطة الت: ستنفذ خاص مترس لها، لتمتينها من تقسيم الت

، والذي سيخضع المقاطعةإلدارة المالية على مستوى الحتومة لف: المقاطعة ستتم محاسبتها من خالل نظام 
 لمراجعات داخلية.

المراجعات الخارجية من قبل المراجع العام بصورة مباشرة أو سيتم التعاقد مع  جرىستُ المراجعات الخارجية.  -32
لى شرتة خاصة للقيام بالمراجعة الخارجية على النحو الذي يرتضيه الصندوق. وتقّدر المراجعات الحالية ع

أنها ُمرضية. وسوف تتم المراجعة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للصندوق، وستوفر آراء عن القوائم 
 المالية للبرنامج وعملياته وحسابه المعين واستخدام إجراءات تشوفات اإلنفاق.

ية المحددة تتضمن اإلجراءات المخصوصة الرامية إلى التخفيف من المخاطر االئتمان التسيير ومنع الفساد. -33
دارته ما يل:: )أ( نظام محاسبة مؤتمت ف: وحدة تنسيق البرنامج ؛ )ب( الضوابط والتوازنات من خالل وا 

النشرات الفصلية لألنشطة الموسومة للمقاطعة باستخدام خصائص النظام الحتوم: المؤتمت للمحاسبة؛ )ج( 
ئ: والتعاونيات ومقاطعة باجامويو؛ )د( إدراج المراجعات الداخلية لتل من وزارة الزراعة واألمن الغذا

 مراجعات خارجية سنوية، مع انخراط الصندوق مع المراجع العام حول التوقعات.

ليلعب القطاع الخاص الشريك من اتفق الصندوق ومصرف التنمية األفريق: والحتومة على تفويض  .التوريد -34
عمال المدنية لبرنامج المزارعين المستقلين، خدمات التصميم وشراء المعدات وتشييد األ دالوسيط لتوريدور 

بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لتل من الصندوق ومصرف التنمية األفريق:. وسيضمن سيجرى وهو ما 
بالنسبة للسدود )ذلك أن يتون إعداد األراض: ومعايير البناء مساوية لتلك المستخدمة ف: المزرعة النواة 

مناسبتها لمعدات الري والترتيب الزمن: المتوال:، واستتمال البنى األساسية. ، عالوة على (وطرقات الشحن
. وأما 7التجميع المشترك لقطع الغيار، وتشغيل وصيانة المضخات وغيرها من المعدات وستيّسر أيضا

تنسيق أشتال التوريد األخرى فستجريها وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات بمساعدة تقنية من وحدة 
دارته البرنامج  . وقد تم إعداد موجز خطة توريد لمدة ثالثة أعوام.وا 

 اإلشراف -هاء

سيخضع البرنامج إلشراف الصندوق المباشر مرتين سنويا وسيخضع لمتابعة وثيقة من قبل فريق اإلشراف.  -35
يل:: )أ( ضمان ف: البالد. وسوف يرتز اإلشراف ودعم التنفيذ ف: المقام األول على ما اإلدارة القطرية 

تعيين موفري خدمات بناء القدرات ألغراض تنمية المزارعين المستقلين واألعمال الزراعية ف: غضون تسعة 
دارته  البرنامجأشهر من توقيع القرض؛ )ب( توفير مساندة تقنية مباشرة لوحدة تنسيق  خالل السنة األولى وا 

تتيف مع العوامل الخارجية؛ )د( حّل المعوقات ف: تمن التنفيذ؛ )ج( ضمان أن يوائم البرنامج تدخالته ل
 عمليات البرنامج؛ )ه( توفير الدعم المستند إلى المعرفة حول أفضل الممارسات وقصص النجاح.

                                                      
7
بتجميع قطع الغيار، بحيث تتمكن شركات المزارعين المستقلين، ووكالة تشغيل البنى األساسية كبيرة الحجم من سيقوم الشريك من القطاع الخاص   

 الشراء منها3
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 وتمويله وفوائده  البرنامجتكاليف  -رابعا

 البرنامجتكاليف  -ألف

مليون دوالر  206.5بما ف: ذلك الطوارئ، بما يقدر بحدود  ،التتاليف اإلجمالية االستثمارية المتتررة تبلغ -36
. وأما فترة تنفيذ قرض أمريت: مليون دوالر 05.0األجنب: فيها إلى  القطعأمريت:، حيث يصل متون 

مصرف التنمية األفريق: فه: خمس سنوات. ونظرا للوقت الضروري لتمويل تنمية البنى األساسية وبناء 
 الصندوق ومنحة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازاتتصل فترة قرض س ،القدرات البشرية

مليون  22.7الصغيرة إلى تسع سنوات. ويصل نصيب متون تنمية المزارعين المستقلين لقصب الستر إلى 
، ف: حين يصل نصيب متون التنمية المجتمعية الت: تتسم التتاليفبالمائة من  65دوالر أمريت:، مما يمثل 

من تتاليف خط بالمائة  15مليون دوالر أمريت:، مما يمثل  04.4الصمود ف: وجه تغير المناخ إلى ب
بالمائة من  23مليون دوالر أمريت:، مما يمثل  20.4األساس. أما تتاليف إدارة البرنامج وتنسيقه فتصل إلى 

 تتاليف خط األساس.

 البرنامجتمويل  -باء
الستر تترير حزمة التمويل اإلجمال: لتطوير المزرعة النواة، ومعمل  ةلن تتم معرف .الخاص القطاع تمويل -37

أعمال الري واألشغال المدنية ف: هذه المزرعة، مع مرور الوقت ف: إال بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالتدرج 
ال؟. وفيما لو تان سيتم توفير الضمانات  تشييد مقطرة أمالستر وفيما لو سيتم تترير وحجم مصنع 

االئتمانية لحزمة التمويل أم ال؟. وستمول مجموعة من المصارف تقودها دائرة القطاع الخاص بمصرف 
القطاع الخاص  من راع  تون من المطلوب وجود بالمائة من االستثمارات، ف: حين سي 11التنمية األفريق: 

، وافق مصرف 5160بالمائة المتبقية. وف: أبريل/نيسان  01 الــة لتغطيمن شريك تعبئة تمويل باألسهم ل
 مليون 21مليون دوالر أمريت:، وخصص  21التنمية األفريق: على قرض تجاري للقطاع الخاص بمبلغ 

 أخرى تمساهمة منه ف: تمويل مجموعة المصارف. دوالر أمريت: 

أراض عامة للمزرعة النواة بموجب ترخيص  الحتومة ستوفر"األرض مقابل األسهم" ، ترتيبات وتجزء من  -38
 الشريك منيدفع سوف  ،هذا البرنامج. وبموجب هذا الترخيصف: تمساهمة منها  :ضاشغل هذه األر ل

جار سنوي لفترة تأجيره لهذه األرض بأتملها، شريطة إيألف دوالر أمريت: ت 02ما يعادل الخاص القطاع 
مفوض األراض:. وسوف يوفر هذا الترخيص للحتومة حصة خضوع هذا المبلغ الستعراض دوري من قبل 

بالمائة ما أن يتم الشروع بالعمليات التجارية. وسترتفع حصة الحتومة من أسهم  23تعادل  الشرتة من أسهم
 الستر.تترير سنة من بداية العمليات التجارية لمعمل  22بالمائة بعد  15الشرتة إلى 

ر أمريت: مليون دوال 03.2مصرف التنمية األفريق: وقدره نمية التسوف يغط: قرض تمويل البرنامج.  -39
شادة البنى األساسية التبيرة  56.6. أما قرض الصندوق وقدره لبرنامج المزارعين المستقلين تتاليف التصميم وا 

والتنمية المجتمعية المتسمة بالصمود ف: وجه  المستقلينمليون دوالر أمريت: فسوف يمول تنمية المزارعين 
. وستستخدم منحة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامجغير المناخ وتنسيق الت

 29.9لدعم التنمية الذتية بيئيا وأنشطة التدريب وبناء القدرات بموجب المتون الثان:. وسوف يتم استقطاب 



 EB 2015/116/R.18/Rev.1 

65 

رعين المستقلين واألعمال الريفية مليون دوالر أمريت: من المصارف التجارية لتوفير التمويل لشرتات المزا
مليون دوالر أمريت: على شتل تمويل نظير. أما  25.4ف: المجتمع األتبر. وستوفر الحتومة حوال: 

دوالر أمريت:، ولتن وما أن يسدد المزارعون قروضهم التجارية  4.6مساهمة المستفيدين فتقدر بحدود 
 أيمليون دوالر أمريت:،  14.5برنامج إلى ما يعادل بالتامل للنظام المصرف: حتى تصل مساهمتهم ف: ال

 بالمائة من إجمال: تتاليف البرنامج. 27.7

 5تتاليف البرنامج حسب المتون وحسب الجهة الممولة، ف: حين يعرض الجدول  6يعرض الجدول  -41
 .التتاليف حسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة

6الجدول   

  الممولةتكاليف البرنامج بحسب المكون والجهة 
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 الدوالرات األمريتية( بماليين)

 
 الصندوق

  

مصرف التنمية 
 األفريقي

  

 قرض الصندوق

  

 منحة برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

  

 المصارف والشركات 

  

 المزارعين والشركات 

  

 المجموع

  
 

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

   

 
 تكاليف االستثمار –أوال 

              

  
 35.7 48.7 - - - - 7.1 3.5 31.8 15.5 46.5 22.7 14.5 7.1 األشغال المدنية -ألف 

  
 2.3 3.1 - - - - 22.1 0.7 60.1 1.9 - - 17.8 0.6 المركبات -باء 

  
 25.1 34.2 6.3 2.2 58.1 19.9 0.8 0.3 2.9 1.0 14.0 4.8 17.9 6.1 المعدات والمواد -جيم 

 4.3 5.9       100.0 5.9     المنح واإلعانات -دال   

  
 14.6 19.9 - - - - 18.2 3.6 65.5 13.0 12.0 2.4 4.3 0.9 االستشارات -هاء 

  
 3.9 5.3 - - - - 24.6 1.3 73.5 3.9 - - 1.9 0.1 التدريب وحلقات العمل -واو 

  
 6.7 9.1 - - - - 7.6 0.7 83.1 7.6 2.6 0.2 6.7 0.6 المرتبات والعالوات -زاي 

 
 92.4 126.2 1.7 2.2 15.8 19.9 8.0 10.0 38.6 48.7 23.8 30.1 12.1 15.3 مجموع تكاليف االستثمار 

 
 التكاليف المتكررة –ثانيا  

              

  
 4.0 5.5 - - - - - - 100.0 5.5 - - - - التكاليف التشيغلية -ألف 

  
 3.5 4.8 49.7 2.4 - - - - 49.7 2.4 - - - 0.0 إجمالي تشغيل وصيانة البنى األساسية  – باء

 
 7.6 10.4 23.2 2.4 - - - - 76.5 7.9 - - - 0.0 مجموع التكاليف المتكررة 

 100.0 136.5 3.3 4.6 14.6 19.9 7.3 10.0 41.5 56.6 22.0 30.1 11.3 15.4 :برنامجالتكلفة الكلية لل
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 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

بالمائة مما يبرر االستثمار. وتم ربط تحليل  60يقدر معدل العائد االقتصادي لهذا البرنامج بحدود  -41
 األعمالتل من الستر المروي ولتنمية لالخطر الرئيس: ف: توفر المياه  ويتمثلالحساسية بتحليل المخاطر. 

جفاف تبيرة أن تؤدي إلى تراجع ف: الفوائد.  إذ يمتن لسنة تواجه موجة ،البعليةف: المناطق راعية الز 
سنة واحدة  تتأثر بالمائة ف: حال  1ويظهر تحليل الحساسية تراجعا ف: معدل العائد االقتصادي إلى 

تقدر بسنتين، وتراجع  تعاف:المردودات بصورة تاملة وفترة  تتضرر فيهاسنوات  61من أصل  بجفاف شديد
 21خمس سنوات، بحيث تتراجع المردودات بحدود  من أصلالجفاف بسنة واحدة  تأثرتبالمائة إذا  1قدره 

مجد على تل من المستوى  برنامجبالمائة ويتم التعاف: ف: السنة التالية. ويظهر هذا التحليل أن ال
 االقتصادي والمستوى المال:.

ف: منطقة البرنامج  نةتمثل أتثر بقليل من نصف عدد األسر القاطأسرة،  61 011إلى  0 511ستستفيد  -42
بصورة مباشرة من إيجاد سبل عيش جديدة ترتبط باستثمارات البرنامج الرئيسية، سواء من خالل المشارتة 
بمشروعات من الفئة الخاصة بهم أو من خالل خلق فرص العمل. وسوف يزيد هذا البرنامج من دخل أسر 

محفزة للتنمية ألسر أخرى ف:  دوافعأضعاف، وبالتال: سيخلق  61إلى  0ن المستقلين بحدود المزارعي
 المجتمع األوسع.

وقدر أتبر من أمن سيجلب الوصول إلى التتنولوجيات الذتية بيئيا، والتخطيط المساح: الستخدام األراض:  -43
من خالل إدخال تتنولوجيات الزراعة عددا من الفوائد الت: ال يمتن التعبير عنها تميا. و  حيازة األراض:

 ستحظىتحسن دخول األسر و توبالتال: س ،واإلنتاج الحيوان: الذتية بيئيا، سوف تزداد اإلنتاجية وتستقر
أتثر صمودا ف: وجه الجفاف والفيضانات. وسوف تزيد األسر من ثرواتها ألنها سوف  تغدوبالدعم لت: 

 وللتعامل المصرف:. تحظى بصتوك ملتية لمزارعها قابلة للتجارة

الحياة تترافق مع تنمية البنى األساسية القروية، بما ف: ذلك وصول  نوعيةوسيتون هناك أيضا تحسن ف:  -44
أفضل للمياه النظيفة وتوافر تميات أتبر من المياه لألسر خالل موسم الجفاف، وتحسن اإلصحاح 

من عبء العمل على النساء والشباب.  والتخلص من النفايات على تل من مستوى األسرة والقرية، والحد
 وسوف تحفز هذه االستثمارات أيضا توظيفهم، سواء بحتم الحاجة إليهم تحرفيين أو للصيانة.

 االستدامة -دال
سيضمن ترتيز البرنامج على تخطيط استخدام أراض: القرى وتحسين حوتمة األراض: والرصد الخارج:  -45

إدارة ر المجتمعات المحلية من قاعدة مواردها الطبيعية مع ازدهامتعدد أصحاب المصلحة والتعلم، والحوار 
ف: منطقة البرنامج، سوف يدعم هذا البرنامج  51وبالنسبة لجميع القرى الــ .المخاطر وتعظيم الفوائد

مسوحات الحدود وتجميع الحيازات وفقا لعملية تشارتية وطنية مفوض بها لتمتين القرى من الحصول على 
يجاد متاتب لألراض:  هاضيشهادات بأرا ، حتى تغدو هذه الخطوة بصورة صحيحةوما أن تستتمل  فيها.وا 

القرى قادرة على إصدار شهادات للحقوق العرفية لشغل أراضيها لصالح األفراد والمجموعات بحيث يمتن 
 مة من البرنامج.لهم أن يتمتعوا بأمن الحيازة تخطوة أولى للوصول إلى الحوافز واالستثمارات المالية المدعو 
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المزارعين ف: تنظيم أنفسهم ف: شرتات مسجلة لألعمال التجارية أو للمزارعين  دعمالبرنامج ل نهج يهدف -46
المستقلين، مع خطة عمل موثوقة ترتبط بالنظام المصرف:، إليجاد عالقات تجارية طويلة األمد يمتن أن 

 الحيازاتالتمويل اإلضاف: المقدم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  سيبرهنتثبت األعمال الجيدة. و 
 جزءا تغدو بحيث الجيدة، األعمال نظر وجهة من سليمة بيئيا الذتية الحفظ زراعة تقنيات أن علىالصغيرة 

 .وأفقا أطول مدى للتحويل المصرف: لضمان استدامة االستثمارات اإلقراضية المتطلبات من

نظيم أنفسهم ف: شرتات يقوم المزارعون المشارتون ف: البرنامج بتقصب الستر، سوف  تنميةوبالنسبة ل -47
غيرهم  على العتس من وجودة إنتاجهمحجم وبالتال: ضمان  المروي، إلنتاج قصب السترصغيرة حديثة 

مع مساءلة ضعيفة من القاعدة إلى ون ف: رابطات مفتتة ملالذين يع البالدمن المزارعين المستقلين ف: 
زراعة الحيازات المجمعة  تيسرمن األراض:.  ةف: حيازات مفتت قصب الستر البعل:القمة، والذين يزرعون 

م أفضل هتثر فعالية لمجموعات المزارعين المستقلين مع توفير منبر متين لفاألرصد الو  قدراتالمن بناء 
لك تقسيم العوائد من إنتاج الستروز وغيره من المنتجات الثانوية ألساس تدابير إمدادات القصب، بما ف: ذ

 شرتات زراعية تزرع مزارعتذلك فإن المزارعين المستقلين المنتظمين ف: . (20لقصب الستر )انظر الفقرة 
. 8قروض من المصارف التجارية بدون مساعدة من أحدالهم أتثر تفاءة بتثير وقادرين على ضمان مجمعة 

الشريك من القطاع الخاص سوقا مضمونة لقصب الستر الذي القريب الذي يملته مل الستر وفر معيوس
تفل السوق وف تهذا المحصول، وس ونزرعأنهم يطالما أصحاب الحيازات الصغيرة مزارعون الينتجه 

 لبرنامج المزارعين المستقلين.طويلة األجل االستدامة  ةالمضمون

عند بداية عملية التعبئة المجتمعية لضمان للترويج إلدارة مستقلة لألراض: والمراع:، سينفذ التخطيط  -48
ترتز جميع التتنولوجيات الت: يتم تبنيها بموجب حصول المجموعات المستهدفة أوال على صتوك الملتية. و 

اخية المتغيرة. وبالنسبة لقصب االستدامة البيئية وسياسة الصمود ف: وجه األنماط المنهذا البرنامج على 
الستر، لن يتون هنالك أي سياسة للحرق عند تنظيف األراض:، وسيقلل حصاد قصب الستر وهو أخضر 

وبالتال: إلى الحد من تميات المدخالت الزراعية المطلوبة. وسوف ينفذ القطاع  ئةالدفي اتمن انبعاث غاز 
لتل من المزرعة النواة  Bonsucroى شهادات ويسعى للحصول عل ISO 24332 الخاص معايير الجودة

وشرتات المزارعين المستقلين. ويعتبر استخدام التوليد المشترك للطاقة، من خالل استخدام المراجل عالية 
ولتوريدها للشبتة الوطنية، نهجا تتنولوجيا  ها داخلياالضغط للحصول على الطاقة المتجددة الستخدام

 مستداما آخر يدعمه البرنامج.

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

 ينطوي هذا البرنامج على مخاطر داخلية وخارجية نتيجة الرتباطات متشابتة مع استثمار القطاع الخاص -49
وبالتال: هنالك  .الت: تضمن سوقا لقصب الستر الذي ينتجه المزارعون المستقلونلمرافق تجهيز الستر 

وفيما لو تان الشريك من القطاع الخاص سيصل إلى اتفاق  ،اخارجية تتعلق بسعر الستر ف: تنزانيمخاطر 
أيضا بعض المخاطر الت: تعتبر داخلية ف: البرنامج، مثل  تذلك تغير المناخ. هنالك ،وبأي شروط مال:
يجاد شرتات للمزارعين المستقلينتأميتأخيرات ف: ال أثر  ن حيازة األراض: على المجموعة المستهدفة وا 

                                                      
8
 في تقرير تصميم البرنامج المعدل ألغراض مقارنة التكاليف الخاصة بالمزارع األصغر والكبيرة وجدواها المالية3 61يوفر الذيل   
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جراءات رع. وقد تم تسليط الضوء على المخاطر الرئيسية التالية وتبعاتها المحتملة اوالتنمية ف: المز  وا 
 .(611 - 621للمزيد من التفاصيل، الفقرات  عدلالمالتخفيف منها )انظر تقرير تصميم البرنامج 

الذي أجري على هذا االستثمار فقد تأخر  ر على الجدوىيبتالعمل ال منغم ر لابو  المخاطر الخارجية. -51
المطلوبة لتأمين الجدوى إلى اتفاق مال: بسبب ضعف التشريعات السياساتية الخاصة بالستر الوصول 

أراض: المزرعة النواة، واستتمال االتفاقات بوالقضايا ذات الصلة المالية لالستثمار ف: اإلنتاج والتجهيز، 
، 5162ف: مايو/أيار المختلفة مع الحتومة. وقد حلت الحتومة هذه القضية ذات الصلة بتشريعات الستر 

، وأتدت على التزامها القوي بضمان الستر أن يتم المض: بهذا اض:ر مما يحقق تقدما جيدا ف: قضايا األ
 استتمال االتفاقات المطلوبة بالوقت المناسب لها. ر باالستثما

ذا تان الراع: عن القطاع الخاص  -51 لتمويل حاليا من القطاع الخاص فهو غير قادر على تعبئة ا دالمحدوا 
عدم حدوث استثمار ف: أو ( 5إيجاد مستثمر بديل )إما ( 6المطلوب باألسهم، وهنالك تصوران اثنان، )

هو ف: مرحلة المفاوضات مع القطاع الخاص حاليا من راع: المزرعة النواة ومصنع تترير الستر. وال
ذا لم تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة ن السع: اجحة، عندئذ سيتم شرتاء محتملين للمشارتة باألسهم، وا 

للحصول على مستثمرين بدالء، وف: حال لم يتم إيجاد هؤالء المستثمرين عندئذ ال يمتن المض: ببرنامج 
أو  9ترتيز على محاصيلالالمزارعين المستقلين تما تان متوقعا له، وسوف يحتاج إلى إعادة صياغة 

تعلق تاتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها  جودة ف:مو إجراءات حمائية قوية  هنالك. و تتنولوجيات ري مختلفة
. وعلى ضوء التطورات المتسارعة المتوقعة ف: المنطقة ما تعليقلا وأبالشروط المطلوبة الت: تسبق السحب، 

أن يتم تشييد ميناء باجامويو ستبدأ األنشطة الخاصة بالتنمية المجتمعية الت: تتسم بالصمود ف: وجه تغير 
ما أن تقوم وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات بتعيين الموظفين الرئيسيين ف:  (5 )المتون ،المناخ

. وسيتم البدء بأنشطة تعبئة الشرتات الزراعية للمزارعين ربغض النظر عن االستثمار ف: الست ،البرنامج
االتفاق المال:، وف: حال لم يتم  تماميصل الشريك من القطاع الخاص إلى إ( ما أن 6المستقلين )المتون 

المض: بالجزء الخاص بالقطاع الخاص من هذه االستثمارات سيتم النظر إما ف: إعادة الصياغة أو ف: 
 شطب هذا الجزء من االستثمار.

، عن التأخيرات الالحقة ف: استتمال حزمة التمويل إلنشاء المزرعة النواةبر المخاطر الناجمة توأما أ -52
وأما األنشطة  .فهو التأخير وعدم اليقين المحيط بمستقبل قرى المزارعين المستقلينلستر ومصنع تتري ا

مما يقوض مصداقية البرنامج مع المجتمعات فقد توقفت تماما، لمتفق عليها مع المزارعين ومع المقاطعة ا
ين لمزارعين المستقللتصبح من االمتأتية المحلية والسلطات السياسية، وما أن تشعر المجتمعات بأن الفرصة 

ضغوط على الستان المحليين لبيع أراضيهم مما سيقوض بالتال: ال لقصب الستر قد ضاعت، حتى تتزايد
قتناص محتمل للنخبة لالستثمار، ويترك فجوة سانحة ال االقتصادية واالجتماعيةإمتانية الفوائد المستقبلية 

 .ف: حال فشل إطالق البرنامج

أن يتفاقم التنافس الموجود حاليا على األراض: بين مزارع: المحاصيل من  يمتن المخاطر الداخلية. -53
يمتن أن يزيد ذلك  :أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة مترافقا بتوسع المستوطنات شبه الحضرية، وبالتال

                                                      
9
بهدف إطالع المجلس التنفيذي على التطورات األخيرة الناشئة على عمليات االستشارة القطرية، سوف يتم توزيع ضميمة بتقرير   

 هذا أثناء الدورة3 الرئيس 
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النخب الوطنية والمحلية. وسوف يتطرق البرنامج الحتياجات مجموعات من المضاربة ف: األراض: من قبل 
( رفع اإلحساس والوع: 6لتنافس على األراض: ف: منطقة البرنامج األوسع من خالل دعم ما يل:: )ا

جراءات أمنها؛ ) تخطيط الستخدام األراض: استنادا إلى القرى/المناطق بهدف ال( 5بحقوق حيازة األراض: وا 
الرع: وأراض الغابات  :وأراضتحديد متطلبات األراض: إلنتاج المزارعين المستقلين المروي والزراعة البعلية 

وسيدعم  لقاطنين المحليين بما فيهم الرعاة وتسجيلها.ل( االعتراف بحقوق األراض: .؛ )فظومناطق الح
البرنامج أيضا الرصيد المستقل من قبل جهات فاعلة غير حتومية للمخاطر والدروس المستفادة للترويج 

 ألفضل الممارسات.

 وقد. المنشأة المستقلين المزارعينلمجموعات ار صتوك ملتية األراض: تأخير ف: إصداليتون هنالك  قد -54
استتمل مسح األراض: ورسم الحدود بين القرى لخمسة مزارعين مستقلين وأربعة قرى ف: الدائرة الداخلية. 
وحصل قدر تبير من التعلم، وتم تحديد الخطوات المطلوبة الستتمال إصدار صتوك ملتية األراض: 

 القرى التباعها. تعداداسولتمويلها بموجب هذا البرنامج، مما يعن: أن العملية يمتن أن تتم بنفس سرعة 
مع قرى المزارعين المستقلين ف: المستقبل لتعتس التقدم  يدعم الصندوق الحتومة ف: مواءمة عملهوسوف 
أو االفتقار إلى التقدم المحرز ف: الوصول إلى االتفاق المال:، وف: حال حصول تقدم جيد، يمتن المحرز 

 طة قبيل استهالل البرنامج.لمنحة جاهزية التنفيذ أن تمول بعضا من هذه األنش

التطرق لتحديات األعمال والتحديات التنظيمية  ف: هاتلمزارعين المستقلين ومساعداإنشاء شرتات سيتم  -55
ويفترض من بناء القدرات . امتوقع تانمما  وقتا أتثر ستواجهها والت: قد تأخذالت: والتتنولوجية الجديدة 

دور المتوقع منهم. إال أنه ونظرا للمتطلبات الصارمة لتعبئة ن المزارعين من القيام بالالمتثف أن يمتّ 
المزارعين وبناء قدرات األعمال والوقت الطويل المبدئ: المستغرق ف: العادة عند العمل مع صغار 

، تلما تان ذلك ف: وقت أقرب بالعمل مع المزارعين ومع الحتومة المحليةفتلما بدأ البرنامج المزارعين، 
يأخذ المستثمر من القطاع الخاص وقتا أقل بتثير لت: يؤسس مزرعته النواة من الوقت الذي وس ،أفضل

سيستغرقه برنامج الصندوق ف: تعبئة المزارعين وبناء قدرات المزارعين المستقلين المطلوبة لت: يتونوا الجزء 
السبب الرئيس: لتجنب  الرابع الهام من الشراتة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص، وهذا هو

وهنالك تحّد ذي صلة وهو التدخل مع بيئة األعمال ف: البالد  .التأخيرات اإلضافية ف: استهالل البرنامج
إال أن  طويال، حيث أن تسجيل الشرتات فيها بط:ء، وسيأخذ إنشاء أول أربعة أو خمسة مشروعات وقتا

 تتسارع مع اتتساب الخبرة المطلوبة.  سيرة تالو 

 ،أن الشريك من القطاع الخاص سيتون ف: وضع احتتاري بالتامل بالنسبة للمزارعين المستقلين وحيث -56
سعرا عادال لقصب الستر. ويعتبر مجلس الستر ف:  تتلقى شرتات المزارعين المستقلينهنالك خطر أال 

وف توضح هذه تنزانيا مسؤوال عن التوسط ف: اتفاقيات إمدادات الستر بين المزارعين وشرتات الستر، وس
جدد النبرة ونظم ستمستقلين ومعمل تترير الستر، و االتفاقيات بصورة تاملة اتفاقية العمل بين المزارعين ال

الت: تؤتد على هذه العالقة. وسوف تبرم طل شرتة مزارعين اتفاقية إلمداد الستر مع الشريك من القيم 
المزارعين المستقلين بموجبها إيصال قصب  القطاع الخاص تحدد الشروط واألوضاع الت: توجب على شرتة

 تقسيم"صيغة تدعى الستر المجموع أخضر إلى معمل تترير الستر والسعر الذي سيسدد باستخدام 
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وعملية مفاوضات صيغة تقسيم العوائد معروفة تماما على الصعيد العالم: ،وتعتبر من أفضل  10"العوائد
و النهج المستخدم ف: البرنامج، تما أنه سيشتل جزءا ال الممارسات ف: هذه الصناعة. وسوف يتون ذلك ه

 يتجزأ من اتفاقية التمويل. 

ف: تمويل هذا البرنامج. إذ أن هنالك نوع  تهمشارت بسببالصندوق  محتمل على سمعةهنالك أيضا خطر  -57
ا، وأتبر نقد من ردة الفعل السلبية على وجه العموم بالنسبة لالستثمارات الزراعية تبيرة النطاق ف: أفريقي

إلنشاء المزرعة النواة  اشخص 163هو موضوع االستحواذ على األراض:. ويمتن إلعادة توطين  ايوجه إليه
أن يثير تغطية إعالمية سلبية ومعارضة من المنظمات غير الحتومية الدولية. وللتخفيف من هذا الخطر: 

 برنامجإيفاء هذا الف: الصندوق : المعززة االمتثال إلجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ ضمنيس
بجميع المعايير االجتماعية والمناخية الت: يقبلها مرفق البيئة العالمية والمجتمع الدول:. إضافة إلى ذلك، 
فإن وحدة إدارة وتنسيق البرنامج ستزود بموظف لالتصاالت سيتبع نهجا استباقيا ف: االتصاالت من القرى 

ووسائط اإلعالم. وسوف يطور مقر الصندوق استراتيجية للتواصل تقوم على حوار  إلى المنظمات الدولية
متعدد الجهات المانحة لمخاطبة أنماط مختلفة من الجمهور وتوفير إجابات تستند إلى البراهين، مما يمتن 

دارته أن يتواله فيما بعد المتتب القطري للصندوق ووحدة تنسيق البرنامج  .وا 

 ؤسسيةالم االعتبارات -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

االستهداف والتمايز بين الجنسين، والقطاع الخاص، والتمويل يمتثل هذا البرنامج لسياسات الصندوق بشأن  -58
دارة البيئة والموارد الطبيعية. وقد صنف مصرف التنمية األفريق: برنامج المزا رعين الريف:، وتغير المناخ وا 

ألف، بما يتماشى مع متطلبات الصندوق بالنسبة لمشروعات الفئة ألف تحت  من الفئةالمستقلين على أنه 
لتقدير البيئ: والمناخ: واالجتماع:. وتتطلب هذه اإلجراءات إطارا لإلدارة االجتماعية لاإلجراءات المعززة 

طارا إلجراءات إعادة التوطين ألنشطة البنى األساسية المرتبطة ببرنامج الم زارعين المستقلين )بناء والبيئية وا 
(، والت: استتملت ووافقت عليها الحتومة. وسيتم إجراء التقديرات المفصلة السدود والمصدات والطرقات

لألثر البيئ: واالجتماع: وخطط إلجراءات إعادة التوطين ما أن يقوم البرنامج بتمويل دراسات التصميم 
. ارة البيئة، بما يتماشى مع القواعد الوطنية المرعيةالمفصلة الضرورية ويعرضها على المجلس الوطن: إلد
، ووضعت خطة لإلدارة االجتماعية والبيئية  5165ي تقدير تامل لألثر البيئ: والمناخ: واالجتماع: عام 

مزرعة النواة، والت: تعد جزءا ال يتجزأ من تصميم البرنامج. وتذلك تم إعداد خطة عمل ذات الصلة لل
لمزرعة النواة بما يتماشى مع سياسة إعادة التوطين الطوعية لمصرف التنمية األفريق:، إلعادة االستيطان ل

 الدولية.  التمويل مؤسسة لمعيار الخامس لألداء ف: وا

                                                      
10

الخصائص الرئيسية لمثل هذه االتفاقية هي صيغة تقاسم العوائد التي تنطوي جميع النواتج الثانوية المصنعة من قصب السكر )أي أنها   

ال تقتصر على السكر فقط( والمشتقات الصافية لهذه الصيغة حيث يكون المزارعون المستقلون قادرين على التثبت من المعايير 

والحسابات وتقاسم المعلومات من قبل الطرفين3 وسوف يتم إعداد االتفاقيات باللغة اإلنكليزية والسواحلية بشروط سهلة الفهم على 

 -0الطرفين، مع نطاق تغيير إذا دعت الحاجة3 وأما مبادئ اتفاقيات إمدادات قصب السكر وما الذي تنطوي عليه، فتتم مناقشتها في الذيل 

 من تقرير تصميم البرنامج المعدل3 0الموفق 
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 المواءمة والتنسيق -باء

يعتبر الترويج لالستثمارات ف: المزارعين المستقلين من أصحاب الحيازات الصغيرة/االستثمارات التجارية ف:  -59
وبموجب مبادرة ممر النمو الزراع: الجنوب:  ،"النتائج التبيرة اآلن"موجب مبادرة بالزراعة أولوية للحتومة 

وممارسة بير من مصرف التنمية األفريق: ف: تنزانيا. ويتمتع الصندوق بإمتانية استقطاب تمويل مشترك ت
القطاع الخاص والقطاع العام ف: و تيفية تنفيذ تل من الشراتة بين المنتجين على  تأثير إيجاب: تبير

نامج الزراعة، واالستثمارات الزراعية للقطاع الخاص ف: تنزانيا. وسيتون مشروع إنتاج الستر، وهذا البر 
بالنسبة لتل  "النتائج التبيرة اآلن"العام والقطاع الخاص، بموجب مباردة  القطاعتأول شراتة بين المنتجين و 

من الصندوق والحتومة، مثاال يحتذى لالستثمارات المستقبلية األربع والعشرين الباقية. وسيساعد هذا 
غير المناخ ثر تأالبرنامج وزارة الزراعة واألمن الغذائ: والتعاونيات على تنفيذ إجراءات التأقلم والتخفيف من 

ووضع السياسة الجديدة للوزارة للترويج للزراعة الت: تتسم بالصمود ف: وجه تغير المناخ. وعلى المستوى 
المحل:، ستدعم استثمارات البرنامج ف: المجتمع األتبر تنفيذ األولويات المحددة ف: خطة تنمية مقاطعة 

بالتعاون مع  ادرات مماثلة ف: أماتن أخرىباجامويو. وستوفر الخبرات المتتسبة أيضا إمتانية تحري مب
 مصرف التنمية األفريق:.

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ويتوقع لمقاطعة باجامويو أن تشهد نموا  بالمائة ف: البالد. 53سوف يزداد اإلنتاج الوطن: من الستر بحدود  -61
ظى الحتومة بنموذج للشراتات ريفيا قويا، وتحوال ف: المناطق الريفية وف: سبل عيش ستانها. وسوف تح

 اً وذتي اً تسم بتونه مستداميتميز باالستدامة والتشغيل التامل، و يبين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص 
للزراعة التجارية والمزارعين المستقلين والمجتمع األوسع إلعادة تتراره ف: تنزانيا  للتشغيل وشامالً  وقابالً  بيئياً 

مبادئ والخطوط الن أفريقيا. وسيسهم ذلك ف: حوار االستثمارات الزراعية التبيرة وتطبيق وف: أماتن أخرى م
التوجيهية لالستثمارات الواسعة النطاق المستندة إلى األراض: ف: االتحاد األفريق:. وسيدعم هذا البرنامج 

ي سيضع معاييرا الحوار متعدد أصحاب المصلحة والرصد االجتماع: والبيئ: المستقر طويل األمد والذ
النتائج التبيرة "عالية للشفافية والمساءلة بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحتومية ألغراض مخططات مبادرة 

 المستقبلية األربع والعشرين المتبقية. "اآلن

 االنخراط في السياسات  -دال

 تنزانيا، ف: الزراع: القطاع ف: تبيرين إنمائيين شريتين والصندوق األفريق: التنمية مصرف من تل يعتبر -61
واالتحاد األوروب:. وقد خلق تمويل دائرة القطاع الخاص التابعة لمصرف التنمية األفريق:  الدول: البنك مع

فريدة من نوعها لتنمية المزارعين المستقلين ودعم  فرصةالقطاع الخاص  لشرتاءلالستثمارات التجارية 
 االستثمارات من لإلقصاء سيتعرضون تانوا والذين باجامويو،ف:  المناطق المجاورة وشرائح الستان األتبر

بالتال: يرتز تمويل مصرف التنمية األفريق: على تنمية البنى التحتية، ف: و . التمويل هذا لوال الستر ف:
التمويل  سيعززحين يرتز الصندوق على تمتين المزارعين وتنمية قدراتهم التنظيمية لالشتراك ف: األسواق. و 

مشترك من الصندوق ومصرف التنمية األفريق: من الشراتة بين هاتين المؤسستين ويثبت التزامهما بالنهج ال
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الذي يقوده القطاع الخاص الذي تتبعه الحتومة لتوسيع نطاق الزراعة وتحويلها ولجعلها تتسم بالصمود ف: 
 تغير المناخ. 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت:  جمهورية تنزانيا المتحدةستشتل اتفاقية التمويل بين  -62

اتفاقية التمويل معدلة من نسخة ترفق و  .المتلق:/يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .ذيل أول بهذه الوثيقةتالمتفاوض بشأنها 

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تنزانيا المتحدةرية جمهو و  -63
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -64 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -سابعا

 يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال::أوص: بأن  -65

تعادل قيمته  بشروط تيسيرية للغايةقرضًا  المتحدةجمهورية تنزانيا : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
حقوق سحب  وحدة 000 350 40وحدة حقوق سحب خاصة ) أربعين مليونا وثالثمائة وخمسين ألف

أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتاميخضع ألية شروط  أنعلى خاصة( 
 .ف: هذه الوثيقة الواردةواألحتام 

بموجب برنامج التأقلم لصالح منحة  جمهورية تنزانيا المتحدة: أن يقدم الصندوق إلى قرر أيضا
وحدة حقوق سبعة ماليين ومائة وعشرين ألف تعادل قيمتها زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

تتون وأحتام وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط  7 213 333)سحب خاصة 
 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام مطابقة على نحو أساس: للشروط 

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Bagamoyo Sugar 

Infrastructure and Sustainable Community 
Development Programme" 

(Negotiations concluded on 2 December 2015) 

Loan Number: [click and insert number] 

Grant Number: [click and insert number] 

 

Programme: 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 both 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) 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) and 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 
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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 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: the selected 

private sector partner ("PSP"), 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. 

 

 

 

 



 EB 2015/116/R.18/Rev.1  األوللذيل ا

 
3 

 

 

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 the PSP have entered into an 

Implementation Agreement, establishing the roles and responsibilities of 

the Borrower/Recipient and of the PSP 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; 

(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 of this 

Agreement:  

(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; 
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(b) The Borrower/Recipient has suspended, rescinded, waived, terminated 

or failed to enforce the Implementation Agreement with the PSP in 

whole or in part; 

(c)   The operations of the PSP, 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 the PSP's ability to carry-out its obligations under the 

Programme or the Implementation Agreement;  

(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:  

 

[click and type Title] 

International Fund for Agricultural development 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 
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This Agreement, dated [click and type], 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/Programme Description and Implementation Arrangements 

 

 

I. Project/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 

planned 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. 
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(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 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 the PSP 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. 

 

 



 EB 2015/116/R.18/Rev.1  األوللذيل ا

 
8 

 

 

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 the PSP, 

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 the PSP, two outgrower village chairmen, and two future 

Outgrower Company members. 

 

B.  Legal Instruments for the Sugar Investment 

 

5. Implementation Agreement  

 

5.1. The Borrower/Recipient shall enter into an implementation agreement with 

the PSP (the “Implementation Agreement”) 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;  
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(ii)  Ensure an efficient coordination among its ministries and agencies 

so that the PSP 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 with the PSP;  

 

(iv)  Ensure the timely availability of funding for the outgrower 

development portion of the Sugar Investment; 

 

(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 the PSP for 

the procurement for bulk infrastructure and on-farm development 

for Outgrower Companies to be undertaken by the PSP consistent 

with the Borrower/Recipient's procurement laws and in accordance 

with IFAD's procurement policies;  

 

(vii)  Ensure (i) the installation and operation of integrated software and 

accounting systems for the transparent application of the “Division 

of proceeds” (“DOP”) formula by the PSP and the Outgrower 

Companies, and (ii) that the sugar supply agreements between the 

Outgrower Companies and the PSP will be based on a DOP using 

all of the by-products of production in accordance with the best 

international practices, and 

 

(viii) Ensure a timely supply of electricity to outgrowers either by the 

Tanzania Electric Supply Company (“TANESCO”) or by the PSP at 

affordable rates to the Outgrower Companies.  

 

(b) As the PSP'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 
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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 

the PSP;  

 

(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 the PSP, 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. 

 

6.1. For the provision of 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 the PSP, 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 
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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  

 

 

The terms used in the Table above are defined as follows: 
 

(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) No withdrawals shall be permitted for expenditures under component 1, 

and  said Component will have no Eligible Expenditures, until the Fund is 

satisfied that the PSP has the financial capacity to carry out its 

obligations under the Implementation Agreement. 

 

(iv) 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% 
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ASAP Trust Grant respectively for each expenditure financed by both the 

ASAP Trust Grant and the Loan. 

 

(v) 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 
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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 the PSP to supply electricity at cost 

directly from its sugar mill;   

(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 

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 tenure and land governance (reduction in no of 

land conflicts, increased investment in sustainable land use) 
0.4 Improved ability to cope with shocks (*) as evidenced by 

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

0.5 National sugar production rises from current 300,000 to 
450,000 t with production from Bagamoyo 

- Baseline, midline and endline 
HH surveys 

- Sugar Board of Tanzania (SBT) 

(A) Continuing stable national 
macroeconomic environment, 
including management of sugar 
imports & tariffs in line with new 
sugar regulations 
(R) Sugarcane outgrower 
programme cannot go forward 
because private sector partner does 
not reach financial close to establish 

mill and nucleus estate 
(A) Villages are able to obtain their 
village land certificates 

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.  

0.6 27 village land-use plans produced and land registries 
established and issuing certificates of customary right of 
occupancy (CCROs) 

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

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

0.9 27 villages (20,000 households) with improved infrastructure 
(including water) for agricultural production and processing 
(27 villages with water infrastructure established) (*) 

0.10 20,000 poor smallholder households supported in coping with 
the effects of climate change (*) 

- District agricultural production 
annual reports 

- PCMU quarterly progress 
reports and farm company 
annual reports 

(A) Villages establish land registries 
and issue CCROs to outgrowers 
(A) Outgrower and other villages 
infrastructure development 
successfully implemented 
(A) Capacity-building and 
mobilization of villagers into 
outgrower farm groups 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/entities 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 farm companies sustainable (cost of sales less 

than 65% of revenue) and distributing dividends to 
shareholders 

- Company annual reports 
- Private sector partner semi-

annual report 
- External assessment at PY7 
- Bulk infrastructure annual 

company reports 

(A) Private sector partner reaches 
financial close 
(A) Outgrowers follow modern cane 
planting and green- harvesting 
technologies 
(A) Outgrower farm companies save 
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Narrative Summary 
Key Performance Indicators 
(*) denotes ASAP and/or RIMS indicator 

Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R) 

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 mill 
under transparent Cane Supply 
Agreement (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 established 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) 
1.8 Yield of 95 t/ha and 12% sucrose content achieved 

- Company reports and accounts 
- Private sector partner mill 

quarterly statistics 
- PCMU quarterly progress 

reports 

 

(A) TANESCO provides electricity as 
foreseen 
(A) Cane supply agreements signed 
by outgrowers and the private 
sector partner for fair Division of 
Proceeds (DOP) 
(A) Timely supply of inputs and 
technical knowledge by the private 
sector partner 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 
outgrowers from banks 

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