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 المشروعخريطة منطقة 

 
التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: 

 .الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بهابترسيم 

 2019-03-18|  ةخريطة أعدها الصندوق الدول: للتنمية الزراعي
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 التحادّيةجمهورّية إثيوبيا الديمقراطّية ا
 مشروع قدرة سبل العيش على الصمود في األراضي المنخفضة

 تمويلالموجز 
 رة:باد  المؤسسة الم    البنك الدول: والصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المقترض:  جمهورّية إثيوبيا الديمقراطّية االتحادّية

 الوكالة المنفذة:  وزارة السالم

 للمشروعالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريت: 451

 مليون 90مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  65.33
 دوالر أمريت: تقريبا(

 :*الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 *:*قيمة تمويل المناخ الذي يقدمه الصندوق  أمريت: رمليون دوال 34.08

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق:  ***تيسيرية للغاية

 المشاركة في التمويل: الجهة  المؤسسة الدولية للتنمية

 قيمة التمويل المشترك:  مليون دوالر أمريت: 350المؤسسة الدولية للتنمية: 

ف: المائة  80قرض من المؤسسة الدولية للتنمية بحوال: 
 )شروط تيسيرية للغاية(

منحة من المؤسسة الدولية للتنمية ف: إطار القدرة على تحمل 
 ف: المائة 20الديون بحوال: 

 شروط التمويل المشترك: 

 :مساهمة المتلقي/مساهمة المقترض  0

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريت:  11

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة:  المؤسسة الدولية للتنمية

إطار القدرة على  مزيج من شروط أي قرضا بتمويل جامع من قرض بشروط تيسيرية للغاية ليصبح  قراضاإلمن شروط  تم التخفيف *
. والتزم المقترض باستخدام الحصة المخصصة من منحة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حمل الديون وشروط تيسيرية للغايةت

 .ف: مشروع آخر

 من آثاره. التخفيف* وفقًا لمنهجيات المصارف اإلنمائية متعددة األطراف لتتبع تمويل التأقلم مع تغير المناخ و *

 ف: مشروع آخر.  لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقل نظام تخصيص الموارد على أساس األداءسيتم استخدام حصة المنحة من  ***
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 الموافقةبتوصية 

 .55ف: الفقرة  ةالواردالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 
 

 السياق  -أوال
 انخراط الصندوقمسوغات و  السياق الوطني -ألف

 السياق الوطني
، واحدة من 2016مليون نسمة ف: عام  102.4 ستانها حوال:عدد التقديري لمع بلوغ ال تعتبر إثيوبيا -1

. وتوقع صندوق النقد الدول: أن يصل معدل النمو ف: البالد إلى حوال: االقتصادات األسرع نموًا ف: العالم
ف: المائة ف:  55 الفقر المدقع منالستان الذين يعانون من  ت نسبة. وانخفض2018ف: المائة ف: عام  8.5
دوالر أمريت:  350 منف: إثيوبيا وارتفع متوسط دخل الفرد . 2016 ف: المائة ف: عام 24 إلى 2000عام 

إثيوبيا واحدة من ال تزال  ،. وبالرغم من هذه المتاسب2017دوالر أمريت: ف: عام  993إلى  2010ف: عام 
لبرنامج األمم  مؤشر التنمية البشرية بلدا من حيث 189من أصل  173وتحتل المرتبة  ف: العالم أفقر البلدان

 (.0.463المتحدة اإلنمائ: )

ف: المائة من مساحة  60إلى حوال: البالد  ف: األراض: المنخفضة القاحلة وشبه القاحلة وتصل نسبة -2
الرعوية يتألف بشتل أساس: من المجتمعات  ف: المائة من عدد ستانها الذي 14و 12 وبينفيها األراض: 

ف: معظم المؤشرات االجتماعية  الرعوية والزراعية الرعويةالمجتمعات  أغلبية وتتأخر. والزراعية الرعوية
 سبل عيشها معرضة بشتل بالغ إلى تعدد الصدمات. وتعتبرواالقتصادية 

موجات زيادة ف: وتيرة  (1)قد شهدت: فويمتن وصف نظم المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية بمعقدة  -3
 تقلب بيئتها (3)المستيت(؛ أي للمراع: وتوسع األنواع الغازية ) اسريعا تدهور  (2)؛ االجفاف وحدته

إلى المراع: ووفرتها انخفاض مستوى الوصول  (4)وانعدام األمن ف: بعض المناطق؛ السياسية جغرافية ال
لتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتحضر والمشروعات لمراع: الخاصة والزراعة ابسبب تسييج ا

 .الثقافية ألعرافإضعاف النظام العشائري التقليدي والترتيبات المتبادلة وا (5)الضخمة؛ 

إال أنه توجد فرص اقتصادية هامة ف: المنطقة الرعوية والزراعية الرعوية. وتضم أهم محرتات النمو ف:  -4
الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام  لى البروتينات الحيوانية( طلب السوق ع1)هذه المناطق: 

لى  ضمنوم الحمراء حالحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وال سيما الل فرص تصدير( 2؛ )2030 أفريقيا وا 
فرص توسيع نطاق الزراعة البعلية وحفظ المياه والزراعة المروية الت: يمتن االستفادة ( 3؛ )الشرق األوسط

؛ فرص بديلة لسبل العيش والعمل (4؛ )نها من دون التدخل ف: حرتة المجتمعات الرعوية والزراعية الرعويةم
واتف المحمولة الت: تيسر الوصول إلى األسواق. واله الستك الحديدية،زيادة الترابط من خالل الطرقات و  (5)

الت:  – جلدية والمحاصيل واألعالفوستوجه سالسل قيمة منتجات األلبان واللحوم الحمراء والمنتجات ال
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تنمية سبل العيش الشمولية ف: األراض: المنخفضة  –ينصب فيها الترتيز ف: استثمارات المشروع المقترح 
 ة.ثيوبياإل

مل ف: تزايد وتيرة الجفاف والفياضانات وحدتهما ف: العقدين الماضيين عا أثبتوسيبقى تغير المناخ تما  -5
للجزء التبير من الستان الذين يعتمدون على سبل العيش فيها وال سيما يا و ضغط هام على اقتصاد إثيوب

على حد سواء ر والجفاف والفياضانات التصحّ تل من أنشطة الزراعة البعلية والرعوية. ويتوقع أن يضّر 
موارد المياه مما يؤثر على التنوع البيولوج: واإلنتاج المحاصيل: والشجري والحيوان: والتغذية وصحة 

نتاج   .الطاقة التهرومائيةاإلنسان وا 

 أولويات التقييم المؤسسية في الصندوق

سياسة بما فيها الدول: للتنمية الزراعية )الصندوق( يمتثل المشروع امتثاال تامال لسياسات الصندوق  -6
 ؛(2008) تعزيز الوصول إلى األراض: وأمن حيازتهاوسياسة  ؛(2012) المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة

دارة الموارد الطبيعيةوسياسة  جراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: و  ؛(2012) اإلدارة البيئية وا  ا 
 .(2017) الجديدة ف: الصندوق

ف: المائة من المستفيدين من المشروع.  50 : ستشتل النساء حوال:استراتيجية المساواة بين الجنسين -7
النساء تجهات فاعلة اقتصادية وتحسين وضعهن االجتماع: وسيعمل المشروع من أجل تعزيز مشارتة 

الترويج لمشارتة النساء ف: المؤسسات المجتمعية والحتومية المحلية وعمليات التخطيط  (1)على: 
مساعدة  (3)دعم المساواة ف: مشارتة النساء ف: تنمية سالسل القيمة؛  (2)؛ اتاالستراتيج: لالستثمار 

تمتين وصول النساء على نحو متساو  (4)فردية؛ القيام بمبادرات لى وقدراتهن ع النساء على تنمية مهارتهن
 خدمات اإلرشاد والخدمات المالية.إلى 

بالدور الهام الذي يلعبه القطاعين الفرعيين الحيوان: والمحاصيل: ف:  هاعترافالمشروع مع سيعالج  .التغذية -8
بالتغذية وطرق التعامل مع األغذية وتقنيات حفظها فجوات ف: المعرفة المتعلقة المحاربة سوء التغذية 
لتغذية بالتنسيق مع موفري اإلرشاد ا مخصصا لهجذائ: داخل األسر. وستتم بلورة منلتحسين المتناول الغ

الصح: وسيتم دمجه ف: خطط التدريب ف: المدارس الحقلية للمجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية الت: 
. وسينصب يتولوجيات زراعية متنوعةية للتغذية واستهالك األغذية المغذية ف: إترتز على الزراعة المراع

الترتيز ف: االنتاج المروي على المحاصيل ذات قيمة غذائية عالية لألسواق المحلية. وسيتم الترويج للزراعة 
على  بيولوجياالبذور المعززة تتنولوجيات مراعية للتغذية ) (1)المراعية للتغذية من خالل الوصول إلى : 

لمحاصيل والمساعدة الفنية رتتز على التغذية )تنويع االزراع: الت: ترشاد اإلخدمات  (2)؛ سبيل المثال(
 ف: مرحلة ما بعد الحصاد(.األغذية معالجة وطرق 

 مسوغات انخراط الصندوق
 المناطقأتثر ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود على نطاق واسع ف:  -9

يتم الذي  برنامج الوساطة المالية الريفيةف: إثيوبيا. وسيولد هذا المشروع تآزرا مع المرحلة الثالثة من  تهميشاً 
فوائد هامة وفقا لما يقره تل من ب. وتعود شراتة التمويل المشترك مع المؤسسة الدولية للتنمية حاليا هتصميم

جودة فنية عالية من خالل شراتة  (1)ق. وتتضمن هذه الفوائد: الحتومة والمؤسسة الدولية للتنمية والصندو 
االستثمار  (2)والتغذية وتغير المناخ؛  المعرفة وال سيما فيما يتعلق باستهداف التمايز بين الجنسين والشباب
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دارة مخاطر تغير  (3)على نطاق واسع؛  تفاءة من خالل اإلدارة المالية المتسقة واإلجراءات الحمائية وا 
ف: دعم الجهود الت: توجهها الحتومة ف: المناطق  بهمعترف  اقيادي ادور  (4)مناخ واإلشراف ودعم التنفيذ؛ ال

 الرعوية والزراعية الرعوية.

نهج وسيقدم الصندوق خالل مرحلة التنفيذ خبرته الفريدة ف:: اإلدارة المتتاملة للموارد الطبيعية والمراع: و  -10
وقضايا الشعوب  المنهجيات األسريةعلى سبيل المثال ايز بين الجنسين على التم اتحولي اأثر  الت: تخلف
لالنخراط والتمويل الريف: الت: ستخدم باعتبارها نقاط دخول  تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراءاألصلية و 

ا السياسات:. وسيستقطب الصندوق الشراتات القطرية وال سيما مع الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا له
 .الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةوالوتالة األلمانية للتعاون الدول: ومراتز 

 الدروس المستفادة -باء
عن دروس أّثرت على تصميم هذا  مشروع التنمية المجتمعية الرعويةأثمرت المشروعات السابقة بما فيها  -11

 البرنامج:

سبل العيش الرعوية الت: تستند إلى فهم شامل  عمروع نهجا متانيا جغرافيا شامال لديتطلب المش (1)
 ارد الطبيعية.االعتماد على المو لمتطلبات الحرتة و 

 بالتوازي معيجب الترويج إلدارة المراع: والموارد الطبيعية وسالسل القيمة الرعوية والزراعية الرعوية  (2)
 االستثمارات ف: الخدمات االجتماعية من دون أي منافسة بينهما.

ستثمارات ف: تعزيز االقتصاد الرعوي والزراع: الرعوي مهارات فنية متخصصة، مما تتطلب اال (3)
 للتنفيذ.معها والتعاون مع وزارات الحتومة يعن: الحاجة إلى تحسين التنسيق 

توجيه سالسل القيمة واالهتمام بالروابط باألسواق يتطلب تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود  (4)
 المجدية اقتصاديا.

ية اتخاذ القرارات على نحو المرتزي المرونة لالستجابة إلى متطلبات المجتمعات المتغيرة. توفر عمل (5)
مع األسواق  أقلموسيعتمد المشروع لالستجابة إلى طلب المجتمعات وتوفير المرونة الضرورية للت

 على هياتل تنفيذ المشروع الالمرتزية.المتغيرة والبيئة وديناميات المجتمع 

 شروعالموصف  -ثانيا
 المستهدفة اتوالمجموع ، والمنطقة الجغرافية للتدخل،المشروع أهداف -ألف
بمن  أسرة( باعتبارهم مستفيدين رئيسيين 500 000شخص ) مليون 2.5سيعود المشروع بالفائدة على حوال:  -12

عمل الرعوي بال الستان الذين ال يريدون القيام (2)ستهدفة؛ والمزارعين الرعاة ف: المراع: المالرعاة  (1)فيهم: 
خدمات المجتمعات ف: المناطق المختارة الت: تتمتع بالوصول إلى ال (3)أو المهتمين ف: سبل عيش بديلة؛ 

 (.، إلخوالمياه والطب البيطري االجتماعية )التعليم والصحة

ا ومنطقة عفار والمنطقة الصومالية وأوروميف: ويغط: المشروع جغرافيا المناطق الرعوية والزراعية الرعوية  -13
 غوموز-( وبينيشانغولGambelaمناطق غامبيال )و  األمم والقوميات والشعوب الجنوبية؛
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(Beninshangul- Gumuz :وسيتدخل المشروع ف: حوال .)متبعا نهج مجموعات  منطقة منها 100
 المناطق لتغطية المراع:.

شبه الرعوية ف: أهداف وسيساهم المشروع من خالل تحسين سبل عيش الستان ف: المناطق الرعوية و  -14
قضاء على الجوع، والهدف ال :2 ، والهدف: استئصال الفقر1 التنمية المستدامة على النحو التال:: الهدف

مياه نظيقة وخدمات التصحاح  :6 المساواة بين الجنسين، والهدف :5الجيدة والرفاه، الهدف  الصحة :3
الحياة على  :15 التدابير المعنية بالمناخ والهدف :13 العمل الالئق والنمو االقتصادي والهدف: 8والهدف 
 األرض.

(؛ حسب نوع الجنس والعمرالمصنف عدد المستفيدين )الوصول ( 1)وستقاس النواتج من حيث:  -15
يد الت: تستف (بالهتتار) زيادة مساحة األراض: (3) ؛المختارةوالمواش: الزيادات ف: غالت المحاصيل  (2)

عدد الستان الذين يتمتعون بوصول محسن ( 4) د الطبيعية المتتاملة والمستدامة؛من ممارسات إدارة الموار 
زيادة ف: حجم السلع  (5)ية واالقتصادية )المصنف حسب نوع الخدمة والجنس(؛ عإلى الخدمات االجتما

 وقيمتها ف: سالسل القيمة المستهدفة الت: يسوقها المستفيدون.

اإلنتاج إلى التخفيف من التأثيرات البيئية السيئة الناتجة عن حيوانات من الوستؤدي زيادة إنتاجية تل حيوان  -16
 وبالتال: توليد فوائد مناخية. الحيوان:

 والنواتج واألنشطة، المكونات -باء
ية على نحو منتج ودعم عبع المشروع نهجا متانيا خاصا بالمناظر الطبيعية لتخطيط إدارة الموارد الطبيسيتّ  -17

المتتسبة من  خبرةالالحدود اإلدارية. وسيبن: المشروع على ز عمليات التخطيط عبر جهود الحتومة ف: تعزي
يصال الخدماتمشروع التنمية المجتمعية الرعوية  سيتون نهج التنمية الذي و  ونتائجه ف: التنمية المؤسسية وا 

مما يمتن  شارتيةتوى عال من الشمولية والتسيوجهه المجتمع جزءا ال يتجزأ من آلية التخطيط الت: تتسم بم
االستثمارات الهيتلية والتحولية ف: استخدام األراض: وتنمية المراع: واألسواق. وسيستقطب نهج سالسل 
القيمة االستثمارات الخاصة وأرباح االنتاجية والروابط التجارية على امتداد سالسل القيمة مما يمتن 

الطلب القوي ف:  نطاقها بعد إنجازها. وسيتوناستدامة النتائج وتوسيع تحقيق المجموعات المستهدفة من 
ذ المشروع من خالل أربعة متونات متتاملة تما هو ملخص أساسيا النتقاء األنشطة. وسينف األسواق معيارا

 أدناه.

دارتها ستدعم  :المكون األول  -18 إدارة المراع: الت: تعمل نظم اإلنتاج الرعوية المتتاملة تنمية المراع: وا 
عادة تأهيل المر  تدهورالعتس وية فيها. ويتمثل الهدف من ذلك ف: والزراعية الرع دارة التعدي وا  اع: وا 

المراع: على نحو متتامل. تخطيط إدارة  1-1. وسيدعم المتون الفرع: وتعزيز إنتاج األعالف المحسن
 االستثمارات االستراتيجية. 2-1وسيدعم المتون الفرع: 

إلى توفير فرص اقتصادية للنساء والرجال والشباب ف: وتنويعها  تحسين سبل العيشيهدف  المكون الثاني: -19
نظم اإلنتاج الرعوية والزراعية الرعوية.  1-2المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية. وسيعزز المتون الفرع: 

 لتنويع سبل العيش والوصول إلى األسواق. 2-2وسيرّوج المتون الفرع: 
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إلى تعزيز الوصول واستخدام الخدمات  ت األساسية وبناء القدراتتحسين الخدمايهدف  :المكون الثالث -20
االجتماعية واالقتصادية األساسية من خالل استخدام نهج تنموي يوجهه المجتمع. وسيوفر المتون الفرع: 

المؤسسية. وسيدعم بناء القدرات ل 2-3تحتية. وسيرّوج المتون الفرع: خدمات اجتماعية أساسية وبنى  3-1
 إدارة المعرفة والبحوث ودعم السياسات. 3-3لفرع: المتون ا

بأن تتم إدارة المشروع وتنفيذه على نحو تفوء  إدارة المشروع ورصده وتقييمهستضمن  المكون الرابع: -21
 تتبع أداء المشروع وتأثيره بحذر.لمشروع واتفاقية التمويل و يتماشى مع أهداف التنمية ف: ا

 نظرية التغيير -جيم
من خالل إدارة تدخالت القدرة االستيعابية  (1): القدرة على الصمود من خالل تعزيزع وسيبن: المشرو  -22

المراع: والموارد الطبيعية واالستثمارات االستراتيجية وتحسين إيصال الخدمات االجتماعية األساسية الت: 
د من خسائر ستساعد المجتمعات والنظم الرعوية والزراعية الرعوية على استيعاب صدمات الجفاف والح

تحسين سبل العيش من خالل مساعدة المستفيدين على اعتماد  بواسطة أقلمالقدرة على الت (2)األصول؛ 
من  القدرة التحولية (3)مع تغير المناخ؛  أقلمالزراعة الذتية بيئيا واالستثمار ف: نظم األبحاث الت: تيسر الت
بل العيش مما يوفر أساسا للتقدم االجتماع: خالل الروابط باألسواق والري على نطاق صغير وتنويع س

 .1االقتصادي وتمتين المستفيدين من تخفيف اعتمادهم على نظم الزراعة البعلية

 المواءمة والملكية والشراكات -دال
ر الخدمات االجتماعية دعم تل من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق بصورة مشترتة المقترض ف: توفي -23

لمشروع التنمية المجتمعية  ةمن خالل المراحل الثالث المحدودة المواردمعات الرعوية لمجتاعيش ودعم سبل 
ويتعين أن ينصب الترتيز ف: االستثمارات المستقبلية بما  الماضية. ةالرعوية ف: السنوات الخمسة عشر 

وع على قدرة سبل العيش على الصمود وتعزيز تأثير المشر  للنمو والتحوليتماشى مع خطة المقترض 
ف:  وشرتاؤها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أتثر وتقبل "طريقة العمل الجديدة" الت: توجهها الحتومة

 التنمية.

المناطق "الضوء على تدخل الصندوق ف:  2022-2017للفترة  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةويسلط  -24
انتشار  تنظرًا لمعدالرعوية والزراعية الرعوية ف: البالد الذي يتناسق إلى حد تبير مع المناطق ال "الناشئة
وضعف ستانها أمام الصدمات واالتجاهات السلبية. ويتسق هذا المشروع  فيها ةالمرتفعوالتهميش الفقر 

 .2رنامج الفرص االستراتيجية القطريةبشتل تامل مع األهداف االستراتيجية لب

طار عمل سياسة تنمية المناطق نالمشروع على نحو تامل مع خطة ال . يتواءمالمواءمة -25 مو والتحول وا 
تتم بلورتها تحت قيادة وزارة السالم ف: إثيوبيا من أجل الت: الرعوية واستراتيجيتها الت: تعتمدها إثيوبيا و 

                                                      
 تمثيل بيان: بشأن سلسلة النتائج 2ويوفر الذيل  1
نتاجية النظم اإليت (1)وتضم األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية:  2 ولوجية معززة من خالل قدرة على الصمود وا 

روابط معززة مع القطاع الخاص من أجل ضمان زيادة الوصول إلى األسواق  (2)إدارة الموارد الطبيعية على نحو محسن وال سيما المياه؛ 
 والتمويل والتتنولوجيا الزراعية واستدامته.
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. وسيتم ضمان المواءمة من 3تعزيز التنسيق وتوجيه االستثمارات ف: المناطق الرعوية والزراعية الرعوية
الحتومية الموجودة بما فيها مجلس تنسيق المناطق الناشئة الذي يضم الوزارات  خالل منصات التنسيق

المعنية ف: القطاع ومجموعة العمل المعنية بالنمو االقتصادي الريف: وقطاع األمن الغذائ: الت: تتضمن 
 وشرتاء التنمية. عددا من المؤسسات الحتومية

من شرتاء التنمية. وقد تم  ةإضافي اتجل تعبئة استثمار عتبر هذا المشروع مبادرة رئيسية من أيُ  .االتساق -26
أن يوفر والوتالة األلمانية للتعاون الدول:. ويتوقع  الوتالة األمريتية للتنمية الدوليةإرساء شراتات معرفة مع 

 ف: األمان اإلنتاجية ةشبتالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مساعدة فنية. وسيعمل برنامج 
إثيوبيا بمثابة منصة إلشراك الجهات الفاعلة اإلنسانية بما فيها الحتومة وبرنامج األغذية العالم: وغيرهما 

 نسانية.اإلمساعدة المع توفير تتسق تدخالت التنمية المخططة  جعلف: 

 التكاليف، والفوائد والتمويل -هاء
دارتها على نحو متتا: 1يعتبر تل من المتون  -27 تحسين سبل العيش : 2 مل" والمتونتنمية المراع: وا 

. ويبلغ مجموع قيمة من تمويل المناخ جزءاً  تحسين الخدمات األساسية وبناء القدرات: 3 والمتون ،وتنويعها
 أمريت:. دوالر 34 077 221تمويل المناخ الذي يقدمه الصندوق حوال: 

 المشروعتكاليف 

ص ومساهمات المجتمعات والحتومة على من القطاع الخا ةسيستقطب المشروع موارد تمويل إضافي -28
. وسيستمر الصندوق ف: العمل مع المقترض من أجل زيادة المساهمات النظيرة ألنشطة مختلفةمستويات 

  المشروع ورصدها.

 1الجدول 

 والجهة الممولة بحسب المكون المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون

 3المجموع 2المستفيدون 1لتنميةالمؤسسة الدولية ل قرض الصندوق

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

تنمية المراعي وإدارتها على نحو  -ألف
 متكامل

757 46 20.9 239 173 77.5 *400 3 1.5 396 223 49.5 

 24.3 109 770 - - 79.6 87 322 20.5 22 448 تحسين سبل العيش وتنويعها -باء

 16.8 75 732 10.0 7 600** 73.8 55 924 16.1 12 208 اسية وبناء القدراتتحسين الخدمات األس -جيم

 9.3 42 101 - - 79.6 33 514 20.4 8 587 إدارة المشروع ورصده وتقييمه -دال

 100.0 451 000 2.4 11 000 77.6 350 000 20.0 90 000 المجموع

 *مساهمة عينية
 **مزيج من المساهمات العينية والنقدية.

 

                                                      
مبادرة استدامة التنمية والقدرة على الصمود أمام الجفاف والتوارث يتواءم إطار العمل هذا مع استراتيجية الهيئة الحتومية الدولية المعنية ب 3

تتقبل الحرتة الرعوية تونها أساسية  (2)تعترف بالرع: باعتباره نشاطا اقتصاديا مجديا مناسبا للمراع: الشاسعة ويتأقلم معها؛  (1)الت: : 
، والمشروعات الضخمة وشبتات الري لضمان أنها تساهم ف: لضمان االستدامة. وتعزز مواءمة مماثلة مشارتة برنامج تسوية البلدية

 تحسين المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية.
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 2دول الج

 والجهة الممولةفئة اإلنفاق بحسب  المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئة اإلنفاق

 المستفيدون المؤسسة الدولية للتنمية قرض الصندوق

 

 المجموع

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

         تكاليف االستثمار -أوال

 - - - - - - - - ألشغال المدنيةا -ألف

 13.6 61 458 - - 79.6 48 894 20.4 12 564 حلقات العمل والتدريب -باء

 8.7 39 141 - - 79.6 31 137 20.5 8 004 سلع ومعدات -جيم

 0.8 3 646 - - 79.6 2 900 20.5 746 راجات ناريةدمركبات و -دال

 15.7 70 931 - - 79.5 56 401 20.5 14 530 خدمات -هاء

 54.6 246 103 4.5 11 000 76.0 187 025 19.5 48 078 رأموال االستثما -واو

 - - - - - - - - نافذة االستجابة لألزمات -زاي

 93.4 421 279 2.6 11 000** 77.5 326 357 19.9 83 922 تكاليف االستثمار مجموع

         التكاليف المتكررة -ثانيا

 2.4 10 708 - - 79.6 8 518 20.5 2 190 المرتبات -ألف

 4.2 19 012 - - 79.6 15 124 20.5 3 888 التتاليف التشغيلية -باء

 6.6 29 721 - - 79.6 23 643 20.5 6 078 مجموع التتاليف المتتررة

 100.0 451 000 2.4 11 000 77.6 350 000 20.0 90 000 المجموع

 **مزيج من المساهمات العينية والنقدية
 التمويل تمويل المؤسسة الدولية للتنميةمن اتفاقية  2ظهر الجدول *** سيُ 
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 3الجدول 

 والسنة المكون بحسب المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون

 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 2019

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

 396 223 1 1 298 5 619 11 26 58 292 31 70 055 29 65 815 7 16 317 متكامل تنمية المراعي وإدارتها على نحو -ألف

 تحسين سبل العيش وتنويعها -باء
735 1 721 24 23 992 24 23 536 22 21 

21 682 
20 

15 104 14 
109 770 

 تحسين الخدمات األساسية وبناء القدرات -جيم
221 1 2 495 20 27 653 18 25 877 20 28 

11 967 
16 

2 519 3 
75 723 

 إدارة المشروع ورصده وتقييمه -دال
783 10 26 007 6 14 972 5 14 702 6 16 6 082 14 

555 6 16 
42 101 

 المجموع

055 29 6 039 117 26 672 119 27 408 108 24 

51 350 

11 476 25 6 000 451 

 واستراتيجية التمويل المشترك وخطته تمويل الصندوق
على مدى ست سنوات. ووفرت المؤسسة مليون دوالر أمريت:  451: ف المشروع بحوالقدر مجموع تتاليي -29

مليون دوالر أمريت:  90 الدولية للتنمية باإلضافة إلى قرض الصندوق المقترح تقديمه الذي يبلغ حوال:
وفر وقع أن يف: المائة(. ويت 20ف: المائة( ومنحة ) 80مليون دوالر أمريت: تتألف من قرض ) 350حوال: 

 عينية.النقدية و من المساهمات المليون دوالر أمريت:  11حوال: المستفيدون 

 الصرف
سيتبع المشروع آلية تدفق األموال الت: تعتمدها الحتومة. وسيتم إيداع أموال  تدفق األموال والصرف. -30

ية التحادوع استفتحهما وحدة تنسيق المشر تنمية ف: حسابين معينين منفصلين دوق والمؤسسة الدولية للالصن
قيمة وح فيه للحسابين المعينين التابعة لوزارة السالم ف: البنك الوطن: اإلثيوب:. وسيتون السقف المسم

ت المتوقعة لفترة ستة أشهر بناء على خطة العمل والميزانية السنوية الت: تمت الموافقة عليها. وسيتم النفقا
وحدة تديره  يت: إلى حساب جامع بعملة البر اإلثيوبيةنقل األموال من الحسابات المعينة بالدوالر األمر 

حسابات  الجامع بالعملة الوطنية إلىالجاري . ومن ثم ستنقل األموال من الحساب تنسيق المشروع االتحادية
تفتحها التيانات األخرى المنفذة على المستوى االتحادي والمتاتب الرعوية منفصلة بالعملة الوطنية س

للمناطق خصصة مل المتاتب الرعوية اإلقليمية األموال إلى حسابات منفصلة للمشروع اإلقليمية. وستنق
أسلوب الصرف المستند إلى أخرى. وسيستخدم المشروع إقليمية تيانات و  مجموعات المراع:وفرق دعم 

ناء ستة أشهر المقبلة بأساس فصل: وستغط: المتطلبات النقدية لفترة الالتقرير. وستتم عملية الصرف على 
بين الصندوق . وستتون نفقات المشروع متناسبة على التوقعات الت: تقدمها التقارير المالية المؤقتة

 وسيمول الصندوق الضرائب بما يتسق مع ممارسة المؤسسة الدولية للتنمية. والمؤسسة الدولية للتنمية.

 قتصاديةتحليل موجز للفوائد والجوانب اال

التحاليل االقتصادية بأن المشروع مجد  بينتو نشطة المستهدفة سليمة تجاريا. تظهر التحاليل المالية بأن األ -31
بحوال: لمعدل الداخل: االقتصادي للعائد ، يقدر ابعين االعتباراالفتراضات الحالية أخذ مع و اقتصاديا. 

وع مليون دوالر أمريت:. ويراع: المشر  510.2 إلى حوال: صاف: القيمة الحاليةصل ف: المائة وي 20.4
ف: الفوائد والتتاليف والتأخر ف: تحقيق الفوائد ومعدالت  تعديالت ف: بعض متغيرات النماذج )التعديالتال
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ة ف: تغذية الحيوانات وصحتهم االعتماد وسعر التربون االجتماع:( مما يؤتد بأن االستثمارات المستدام
 ر مسألة حاسمة لنجاح المشروع.تعتب

أداة القياس المسبق من خالل استخدام لحد من انبعاثات غازات الدفيئة ل القيمة االقتصادية تم احتسابو  -32
ف:  اهامشي اوه: أداة عملت منظمة األغذية والزراعة على بلورتها. وتظهر النتائج انخفاض لتوازن التربون

ا طنً  62 399 أي ما يعادل متافئ غاز ثان: أوتسيد التربونطن من  1 247 972انبعاثات التربون بحوال: 
 من متافئ ثان: أتسيد التربون سنوًيا.

قدرة سبل عيش المستفيدين على الصمود تترجم وسيتون المشروع تحوليا على مختلف المستويات. وس -33
عددا أصغر من ف: توفير ف: تتاليف االستجابة اإلنسانية إلى األزمات ف: المستقبل، علما بأن المعززة 

 :أنأو الصدمات األخرى. ويتوقع أيضا ف: حالة الجفاف  اةاألسر سيعتمد على المساعدة المنقذة للحي
يترجم تمتين المرأة المعزز على المستوى  (2)عزز التغذية المحسنة من األداء التعليم: لألطفال؛ تُ  (1)

مع تغير المناخ  عززف المخفف عملية التتيّ تُ ( 3)االجتماع: واالقتصادي ف: نمو اقتصادي أقوى؛ 
المنافسة على الموارد الشحيحة ف: النظم اإليتولوجية ف: المناطق الرعوية والزراعية  من والتخفيف من حدته

الرعوية. وستساهم هذه النواتج ف: تعزيز استدامة سبل العيش وقدرتها على الصمود والنمو ف: المناطق 
  الرعوية والزراعية الرعوية.

 استراتيجية الخروج واالستدامة

ى إشراك القطاع الخاص من أجل توفير حلول أتثر استدامة وطويلة األمد ينصب الترتيز ف: المشروع عل -34
 إليصال السلع والخدمات.

ترتتز على العادات وتتماشى مع أفضل بلورة خطط تشارتية رعوية  (1)وسيتم ضمان االستدامة من خالل:  -35
عوية والزراعية الرعوية فعالية النظم االستشارية للمناطق الر  (2)الممارسات ف: إدارة الموارد الطبيعية؛ 

تنمية سالسل القيمة ذات األولوية الت: توجهها األسواق لمنتجات األلبان واللحوم الحمراء  (3)واستدامتها؛ 
تخفيض لتحسين تنمية علف الحيوانات ( 4؛ )والمنتجات الجلدية مع إشتراك القطاع الخاص بصورة تاملة

أن تعزز يتوقع ولوجيات تتسم بإنتاجية عالية ومجدية اقتصاديا و تتنلاعتماد المستفيدين ( 5؛ )تتاليف االنتاج
 استدامة أنشطة المشروع.

 المخاطر -ثالثا
  مخاطر المشروع وتدابير التخفيف -ألف
 المتتاملةعتبر التخفيف من المخاطر البيئية واالجتماعية هدفا أساسيا للمشروع. وستساهم تنمية المراع: يُ  -36

توفير خدمات النظام موارد الطبيعية على التخفيف من تدهور األراض: الذي يعزز واالستثمارات ف: إدارة ال
ويروج لحل النزاعات. وتمت دراسة التحسب المبتر للمخاطر وتدابير التخفيف من حدتها خالل  البيئ:
 جراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:تصميم المشروع تما هو وارد ف: الفصل المخصص إلمرحلة 

 دناه.أ
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وتعتبر إدارة المخاطر المالية ف: المشروع بالغة األهمية. وستساعد تدابير التخفيف الواردة ف: تصميم  -37
هذه المخاطر خالل مرحلة التنفيذ. وسيستفيد المشروع من قوة نظام ف: تخفيض احتمال حدوث  المشروع 

نحو جيد بما فيها عملية الميزانية ونظام اإلدارة المالية العام للبالد. وتعمل عدة نواح: من هذا النظام على 
أال وه: الخبرة المتثفة  إضافيةيضا بنقطة قوة أالمقترح للوائح المالية. ويتمتع المشروع التصنيف وامتثاله 

لوزارة السالم والسلطات اإلقليمية ف: التعامل مع المشروعات الممولة خارجيا. أما نقاط ضعف المشروع 
المحاسبين ونقص ف: عدد  بشتل تبير تغيير الموظفينية فتتمثل ف: ة المالالرئيسية من حيث اإلدار 

لرقابة المستمر لضعف الوالتأخر ف: تنفيذ توصيات مراجع: الحسابات و  المؤهلين الحسابات ومراجع:
 عملية مراجعة الحسابات الداخلية وتأخر الموافقة على الميزانية.الداخلية والترتيز المحدود على 

 ة االجتماعية والبيئيةالفئ -باء
معايير باالستناد إلى  "باءالفئة ". تم تصنيف المشروع ف: تماعي والمناخيجراءات التقدير البيئي واالجإ -38

إلدارة البيئية واالجتماعية إطار عمل ا ت بلورةق خالل المشروع. وتمّ المؤسسة الدولية للتنمية الت: ستطبّ 
تعويض للمجتمعات المتأثرة أي أصول تمت خسارتها الف منها و السلبية أو التخفيالتأثيرات لضمان تجنب 

لقوانين واللوائح وسيضمن تنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية االمتثال لبسبب تنفيذ المشروع. 
ومعايير المؤسسة الدولية للتنمية. وباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد وثائق إطار عمل سياسة إعادة  يةوطنال

ارة سوالتقييم االجتماع: من أجل التطرق لشواغل محددة تتعلق بالحصول على األراض: وخالتوطين 
الممتلتات وتقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية ومسائل اجتماعية أخرى يمتن أن تؤثر على المجموعات 

تامل  قبل أن يتم التعويض على نحو اتحرومة. ولن يتم القيام بأي استثمار مالضعيفة والمجتمعات ال
 لألشخاص المتأثرين.

م تحديدها ويبدو أن النطاق الشامل للمشروعات الفرعية  واألعمال ذات الصلة غير معروفة بعد بما أنه سيت -39
ضطالع بتحاليل بيئية واجتماعية؛ اال (1)سيشمل فرز المشروعات الفرعية: تشارت:. و  جمن خالل نه

استعراض المشروعات الفرعية والموافقة  (3)لزم األمر؛  لإلدارة البيئية واالجتماعية إذاإعداد خطة  (2)
ى اإلقليم: على حد سواء. والمستو  نطقةمالنشر على مستوى ال (5)االستشارات العامة؛  (4)عليها؛ 

وسيستعرض البنك الدول: قبل مباشرة التنفيذ التحاليل البيئية الخاصة بموقع معين وخطط اإلدارة االجتماعية 
ا يلزم بناء على التوجيه والمعايير المنصوص عليها ف: إطار عمل اإلدارة البيئية وسيوافق عليها تم

واالجتماعية مع إيالء اهتمام خاص للمشروعات الفرعية للبنى التحتية االجتماعية واالقتصادية تالطرقات 
 والري على نطاق صغير.

 اخيةنتصنيف المخاطر الم -جيم
بما فيها الجفاف والفياضانات وتفش:  –غير المناخ والتخفيف منها يعتبر االعتراف بالمخاطر المتعلقة بت -40

حاسما لتنفيذ المشروع على نحو فعال ولتحقيق نواتجه. وترد إجراءات التتييف المقترحة ف:  – األمراض
تصميم المشروع الذي يهدف إلى بناء قدرة سبل عيش المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية على الصمود. 

دارتها ف: أساس استراتيجية تويتمن تح المجتمعات الرعوية والزراعية  أقلمسين تخطيط المراع: ورصدها وا 
الرعوية مع تغير المناخ. وبناء على إدارة المراع: التشارتية وتحسين الخطط ذات الصلة، تساهم جميع 
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مع تغير المناخ ف:  أقلملتاالستثمارات تالري على نطاق صغير وتنمية المياه والبنى التحتية لألسواق عملية ا
األراض: اإلثيوبية المنخفضة. ويعزز تحسين إنتاجية النظم الرعوية والزراعية الرعوية الموجودة  من 
صالبتها أمام تغير المناخ والحوادث المناخية المتطرفة. وباإلضافة إلى ذلك، يساهم التخفيف من االعتماد 

العيش وتعزيز االندماج ف: األسواق والوصول إليها بشتل  على نظم اإلنتاج الواحد من خالل تنويع سبل
 .أقلمملحوظ ف: عملية الت

 القدرة على تحمل الديون -دال
الذي تم  تيسيريةبشروط غير  قروضواستحقاق ال الخارج: :، وانخفاض االحتياطالصادراتأدى رتود  -41

ليل القدرة على اتحمؤشرات راجع إلى ت 2017و 2016ف: عام:  الماضية ةف: السنوات الخمس االتعاقد عليه
طوال عليها مرتفعا  الخارجية وأصبح خطر إجهاد الديون تحمل الديون الذي يجريه صندوق النقد الدول:.

بتمويل  القرض قرضاليصبح  2018خفف الصندوق من شروط إقراضه ف: عام . ونتيجة لذلك، 2018عام 
عن تونه  عوضاً تيسيرية للغاية(  وقرض بشروط يونإطار القدرة على تحمل الدمنحة بموجب )مزيج  مختلط

 رية للغاية.قرض بشروط تيسي

  التنفيذ -رابعا
 اإلطار التنظيمي -ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

سيتم تنفيذ المشروع تحت مسؤولية وزارة السالم على نحو تامل. وستنشئ الوزارة وحدات صغيرة مخصصة  -42
تحادية توجهها لجنان التوجيه واللجان الفنية االواإلقليم:  على المستوى االتحاديلتنسيق المشروع 

واإلقليمية. وسيعتمد التنفيذ بشتل تبير على هياتل الحتومة الالمرتزية. وستشتل أنشطة المشروع جزءا ال 
يتجزأ من خطط التنمية على مستوى القطاع واإلقليم الت: وافقت عليها البرلمانات اإلقليمية. وسيتم إرساء 

لتوفير  موفري خدماتتعيين ات مع مؤسسات البحوث والجامعات والقطاع الخاص وغيرهم وسيتم شرات
 عم حيث يتمتعون بميزة نسبية وقدرة عالية.الد

تمثل . وستنطقةلمجموعة المدعم وباالعتراف بالحاجة إلى بناء قدرات على األرض، سيتم إنشاء فرق  -43
ذات الصلة على مستوى لعملية التنفيذ الفن: وبناء القدرات  توفير الدعم (1)ما يل:: مهمتهم المزدوجة ف: 

تصال خاصة بالمشروع وموظف مال: وستدعم جهة ادعم تخطيط التنمية الشاملة للمنطقة.  (2)؛ نطقةالم
 مشروع بشتل مباشر ف: تل منطقة.ال

 والتسيير والشراءاإلدارة المالية، 
تم   للمحاسبة تمامعدال انقدي اوأساس سك الدفاتر المزدوجتستخدم حتومة إثيوبيا نظام م. اإلدارة المالية -44

. وسيتم استخدام دارة المالية للمشروع ت بلورة دليل لإل. وسبق أن تمتوثيقه ف: دليل المحاسبة الخاص بها
وستتم بلورة رسم بيان:  برمجية محاسبة فردية بموازاة استخدام نظم الحتومة إلعداد تقارير منفصلة للحتومة.

لتسجيل إنفاق المشروع بحسب  بيان: للحسابات الخاص بالحتومةالرسم الابات من خالل استخدام للحس
والنشاط. وستتألف وحدة  تنسيق المشروع االتحادية من تبير  ،والفئة ،والمتون الفرع: ،الممول والمتون
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منطقة تون لتل ومحاسب. ويجب أن ي ،مسؤول مراجعة داخليةو  ،ينين ماليّ وموظف   ،الموظفين الماليين
فريق من فرق دعم مجموعات :. ويجب أن يتم تعيين محاسب لتل مراجع داخلموظفين ماليين ومحاسبين و 

خذ األمنطقة. ويعتبر التدريب ف: اإلدارة المالية أساسيا لنجاح المشروع المقترح وال سيما مع لتل المراع: و 
ار مخاطر تدن: القدرات وتغيير الموظفين بشتل الت: سيعمل فيها واستمر  البيئة الالمرتزيةف: االعتبار 

جراءاتها تبير. وسيستخدم المشروع نظم الرقابة الداخلية للحتومة   ،بما فيها تلك المتعلقة بالتفويضوا 
اإليداع. وينص دليل اإلدارة المالية للمشروع على متطلبات الرقابة الخاصة بالمشروع. وف: حين و  ،يلجوالتس
للمشروع لتل من ، سيتم تعيين محقق داخل: الداخلية مراجعة الحساباتالتنفيذ وحدات تون لجميع تيانات سي

وحدات تنسيق المشروع االتحادية واإلقليمية. وسيعد المشروع تقارير مالية موحدة غير خاضعة للمراجعة 
ارير للصندوق والسلطات اإلقليمية. وسيتم تقديم هذه التق ةومؤقتة من خالل جمع تقارير التيانات االتحادي

يوما من نهاية تل فصل. وستنتج وحدة تنسيق المشروع االتحادية  45 ف: غضونوالمؤسسة الدولية للتنمية 
 قوائم مالية سنوية.

مراجعة القوائم المالية السنوية للمشروع وسيتم . ستتولى وحدة تنسيق المشروع االتحادية المراجعة الخارجية -45
ف: غضون ستة شروع السنوية إلى الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية تقديم تقارير مراجعة حسابات الم
أو مراجع مؤهل يرشحه هذا  المراجع العام االتحادي. وسيضطلع متتب أشهر من نهاية تل سنة مالية

المعايير الدولية ا يتماشى مع مالمتتب ويوافق عليه الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية بمراجعة الحسابات ب
ت المشترتة التبير وااللتزام . ونظرا لعدد المؤسسااالتحاد الدول: للمحاسبينالصادرة عن  ة الحساباتلمراجع

الستتمال مراجعة الحسابات السنوية، سيضطلع المراجع بمراجعة الحسابات المؤقتة محدد  جدول الزمن:ب
م نشر القوائم المالية المراجعة سيت ،بعد فترة ستة أشهر. ووفقا لسياسات الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية

 على الجمهور.

اللجنة االتحادية اإلثيوبية المعنية بالشؤون األخالقية ومتافحة أنشأت الحتومة  .ومكافحة الفساد التسيير -46
مسؤولة لشؤون األخالقية ومتافحة الفساد وحدة معنية باضمن وزارة السالم . وتت2001ف: مايو/ أيار  الفساد

 تطبيقملتية. وسيتم الموارد أو الالت االحتيال المشتبه بها والهدر أو سوء استخدام عن التصرف ف: حا
 يات اإلبالغ ف: التيانات المنفذة على المشروع.وآل الشؤون األخالقية ومتافحة الفسادهياتل 

دارة المعرفة واالتصاالت -باء  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعّلم، وا 

 ،القاعدة إلى القمةمن من خالل عمليات تخطيط تشارتية توجهها المجتمعات  سنويةستتم بلورة خطط عمل  -47
ج: الموجه فنيا من تحاليل األماتن واألسواق وخطط التنمية الموجودة والعمليات تيالتخطيط االسترا وسيستنير
وى جتمعية ف: تل قرية إلى جانب اللجان الفنية على مستأصحاب المصلحة. وستضمن اللجان الممتعددة 

وستقر لجنة توجيه اتحادية ال عن األهمية الفنية والفعالية. ضالمناطق واإلقليم الشمولية والمواءمة واالتساق ف
 نطاق واسع.سنوية مع ضمان ملتية التنفيذ وتنسيقه على شرك جميع الوزارات المعنية خطة عمل وميزانية ت

معرفة مع إنشاء نظام إلدارة المعلومات يتون أنشطة إدارة الوستضم ترتيبات عملية رصد المشروع وتقييمه 
لعملية الرصد والتقييم والتعلم واإلبالغ. وسيتضمن هذا النظام  صلبا وسهل االستخدام على شبتة االنترنت

ت قاسم المعلومات بين جميع التياناعلى شبتة االنترنت معلومات هامة تتعلق بالتخطيط والرصد الذات: وت
جميع نظم المعلومات الت: يدعمها المشروع للمتونات المختلفة ويربطها بما لنظام هذا االمشترتة. وسيدعم 
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رعوية والزراعية الرعوية، ونظام رصد فيها نظام المعلومات لدعم القرارات المتعلقة بسبل عيش المجتمعات ال
 رصد تقدم عملية التنفيذ.المراع: ونظام 

 البتكار وتوسيع النطاقا

 مجتمعوجهه الة من خالل جمع نهج التنمية الذي يلى توسيع نطاق النهج المثبتويعمل تصميم المشروع ع -48
آلية تخطيط شمولية يوجهها وسيتم استخدام  .لموارد الطبيعية وسالسل القيمةللتخطيط المتان: امع نهج 

قليم المجتمع المحل: بناء على القدرة الموجودة على مستوى تل من المجتمع المحل: والقرى والمنطقة واإل
لتستنير منها عملية اتخاذ القرارات على مستوى أعلى. وسيتم استتمال ذلك بتحاليل بيانات رفيعة المستوى 

التنمية  تأثيرلتقييم المسائل البيئية والمناخية  وفرص األسواق مما يساهم ف: تعظيم التنسيق بين القطاعات و 
من نظم المراع: )واحد ف: تل منطقة( من إلى أقصى حد. وسيتم تنفيذ النهج بشتل أول: ف: ستة نظم 

 أجل االستفادة من الدروس لتترارها ف: وقت الحق.

ف: ترتيبات االنتاج والتجهيز والتسويق  االختناقاتوسيتون المشروع رياديا ف: تجربة الحلول االبتتارية إلى  -49
لى ذلك إصدار الشهادات نتاج الرعوية والزراعية الرعوية وسالسل القيمة. وتتضمن األمثلة عاإلف: نظم 

طيار لرسم خريطة المراع: ووحدات الرع: وتجربة  نوتتبع المنتجات الحيوانية واستخدام طائرات بدو 
متتامل لدعم القرارات من أجل توفير المعلومات بشأن المراتز الحاضنة ألعمال الثروة الحيوانية ونظام 

تتنولوجيات النزاعات. وسيروج المشروع أيضا للو األسعار واألسواق ووضع المراع: ونقاط تزويد المياه 
 توفر حلوال (1)االبتتارية الت: تعزز إنتاجية المراع: واستدامتها. وستعطى األولوية للتتنولوجيات الت: 

تساهم ف:  (3)مع احتياجات الشباب والنساء؛  أقلمتت (2)مقاومة لخطر تغير المناخ ومنخفضة التتاليف؛ 
 الغذائ:. تحسين التغذية واألمن

 خطط التنفيذ -جيم
 جاهزية التنفيذ وخطط االستهالل

 .2019وفرت المؤسسة الدولية للتنمية تمويال بأثر رجع:. وسبق أن بدأ العمل بالمشروع ف: يوليو/ تموز  -50

 خطط اإلشراف واستعراض منتصف المدة واإلنجاز

على المشروع. وسينصب شترتة بصورة مشرف تل من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق والمقترض وسي -51
ترتيز الصندوق على أولويات الصندوق تاستهداف قضايا المساواة بين الجنسين والشباب وتغير المناخ 

 والتغذية من أجل ضمان أن يولد التنفيذ النتائج المتوقعة.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة  لديمقراطية االتحاديةجمهورية إثيوبيا استشتل اتفاقية التمويل بين  -52

وترد نسخة من اتفاقية التمويل  .القانونية الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .المتفاوض بشأنها ف: الذيل األول
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من الصندوق تلق: تمويل سلطة  فيها بموجب القوانين السارية مخولة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةو  -53
 .الدول: للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -54 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -سادسا

 القرار التال::أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب  -55

 تيسيرية للغايةبشروط قرضًا  جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
 65 330 000)وحدة حقوق سحب خاصة  ألف نا وثالثمائة وثالثين مليونخمسة وستيقيمته تعادل 

لى نحو أخرى تتون مطابقة ع وأحتاميخضع ألية شروط  أنعلى وحدة حقوق سحب خاصة( 
 .ف: هذه الوثيقة الواردةواألحتام أساس: للشروط 

 

 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement

NEGOTIATED TEXT
17 July 2019

LOAN NO.

Project name: Lowland Livelihood Resilience Project, “the Project” or "LLRP"

The FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA (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 LLRP;

WHEREAS, the Project shall be co-financed by the International Development Association
(IDA);

WHEREAS, the Borrower and the International Development Association have entered
into a Financing Agreement dated _________ (the “IDA Agreement”) to provide
financing for the Project;

WHEREAS, the Fund has agreed to co-finance the Project and provide a loan for the
activities described in Schedule 1 to this Agreement;

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. 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 Fund’s General Conditions for Agricultural Development
Financing dated 29 April 2009, amended as of December 2018, and as may be
amended hereafter from time to time (the “General Conditions”) shall apply to this
Agreement except for the provisions identified in Section E paragraph 3 below. 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 LLRP in accordance with the terms and
conditions of this Agreement.

4. For the purpose of this Agreement:
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“PIM” means the Project Implementation Manual prepared under the IDA
Agreement;

"Procurement Manual" means the Manual prepared under the IDA Agreement;

"Financial Manual" means the Manual prepared under the IDA Agreement.

Section B

1. The amount of the Loan is sixty five million three hundred thirty thousand
Special Drawing Rights (65 330 000 SDR).

2. The IFAD Loan 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.

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

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 8th of July.

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

6. There shall be one segregated Designated Account in USD for IFAD funds, for the
exclusive use of the Project opened at the National Bank of Ethiopia (NBE). The Borrower
shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Account.

7. There shall be a Project Operations pooled Account in Ethiopian Birr opened by the
MoP/F-PCU.

8. Beneficiaries shall provide counterpart financing for the Project in an amount
equivalent to approximately Eleven Million US dollars (USD 11 000 000), part in cash
and part in kind.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Peace of the Borrower.

2. Additional Project Parties include those parties responsible for the implementation
of any part of the project and any other parties deemed necessary by the Lead Project Agency.

3. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the
General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term
Review of the implementation of the Project/.

4. The Project Completion Date shall be the approximately six years 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.

5. Procurement of goods, works and services financed by the Financing shall be
carried out in accordance with the Cooperating Institution procurement guidelines.
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6. Financial Management practices shall be organized in accordance with those of the
Cooperating Institution.

Section D

The Financing shall be administered by the IDA as the Cooperating Institution. The
Project shall be supervised jointly by IDA and the Fund.

Section E

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

a) The PIM has been waived or amended without the prior agreement of IFAD
and/or IDA.

b) the right of the Borrower to withdraw the proceeds under the IDA Agreement has
been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or the IDA Loan has
become due and payable prior to the agreed maturity thereof.

c) The Project Manager or other key Project staff have been removed from the
Project without the prior consultation with the Fund;

d) the IDA Agreement has been terminated.

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

a) Establishment of Federal and Regional Steering Committees.

b) The Effectiveness Conditions under the IDA Agreement have been met by
the Borrower.

3. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this
Agreement:

(a) Section 7.05 (Procurement); the procurement of goods, works and
services to be financed out of the proceeds of the financing shall be subject to
and governed by the IDA Procurement Guidelines as amended from time to
time.

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

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

For the [Borrower]:

[click and type title of the representative]
[click and type the name and address of the ministry]

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 the General Conditions.
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[CLICK AND TYPE THE NAME OF THE COUNTRY]

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

Date: ____________

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Gilbert F. Houngbo
President

Date: ______________
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Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. Schedule 1 "Project Description" of the IDA Agreement applies to this Agreement.

II. Implementation Arrangements

1. Schedule 2 Section I "Implementation Arrangements" of the IDA Agreement apply
to this Agreement. This includes, among others, the "Manuals", and the "Safeguards"
provisions.

The Borrower shall prepare and furnish to the Fund for its approval, not later than April
30th of each year during the implementation of the Project, or such later date as the
Fund may agree, the Annual Work Plans and Budgets (“AWPB”), including procurement
plans, containing all proposed sub-projects to be carried out in the following fiscal year,
and finalize the AWPB, taking into account the Fund’s comments and views thereon.

The Borrower shall cause each Region, Woreda and Kebele to implement, monitor and
evaluate its respective activities, in accordance with the provisions set forth in this
Agreement and the AWPB approved by the Fund; and shall not revise any approved
AWPB without the prior written agreement of the Fund.

10. Project Implementation Manual

The Borrower shall carry out the Project also in accordance with the PIM. 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. Any revisions to the PIM shall have to be previously
approved by the Fund.
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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

USD)

Allocation net of other financiers'

contribution, including government

I. Goods, services and input – 1 64 600 000 Such percentage as agreed by the

Association and IFAD and

communicated to the Borrower.

II. Goods, services and input - 2 730 000 Such percentage as agreed by the

Association and IFAD and

communicated to the Borrower.

TOTAL 65 330 000

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

Goods, services and input – 1 – It includes Goods, works, non-consulting
services and consulting services for the Project and Operating Costs

Goods, services and input – 2 – It includes Savings Leverage Grants to
RUSACCOs under Part 2.2 (c) of the Project as illustrated in the IDA Project Appraisal
Document (PAD).
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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. 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
maximize opportunities and prevent or reduce significant negative impacts.

2. Compliance with Safeguards. The Borrower shall ensure that the Project will be
implemented in compliance with the safeguards provisions specified in the IDA
Agreement and as outlined in the Project Implementation Manual. Resettlement of 20 or
more people (when sub-projects involve land acquisition, or loss of assets, or access to
assets on the land,) will require a resettlement action plan, and no investments will be
made before any affected people are fully compensated.

3. 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.
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Logical framework

Project Development Objectives(s) To Improve Livelihood Resilience of Pastoral and Agro-Pastoral Communities in Ethiopia

Project Development Objective Indicators
RESULT_FRAME_T BL_ PD O

Indicator Name DLI Baseline End Target

To improve Livelihood Resilience of Pastoral and Agro-Pastoral Communities in Ethiopia

Land area under sustainable landscape management practices
(CRI, Hectare(Ha)) 0.00 700,000.00

Increase in Yield of Targeted Commodities (Livestock and Crop)
(Percentage) 0.00 25.00

People with Improved Access to Economic and Social Services ( of
which 50% Female and 20% Youth) (Number (Thousand)) 0.00 1,250.00

Farmers reached with agricultural assets or services (CRI, Number) 0.00 1,500,000.00

Farmers reached with agricultural assets or services - Female
(CRI, Number) 0.00 600,000.00

Intermediate Results Indicators by Components
RESULT_FRAME_T BL_ IO

Indicator Name DLI Baseline Intermediate Targets End Target

1
Integrated Rangeland Development and Management

Project beneficiaries with Improved Access to Key Natural
Resources ( of which 50% Female and 20 % Youth) (Percentage) 0.00 50.00

Rangeland Management and Investment Plans (RMIPs) Under
Implementation (Number) 0.00 70.00

Project Area with Increased NDVI/Biomass Index Corrected for
Climate Change (Percentage) 0.00 30.00

Number of Strategic Economic Infrastructure Investments
Operational (Number) 0.00 300.00
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RESULT_FRAME_T BL_ IO

Indicator Name DLI Baseline Intermediate Targets End Target

1
Livelihoods Improvement and Diversification

Beneficiaries Participating in Diversified Livelihoods Activities (of
which 50 % Female and 20 % Youth) (Number) 0.00 200,000.00

RUSACCOs and Unions Supported by the Project (Number) 0.00 500.00 520.00

Project Beneficiaries with Access to Rural Financial Services (60 %
female and 20 % Youth) (Number) 0.00 50,000.00

Farmers adopting improved agricultural technology (CRI, Number) 0.00 100,000.00

Farmers adopting improved agricultural technology - Female
(CRI, Number) 0.00 30,000.00

Farmers adopting improved agricultural technology - male (CRI,
Number) 0.00 70,000.00

Increased Volume of Marketed Commodities, in targeted Value
Chains by Project Beneficiaries (Percentage) 0.00 25.00

Improving Basic Services and Capacity Building

Community Sub-Projects Operational (Percentage) 0.00 90.00

Knowledge Products with Policy Implications for Pastoral and
Agro-Pastoral Systems Completed (Number) 0.00 30.00

Targeted Clients Satisfied with Livestock, veterinary and
Agricultural Extension Services (Percentage) 0.00 80.00

Project Management, Monitoring and Evaluation

Project Direct Beneficiaries (of which 50% female and 20% youth)
(Number) 0.00 2,500,000.00
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Results chain

Improved rangeland
and natural resource
management

Improved pastoral
and agro-pastoral
livelihood

Improved market linkages

Sustainable
improvements in pastoral
and agro-pastoral
livelihood resilience

Improved HH food and
nutrition security of
pastoral and agro-
pastoral communities

Improved well-being and
use of basic social services
in pastoral and agro-
pastoral communities

Improved access to
basic social services

Improved institutional
capacity for delivery of public
services & community
management of resources

Improved access to water,
pasture, land for
productive purpose

Improved productive and
market infrastructure
(livestock, crops and
commercialization) Improved production

of crop and livestock
products

Improved crop and animal
productivity

Increased community
participation in operation
& management of
infrastructure for social
service delivery

Impact/Gov strategy/
CPFPDO outcomesIntermediate outcomesOutputsActivities

Sub-com 1.1.Developing
participatory rangeland
management plans
(RMIPs)

Implemented rangeland
management and pasture
improvements sub-
projects

Sub-com. 2.1. Improving
breeding and animal
health services (vet.
services, vaccination,
disease control…)

Sub-com. 2.1. Community
capacity building in crop
and livestock
management

Sub-com.3.1. Rehab &
building facilities for basic
social services &
infrastructure (water,
clinics, schools, etc.)

Sub-com. 1.2.  Financing
priority public investment
areas based on RMIPs

Improved/constructed
feeder roads

Sub-com 2.1.
Strengthening pastoral
R&D and extension
systems: training, field
schools

Improved awareness of
food consumption and
ways to improve nutrition

Crop and Livestock
producing households
adopted improved
technologies

Improved management of
pastoral and agro-
pastoral productive
systems

Sub-com. 3.3. Piloting
innovative approaches for
pastoral/agro-pastoral
production and value
chain systems

Rehabilitated and built
Irrigation/water
management schemes

Sub-com 2.2. Establishing
productive partnerships

Sub-com.2.2. Developing
product standards,
traceability and
certification systems

Sub-com.2.2. Improving
financial literacy;
facilitating access to
financial services

Sub-com.3.2. Capacity
building for stakeholder
institutions

Sub-com.3.3. TA for
evidence-based policy
making and community
engagement

Improved delivery of
extension and animal
health services

Improved capacities in
the targeted communities
to manage productive
systems

Improved technologies
developed; extension
services provided to
production groups

Market linkages
established

Products certified and
quality improved

Financial literacy improved
at community level;
financial services adapted
to pastoral and agro-
pastoral sub-sector

Improved facilities for
basic social services

Stakeholder institutions
capable to engage with
public and private partners
for market access, disease
control, etc.

Innovative solutions for
constraints in production,
processing and marketing
developed

Improved authorities’
capacity for  pastoral
friendly policies

Improved access to
financial services for
pastoralists and agro-
pastoralists

Improved conditions of
basic social services
provision

Improved commercialization
of crop, livestock and
alternative products

Diversified crop and
livestock production
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