
 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي السادة مذكرة إلى
 :األشخاص المرجعيون

 :الوثائقنشر  :األسئلة التقنية

Ulac Demirag  
 مدير القطريال

 شعبة أفريقيا الشرقية والوسطى
 2430 1617 1 251+ هاتف:رقم ال

 u.demirag@ifad.org :لتترون اإلبريد ال

William Skinner 
 شؤون الهيئات الرئاسية وحدةمدير 
 2974 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لتترون :اإلبريد ال

  
 

 والعشرون بعد المائة ثانيةالالدورة  -المجلس التنفيذي 
 2017ديسمبر/تانون األول  12-11، روما
 

 للموافقة

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 رئيس الصندوق مذكرة

 إلى  مقترح تقديمه تمويل إضافيبشأن 

من أجل  الديمقراطية االتحادية إثيوبياجمهورية 
 المرحلة الثالثة –مشروع تنمية مجتمعات المراعي

Document: EB 2017/122/R.9 

A 

Agenda: 6(b)(i) 

Date: 13 November 2017 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:gb_office@ifad.org


EB 2017/122/R.9 

ii 

 المحتويات
 3 بالموافقة توصية

 3 خلفيةال - والأ 

 4 التمويل اإلضافي مبررات - ثانيا

 4 أداء تنفيذ المشروع -ألف

 5 وصف األنشطة والفوائد المتوقعة -باء

 6 الرصد والتقييم - ثالثا

 6 المعمول بها لدى الصندوق إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي -رابعا 

 7 وتمويله المشروعتكاليف  -خامسا 

 8 والتسييراإلدارة المالية والتوريد  - سادسا

 8 المشروعلتعديالت المقترحة على اتفاقية تمويل ا - سابعا

 9 القانوني والسند القانونية الوثائق - ثامنا

 9 التوصية - تاسعا

 
 

 حقالمل
 تحديث إطار نتائج المشروع



EB 2017/122/R.9  

3 

 الموافقةبتوصية 
 إثيوبياالمقترح تقديمه إلى جمهورية  اإلضاف  بالتمويل الموافقة على التوصية الخاصةالمجلس التنفيذي مدعو إلى 

على النحو الوارد ف  الفقرة  ، وذلكالمرحلة الثالثة –مشروع تنمية مجتمعات المراع  من أجل  الديمقراطية االتحادية
24.  

 المرحلة الثالثة  –التمويل اإلضافي المقترح من أجل مشروع تنمية مجتمعات المراعي 

 خلفيةال -وال أ 
 – مشروع تنمية مجتمعات المراع  على 2013ف  ديسمبر/تانون األول وافق المجلس التنفيذي  -1

الذي دخل حيز التنفيذ ف  شهر ( EB 2013/110/R.20/Rev.1)راجع الوثيقة  المرحلة الثالثة
 (1)شملت:  مليون دوالر أمريت  تقريبا 233.5بريل/نيسان التال . وبلغت تتلفة المشروع األصلية أ

مليون دوالر أمريت  ف  وقت الموافقة على  85مليون دوالر أمريت  ) 100قرض من الصندوق بقيمة 
 ف  إطار دورةمليون دوالر أمريت  لتغطية نقص ف  التمويل  15المشروع وتمويل إضاف  بقيمة 

 ، وتمت الموافقة على التمويل اإلضاف 2016-2014لعام  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
 EB)راجع الوثيقة  2015 نوفمبر/تشرين الثان  28ف  بموجب إجراء انقضاء المدة 

2015/LOT/P.30)الدول  /المؤسسة ماليين دوالر أمريت  من البنك  110تمويل مشترك بقيمة  (2) ؛
مساهمة من  (4)، وتقريبا مليون دوالر أمريت  18.6مساهمة حتومية بقيمة  (3) ؛الدولية للتنمية

 دوالر أمريت  تقريبا. مليون 4.9المستفيدين بقيمة 

إثيوبيا الديمقراطية االتحادية، تسعى هذه المذترة إلى الحصول جمهورية  على طلب من حتومةبناء  -2
المرحلة   -  على موافقة المجلس التنفيذي على تقديم تمويل إضاف  لمشروع تنمية مجتمعات المراع

االلتزام المتاح  مليون دوالر أمريت . ويمثل هذا المبلغ الجزء المتبق  من 28.9الثالثة تبلغ قيمته 
  .2018-2016نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة  دورة بموجب

أنشطة صندوق االستثمار المجتمع  ف  يتمثل الغرض من التمويل اإلضاف  ف  دعم وتوسيع نطاق  -3
، والت  تجاوزت األداء المستهدف تما أتدت التقارير المرحلية الخاصة بالمشروع وتقارير 1المتون 

سيدعمها البعثات اإلشرافية واستعراض منتصف المدة الذي تم إجراؤه مؤخرا. وتتسق األنشطة الت  
إدارة صندوق  قواعد وفقللمشروع، وسيتم تنفيذها  التمويل اإلضاف  مع األهداف والمتونات الحالية

 االستثمار المجتمع  المطبقة حاليا.

يمثل المشروع أهمية تبيرة بالنسبة لمجتمعات األراض  المنخفضة  وفيما يتصل بتغير المناخ، -4
ف  الجفاف الحادة المتتررة الت  شهدتها منطقة القرن اإلفريق   بموجاتوالمراع  الجافة األتثر تأثرا 
ويتعين من الواضح توسيع نطاق االستثمار من أجل التنمية وتعزيز السنوات الثالث الماضية. 

الصمود للحد من تعرض الستان للمخاطر المتتررة ف  هذه المناطق ودرجة تضررهم منها. ويتمتع 
ته الثالثة، المقترض بالقدرة الالزمة لتحويل الموارد المالية إلى نتائج تما يتضح من المشروع ف  مرحل



EB 2017/122/R.9  

4 

مما يتيح فرصة ممتازة لتوسيع النطاق من خالل تقديم التمويل اإلضاف  مع زيادة التفاءة ف  الوقت 
   نفسه.  

 مبررات التمويل اإلضافي – ثانيا 
يتسق طلب التمويل اإلضاف  الوارد ف  هذه المذترة اتساقا تاما مع معايير أهلية الحصول على  -5

 ، وذلك للمبررات التالية:PB/2014/01/Rev.1التمويل اإلضاف  المحددة ف  نشرة رئيس الصندوق رقم 

التمويل اإلضاف  الذي تقدم به المقترض ف  توسيع نطاق النهج طلب  يتمثل الغرض من (أ )
فوع بالطلب المجتمع  والذي يهدف إلى تمتين مجتمعات المراع  من قيادة تنميتهم المد

عدد الذاتية على نحو يضمن االستخدام الفعال للتتاليف، وذلك من خالل الوصول إلى 
 إضاف  من األسر يبلغ 

داخل األحياء المستهدفة ف  األصل البالغ  kebeles  أسرة ف  أحياء فرعية إضافية 487 546
 . woredas حيا 113دها عد

حقق تنفيذ صندوق االستثمار المجتمع  نتائج باهرة، حيث تجاوز عدد المشروعات الفرعية  (ب )
   ف  المائة.   66بنسبة  2017وأنشطة الوصول الت  تم إنجازها المستويات المستهدفة لعام 

ف  المائة، مما يشير إلى أداء  85يبلغ معدل صرف مجموع التمويل المتاح من الصندوق  (ج )
 تاريخمرض تماما. ونظرا لهذا األداء الممتاز ف  تنفيذ المشروع، أمتن ف  الواقع تقديم 

 اإلنجاز واإلقفال بعامين تاملين.

تمشروع معرض لم يتم تصنيف المرحلة الثالثة من المشروع ف  أي وقت من األوقات  (د )
 للمشتالت.

ال يتطلب التمويل اإلضاف  إجراء أي تعديالت ف  تقرير تصميم المشروع األصل ، تما  (ه )
تتسق األنشطة الت  سيدعمها التمويل اإلضاف  على النحو المبين أدناه مع األهداف 

 والمتونات والمتونات الفرعية الحالية للمشروع الت  تظل جميعها ثابتة دون تغيير.

 أداء تنفيذ المشروع -ألف
تما ورد أنفا، تجاوز أداء المشروع التوقعات خالل ثالث سنوات من تنفيذه. وفيما يل  بعض  -6

 اإلنجازات المحققة ف  إطار متونات المشروع:

من  يستفيدنتائج باهرة مع التركيز بدرجة كافية على قضايا التمايز بين الجنسين.  (أ )
ف  المائة منهم.  50، وتشتل النساء مليون شخص 1.7حوال   المشروعات الوظيفية الفرعية

الصحية والبيطرية ف  الوقت الحال  حوال  وحدات التذلك يبلغ عدد الماشية الت  تغطيها 
مليون رأس، تما استفادت األسر المستهدفة من مختلف الخدمات، مثل توافر المياه  1.8

 الالزمة لالستخدام المنزل  والحيوانات والري، والتعليم األساس ، وممرات الوصل.
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يمثل  تعزيز المؤسسات العامة والمحلية، وتمكين التنمية المحلية بقيادة المجتمعات. (ب )
  المناطق واألحياءة وصوال إلى الوحدات اإلدارية الدنيا، أي المشروع أداة لدعم الالمرتزي

woredasو kebeles . ويتيح تخطيط التنمية الشمولية التشارتية من أسفل إلى أعلى إيالء
األولوية الحتياجات المجتمعات وتمتينها من تعبئة مواردها الذاتية لتخطيط استثمارات التنمية 

دارتهاالمحلية وتنفيذها  تل خطط التنمية المجتمعية الجارية الممتدة لثالث سنوات وتش. وا 
األحياء والمناطق، وجهود تعبئة الموارد العامة والدعم، األساس الذي تقوم عليه خطط تنمية 

 إلى جانب االستثمارات التتميلية ف  إطار مبادرات شرتاء التنمية اآلخرين.

فوعة بالمجتمعات ف  زيادة الفرص ساهم نهج التنمية المد تمكين المجتمعات المستهدفة. (ج )
المتاحة لمجتمعات المراع  لتقاسم المعرفة، وتحديد وتوثيق االبتتارات المحلية وأفضل 

وساعدت المشارتة النشطة من جانب المجتمعات ف  جميع مراحل تنفيذ  الممارسات.
، وبثت فيها شعورا قويا بملتية ف  الحوار السياسات  رتتهاالمشروع على تعزيز مشا

ف  المائة. وهذا  15االستثمارات المنفذة، بما ف  ذلك من خالل تعبئة مساهماتهم البالغة 
الشعور بالملتية له أثر إيجاب  على التفاءة. إذ تشير التقديرات األولية إلى أن متوسط التتلفة 

ف   47ف  المائة إلى  27بنسبة االستثمارية للمشروعات الفرعية المملوتة للمجتمعات تقل 
المائة عن تتلفة المشروعات الفرعية المماثلة ف  المجتمعات الت  ال تتمتع بأي سلطة على 

        عملية صنع القرارات والموارد.   

، بلغ مجموع عدد المشروعات الفرعية المجتمعية الت  تم إنجازها وتشغيلها 2017وحتى يونيو/حزيران  -7
ف  المائة من معدل اإلنجاز، حيث تان من المستهدف ف   166روعا، وهو ما يمثل مش 917بالتامل 

 مشروعا فرعيا فقط.  551مرحلة التقدير تنفيذ 

ف  ضوء هذا األداء الممتاز، تزيد احتماالت تحقيق الهدف اإلنمائ  للمشروع. وتتضمن فوائد و  -8
زيادة  (2) ؛النقلتخفيض تتلفة  (1): المشروع بالنسبة لسبل عيش األسر الرعوية والزراعية الرعوية

الوفورات ف  تتاليف تشغيل المرتبات وزمن  (3) ؛المحاصيل المسوقة نتيجة للطرق المنشأة حجم
تحسين الوصول إلى المرافق التعليمية والصحية  (5) ؛خفض خسائر ما بعد الحصاد (4) ؛االنتقاالت

نشاء متاتب صحة ونقاط تزود بالمياه الوفورات المالية المستفادة من  (6) ؛من خالل تحسين الطرق وا 
 ترتيب نقاط التزود بالمياه ومن إنشاء متاتب الصحة.

 وصف األنشطة والفوائد المتوقعة -باء 
دارته، ف  حين لن يطرأ أي تغير على الهدف الع -9 ام للمشروع، وتغطيته الجغرافية ومتوناته وتنظيمه وا 

سيسهم التمويل اإلضاف  ف  توسيع نطاق االستثمار من خالل صندوق االستثمار المجتمع  ف  
وسيتم ف   .)تقديم الخدمات الت  يوجهها المجتمع( والذي يتسم بجودة أدائه وأهميته التبيرة 1المتون 

ونات المشروع األخرى باستخدام الموارد المتاحة بالفعل وفق النهج الوقت نفسه توسيع نطاق مت
 المتتامل للمشروع.
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المشروعات الفرعية المجتمعية ف  المناطق الرعوية والرعوية الزراعية الت  وسيدعم التمويل اإلضاف   -10
. تذلك سيتيح التمويل أمواال woredas منطقة 113يغطيها المشروع ف  األصل والبالغ عددها 
الت  لم تتن مستهدفة منذ البداية بسبب  kebelesاستثمارية ف  مجموعة إضافية من األحياء 

محدودية التمويل المتاح. ووفقا لنهج التنفيذ الذي أثبت فعاليته، ستقوم المجتمعات المستفيدة بتحديد 
وستتولى تذلك مسؤولية التوريد واإلدارة  االستثمارات وترتيبها حسب األولوية وتنفيذها ورصدها،

 المالية للمشروعات الفرعية.

من إشراك  woredasوسيستمر صندوق االستثمار المجتمع  ف  دوره تعامل محفز لتمتين المناطق  -11
جميع أشتال التمويل العام، وتقديم الحوافز الت  مجتمعاتها المحلية ف  اتخاذ القرارات بشأن استخدام 

ستظل عات على استثمار مواردها الذاتية ف  التنمية المحلية. ووفقا للتصميم المبدئ ، تشجع المجتم
واسعة النطاق قدر صندوق االستثمار المجتمع   المتاح منمعايير أهلية االستفادة من التمويل 

 اإلمتان الحترام أولويات المجتمعات الرعوية.

الخبرات وعا فرعيا إضافيا. واستنادا إلى مشر  507وسيتيح التمويل اإلضاف  تنفيذ ما يقرب من  -12
زيادة القدرة على الوصول إلى شروعات سيرتز على الممن  اتبير  اجزء من المرجح أنالسابقة، 

وذلك بغرض توسيع نطاق تفريعات النهر ومرافق الري وأنابيب المياه، و  birkas المياه، مثل البرك
الحتومة وشرتاء التنمية اآلخرين. وتتضمن المشروعات الفرعية  الت  تتيحهاتغطية اآلبار العميقة 

تنمية المراع ، وصون التربة والمياه، وتنمية األخرى الت  من شأنها تعزيز سبل المعيشة والصمود 
نشاء التباري واأللواح الشمسية. المراتز السوقية،    وا 

 الرصد والتقييم – ثالثا 
استعراض ضمان الجودة الذي أجراه الصندوق إلى وجود مجال لتعزيز اإلطار المنطق  أشار  -13

وبعد التشاور مع المقترض  .القابلة للقياسللمشروع بغرض زيادة الترتيز على المخرجات والنتائج 
وهو المؤسسة الدولية للتنمية، تم االتفاق على إضافة مؤشرات النتائج  والشريك المشارك ف  التمويل،

ميل اإلطار إطار النتائج المعدل )راجع الملحق( إلى نظام رصد المشروع بغرض تتالمشار إليها ف  
    المنطق  الحال .

 

 التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي المعمول بها لدى الصندوقإجراءات  – رابعا
أنه ال يزال تعراض لهذا التمويل اإلضاف  وفق إجراءات التقدير االجتماع  والبيئ  والمناخ  أتد اس -14

على غرار المشروع األصل . وسيتم من المالئم تصنيف المشروع بيئيا واجتماعيا ضمن الفئة "باء" 
 االستثمار المجتمع .تطبيق اإلطار البيئ  واالجتماع  الحال  على جميع استثمارات صندوق 

فرق الدعم  وتع تمت االستعانة بخبراء ف  مجال الوقاية ف  جميع المناطق الت  يغطيها المشروع،  -15
تحديد األثر البيئ   إجراءات متطلبات الوقاية وتلتزم بتنفيذها. وتتضمن هذه المتطلباتالمتنقلة 

عداد خطط  التخفيف  إدارة بيئية واجتماعية، وتنفيذ تدابيرواالجتماع ، وعمليات التصنيف، وا 



EB 2017/122/R.9  

7 

الفرعية المصنفة ضمن دارة البيئية واالجتماعية المالئمة للمشروعات خطط اإلوقد تم إعداد  الالزمة.
ثمة ولضمان إحراز تحسن مستمر، الفئة "باء"، ولتنها متفاوتة إلى حد ما من حيث درجة جودتها. 
ه وجودتها، ووضع خطط لموارد الميامجاالت يتعين االهتمام بها مثل ضمان إجراء تقييمات سليمة 

نفذ المشروع عددا بشأن اإلدارة التشارتية لنقاط التزود بالمياه. وفيما يتصل بتلبية احتياجات الرعاة، 
وسيتم  التنقل بغرض االرتحال، مثل المدارس والعيادات المتنقلة.من االبتتارات التجريبية لدعم 

دارة المياه  االهتمام بدرجة أتبر باتخاذ إجراءات عملية محددة مثل الرع  ف  األراض  الجافة، وا 
 ، ورصد مستوى المياه الجوفية.والرع 

تحليل تم تصنيف المشروع ضمن فئة المخاطر "المرتفعة"، وأجري وفيما يتعلق بمخاطر المناخ،  -16
إجراءات التقدير االجتماع  والبيئ  االستعراض الذي تم تنفيذه وفق لمخاطر المناخ تجزء من 

الفرص تضمن تحليل مخاطر المناخ توصيات بشأن المشروع تتل، ويسلط الضوء على والمناخ . وي
التفتير عن قرب ف  الوسائل المالئمة وغير المالئمة للتأقلم مع تغير المناخ بغرض الحد  (1)التالية: 

جدية عن تغير المناخ )االتجاهات الحالية توفير معلومات واضحة وم (2) ؛من خطر سوء التأقلم
تتوين شراتات مع البرامج القائمة المعنية  (3) ؛للمنفذين والمجتمعاتوالتوقعات واآلثار الملموسة( 

 معرفة الالزمة ف  المقابل.أبحاث الرع  وتغير المناخ لتسهيل أنشطتها البحثية والحصول على الب

 تكاليف المشروع وتمويله – خامسا
قرض من الصندوق  (1)مليون دوالر أمريت  تقريبا، شملت:  233.5التتلفة األصلية للمشروع  بلغت -17

 (3) ؛مليون دوالر أمريت  15بقيمة من الصندوق إضاف   قرض (2) ؛مليون دوالر أمريت  85بقيمة 
 (4)ماليين دوالر أمريت  من البنك الدول  /المؤسسة الدولية للتنمية،  110تمويل مشترك بقيمة 

 4.9مساهمة من المستفيدين بقيمة  (4)مليون دوالر أمريت  تقريبا،  18.6مساهمة حتومية بقيمة 
  مليون دوالر أمريت  تقريبا.

 4.3مليون دوالر أمريت ، بينما تبلغ مساهمة المستفيدين  28.9تبلغ قيمة التمويل اإلضاف  المقترح و  -18
مليون دوالر أمريت . ويوجز  266.7مليون دوالر أمريت ، ليصل بذلك مجموع التتلفة المعدلة إلى 

ف   10تتاليف المشروع حسب المتون. وتتضمن مساهمات المجتمعات مساهمات عينية ) 1الجدول 
 ف  المائة( على أساس قيمة المشروعات الفرعية المجتمعية. 5المائة( ونقدية )
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 1الجدول 
 تكاليف المشروع حسب المكون والجهة الممولة

)بآالف الدوالرات األمريتية(

 المتون

 أقرض الصندوق 
البنك الدول /المؤسسة 

 المستفيدون المقترض الدولية للتنمية
التمويل اإلضاف  
 )قرض الصندوق(

المستفيدون )التمويل 
  المجموع باإلضاف ( 

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

تقديم الخدمات الت   – 1
 71.1 189.6 2.3 4.3 15.2 28.9 2.6 4.9 9.6 18.4 36.4 69.1 33.7 64.0 يوجهها المجتمع

برنامج سبل العيش  – 2
 17.3 46.1 - - - - - - 0.4 0.2 56.2 25.9 43.4  20.0 الريفية

دارة  – 3 التعلم التنموي وا 
 1.8 4.7 - - - - - - - - 57.4 2.7 42.5  2.0 المعرفة

إدارة المشروع  – 4
 7.7 20.6 - - - - - - - - 56.3 11.6 43.7  9.0 والرصد والتقييم

تمويل غير  – 5
 2.1 5.7 - - - - - - - - 12.3 0.7 87.7 5.0 مخصص

 100.0 266.7 - 4.3 - 28.9 - 4.9 - 18.6  110.0  100.0 المجموع
، ودخل حيز التنفيذ 2015 مليون دوالر أمريت ( الذي تمت الموافقة عليه ف  نوفمبر/تشرين الثان  15مليون دوالر أمريت ( والتمويل اإلضاف  ) 85يتضمن ذلك القرض األصل  ) أ

 .2015ف  ديسمبر/تانون األول 
 : تقديم الخدمات الت  يوجهها المجتمع.1ب تتتون مساهمة المستفيدين ف  التمويل اإلضاف  من مساهمات مجتمعية ف  استثمارات صندوق االستثمار المجتمع  ف  المتون 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -سادسا  
الدول  الذي يدير المشروع أيضا من موارده الخاصة. يتم اإلشراف على المشروع باالشتراك مع البنك  -20

وستتون وحدة إدارة إلى تفاية الترتيبات المتخذة على مستوى المشروع.  اإلدارة المالية تقديروخلص 
تم ، تما سي، بما ف  ذلك التمويل اإلضاف مشروع نفسها مسؤولة عن سالمة استخدام األموالال

إخضاعها للمساءلة ف  هذا الشأن، وذلك وفق أحتام اتفاقية التمويل الحالية. ويمثل المشروع المرحلة 
وسيتيح الصندوق مشروع يمتد لخمسة عشر عاما، ويعتمد على آليات رقابية راسخة. الثالثة من 

القوائم  التمويل اإلضاف  لحتومة إثيوبيا بموجب شروط اتفاقية التمويل. وتعرض على الصندوق
نهاية تل سنة مالية. وعملية الصرف شهر من خالل ستة أالمالية المجمعة وتقرير مراجعة الحسابات 

مرضية بدرجة تبيرة حتى اآلن. وتم تنصيف المخاطر القطرية ومخاطر المشروع ضمن فئة 
ون تغيير عما وستظل تفاصيل اإلدارة المالية والتوريد والرقابة الداخل  تما ه  دالمخاطر المتوسطة. 

 (.EB 2013/110/R.20/Rev.1ورد ف  تقرير رئيس الصندوق رقم )

 التعديالت المقترحة على اتفاقية تمويل المشروع – سابعا
اتفاقية تمويل المشروع رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لتتضمن أحتاما بشأن التمويل سيتم تعديل  -21

لصندوق وحتومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية التمويل اإلضاف  بمجرد توقيع ااإلضاف . وسيتاح 
 (1)االتحادية على التعديل. وترتبط أهم التعديالت الت  ستطرأ على اتفاقية التمويل األصلية بما يل : 

مليون  28.9: مبلغ القرض، بما يعتس قيمة التمويل اإلضاف  الذي يعادل 1باء من المادة  القسم
التمويل المقابل المقدم من المجتمعات المستفيدة من : مبلغ 8القسم باء من المادة  (2) ؛دوالر أمريت 
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: 2الجدول  (3) ؛مليون دوالر أمريت  تقريبا )تمويل عين  ونقدي( 4.3المشروع، والذي يصل إلى 
 حصيلة التمويل اإلضاف .تخصيص 

 الوثائق القانونية والسند القانوني - ثامنا
والصندوق الدول   إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةبين جمهورية فاقية التمويل خطاب تعديل اتشتل سي  -22

  .المقترح إلى المتلق اإلضاف  للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت  يقوم على أساسها تقديم التمويل 

تمويل من مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق   إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةوجمهورية  -23
 .الصندوق الدول  للتنمية الزراعية

ن  مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول  للتنمية الزراعية  -24 وا 
 .وسياسات التمويل ومعاييره ف  الصندوق

 التوصية - تاسعا
 :التال اإلضاف  المقترح بموجب القرار  أوص  بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل -52

قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل  إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةأن يقدم الصندوق إلى جمهورية  قـرر: 
وحدة حقوق  20 450 000) وحدة حقوق سحب خاصةألف  نو وخمس ةوأربعمائمليون  عشرونقيمته 

للشروط (، وأن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس  سحب خاصة
 واألحتام الواردة ف  هذه الوثيقة.

  
 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدول  للتنمية الزراعية 
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Updated project results framework 
(Indicators marked with * are additional outcome indicators for the additional financing. In conjunction with the mid-term review, project 

end-targets are currently under review and may be adjusted to reflect the over-performance of the project.) 

 

  

 

 

Performance Indicators Baseline 
(2013) 

Current 
status 
(2017) 

Original 
target end 
of project 

Target for 
additional 
financing 

Combined 
end of 
project 
target 

Means 
verification 

MoV Frequency 

Project outreach 
 
 

1,900,000 3,650,000 4,500,000 967,557 5,467,557 Progress 
reports 

Annually, starting 
year 2. 

Female beneficiaries 
 
 

42% 49.9%  50% 50% 50% Progress 
reports 

Annually, starting 
year 2. 

Outcome indicators 
 

       

Percentage of households reporting improved income from 
livestock/crop activities* 
 

0% 10% Not 
applicable 

10% 10% Survey, Impact 
assessment  

Year 3 (MTR) and 
end of project  

Percentage of households reporting adoption of 
environmentally sustainable and climate resilient 
technologies and practices* 

0% 30% Not 
applicable 

30% 30% Survey, Impact 
assessment 

Year 3 (MTR) and 
end of project 

Percentage of households reporting improved physical 
access to markets, processing or storage* 
 

0% 43%  Not 
applicable 

43% 43% Survey, Impact 
assessment 

Year 3 (MTR) and 
end of project 

Male and female household heads in project kebeles who 
report that available public services address their priority 
needs 

43 M 
28% F 

 80%M 
80%F 

80%M 
80%F 

80%M 
80%F 

Survey and 
qualitative 
analysis 

Baseline, mid-term 
and end of project 

Students enrolled (grade 1-8) in PCDP constructed schools 
 
 

73,784 153,505 182,600 37,250 219,850 Survey and 
progress 
reports  

Baseline, mid-term 
and end of project 

People provided with access to improved water sources 
under the project  
 

800,000 1,425,330 2,000,000 408,000 2,408,000 Survey and 
progress 
reports 

Baseline, mid-term 
and end of project 

People with access to a basic package of health, nutrition, 
or reproductive health services 
 

510,000 869,899 1,250,000 255,000 1,505,000 Survey and 
progress 
reports  

Baseline, mid-term 
and end of project 

Households undertaking a viable IGA supported by a 
business plan 
 

11,200 19,987 32,200 6,569 38,768 Progress report, 
Case studies  

Annually, starting 
year 2.  

Households who are members of SACCOs as a proportion 
of total households in target communities 

 

5.4% 7%  10% 10% 10% Survey and 
progress 

reports 

Annually, starting 
year 2.  



 

 
 

2
 

A
p
p
e
n
d
ix

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 E

B
 2

0
1
7
/1

2
2
/R

.9
 

 

 

Outputs for component 1: Demand-driven service 
provision 
 

       

CIF subprojects completed and fully operational 
 
 

3,449 4,366 5,289 507 5,796 Progress 
reports 

Annually, starting 
year 2. Process 
indicators used up 
to mid-term 

Woredas targeted by the project with woreda 
development plans that follow a CDD planning process 
 

0 per cent 20 per 
cent  

50 per cent 50 per cent 50 per cent Progress 
reports 

Annually, starting 
year 2. 

Subprojects with post-project community engagement or 
O&M arrangements  
 

64 per cent 100 per 
cent  

81 per cent 100 per 
cent 

100 per 
cent 

Progress 
reports, 
qualitative 
studies 

Annually, after mid-
term. Process 
indicators used up 
to mid-term 

Outputs for component 2: Rural Livelihoods Programme 
 

       

SACCOs formed and operational  
 
 

448 1,298 1,110   Progress 
reports and 
case studies 

Annually, after mid-
term. Process 
indicators used up 
to mid-term 

Clients who have adopted an improved agriculture 
technology promoted by the project 
 

0 547  2,200   Progress 
reports 

Annually, starting 
year 3  

Outputs for component 3: Development learning and 
knowledge management 

       

Lessons from community discussions and experience 
sharing documented by KDCs/learning and knowledge 
centres 

No Yes Yes Yes Yes Progress 
reports 

Annually 
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