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 الموافقةبتوصية 
 .62المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية ف: الفقرة 

مشروع كايونزا للري واإلدارة لى جمهورية رواندا من أجل مقترح تقديمه إقرض 
 المرحلة األولى-المتكاملة لمستجمعات المياه

  السياق  - أوال
 الصندوق النخراطالسياق الوطني واألساس المنطقي  – ألف

 السياق الوطني

 تبلغ مساحتهو . مليون نسمة 12.5حوال: يبلغون  حيث متتظ بالستانو منخفض الدخل  ارواندا بلدُتعد   -1
. تصنف على أنها أراض: صالحة للزراعة ا  مربع ا  تيلومتر  18 095منها ، ا  مربع ا  تيلومتر  26 338اإلجمالية 

الرشيد  التسيير، مما أدى إلى جانب العقدين الماضيينر السياس: خالل االستقراف: رواندا  ورغدت
ا نمو ا ف: . والسياسات المتسقة إلى تهيئة بيئة سياسية مواتية لضمان نجاح برامج التنمية وشهدت البالد أيض 

الفترة نفسها، ارتفع نصيب الفرد من  وخالل. ف: المائة سنوي ا منذ مطلع القرن الحال: 7.9اقتصادها بنسبة 
ف: المائة  39ف: المائة إلى  60الفقر من  وتراجع ر أمريت:دوال 729إلى  242من جمال: اإلالناتج المحل: 

 .الستان ف: صفوف

ف:  19تشير التقديرات الرسمية إلى أن و  1.وخاصة ف: المناطق الريفية رئيسيا،ال يزال الفقر يمثل تحديا  -2
ف: المائة من األطفال دون سن الخامسة يعانون  38المائة من األسر تعان: من انعدام األمن الغذائ: وأن 

 .من سوء التغذية المزمن

وفر يف: المائة من الستان، و  70وظف حوال: إذ ي ،أنه محرك رئيس: للحد من الفقر أثبت قطاع الزراعة -3
ساهم يو  ،ف: المائة من عائدات التصدير 70 ويغط:، ف: البلد الت: ُتستهلكف: المائة من األغذية  91

مما  صغيرة،وحدات إنتاج وجود ب رواندازراعة تتميز و . ف: المائة من الناتج المحل: اإلجمال: 32.7بنسبة 
من  يينستان الريفالف: المائة من  80حوال:  ويتشتل. يعتس ارتفاع الضغط الستان: على الموارد الطبيعية

ف: المائة  6 ما يقل عنأن  والمثير هو. التفاف الذين يستخدمون ف: الغالب أنظمة اإلنتاج البعل:مزارع: 
 .ه: الت: ُتسقى بالريمن جميع األراض: المزروعة 

ونجم نفسها هشة بسبب تضاريسها الجبلية وطبقات التربة الرقيقة والغطاء النبات: المحدود. باألرض تما ُتعد  -4
 شديد ف: الرع: الجائر وتآتلانتشار ، مما أدى إلى ف: المناطق الهامشية االستقرارالضغط الستان:  عن

نهاتهاالتربة   صدمات المناخ والطقس. أمامعالية  بمستوياتالمجتمعات الريفية  ضعف، باإلضافة إلى وا 

التدخالت بأساس:  مدفوعة بشتلف: قطاع الزراعة خالل العقد الماض:  ينات الت: ُأجريتالتحس تتان -5
والثروة ال يزال جدول أعمال تتثيف المحاصيل و والري.  ،وتوفير المدخالت ،ف: إدارة األراض:المضطلع بها 

                                                      
 ف: المائة ف: المناطق الحضرية. 22ف: المائة من الستان ف: المناطق الريفية، مقابل  43ينتشر الفقر وسط  1
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نتاجية األغذيةإنتاج  ف: زيادة ستمرارالا وُيعتبر. ةبالغذا أهمية  الحيوانية والسلع عالية القيمة أمران  وا 
نحو  اتنافسية وتوجهوأتثر  بتثافة للمعرفة دامااستخأتثر  الواسع النطاقضروريان لجعل قطاع التفاف 

ف: رواندا تمحرك  التنمية المستدامة للزراعة المروية ف: معظم وثائق السياسة الرئيسيةب وُيعترفالسوق. 
نتاجية القطاع إنتاجرئيس: لزيادة   الزراع:. وا 

 لصندوقفي االمؤسسي  المنظور الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات تعميم
الجفاف ف: منتصف الموسم.  متتررة منو معتادة بفترات رواندا  مرور. أدى تغير المناخ إلى المناخ تغير -6

ذا تانت من انهيارات أرضية تبيرة وتآتل شديد ف: التربة بسبب  انتعانيالشمالية والجنوبية  المحافظتان وا 
، مما لجفافا ايضربهعادة ما  ،، بما ف: ذلك مقاطعة تايونزاالشرقية المحافظة فإن، الشديدةالفيضانات 

 يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الزراع: وارتفاع معدالت نفوق الماشية.

ال ، حيث صدر قلق تبير ف: المناطق الريفيةعدم المساواة بين الجنسين م ال يزال. التمايز بين الجنسين -7
ف:  86لجزء األتبر من العمالة )ا يشتلنعلى الرغم من أن النساء و . متفشيةاألبوية التقليدية  اتيالسلوت تزال

ف:  23) ف: صفوفهن وارتفاع معدالت األمية تعليمهنمستويات  إلى جانب تدن:، ف: قطاع الزراعةالمائة( 
 وسيطرتهنإلى األسواق  ووصولهن هنمهاراتية محدودمع  أنهن محصورات ف: زراعة التفاف المائة(، إال

 على األراض:. 

وُتعد . 22.7العمر هو ، ومتوسط سنة 20ف: المائة من الستان عن  50أتثر من تقل أعمار  شباب.ال -8
وتنتشر . أتثر حضريةتنتشر ف: المناطق المشتلة  وه:ف: المائة(  4.1بطالة الشباب منخفضة نسبيا  )

ف:  75) يتابعون دراستهمالشباب الذين ال يزالون  وسطف: المائة( أساس ا  37نشاط الشباب ) نسب عدم
القطاع يتميز  رغم أن ثلثا الشباب العاملين ف: الزراعة وينشطف: المائة(.  16أسرهم ) يرعونو المائة( أ

 ظروف العمل.تردي و  اإليرادات وتدن:بانخفاض اإلنتاجية 

زال التقزم ي، وما ن الخامسة من سوء التغذية المزمنف: المائة من األطفال دون س 38يعان: قرابة  التغذية. -9
ر تعان: من ف: المائة من األس 19تشير التقديرات الرسمية إلى أن و يمثل مصدر قلق تبير للصحة العامة. 

لدخول الريفية، والحصول على ف: تثير من األحيان بعدم استقرار اذلك رتبط يانعدام األمن الغذائ:، و 
لى إصول و من ال يحد، مما الموسمية تهاالمحاصيل وندر  تلفمثل  وعوامل ،الماشية وامتالكاألراض:، 

 .األغذية

 األساس المنطقي النخراط الصندوق

لجفاف شديد زاد من التحديات الت: يواجهها المزارعون فيما يتعلق  2016عام الشرقية  المحافظةتعرضت  -11
األراض: وفقدان خصوبة التربة وعدم تفاية مشارتة المزارعين ف: تخطيط التنمية  الطلب على بضغط

، وتان على من انعدام األمن الغذائ: :يعان  المحافظةأسرة ف:  47 000أتثر من  أصبحوبهذا الريفية. 
 والمياه للماشية ف: المناطق المتضررة.للستان الغذائية  المعونةحتومة رواندا توفير 

تخدام موارد المياه استراتيجيتها للتخفيف من التوارث الت: يسببها الجفاف من خالل تحسين اس إلى جانب -11
لري واإلدارة المتتاملة لمستجمعات اجديد حول مشروع ، طلبت الحتومة من الصندوق صياغة غير المستغلة

 مقاطعة تايونزا األتثر تضررا. ليغط: المياه
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ا إلى تجربة هذا سيستند -12  ُانجزالذي مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه ف: تيريه:  المشروع أيض 
ف: المائة  54من  وسط الستان مستويات الفقرانتشار ساعد على خفض والذي ، مجاورة مقاطعةمؤخر ا ف: 

 .2016إلى  2008ف: المائة ف: الفترة من  37إلى 

 الدروس المستفادة – باء
مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه نقاط القوة والدروس المستفادة من  علىتصميم المشروع  يبن: -13

ومشروع مساندة ، مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات ة:الجاري المشاريعمن و ف: تيريه: 
 ، وه: تالتال::ف: رواندا األلبان صناعة مشروع تنميةو  ،أنشطة األعمال الزراعية وما بعد الحصاد

ساهم الترتيز على مقاطعة واحدة ف: الدور الفعال لموظف: الحتومة المحلية على مختلف  (أ )
 المستويات اإلدارية.

يتمثل العنصر األساس: لضمان استدامة إدارة مستجمعات المياه ف: النهج المتتامل والتشارت:  (ب )
ت مستخدم: تعزيز منظما وتفلمستجمعات. هذه الالمستخدم ف: إعداد وتنفيذ ورصد خطط إدارة 

 .لها واإلدارة التافية للبنية التحتية المحل: المجتمع امتالكمياه الري وغيرها من الهياتل الالمرتزية 

من العوامل الرئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين  االبتتارية والنُهجتعد الشراتات االستراتيجية  (ج )
 النخراطف: رواندا شريت ا مهم ا  شبابلل منتدى األعمال الزراعية ويمثلالشباب ف: الزراعة.  وانخراط

ف: رواندا ف:  التعلم العمل: بشأن قضايا التمايز بين الجنسينساهم نظام و الشباب ف: الزراعة. 
لى الفرص االقتصادية وعمليات صنع إصول و ال ما يخصفي الذتور واإلناثزيادة تتافؤ الفرص بين 

 ء العمل.اعبأ وتقاسمالقرار 

يذ ، والمسؤولة عن تنفُاختير موظفوها على أساس تنافس: الت: حدةاالو  اتوحدة تنفيذ المشروع تمتن (د )
ف: الوقت  وتقديم مصروفاتهللمشروع  االستهالل السريعمن ، المشروعات الممولة من الصندوق

 المناسب.

 وصف المشروع - ثانيا
 تهدفةوالمجموعة المس دخل الجغرافيةتالمنطقة أهداف المشروع و  – ألف
رواندا.  ف:الشرقية المعرضة للجفاف  المحافظةالهدف العام للمشروع هو المساهمة ف: الحد من الفقر ف:  -14

أسرة ريفية وتعزيز قدرتها على  50 000دخل لو  ألمن الغذائ:لمستدام التحسين اليتمثل الهدف اإلنمائ: ف: و 
 المناخ. الصمود ف: وجه تغير

هو أن المرحلة األولى  المتدرجلنهج وراء هذا ااألساس المنطق: و على مرحلتين متميزتين.  المشروع سُينفذ -15
معالجة القضايا  بشأنحتومة رواندا الذي قدمته ما يل:: االستجابة للطلب العاجل م من المشروع ستمتن

والتحقق من جتماع: األثر البيئ: واالوتقديرات دراسة الجدوى  إجراءمتعلقة بالجفاف ف: أسرع وقت ممتن؛ ال
المرحلة الثانية من األعمال الزراعية ف:  تنميةودعم  على نحو واسع تنميتهالري قبل  مخططاتصحة 
 .المشروع

، قطاع ا 12من إجمال: و الشرقية لرواندا.  المحافظةه: مقاطعة تايونزا ف:  من المشروع المنطقة المستهدفة -16
 ،وموراما ،وتاباروندو ،وتاباري ،اهين:غ :وه: ،للجفاف سيستهدف المشروع القطاعات الثمانية المعرضة

إلى جانب ، نسبي ا بارتفاع درجة حرارتهاهذه المناطق وتتسم وروينتوافو.  ،ونديجو ،ومويري ،وموروندي
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سنوي ا.  ليمترمي 900 التساقطات فيها متوسطيبلغ الت:  مقارنة بباق: البالد فيهاتساقط األمطار  محدودية
، ولتن هناك العام خاللتقريب ا  الجفافأشهر  جميع طيلةندرة المياه يتعلق بتواجه األسر تحدي ا خطير ا و 

 همنشاطالثة أرباع مجموع الستان النشطين، تشتل الزراعة بالنسبة ألتثر من ثو الري.  لتنميةإمتانية تبيرة 
 .دخلهماالقتصادي الرئيس: ومصدر 

 برنامج فئات ضمن والت: تعان: من انعدام األمن الغذائ:الفقيرة  سيستهدف المشروع األسر الريفية -17
Ubudehe  منزال  أو ال يمتنها دفع األسر الت: ال تملك  - 1التالية من نظام التصنيف الوطن: للثروة: الفئة

 ؛، وبالتاد تستطيع تحمل تتاليف األدوات والمالبس المنزلية األساسيةوتعان: من سوء التغذية، اإليجار
والذين يحصلون على الغذاء  مستنأولئك الذين لديهم مستن خاص بهم أو قادرين على استئجار  - 2 الفئة
أولئك الذين  - 3الفئة ادرا  ما لديهم وظائف بدوام تامل؛ ولتن ن الغير لدىر ف: الغالب من العمل واألج

تعترف و يمتن بيعه.  من المحاصيل إنتاج فائضبون الذين يتجاوزون زراعة التفاف لديهم وظيفة والمزارع
 أشداستراتيجية االستهداف بالطبيعة غير المتجانسة للمجموعة المستهدفة وتتضمن تدابير محددة الستهداف 

 والنساء والشباب. الستان فقرا

 واألنشطة المكونات/النتائج - باء
 مرحلة الثانية منه على مدىتُنفذ ال، ومن المتوقع أن لسنتين ونصف المشروعالمرحلة األولى من متد ست -18

لعمليتين ستخضع المرحلتان و تنفيذ المشروع. لفترة تسنوات  6 وهو ما يساوي، ثالث سنوات ونصف
 المجلس التنفيذي إلى المرحلة الثانية من المشروع حيث ستقدم، تمويلالموافقة و ال منفصلتين فيما يخص

 .22للشروط المحددة ف: الفقرة  االستيفاء التامبعد  اليوافق عليه

المرحلة  بشأنالمعلومات التفصيلية فقط  تُقدم ، ولتنالمشروع بالتامل ف: هذا التقرير ُيعرض، فيما يل: -19
 للموافقة عليها.األولى منه 

 متونين: يضم المشروع ف: مرحلته األولى -21

ف: إعادة تأهيل مستجمعات ، الجفاف الصمود في وجه، تعزيز القدرة على لفالمكون أ رسيستثم (1)
نشاء مؤسسات فعالة إلدارة ،ومياه الماشية المنزلية لمياهالخاصة باالمياه وتنمية البنية التحتية  هذه  وا 

هذه األنشطة. أثناء عملية تنفيذ جتماعية البيئية واالدارة لإلمحددة سيتم إعداد خطط و البنية التحتية. 
ألربعة مخططات ري محتملة ف: وتقديرات األثر البيئ: واالجتماع: دراسات الجدوى  وسُتجرى

الري  مخططاتل خط أنابيب إلنشاءهتتار  5 000دراسة  ستجري، باإلضافة إلى ذلكو المقاطعة. 
 الجاهزة لالستثمار.

 والتنظيم:خدمات الدعم المؤسس:  ،التطوير المؤسسي وتنسيق المشاريع، اءالمكون بيوفر س (2)
بناء قدرات  (1)تشمل التدخالت الرئيسية ما يل:: و زمة لتنفيذ المتونين التقنيين أعاله. واإلداري الال

على الصعيدين المحل: دة حاالو  اتوحدة تنفيذ المشروعف: إطار ين يعملون الذموظف: التنفيذ 
األولوية لفرص دعم تطوير  عطىوستُ والشباب.  ينالجنسبين  التمايز منظورتعميم  (2)؛ والوطن:

 المتعلقة بتدخالت المشروع. الوطنية أو اللوائحتنفيذ السياسات واالستراتيجيات و/و 
فرص تحسين  (1)فيما يل::  المرحلة األولى من المشروعتتمثل النتائج والمخرجات الرئيسية المتوقعة ف:  -21

ا على األراض: و  11 250حصول  جعل مساحة ( 2)؛ المياه ألغراض اإلنتاجفرص الوصول إلى شخص 
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 وهو ما سيفيد، لمناخا القدرة على الصمود ف: وجه تغيرخاضعة إلدارة هتتار من األراض:  1 400
ف: المناطق واآلبار(  مياه األوديةمن أعمال البنية التحتية )خزانات وحدة  35 تشييد (3)؛ شخص 21 000

خط أنابيب جاهز ب مرفوقة، هتتار 2 275 لمساحة جاهزة لالستثمارالري المخططات وضع  (4)؛ البعلية
عية إلدارة المستدامة للموارد الطبيف: مجال امجموعة  49 دعم (5)؛ هتتار 5 000لالستثمار يبلغ حوال: 
 أو تفعيل السياسات الوطنية ذات الصلة.و/ وضعالمساهمة ف:  (6) ؛المناختغير والمخاطر ذات الصلة ب

 :ُوضعت المحفزات التالية تشروط، منه الثانيةالمرحلة األولى من المشروع إلى المرحلة  لالنتقال من -22

من الناحية المالية واالقتصادية والبيئية  المجدية والمستدامةمخططات الري يد دراسات الجدوى لتحد (أ )
 واالجتماعية.

وتقديرات األثر البيئ: واالجتماع: الستعراض مرض فيما يخص دراسات الجدوى طرف ثالث  إجراء (ب )
 . نعادة التوطيإلعمل الوخطط 

مستوى  علىتقديرات األثر البيئ: واالجتماع: وخطط العمل المتعلقة بإعادة التوطين التشف عن  (ج )
يوم ا على  120لصندوق لمدة ل والموقع اإللتترون: الوطن: اإللتترون: قعالمجتمع المحل: وعلى المو 

 األقل.

وأنشطة خطط العمل المتعلقة بإعادة التوطين التزام بتنفيذ تقديمها ميزانية و الحتومة رواندا توفير  (د )
 .تقديرات األثر البيئ: واالجتماع:األخرى الت: حددتها إلدارة البيئية واالجتماعية اخطط 

 .المرحلة األولى منهتضمين نتائج من أجل  تقرير تصميم المشروع ودليل تنفيذهمراجعة   (ه )

اإلدارة العليا للصندوق ما إذا  ستقيم، لمجلس التنفيذيليوافق عليها ا المرحلة الثانية من المشروعقبل تقديم  -23
 تانت الشروط قد استوفيت بالتامل.

ما م إضاف:،، والت: سيتم تطويرها بشتل المرحلة الثانية من المشروعالمتونات واألنشطة المتوقعة ف:  تتمثل -24
 :يل:

ف:  مناخياالزراعة الذتية  ،الجفاف الصمود في وجهتعزيز القدرة على  ،لفالمكون أسيدعم  (1)
نظام و ، فضال  عن الممارسات التغذوية من خالل مدارس المزارعين الحقليةاألراض: المروية والبعلية 

االستثمار ف: تطوير البنية  هذا المتون وسيشمل. التعلم العمل: بشأن قضايا التمايز بين الجنسين
 المستنقعات. واستصالحالتحتية للري 

وريادة األعمال  التنظيم ف: مهارات المزارعين، ، دعم تطوير األعمال الزراعيةاءلمكون باسيعزز  (2)
التخزين بعد تتنولوجيات و  ،( تشجيع الميتنة2؛ )تجارية ة( تنمية الزراعة تمهار 1من خالل: )

 .السابقة والالحقة( دعم الروابط 3) ؛لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرةوالري المصممة  الحصاد

، دعم المشروع تما هو موضح ف: التطوير المؤسسي وتنسيق المشروع ،جيمالمكون سيواصل  (3)
 .المرحلة األولى من المشروع

 وصول( تحسين 1ما يل:: ) من المشروع ةإنجاز المرحلة الثانيتشمل النتائج الرئيسية المتوقعة عند  -25
؛ ألغراض اإلنتاج المائيةالوصول إلى المياه والمسطحات األراض: والغابات و  إلىشخص  225 000

 5 350 جعل (3؛ )لبنية التحتية المتعلقة بالمياهل خاضعةهتتار من األراض: الزراعية  2 275 جعل (2)
؛ ناخلما القدرة على الصمود ف: وجه تغيرممارسات و دارة إل خاضعةهتتارا  من األراض: الزراعية 

اإلدارة المستدامة للموارد  من أجل قدرتهازيادة  إلى جانبمؤسسة إلدارة البنية التحتية  55 إنشاء (4)
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، للتتنولوجيات ( تعزيز استخدام المزارعين، بما ف: ذلك الشباب5الطبيعية والمخاطر المرتبطة بالمناخ؛ )
( زيادة الفوائد 6)؛ أصحاب الحيازات الصغيرةلزراعة خصيصا والمعدات والبنية التحتية المصممة 

 المشارتة ف: السوق. خالل االقتصادية للمزارعين من

 نظرية التغيير -جيم 

الماشية ف: ومربو  المزارعونالذي يواجهه  الوضعإلى  للمرحلة األولى من المشروعتستند نظرية التغيير  -26
؛ ( الضغط الستان:2) المناخ؛( تغير 1ما يل:: ) الت: جرى تحديدهاتشمل المشتالت و المنطقة المستهدفة. 

مشاريع  محدودية عدد( 5؛ )التفافالمحاصيل ف: زراعة  تلف( 4) وتوافرها؛( محدودية تخزين المياه 3)
( ضعف القدرات 7؛ )زارعين ف: تخطيط التنمية الريفية( عدم تفاية مشارتة الم6؛ )الري الجاهزة لالستثمار

 والتنظيمية لموظف: المقاطعة. التقنية

، الماشية ونفوق، بين مستخدم: المياه ونشوء نزاعات، ات المياهإلى تدهور مستجمع هذه العواملتؤدي  -27
 بامتالكاالستثمار ف: الري، وضعف الشعور بالمسؤولية/ ومحدودية، وظهور احتياجات طارئة من األغذية

 سق لدعم تنفيذ المشروع.تواالفتقار إلى نهج م ،الموارد الطبيعية

بزيادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة يقوم  أن ف:نظرية التغيير للمرحلة األولى من المشروع تتمثل  -28
تفترض و القطاع. خالت المرتزة على مستوى المقاطعة/من خالل التدبشتل مستدام أمنهم الغذائ: ودخلهم 

معات المياه الذي لمتتاملة لمستج، إلى جانب نهج اإلدارة البنية التحتيةل امتالك المستفيدينأن  نظرية التغيير
تغير ، سيضمن اإلدارة المناسبة للموارد الطبيعية وزيادة السيطرة على المخاطر المتعلقة باعتمده المشروع

 المناخ ف: المناطق المستهدفة.

 المواءمة والملكية والشراكات –دال 
 2050ورؤية  2020ف: رؤية  لواردةوا سيساهم المشروع ف: تحقيق األهداف اإلنمائية طويلة األجل لرواندا -29

قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وموجه  منخفض الدخل تحويل البلد من اقتصادمن أجل 
وتندرج . 2035 عام بحلول االقتصاد متوسط الدخل من الشريحة العلياوضع اتتسابه لنحو الخدمات مع 

ندا المتوسطة األجل لتحقيق ذلك ف: االستراتيجية الثانية للتنمية االقتصادية والحد من روا حتومةاستراتيجية 
-2016مع أهداف وغايات اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة  بصورة تاملةيتماشى المشروع و الفقر. 
سياسات مع و  ،2024-2019من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة المشروع الجديد مع ، و 2025

 الصندوق واستراتيجياته وخطط عمله.

مباشر ف: تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما  على نحو المشروعساهم يبشتل عام، س -31
هدف  ؛الجوع( على التام القضاء) 2 هدف التنمية المستدامة ؛فقر( القضاء على) 1هدف التنمية المستدامة 

 (؛والنمو االقتصادي الالئق)العمل  8 هدف التنمية المستدامة ؛)المساواة بين الجنسين( 5 التنمية المستدامة
العمل  ) 13 هدف التنمية المستدامة ؛(األساسية والهياتلناعة واالبتتار )الص 9 هدف التنمية المستدامة

 (.ف: البر)الحياة  15 هدف التنمية المستدامة ؛(:المناخ
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: أو الوتاالت المنفذة األخرى العاملة ف للجهات الشريتةتنفيذ المشروع على البرامج واألنشطة الحالية  سيبن: -31
، بما ف: ذلك البنك الدول: ومنظمة األغذية والزراعة واالتحاد األوروب:. نفس القطاع أو الموقع الجغراف:

وزارة الزراعة والموارد  ن المشروع ف:الت: يمتنها التنسيق مع المرحلة األولى م وتتمثل الجهات الشريتة
 الممولة منالجارية  القطرية والمشاريع ف: رواندا تنمية القدرات وخدمات التوظيف ومجلسالحيوانية 
 الصندوق.

 تكاليف المشروع وتمويله وفوائده - هاء
 في مرحلته األولى تكاليف المشروع

 بحدود، والسعريةما ف: ذلك الطوارئ المادية ، بمرحلته األولىتقدر التتلفة اإلجمالية للمشروع ف:  -32
تتاليف  ه: أمريت: مليون دوالر 23.62 حيث ،(روانديمليار فرنك  22.2مليون دوالر أمريت: ) 24.73

التتاليف حسب وتقسم للطوارئ المادية والسعرية.  مخصصة مبالغه: مليون دوالر أمريت:  1.11أساسية و
 مليون دوالر 21.32، الجفاف الصمود ف: وجه( تعزيز القدرة على 1: )على النحو التال:متون المشروع 

ف:  13.8مليون دوالر أمريت: ) 3.41، التطوير المؤسس: وتنسيق المشاريع( 2؛ )ف: المائة( 86.2) امريت:
 .المائة(

، إعادة 1-"بموجب المتون ألف، تعزيز القدرة على الصمود ف: وجه الجفاف، فإن المتون الفرع: ألف -33
تأهيل مستجمعات المياه وحمايتها، يعتبر جزئيا تتمويل للمناخ. وبذلك فإن إجمال: المبلغ المخصص من 

، بما يمثل 2دوالر أمريت: 8 263 396الصندوق تتمويل لمناخ لهذا المشروع، والذي احتسب أساسا بحدود 
 .ف: المائة من المبلغ اإلجمال: للمشروع 46.4

 1الجدول 
 وجهة التمويل )والمكون الفرعي( المشروع بحسب المكونرنامج/البتكاليف 

 الدوالرات األمريتية( بآالف)

                                                      
حسب المنهجيات الت: تتبعها المصارف اإلنمائية متعددة األطراف لتتبع التمويل المخصص للتأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره،  2

 ليف المدرجة ف: هذه الوثيقة.وشريطة خضوعها لجداول وضع التتا

 المتون
 المجموع الحتومة قرض الصندوق المستفيدون

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ
         ألف. تعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف

 42.6 527.6 10 18.6 956.4 1 66.9 044.2 7 14.5 527.1 1 وحمايتهاه إعادة تأهيل مستجمعات الميا -1

 40.0 891.1 9 27.4 961.4 2 70.1 929.6 6 - - تنمية الري -2

 1.3 328.5 18.0 59.1 82.0 269.3 - - إنشاء مؤسسات إلدارة البنية التحتية -3

 2.3 575.0 18.0 103.5 82.0 471.5 - - إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية   -4

تعزيز القدرة على الصمود في وجه :  المجموع الفرعي
 86.2 322.1 21 23.8 084.4 5 69.0 714.7 14 7.2 527.1 1 الجفاف

         باء. التطوير المؤسسي وتنسيق المشاريع

 1.1 277.1 18.0 49.9 82.0 227.2 - - الدعم المؤسس: -1

 12.7 134.9 3 9.1 285.7 90.9 849.2 2 - - إدارة المشروع وتنسيقه  -2

 13.8 412.0 3 9.8 335.5 90.2 076.4 3 - - المؤسسي وتنسيق المشاريعالتطوير  :المجموع الفرعي

 100.0 734.1 24 21.9 416.0 5 71.9 791.1 17 6.2 527.1 1 المجموع
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 2الجدول 
 وجهة التمويل اإلنفاقالمشروع حسب فئة البرنامج/تكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية( 

 فئة اإلنفاق

 المجموع الحتومة قرض الصندوق المستفيدون
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 12.6 127.0 3 20.0 625.4 80.0 501.6 2 - - لمعدات والموادا -1

 30.1 432.9 7 18.0 337.9 1 61.5 567.9 4 20.5 527.1 1 األشغال -2

 1.0 238.8 20.0 47.8 80.0 191.0 - - المرتبات -3

 44.7 060.8 11 28.7 172.0 3 71.3 888.8 7 - - خدمات استشارية وغير استشارية -4

 4.2 042.2 1 18.0 187.6 82.0 854.6 - - التدريب وحلقات العمل -5

 - - - - - - - - المنح واإلعانات -6

 6.4 580.6 1 - 0.0 100.0 580.6 1 - - المرتبات والعالوات -7

 1.0 251.9 18.0 45.3 82.0 206.6 - - التتاليف التشغيلية -8

 100.0 734.1 24 21.9 416.0 5 71.9 791.1 17 6.2 527.1 1 المجموع
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 3الجدول 
 وسنة المشروع المشروع بحسب المكونالبرنامج/تكاليف 

 الدوالرات األمريتية( بآالف)

 المكون/المكون الفرعي

 المجموع 2022 2021 2020 2019

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

          ألف. تعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف

 902.6 9  - 22.5 719.0 1 46.4 043.6 5 54.3 140.0 3 إعادة تأهيل مستجمعات المياه -1

 538.9 9  - 55.1 208.0 4 38.7 210.9 4 19.4 120.0 1 تنمية الري -2

 319.9 0.9 4.0 1.0 77.3 0.9 94.6 2.5 144.1 إنشاء مؤسسات إلدارة البنية التحتية -3

 554.1 - - 2.7 203.4 3.2 350.7 - - إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية   -4

المجموع الفرعي لتعزيز القدرة على الصمود في وجه 
 315.5 20 0.9 4.0 81.3 207.7 6 89.2 699.8 9 76.2 404.1 4 الجفاف

          باء. التطوير المؤسسي وتنسيق المشاريع

 265.4 16.2 71.0 1.1 81.0 0.6 64.7 0.8 48.7 الدعم المؤسس: -1

 034.5 3 76.2 333.6 11.7 893.7 5.9 641.1 20.2 166.0 1 إدارة المشروع وتنسيقه  -2

 299.9 3 92.4 404.6 12.8 974.7 6.5 705.9 21.0 214.8 1 المشاريعللتطوير المؤسسي وتنسيق المجموع الفرعي 

 615.5 23 93.3 408.6 94.0 182.4 7 95.7 405.6 10 97.2 618.8 5 مجموع التكاليف األساسية

 334.0 - - 1.1 86.0 1.4 151.0 1.8 107.0 الطوارئ المادية

          التضخم   

 895.0 12.5 54.9 5.9 449.3 3.1 334.1 1.0 56.8 المحل:       

 374.9 1.8 7.8 2.2 172.1 1.5 164.5 0.5 30.4 األجنب:       

 269.9 1 14.3 62.7 8.1 621.4 4.6 498.6 1.5 87.2 المجموع الفرعي للتضخم

 (495.2) 7.6- (33.4) (3.3) (252.1) (1.7) (179.8) (0.5) (29.9) انخفاض قيمة العملة   

 774.7 6.7 29.3 4.8 369.3 2.9 318.8 1.0 57.3 للطوارئ السعريةالمجموع الفرعي 

 734.1 24 100.0 437.9 100.0 637.6 7 100.0 875.4 10 100.0 783.1 5 مجموع تكاليف المشروع

 234.9 4  - 34.2 - 250.3 1 - 906.1 1 - 044.0 1 الضرائب   

 361.0 12 - 117.0 - 559.5 3 - 611.7 5 - 072.9 3 أسعار الصرف   

 

 المشروع /المشاركة في تمويلتمويلوتخطيط استراتيجية 
ف:  71.9مليون دوالر أمريت: ) 17.8 للمرحلة األولى من المشروعالصندوق  المقدم من قرضاليعادل  -34

ف: المائة( ف: شتل إعفاءات  21.9) أمريت: مليون دوالر 5.42ستساهم حتومة رواندا بمبلغ و المائة(. 
مليون دوالر أمريت:  1.53؛ وسيساهم المستفيدون بما مجموعه الري بشأن مخططاتضريبية واستشارات 

مليون  59حوال: ب المرحلة الثانية من المشروعتتاليف  روتقد  . المائة( ف: شتل أعمال يقومون بهاف:  6.2)
( 1بواسطة: ) ُتمول المرحلة الثانية من المشروعأن  توقعويُ (. روانديمليار فرنك  53دوالر أمريت: )

وقت  المعمول بها، بموجب شروط التمويل :مليون دوالر أمريت 26 يقدم مبلغا بحدودس، الذي الصندوق
 ،المنظمة الدولية للتاتاو (3؛ )دوالر أمريت: 322 000 الذي سيقدم مبلغ ،( القطاع الخاص2؛ )الموافقة

ر أمريت: ماليين دوال 9ما مجموعه  الت: ستقدم، ( حتومة رواندا4) ؛دوالر أمريت: 246 000 الت: ستقدم
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مليون دوالر  22ما مجموعه الذين سيقدمون ، المشارتين ف: التمويل( 5؛ )ف: شتل إعفاءات ضريبية
 مليون دوالر أمريت:. 2 الذين سيقدمون ،نيالمستفيد( 6؛ )أمريت:

 ،التنمية األفريق:ومصرف ، تعاون الدول:الوتالة التورية لل وخاصة، اإلنمائيينأبدى العديد من الشرتاء  -35
المرحلة ، اهتمامهم بتمويل االتحاد األوروب:فضال عن  ،والحتومة اإلسبانية ،وصندوق أوبك للتنمية الدولية

ذا لم يتن و . ع:تقديرات األثر البيئ: واالجتماو  دراسة الجدوىبمجرد التشف عن نتائج  الثانية من المشروع ا 
التجديد الثان: عشر لموارد الحصول على الموارد ف: إطار  فإنه يمتن، مستوى التمويل المشترك تافيا  

إلجراءات الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي الحقا ورهنا با)بموجب شروط التمويل الت: ستحدد  الصندوق
 الالحقة(.

 المصروفات
ض من تلق: حصيلة القر  بخصوصبالدوالر األمريت: ف: بنك رواندا الوطن:  معينسيتم فتح حساب  -36

وتنمية الموارد  حت إشراف مجلس الزراعةهذا الحساب ت الواحدة اتوحدة تنفيذ المشروعستدير و الصندوق. 
ا فتح حساب تشغيل: للمشروع ف: بنك رواو ، وفق ا إلجراءات حتومة رواندا. ف: رواندا الحيوانية ندا سيتم أيض 
ولتن لن يتم إخضاعهما  بنظام متتامل لمعلومات اإلدارة الماليةهذين الحسابين ربط  وسيجريالوطن:. 

، لنسبة للمعامالت بالعملة المحليةباف. الوحيدحساب الخزانة إطار لمتطلبات الرصيد الصفري اليومية ف: 
التدريب عامالت بالدوالر األمريت: والسفر/، أما بالنسبة للمبالفرنك الروانديسيتم استخدام الحساب التشغيل: 

 .المعينمن المحاسب العام لسحب الدوالر األمريت: من الحساب  لتمس تخويل صالحيةسيُ ، خارج البالد

 ملخص الفوائد والتحليل االقتصادي
ا أن المشروع سيتون مُ للمرحلة األولى يوضح التحليل االقتصادي والمال:  -37 عائد المعدل حيث سيبلغ ربح 

مليون دوالر أمريت: بمعدل خصم  1.7 وصاف: القيمة الحاليةف: المائة  15.74داخل: القتصادي الا
لمرحلة األولى من المشروع حساسية أن الربحية االقتصادية لـيوضح تحليل الو ف: المائة.  12اقتصادي قدره 

ف: المائة  21بنسبة ه ف: المائة، أو انخفضت فوائد 26مرضية حتى لو زادت تتاليف المشروع بنسبة  ستظل
نتاج الزراع: وقيمة تحسين االقتصادية من زيادة قيمة اإل الفوائدستمد تُ و عامين. ل تأخر تحقيق الفوائدأو 

او لماشية. المياه الموجهة للى المياه لالستخدامات المنزلية و إصول و فرص ال تحسين  تشمل الفوائد أيض 
 والتحتم ف: تقلصقدرات المجتمع المحل: المترتبة على بناء  الجانبية ر، واآلثاوالتغذية الظروف المعيشية

 مساحة األرض نتيجة لمتافحة تآتل التربة.

ماليا  لألسر  تينمربح المرحلتين األولى والثانية من المشروعيوضح التحليل االقتصادي والمال: العام أن  -38
 20للمزارعين بين بالنسبة داخل: المال: العائد المعدل  حيث سيتراوح، يفية العاملة ف: اإلنتاج الزراع:الر 
 المرحلة األولىحقق التحليل االقتصادي والمال: للمشروع بأتمله )وينظام اإلنتاج.  حسبف: المائة  27و
ة ف: المائة وصاف: القيم 19.32بلغ معدل العائد الداخل: االقتصادي ي، حيث ( نتائج مرضيةالمرحلة الثانيةو 

 ف: المائة. 12 قدره مليون دوالر أمريت: بمعدل خصم اقتصادي 12.5الحالية 

 استراتيجية الخروج من المشروع واستدامته
تنفيذ المشروع ب وسيقوم مجلس الزراعة ف: روانداوسائل.  عدة سيتم ضمان استدامة فوائد المشروع من خالل -39

الحتومية  التيانات وُتعد ف: أقرب وقت ممتن. فيه القطاع الخاص وسينخرطمن خالل فرق المقاطعة. 
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 تدخالت المشروع وستخضعالمشروع.  إنجازاستيعاب أنشطة الدعم بعد  سيتون بمقدورهاهياتل دائمة 
 هذه التدخالت على تشغيل ف: المشروع وستتلقى التدريبالت: ستشارك منذ البداية  يةمنظمات المجتمعلل

دارتها.  وا 

 المخاطر -ثالثا 
 منهاتخفيف التدابير و  المشروع مخاطر – ألف

 .منها فيما يخص المرحلة األولى من المشروعفيما يل: تفاصيل المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف يرد  -41

 4الجدول 

 تدابير التخفيف المخاطر الرئيسية

تواجه رواندا تزايد اآلثار المترتبة على تغير المناخ تما 
 تعزيز القدرة على الصمود ف: وجه الجفاف هو جزء رئيس: من المشروع. .الطويلةيتضح ذلك من فترات الجفاف 

 دراسة الجدوى/تقديرات األثر البيئ: واالجتماع:وجدت 
رحة غير قابلة أن بعض مواقع الري الستة المقت

 غير مناسبة.//غير مجديةللتطبيق

سيقوم المشروع ف: مرحلته األولى بإجراء دراسة الجدوى/تقديرات األثر البيئ: 
واالجتماع: لستة من مخططات الري المحتملة وستنفذ هذه الدراسة والتقديرات إلعداد 

 الري الجاهزة لالستثمار. مخططاتهتتار من  5 000خط أنابيب لحوال: 

سيتم تعزيز و لماشية. جل األستؤدي االستثمارات إلى زيادة تخزين المياه وحفر اآلبار  التنافس بين مستخدم: المياه ف: أوقات الندرة.
 المياه لدعم اإلدارة المشترتة لموارد المياه المحدودة.مستجمعات لجان إدارة 

قضايا حيازة األراض: ونشوء نزاعات مع الستان 
الريفين الذين ال يمتلتون األراض:، بما ف: ذلك 

 أصحاب المواش:.

سُتجرى المسوحات العقارية وسيتم إعداد خطط اإلدارة االجتماعية بالتشاور مع 
عنها محلي ا. وسُتجري مشاورات ف:  وسُيفصحاألشخاص المتضررين من المشروع 

الوقت المناسب مع مرب: الماشية لضمان الوصول إلى أراض: الرع:. وستحدد 
 بغية إثراء منها لتخفيفالمحددة لير تدابالتقديرات األثر البيئ: واالجتماع: المخاطر و 

 استراتيجية المشروع.

 

 االجتماعيةو ة يالبيئفئة المخاطر  –باء 
وعلى الرغم من ذلك . على أنها من الدرجة ألففئة المخاطر البيئية واالجتماعية األولية للمشروع ُتصنف  -41

، نظر ا ألن التدخالت ترتز على الدراسات باءضمن الفئة  المرحلة األولى من المشروعأنشطة  ُتصنف
وستشمل المرحلة وأنشطة التخطيط.  ،واإلدارة المتتاملة لمستجمعات المياه ،الري لمخططاتالتحضيرية 

 ما يفوق مساحة، وتطوير البنية التحتية للري )المياه وتخزينها تجميعاستثمارات ف:  الثانية من المشروع
 .لفأ ضمن الدرجةت الت: يمتن تصنيفها المستنقعا وتنمية ،هتتار( 100

 تصنيف مخاطر تغير المناخ –جيم 
إطار اإلدارة  ضمنالمناخ  تغير تحليل مخاطر ويدخل. االمناخ مرتفعتغير التصنيف األول: لمخاطر يعد  -42

 المناختغير مخاطر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  ويبرز. جل المشروعأل ُانشأالبيئية واالجتماعية الذي 
لمراحل األولية من المناخ ف: ا تغير تحليل متعمق لمخاطر وسُيجرىواآلثار المحتملة.  قليماإلالرئيسية ف: 
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ير محددة للتتيف مع تغير المناخ تداب وضعسيؤدي التحليل إلى و أي استثمارات.  إطالق قبل تنفيذ المشروع
 .ف: وجهه عيةالزرا واألنظمةالمستفيدين المستهدفين  صمودزيادة من أجل 

 القدرة على تحمل الديون –دال 
 2017وأوائل عام  2016ظل ف: عام نموها  أن إالالمعايير التاريخية،  أدنى منأن رواندا من رغم على  -43

 وف: آخرف: المائة.  5.2 نسبة ب 2017معدل النمو ف: عام  ُقدر، حيث باإلقليمدول  بباق:مقارنة  قوي  
منخفضا فيما  اخطر  تواجهرواندا بأنها  ُقيمت، حول القدرة على تحمل الديوندول: تحليل لصندوق النقد ال

والت: من  3،تيسيريةلرواندا ف: معظمها من قروض تتتون حافظة الديون الخارجية و ن. الدي يخص إجهاد
 المتوقع أن تستمر تمصدر رئيس: لتمويل المشاريع العامة.

 التنفيذ - رابعا
 اإلطار التنظيمي – ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

 والمواردوزارة الزراعة تحت رعاية  الذي يوجد ه: مجلس الزراعة ف: رواندالمشروع لوتالة الرائدة الستتون  -44
مسؤولة عن التنفيذ.  التابعة لمجلس الزراعة ف: رواندا، حدة،االو  اتوستتون وحدة تنفيذ المشروع. الحيوانية

لجنة  وستُنشأتنفيذها على المستويين المرتزي والمحل:.  سيجريستشرف وتنسق أنشطة المشروع الت: و 
أو أي شخص آخر يسميه،  ،لوزارة الزراعة والموارد الحيوانيةاألمين الدائم  الت: يرأسهاتوجيهية للمشروع، 

تما سيشارك ف: رئاستها المدير العام لمجلس الزراعة ف: رواندا، وتتأل ف من رئيس الخدمات المؤسسية ف: 
جلس وممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة المباشرة بتحقيق غايات هذا المشروع وهدفه الم

 إلشراف على المشروع.ل -اإلنمائ:، بما ف: ذلك وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

للمشروع ف: مرحلته اإلدارة اليومية مسؤولية مجلس الزراعة ف: رواندا سيضع ، على مستوى المقاطعة -45
 مشروع ف: مقاطعة تايونزا.التنسيق ل المقاطعة وحدةعلى عاتق  األولى

مجلس الزراعة ف: ، بما ف: ذلك التنفيذشرتاء من خالل مقدم: الخدمات و  أساسامتونات المشروع  ستُنفذ -46
 تفاهم.المستندة إلى األداء أو مذترات القابلة للتجديد العقود الالعقود والشراتات إلى  وسيعتمد إرساء. رواندا

 والتسيير والتوريداإلدارة المالية 

دارة لإلإلى أن رواندا بلد منخفض المخاطر ولديه أنظمة  اإلدارة المالية. يشير تقييم مخاطر اإلدارة المالية -47
، مما نظمة حتومة روانداعلى أ لإلدارة الماليةيعتمد التنفيذ المقترح و . تتسم بالقوة مالية وضوابط داخليةال

 صندوق اإلضافية.من متطلبات ال يقلص

األنظمة  الواحدة اتوحدة تنفيذ المشروعوالسياسات واإلجراءات المحاسبية الت: ستستخدمها  األنظمةستتبع  -48
 المتتامل نظامال وستستخدم المرحلة األولى من المشروعف: دليل اإلجراءات المالية.  وسُتوثقالحتومية 

تقارير خاصة  لتوليدبعض التعديالت الالزمة إجراء ، مع لإلدارة الماليةتنظام معلومات اإلدارة المالية ل
 بالمتطلبات.

                                                      
3
 .2017ف: المائة عند نهاية يونيو/حزيران  72  
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 ةالموجه الرسالة، بشرط االلتزام بمتطلبات الصندوق المحددة ف: وائح الحتوميةوفق ا لل   سُينفذ التوريد. التوريد -49
 مسؤولة عن دة التابعة للصندوقات الواحوستتون وحدة تنفيذ المشروعاتفاقية التمويل. ف: إلى المقترض و 

بأنها على مستوى المقاطعة  قدرة التوريدإلى ينظر بما أن الصندوق و . على المستوى الوطن: التوريد
 .وعملياتها ةالحتومإلجراءات  وسيجري وفقاف: المقاطعة  الشعبة المؤسسيةإلى  التوريد سُيفوض، مرضية

من على مقياس  56 الدرجة سجلت رواندا فيما يتعلق بمسؤولية الحتومة والشفافية وعوامل الفساد،. التسيير -51
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية،  2018مؤشر مدرتات الفساد لعام  ما يخصفيدرجة  100إلى  1

المخاطر االئتمانية الشاملة للصندوق على  وتم تقييم. خضع للتقييم بلدا 180من أصل  48لتحتل المرتبة 
عمليات  بتنفيذ متتب المراجع العاموسيقوم إلدارة المالية. ل الوطنية العامة نظمةاأل وسُتستخدمأنها منخفضة، 

وفق ا للمعايير لمشروع المالية لـ القوائمإعداد  وسيجري. للعمومعنها  مشروع وسيتشفلـلالمراجعة الخارجية 
وسيتم ندوق. الص الذي يطلبهإضافية على النحو  التشف عن معلومات، مع المحاسبية الدولية للقطاع العام
، إلى جانب المشروع استهاللوالفساد ف: أنشطته وعملياته عند  منع التدليسنشر سياسة الصندوق بشأن 

 السياسة.هذه تدابير لتنفيذ 

دارة المعرفة، والتواصل – باء  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم، وا 

طار النتائج  -51 مشروع  وسيوضع. الواسع النطاقسيسترشد التخطيط باستراتيجية المشروع واإلطار المنطق: وا 
وستوافق ، عند االقتضاء. المستفيدين، بما ف: ذلك تنفيذبالتشاور مع شرتاء الالسنوية خطة العمل والميزانية 

رسل إلى الصندوق إلبداء عدم االعتراض وستُ السنوية  اتوالميزانيخطة العمل  لجنة المشروع التوجيهية على
 .عليها

نحو النتائج.  ا، وموجهالجنسين وللتمايز بين لشبابمراعيا لو  التشاركنظام الرصد والتقييم قائما على  سيتون -52
المسح النظام بدمج  هذا سيقومو المستفيدين.  ف: صفوفتغير المناخ  الضعف أمامتحليل  وسيمتن من

مع نظام  سيتم مواءمتهو ، حسب االقتضاء. الدراسات المواضيعيةغير ذلك من و  ومسح اإلنجاز األساس:
 .الحيوانية مواردوزارة الزراعة والبـ خاصمعلومات اإلدارة الجديد ال

الفصل: مع  ضاالستعرااجتماعات  وستُنظمإلدارة المعرفة للمنطقة المستهدفة.  استراتيجية وضع سيتم -53
 حرز.لمناقشة التقدم الم التنفيذشرتاء 

 وتوسيع نطاق اتاالبتكار 

بالطاقة الشمسية  الت: تعملالمستقلة ف: إمتانات محطات الضخ  المرحلة األولى من المشروعبحث ست -54
ذا تانتو لري. الخاصة با مناطق أخرى ف: رواندا.  توسيع نطاقها لتشمليمتن ، مجديةالتتنولوجيا  هذه ا 

دار املتية ب االبتتارية فيما يتعلقسيتم تحليل النماذج و  محطات الطاقة الشمسية ل هموتمويل تهملمزارعين وا 
الوادي  قاعخزانات ف: مضخات شمسية صغيرة الحجم  ستخدمستُ  ذلك،باإلضافة إلى و وخدمات المياه. 

 .لسق: الماشية

 خطط التنفيذ – جيم
 خطط جاهزية التنفيذ واستهالله

 .على النحو التال: االستهاللسيضمن الصندوق وحتومة رواندا جاهزية التنفيذ عند  -55
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 5الجدول 

 /التعهداتالتاريخ المستهدف الطرف/الشخص المسؤول اإلجراء 
وضع اللمسات األخيرة على مشروع خطة العمل  1

، الت: وافقت عليها وخطة التوريد والميزانية السنوية
 المعنية والصندوق.السلطات 

 اتوحدة تنفيذ المشروع
ة/مجلس الزراعة ف: لواحدا

 رواندا
 قبل تقديم المصروفات

حدة يرأسها منسق، مع االو  اتإنشاء وحدة تنفيذ المشروع 2
تعيين موظفين متفانين بموجب عقود محددة األجل 

 تستند إلى األداء

مجلس الزراعة المدير العام/
 ف: رواندا

ف: غضون األشهر الستة 
 األولى

تحديث دليل تنفيذ المشروع، والذي يجب أن يتضمن  3
 دليل اإلدارة المالية الشامل ومخطط حسابات المشروع

 اتوحدة تنفيذ المشروع
ة/مجلس الزراعة ف: دحاالو 

 رواندا

ف: غضون األشهر الستة 
 األولى

إنشاء لجنة توجيه المشروع يرأسها األمين الدائم لوزارة  4
 الزراعة والثروة الحيوانية

لجنة توجيه المشروع /وزارة 
 الحيوانية والمواردالزراعة 

ف: غضون األشهر الستة 
 األولى

رسم خريطة رموز الحساب وتشتيل هيتل تنظيم:  5
عداد التقارير  للوفاء بمتطلبات محاسبة المشروع وا 

 اتوحدة تنفيذ المشروع
حدة/مجلس الزراعة ف: االو 

الفريق المسؤول عن  رواندا/
معلومات ل المتتامل نظامال

 اإلدارة المالية /وزارة المالية
 والتخطيط االقتصادي

جزء من أنشطة االستهالل 
 واالستمرار

 

 منتصف المدة وخطط اإلنجاز واستعراضاإلشراف، 

لدى الصندوق.  ةمقبول صيغةتقارير مرحلية نصف سنوية باستخدام  دةاحالو  اتتنفيذ المشروعستقدم وحدة  -56
 .المحرز التقدم المادي والمال:عن تتضمن هذه التقارير تحديثات وس

تقديرات و  الجدوى تدراسابمجرد االنتهاء من و تل عام. واحدة متابعة  وبعثةإشراف واحدة  إيفاد بعثةقترح يُ  -57
تقييم ما إذا تم بغية شامل لنتائج المشروع  استعراض، سيتم إجراء أثناء التنفيذاألثر البيئ: واالجتماع: 

دعم  وسُيقدم. المرحلة الثانية من المشروعاستيفاء الشروط لالنتقال إلى المرحلة التالية وتحديث تصميم 
 .اإلدارة الماليةإضاف: لتنفيذ 

سيضطلع المتتب القطري للصندوق بدور رئيس: ف: اإلشراف على المشروع من خالل التقييم المستمر  -58
 رصد التغيرات ف: ظروف التنفيذ.من خالل ومخاطر التنفيذ واالستدامة و  للمعوقات

 والسند القانوني الوثائق القانونية - خامسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم  روانداستشتل اتفاقية التمويل بين جمهورية  -59

وسوف توزع نسخة من  .لتنفيذ المرحلة األولى من المشروع المتلق:التمويل المقترح إلى  على أساسها تقديم
 .دورةاتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها أثناء ال
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بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق: تمويل من الصندوق الدول: للتنمية  مخولة روانداجمهورية و  -61
 .الزراعية

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

 التوصية - سادسا

 بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال::أوص:  -62

اثنا عشر مليونا  قرضا  بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته  روانداقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية 
 أن على، (وحدة حقوق سحب خاصة 000 850 12وحدة حقوق سحب خاصة ) وثمانمائة وخمسين ألف

يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه 
 الوثيقة.

 ير أنغبوجيلب
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 



Appendix I EB 2019/126/R.22/Rev.1

1

Negotiated financing agreement: "Kayonza Irrigation
and Integrated Watershed Management Project"

(Negotiations concluded on 17 April 2019)

Loan No:________

Project name: Kayonza Irrigation and Integrated Watershed Management Project (“the
Project” or "KIIWP")

The Republic of Rwanda (the “Borrower”)

and

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

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

WHEREAS the Borrower has requested financing from the Fund for the purpose of
financing the KIIWP;

WHEREAS, the Project shall be implemented in two phases;

WHEREAS, the Fund has agreed to provide a loan for the Project to finance the
activities described in Schedule 1 to this Agreement ("Phase I" of the Project or
"KIIWP1");

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table
(Schedule 2), the Special Covenants (Schedule 3) and the General Conditions for
Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as amended on December 2018,
and as may be amended hereafter from time to time (the “General Conditions”). In the
event of a conflict between this document and any of the Schedules, the provisions of
this document shall take precedence.

2. All provisions of the General Conditions shall apply to this Agreement. For the
purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the
meanings set forth therein, unless the Parties otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a Loan (the “Financing”) to the Borrower which the Borrower
shall use to implement the KIIWP1 in accordance with the terms and conditions of this
Agreement.

4. For the purpose of this Agreement:
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“Phase I” or “KIIWP1” means the first phase of the Project, which corresponds to
the period commencing on the date of entry into force of this Agreement and
ending approximately 30 months later or on the Project completion date;

"Project completion date" means the date for completion of activities financed
under KIIWP1;

“Phase II” or “KIIWP2” means the second phase of the Project as will be approved
by the IFAD Executive Board;

“Phase Review” means the Phase Review described in Section C.4;

“Trigger Indicators” means the set of indicators directly linked to the results of the
KIIWP1 which shall be the basis of review and shall need to be fulfilled to seek
approval of Loan funds to implement the KIIWP2, as described in Section III
paragraph 12 of Schedule 1.

Section B

1. The amount of the Loan is twelve million eight hundred fifty thousand Special
Drawing Rights (SDR 12 850 000).

2. The Loan is granted on Highly Concessional Terms, and shall be free of interest but
bear a service charge of three fourths of one per cent (0.75%) per annum payable
semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of
forty (40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of
approval of the Loan by the Fund’s Executive Board.  The principal is to be repaid at 4.5
per cent of the total principal per annum for years eleven (11) to thirty (30), and 1 per
cent of the total principal per annum for years thirty first (31) to forty (40).

3. The Loan Service Payment Currency shall be the US Dollar.

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 1 April and
1 October.

6. There shall be one Designated Account in USD, for the exclusive use of the Project
opened in the National Bank of Rwanda. The Borrower shall inform the Fund of the
officials authorized to operate the Designated Account.

7. There shall be one Project Operations Account in Rwandan francs (RWF) opened by
the Lead Project Agency in the National Bank of Rwanda.

8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in an amount
equivalent to approximately five million, four hundred and sixteen thousand US Dollars
(USD 5 416 000) to cover taxes  for the Project and feasibility studies for the Ndego
Pumping Irrigation scheme.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Rwanda Agriculture and Animal Resources
Development Board (RAB) under the Ministry of Agriculture and Animal Resources
(MINAGRI) of the Borrower.
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2. The following are designated as additional Project Parties: Local Administrative
Entities Development Agencies (LODA), Rwanda Youth in Agribusiness Forum (RYAF) and
any other parties deemed necessary by the Lead Project Agency.

3. The Project Completion Date shall be approximately thirty (30) months after the
date of entry into force of this Agreement or such other date as the Fund may designate
by notice to the Borrower and the Financing Closing Date will be established as specified
in the General Conditions. The Agreement shall enter into force on the date of receipt by
the Fund of the instrument of ratification.

4. Phase Review. The Fund shall carry out a review of KIIWP1 implementation once
the feasibility studies and Environmental and Social Impact Assessments (ESIAs) will be
finalized. Among other things, the Phase Review shall consider the successful
achievement of Trigger Indicators indicated in Schedule 1 Section III paragraph 12, and
make recommendations for moving to Phase 2. The findings of the Phase Review shall be
the basis upon which the Fund shall decide whether to submit Phase 2 for approval of the
IFAD Executive Board. The Borrower shall ensure that, should the Fund decide that the
Project shall continue to the Phase II, the recommendations resulting from the Phase
Review are implemented within the specified time therefor and to the satisfaction of the
Fund.

Section D

The Loan will be administered and the Project supervised by IFAD.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of the right of
the Borrower to request disbursements:

(a) The Project Implementation Manual (PIM) and/or any provision thereof, has
been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior
agreement of IFAD and IFAD, after consultation with the Borrower, has
determined that it has had, or is likely to have, a material adverse effect on
the Project; and

(b) The Project Manager or other key Project staff (Heads of Financial
Management, Procurement and M&E officer) have been removed from the
Project without the prior consultation with the Fund.

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

(a) The IFAD no objection to the final version of the PIM shall have been
obtained;

(b) The Project steering committee (PSC) shall have been established; and

(c) The KIIWP1 Project Manager and key Project staff shall have been appointed
as per  Schedule 1 of this Agreement.

3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower.

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

For the Borrower:

Ministry of Finance and Economic Planning
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The Minister of Finance and Economic Planning
P.O. Box 158 Kigali
The Republic of Rwanda

For the Fund:

[click and type Title]
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, dated___________, has been prepared in the English language in two
(2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower and shall enter into
force as provided for in Section 13.01 of the General Conditions.

REPUBLIC OF RWANDA

____________________
[insert NAME of the Authorised Representative]
[insert his title]

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Gilbert F. Houngbo
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target population. KIIWP’s direct target groups will comprise about 50,000 poor and
food insecure rural households (HH) representing 225,000 persons who belong to the
poorest Ubudehe categories 1, 2 and 3.

2. Project area. The Project area comprises the eight drought-prone sectors of the
District of Kayonza in the Eastern Province of Rwanda. These sectors, namely Gahini,
Kabare, Kabarando, Murama, Murundi, Mwiri, Ndego and Rwinkwavu are relatively hot,
with limited rainfalls - averaging 900 mm per year - compared to the rest of the country,
but have good potential for irrigation.

3. Goal. KIIWP’s Development Goal is to ‘Contribute to poverty reduction in the
drought prone Eastern Province of Rwanda’. The Development Objective is to ‘Improve
food security and incomes of 50,000 rural households on a sustainable basis’ and build
their climate resilience. KIIWP will improve the resilience of smallholder farmers to
droughts and effects of climate change through increased levels of production and
productivity of selected food and cash crops, livestock and improved market access and
business development.

4. Objectives. The main expected outcomes and outputs of the Project include
(i) improved access to land, forests, water and water bodies for production purposes;
(ii) increased acreage of farmland under water-related infrastructure; (iii) increased
acreage of farmland under climate resilient management and practices; (iv) increased
capacity of smallholder farmers and local government to sustainably manage natural
resources and climate-related risks; (v) enhanced use by farmers, including youth, of
technologies, equipment and infrastructure adapted to smallholder agriculture; and
(vi) increased farmers’ economic benefits from market participation and increased sales.

5. Components of KIIWP1. KIIWP1 will revolve around (i) the catchment rehabilitation
and protection of areas where rainfed agriculture is practised; (ii) the provision of water
for livestock and domestic purpose in the most drought-prone sectors of Kayonza;
(iii) the preparation of the feasibility studies and Environmental and Social Impact
Assessments (ESIAs) for large irrigation schemes; and (iv) the formation and capacity
building of sub-catchment committees, Water for Livestock User Organizations (WLUOs),
district and scheme committees.

KIIWP1 will consist of two components: A) strengthening resilience to droughts, and B)
institutional development and project coordination.

Component A: Strengthening resilience to droughts

For KIIWP1, this component will cover the catchment rehabilitation and protection in
rainfed areas; all preparatory activities for the irrigation development; the urgently
required infrastructure for livestock and domestic purposes; and to be done under KIIWP2.

Sub-component A.1: Catchment Rehabilitation and Protection. This sub-component
will support investments in catchment rehabilitation through the following investments:
(a) sub-catchment planning; (b) land husbandry in rainfed areas; and (c) construction of
boreholes and valley tanks to supply water for livestock and domestic use. Specific ESIAs
and Environmental and Social Management Plans (ESMPs) will be developed for each
interventions under this subcomponent.
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Sub-component A.2: Irrigation Development. Feasibility Studies (FS) and ESIA for
Irrigation Schemes will be undertaken for four potential irrigation schemes in Kayonza
District, namely:

(a) Ndego Sector Irrigation Scheme Kibare (400 hectares), Humure (600 hectares) and Byimana
(400 hectares).

(b) Kabare Sector Irrigation Scheme, with a potential net area of 600 hectares to be irrigated at
Gakoma.

(c) Kanyeganyenge Dam and Irrigation Scheme with a potential command area of 150 hectares
at Kabarondo.

(d) Gishanda Dam and Irrigation Scheme with a potential command area of 125 hectares at
Kabare, to benefit over 400 households.

The results of the ESIAs and the FS will determine the exact location of the interventions
which may include areas outside the above identified sectors and District boundaries.

Irrigation schemes that are identified to be environmentally, socially, technically and
financially viable will be developed under KIIWP2. Specific ESMPs for activities under
KIIWP1 will be prepared during implementation as part of the feasibility studies and ESIAs,
as the location of the sites are identified and prepared.

Sub-component A.3: Infrastructure management institutions. Formation and
strengthening management committees: In order to ensure long-term sustainability,
KIIWP1 will support the institutional development of management committees that will be
responsible for coordinating the planning and implementation of activities in the catchment
plans.

Capacity building will take place, covering three key areas: (i) governance; (ii) technical
water management (operation and maintenance); and (iii) monitoring and exchange of
experiences. The capacity building will be based on a participatory Farmer Field School
approach. Some key features of the institutions are:

- Scheme and District Steering Committees. As per Ministerial Instructions the
project will support the establishment and strengthening of Scheme and
District-level Steering Committees to support and oversee the functioning of the
Water User Organizations (WUOs) and ensure optimal use of developed land at
irrigation scheme and District level.

- Sub-Catchment management committees. In line with the national policy,
KIIWP1 will support the setting-up and strengthening of sub-catchment
management committees in each watershed. These committees will put in place
regulations on use, conservation, protection and management of water
resources.

KIIWP1 will start with establishing the exact boundaries of the different catchments and
sub-catchments in Kayonza District through Geographic Information System (GIS)
mapping.

KIIWP1 will support the preparation of sub-catchment management plans, involving the
sub-catchment committees in order to ensure water resources protection and conservation
by all in an integrated approach.

- Water for Livestock Users Organisations will be established, and existing ones
strengthened, to ensure the management and sustainability of boreholes and
valley tanks.
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Sub-component A.4: Implementation of Environmental and Social Management
Plans. Under this subcomponent, environmental and social management plans as identified
by the ESIAs will be implemented.

Component B: Institutional development and Project coordination

This component is designed to strengthen government agencies to deliver Project outputs
and to support policy dialogue and institutional development that will sustain Project
interventions beyond Project completion of both phases.

Sub-component B.1: Support to policy dialogue and enabling institutional
environmentKIIWP1 will strengthen institutions that can directly or indirectly support the
implementation and provide policy supports that are needed for the effective
implementation of the Project. Key activities and interventions foreseen under this sub-
component include the below activities:

- Capacity building interventions will be identified for KIIWP staff under the Single
Project Implementation Unit (SPIU).

- Gender and youth mainstreaming. Poverty and gender and youth studies will be
conducted at baseline and in the third year. Initial studies will be used by RAB in
connection with the SPIU to strengthen the targeting strategy and prepare a
brief gender and youth action plan for KIIWP1.

- Support for policy dialogue will be provided through an evaluation of
implementation and impact of new or existing policies related to the Project
activities with relevant national, and district level stakeholders. Support for water
management policies will be through the implementation of the recently enacted
policies and legislation including Ministerial Instructions on Land Development,
Conservation and Exploitation of Developed Land for the formation and
registration of WLUOs and district and steering committees. In addition, KIIWP1
will strive to raise specific policy discussion points meant to address identified
bottlenecks in Rwanda’s agricultural sector, such as:

(a) Support to national policy on contract farming, making use of the tools
developed through the implementation of the Legal Guide on Contract
Farming developed by UNIDROIT, FAO and IFAD;

(b) Analyze the factors affecting rice value chain that makes Rwandan rice less
competitive with regional products;

(c) Current issues of availability and quality of seeds, including multiplication.

Sub-component B.2: Project management and coordination. The objective of this
sub-component is to provide the coordination arrangements, including the financial and
human resources that are needed for the implementation of the Project.

II. Implementation Arrangements

6. Lead Project Agency. The Lead Project Agency will be the RAB, under the auspices
of MINAGRI. RAB Director General (DG) will consequently become the Chief Budget
Manager (CBM) of the Project, together with Rwanda Dairy Development Project (RDDP)
and Climate Resilient Post-Harvest and Agribusiness Support Project (PASP) that were
transferred under it.

7. Single Project Implementation Units (SPIU). The SPIU will be responsible for overall
Project implementation in consultation with other relevant national agencies and
ministries to ensure consistency with national policies. The SPIU established at national
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level will be composed of Project staff either seconded or recruited, and will be headed by
the SPIU Coordinator. The SPIU will be accountable to the RAB Director General who will
be the executive level head responsible for the strategic direction of the Project. The
SPIU will be responsible for Project coordination and management of fiduciary issues in
conformity with the standards and requirements agreed upon between Borrower and
IFAD.

The SPIU coordinator in place will also oversee and coordinate KIIWP activities that will
be implemented at both the central and district level. In addition to the existing SPIU
staff performing cross-cutting functions of finance/accounting, monitoring and evaluation
(M&E), procurement and administration, KIIWP staff will be recruited to support its
implementation. The proposed KIIWP staff positions include: a Project Manager, an
accountant, an M&E officer in charge also of gender and youth, an irrigation specialist, an
electromechanical engineer, a civil engineer, an environmental and climate specialist, a
safeguards compliance specialist, and a procurement officer.

8. Project Steering Committee. A Project Steering Committee will be established,
chaired by the Permanent Secretary (PS), MINAGRI, or his/her nominee, and co-chaired
by RAB DG, RAB Head of Corporate Services and representatives from ministries and
institutions with direct relevancy to the achievement of KIIWP’s goal and development
objective including Ministry of Finance and Economic Planning (MINECOFIN).

The PSC will provide strategic guidance towards the achievement of Project objectives
and contribute to the higher level sector policy and strategic goals. The PSC will also be
responsible for review and approval of Annual Work Plan and Budgets (AWPBs) and
annual reports.

9. District-level Project Coordination Unit (PCU). At the District level, day to day
management of KIIWP1 will be implemented by a District-level Project Coordination Unit
(PCU) within the District of Kayonza. The PCU will be the main executing agency of
KIIWP1 at the district level. The following additional staff are proposed to supplement
district capacity to provide public services: an accountant for initiating KIIWP
transactions at district, a WUO/WLUO specialist, a land husbandry (soil and water
conservation) engineer, a cooperative development officer, a horticulture specialist and
an irrigation technician.

The Parties shall agree at Project start –up on the modalities and scope of District level
activities and these will be reflected in the AWPB and in the PIM.

10. Project Implementation Manual. The Borrower will finalize the development of the
Project Implementation Manual (PIM) for the Fund’s consideration and approval. The PIM
will include, inter alia, a comprehensive financial management section, will provide more
details on roles and responsibilities of Project and implementing parties, the
establishment of a grievance redress mechanism and include internal audit requirements.
As KIIWP will be implemented in two phases, the revision of PIM is set as one of the
conditions to proceed to the second phase. The PIM will be amended to incorporate the
findings of KIIWP1, subject to approval by the Fund.

III. Project Phasing

11. Phases. The Project shall be implemented in two phases over a six years period.
Phase I is estimated to have a duration of 2.5 years and Phase II a duration of 3.5 years.
A Phase Review shall analyse the specific minimum indicators that shall be used as
triggers for the confirmation, by the Fund, of funding for, and the subsequent detailed
design of, the  Phase 2 of the Project.
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KIIWP1 will be devoted to the necessary preparatory works, ahead of the large irrigation
infrastructure activities and farm business development support that will take place
during KIIWP2 once the FS and ESIAs are completed and the irrigation schemes
validated. Feasibilities studies and ESIAs are expected to be ready by December 2020.
Some activities initiated in KIIWP1, like the capacity building of district & scheme
committees, sub-catchment committees and WLUOs might be continued based on their
status and strength assessed towards the end of KIIWP1.

The activities expected to take place in KIIWP2 will be fine-tuned according to the results
of the FS and ESIAs to be produced and disclosed in accordance with the national
environmental regulations and Social, Environmental and Climate Assessment Procedures
(SECAP) guidelines.

12. Trigger Indicators. During the Phase Review, the following specific minimum
indicators (“Trigger Indicators”) shall be reviewed and shall be the basis upon which the
Fund shall decide whether to submit Phase 2 for approval of the IFAD Executive Board:

(a) FSs identify irrigation schemes that are financially, economically,
environmentally and socially viable and sustainable.

(b) Third party satisfactory review of FSs, ESIAs and Resettlement Action Plans
(RAPs).

(c) ESIAs and RAPs are disclosed at local community level, national and IFAD
website for a minimum 120 days.

(d) Provision of a budget and commitment by the Government of Rwanda to
implement the RAP and other ESMP activities identified by the ESIAs.

(e) Revision of the Project Design Report (PDR) and PIM to incorporate the findings
of KIIWP1.

13. Phase II - KIIWP2. The anticipated components and activities in KIIWP2 comprise:

(a) Strengthening resilience to droughts: this component will promote climate
smart agriculture for irrigated and rain-fed lands through Farmer Field Schools.
It will include investment on water harvesting and storage, irrigation
infrastructure development and marshland development. This component will
also include the promotion of good nutritional practices and the Gender Action
Learning System.

(b) Support to farm business development: this component will assist farmers to
take advantage of the investments made under the component on
strengthening resilience to droughts by strengthening their organizational and
entrepreneurial skills and improving their backward and forward linkages to
access input, service and output markets.

(c) Institutional development and project coordination: this component will
continue supporting the project as described under KIIWP1.

Building up on KIIWP1, KIIWP2 will continue to focus on strengthening resilience to
droughts as the first component (Component A). Potential irrigation development will
comprise the Ndego Irrigation Scheme (net 1,400 hectares), Kibare Irrigation Scheme
(net 600 hectares), Kanyeganyege Irrigation Scheme (net 150 hectares + dam), and
Gishynda Irrigation Scheme (net 125 hectares + dam). Depending on the findings from
KIIWP1 FS, other irrigation schemes will be developed in place of the above, if they are
found to be unviable.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category Loan Amount Allocated
(expressed in SDR )

Allocation net of tax
and other financiers'

contribution,
including Government

I. Goods 1 750 000 100%

II. Works 2 970 000 100%

III. Consultancies & non-consulting
services

5 120 000 100%

IV. Training & Workshops 560 000 100%

V. Salaries & Allowances 1 030 000 -

VI. Operating Costs 140 000 100%

Unallocated 1 280 000

TOTAL 12 850 000

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

(i) "Goods" includes Equipment, Materials and Vehicles

(ii) "Works" includes land husbandry and related materials and inputs

(iii) "Consultancies" includes non-consulting services

2. Disbursement arrangements.

(a) Start-up Advance. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs
incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to
withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 150 000, limited to
categories I (excluding Vehicles) and III. Activities to be financed by Start-up
Advance will require the no objection from IFAD to be considered eligible.

(b) Procurement arrangements: The procurement of goods, works and services
under the Project shall be conducted in accordance with the provisions of
IFAD's Project Procurement Guidelines and Procurement Handbook as well as
with the operational procedures and any other measures identified by IFAD.
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Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the
Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a
material adverse effect on the Project:

1. Within 6 months of entry into force of the Financing Agreement, the Parties shall
carry out an assessment of the alignment of the Integrated Financial Management
Information System (IFMIS) to IFAD's financing reporting requirements and the Borrower
shall commit to carrying out any necessary customization as required.

2. Planning, Monitoring and Evaluation. The monitoring and evaluation of
environmental indicators will be further refined on the basis of the finding of the ESIAs
and Feasibility Studies.  The ESIAs shall include feasible and cost-effective measures to
maximise opportunities and prevent or reduce significant negative impacts.

The following will be the key elements of the M&E system for KIIWP1: (i) an M&E manual
detailing scope, organisation and contents of the M&E system; roles and responsibilities;
how data (sex- and age-disaggregated where appropriate) will be collected, analysed,
reported, used and otherwise managed; timeline for M&E-related activities; staffing and
capacity building plan; budget; etc.; (ii) annual M&E plans; (iii) project results chain,
results framework and log frame; (iv) management information system; (v) baseline and
completion surveys; (vi) mid-term review; (vii) annual outcome surveys;
(viii) continuous progress monitoring of activities and outputs; (ix) risk assessment;
(x) thematic studies, e.g. on targeting, gender, youth, formation of WLUOs, etc.;
(xi) IFAD ORMS reporting; and (xii) field visits and joint implementation reviews.

3. Gender. A Gender, Targeting and Community Mobilisation Officer has been
appointed in the MINAGRI SPIU to coordinate the implementation of the gender and
targeting strategies.

4. Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures
(SECAP). The Borrower shall ensure that the Project will be implemented in compliance
with IFAD's SECAP and more specifically that the following measures shall be taken:
(a) all Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower relevant
laws/regulations; (b) proposals for civil works include confirmation that no involuntary
land acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen
land acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Borrower shall
immediately inform the Fund and prepare the necessary planning documents; (c) women
and men shall be paid equal remuneration for work of equal value under the Project;
(d) recourse to child labour is not made under the Project; (e) the measures included in
the Gender Action Plan prepared for the Project are undertaken, and the resources
needed for their implementation are made available, in a timely manner; and (f) all
necessary and appropriate measures to implement the Gender Action Plan to ensure that
women can participate and benefit equitably under the Project are duly taken.

The Project will be coordinated through an Environmental and Social Management
Framework (ESMF) to examine the risks and impacts of the proposed activities including
potential environmental and social vulnerabilities. The ESMF summarizes a grievance
redress mechanism to receive and facilitate resolutions of complaints from Project
affected parties. The ESMF specifies the environmental and social management
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requirements (including labour and working conditions, grievance redress system, health
and safety).
To mitigate any adverse environmental and social impacts of the project, all watershed
management schemes  with a command area exceeding 100 ha will be subjected to an
ESIA before funds are released for the specific investments.

5. Anticorruption Measures. The Borrower shall comply with IFAD Policy on Preventing
Fraud and Corruption in its Activities and Operations, taking appropriate action to
prevent, mitigate and combat Prohibited Practices.

6. Use of Project Vehicles and Other Equipment. The Borrower shall ensure that:

(a) all vehicles and other equipment procured under the Component A of
KIIWP1 are allocated to the SPIU and other Implementing Agencies for
Project implementation;

(b) The types of vehicles and other equipment procured under the Project are
appropriate to the needs of the Project; and

(c) All vehicles and other equipment transferred to or procured under the
Project are dedicated solely to Project use.
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Logical framework

Results Hierarchy
Indicators Means of Verification

Assumptions (A) / Risks (R)Name Baseline KIIWP1 KIIWP1 +
KIIWP2 Source Frequency Responsi-

bility
Outreach Persons receiving services promoted or supported by the project

Total number of persons
receiving services* 0 32,250 225,000
Corresponding number of households reached
Households - Number - 7,167 50,000

Project Goal
Contribute to poverty
reduction in the
drought prone Eastern
province of Rwanda

Number of female- and male-headed households that experience an
increase in household assets

National statistics,
household
surveys incl.
poverty & gender
studies

Baseline and
completion

SPIU Increased income will be used on
household improvements

Households - Number 0 5,734 40,000

Number of children 0-5 years suffering from malnutrition
National statistics Baseline, mid-

term,
completion

SPIU Increased income accompanied by
nutrition education and behaviour
change will lead to greater availability of
and access to a diversified diet and
nutrient-rich crops/ food items.Stunting (children 0-5 years)

- Percentage (%) 42.4% 30%

Development
Objective Improve
food security and
incomes of 50,000
households on a
sustainable basis

Households with improved food security and income
National statistics,
household
surveys incl.
poverty & gender
studies

Baseline and
completion

SPIU Food security and incomes increase
through a combined effect of increased
crop and livestock production and
improved market access.
Government agriculture and SME
policies remain in place over the project
life (A)

Total Number Households* 0 50,000

Outcome 1
Farmers drought
resilience
strengthened

Number of persons reporting increase in production (CI 1.2.4) Impact
assessment
report, Project
reports

Baseline, mid-
term,
completion

SPIU/RAB
/MINAGRI

The combined investments in
infrastructure construction,
organizational strengthening and
support on agricultural practices lead to
higher yields for crops and livestock (A).

Total Number * 0 225,000

Number of persons reporting improved access to land, forests, water
or water bodies for production purposes (CI 1.2.1)

Service provider
report

Quarterly
MTR
Completion
Report

SPIU/RAB The planned project activities lead to
improved access to water or water
bodies.(A)Total Number * 0 11,250 225,000

Output 1.1
Catchment
rehabilitation and
protection

Number of hectares of land brought under climate resilient
management (CI 3.1.4)

Service provider
report

Quarterly
MTR
Completion
Report

SPIU/RAB Climate-resilient management, including
terracing and agro/forestry will be
complemented by reforestation
programmes under RWFA (A).

Hectares (ha) 0 1,400 5,350

Number of valley tanks and boreholes constructed
Service provider
report

MTR &
Completion
Report

SPIU/RAB Assessment studies will find adequate
sites suitable for borehole drilling

Infrastructure - Number 35
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Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R)

Output 1.2
Irrigation development

Gross area of land covered by feasibility studies and ESIAs Feasibility studies
and ESIAs

MTR SPIU/RAB Assessment studies are implemented
on time

Hectares (ha) 0 7275
Number of hectares of farmland under water-related infrastructure
constructed/rehabilitated (CI 1.1.2)

Service provider
report

Quarterly
MTR
Completion
Report

SPIU/RAB Assessment studies will find adequate
sites suitable for rainwater harvesting

Hectares (ha) 0 0 2,275
Output 1.3
Infrastructure
management
institutions

Number of groups supported to sustainably manage natural resources
and climate-related risks (CI 3.1.1)

SPIU Quarterly SPIU/RAB Local leadership is supportive, and all
needs from different water users can be
reconciled (A).Total number Groups** 0 49 55

Output 1.4
Enhanced CSA and
AH practices and
technologies

Number of rural producers trained in production practices and/or
technologies (CI 1.1.4)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB FFS training is provided to 800 groups
under close supervision by RAB and
District/Sector Agronomists (A)Total Number* 0 20,000

Number of persons provided with targeted support to improve their
nutrition (CI 1.1.8)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Increased production combined with
targeted capacity building will lead to
improved domestic diets and
consequently nutritionTotal Number * 0 25,000

Outcome 2
Farm business
development;
Increased, sales and
linkage of producers to
services and markets

Number of rural producers’ organizations reporting an increase in
sales (CI 2.2.5)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Cooperatives remain the focus for GoR
support to development of SMEs and
agricultural value addition (A)
Favourable economic environment with
attractive domestic//export prices (A)Total Number Groups*** 20

Number of rural producers’ organizations engaged in formal
partnerships/agreements or contracts with public or private entities (CI
2.2.3)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Cooperatives will want to engage in
formal agreements (A). Public or private
entities are willing to engage with project
(A).Total Number groups*** 20

Output 2.1
Development Farming
as a Business Skills

Number of persons trained in Farming as a Business skills Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Farmers are interested in developing
their operational and business
development skills (A)Total Number * 0 20,000

Output 2.2
Promotion of
mechanization, PH
storage and irrigation
technologies adapted
to smallholder
agriculture

Number of persons provided with climate information services (CI
3.1.2)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Detailed local climate information is
accurate and available.

Total Number*** 0 Tbd

Output 2.3
Supporting backward
and forward market
linkages

Number of target households reporting using rural financial services Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB System of subsidies does not distort the
financial services market (R)

Total Number **** 0 25,000
Number of financial service providers supported in delivering outreach
strategies, financial products and services to rural areas (CI 1.1.6)

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Financial institutions are ready to invest
in irrigated agriculture and livestock
keeping (A)Total Number 30

Number of formal supply contracts signed between cooperatives and
traders/processors

Service provider
report

Quarterly SPIU/RAB Cooperatives and traders/processors
are interested in developing mutually
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Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions (A) / Risks (R)
Total Number 0 20 beneficial business relationships (A)

Outcome 3
Policy dialogue and
institutional
environment

Number of national policies operationalized at local level Rwanda
Standards Board
records

Bi-annually SPIU Budget for policy implementation is
availed by GoR and capacity exists for
operationalization at local level (A).Total Number 0 2 6

Notes
Average household size in Eastern province is 4,5 - Project goal: an estimated 80% of beneficiaries increase their assets
* 50% women, 50% men and 30% youth
** 40% women, 60% men and 25% youth (in KIIWP1) and 30% youth (in KIIWP2)
*** % women and % men to be determined and 30% youth
**** 30% female-headed households and 30% youth-headed households
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