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  الموافقةبتوصية 

جمهورية كينيا  المقترح تقديمه إلى  التكميليبالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .35  في الفقرةالوارد ، على النحونيانزىمشروع تنمية المجتمعات المحلية في جنوب ل
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  المشروعخريطة منطقة 

 

مواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض ال
 .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 خريطة من تجميع الصندوق

 منطقة المشروع

  كينيا
  تمويل تكميلي–مشروع تنمية المجتمعات المحلية في جنوب نيانزى 
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  جمهورية كينيا

  نيانزىتكميلي لمشروع تنمية المجتمعات المحلية في جنوب قرض 

  موجز القرض

  
 :رةبادالمؤسسة الم  ية الزراعيةالصندوق الدولي للتنم

 :المقترض  جمهورية كينيا

وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الوطنية والرؤية 
 2030لعام 

 :الوكالة المنفذة 

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي23.8

 مليون 5.9بما يعادل (ماليين وحدة حقوق سحب خاصة  4.0
، إضافةً إلى الموارد الناتجة عن زيادة )ريبادوالر أمريكي تق

 مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 : الصندوق التكميلي الذي يقدمهقرضالقيمة  

 سنوات، 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40
ويتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 

 سنويا )  في المائة0.75(

 :رض الذي يقدمه الصندوقشروط الق 

 :مساهمة الصندوق األصلية   مليون دوالر أمريكي15.6

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي 1.8

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي0.5

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :ة المتعاونةالمؤسس  لصندوقل لإلشراف المباشر يخضع
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جمهورية كينيا لمشروع تنمية المجتمعات المحلية  مقترح تقديمه إلى  تكميليقرض

 نيانزىفي جنوب 

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

حكومية  بالخدمات الاإلدارة وسيعزز االرتباطسيعمل المشروع على بناء قدرة المجتمعات المحلية على  - 1
المؤسسي لألنشطة اإلنمائية الموجهة نحو دعم سبل العيش /التقنية بغية تحسين اإلطار االقتصادي

ويتمثل الهدفان العامان للمشروع في تخفيف حدة الفقر وفي تحسين سبل العيش للمجتمعات . المستدامة
  . في منطقة المشروعالمحلية

   المقترحالتمويل -باء 

  الشروط واألوضاع

 وحدة حقوق سحب ماليين 4.0بمبلغ جمهورية كينيا  إلى  تكميلياًقترح أن يقدم الصندوق قرضاًمن الم - 2
، للمساعدة في تمويل  للغايةةـشروط تيسيريب)  تقريبا مليون دوالر أمريكي5.9بما يعادل (خاصة 

 ترة ففي ذلك سنة، بما 40القرض  وستكون مدة .مشروع تنمية المجتمعات المحلية في جنوب نيانزى
. سنويا) في المائة 0.75( الواحد في المائة ع ثالثة أربابواقعرسم خدمة ، ويتحمل  سنوات10 سماح مدتها

وسيستخدم هذا القرض في تمويل المشروع باالشتراك مع الحصيلة المتبقية من القرض الذي تمت 
  ).EB 2003/80/R.27/Rev.1 (2003كانون األول /الموافقة عليه في ديسمبر

 بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوقالصلة 

 29.88  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطاركينيا ل السنوية التي حددتمخصصات تبلغ ال - 3
 االستفادة منويسعى هذا القرض إلى . 2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر 

ن درجات القطاع الريفي في  نظام التخصيص الحالية نتيجة تحسةرالموارد اإلضافية المتاحة في إطار دو
   .كينيا

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

  . مع آليات اإلنفاق في كينيا متوائمة تماماًاألنشطة التي ستمول بموجب هذا التمويل التكميلي - 4

  تدفق األموال

وستستخدم األموال لتمويل نصيب الصندوق من . قترضسيفتح الصندوق حسابا لقرض المشروع باسم الم - 5
  . بإدارة حساب القرض الموجودة حالياًالمشروعإدارة وحدة وستقوم . نفقات المشروع المؤهلة
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  ترتيبات اإلشراف

  .سيدير الصندوق القرض، كما سيشرف عليه بصورة مباشرة - 6

  ات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياس

  .ال ينتظر وجود أية استثناءات - 7

 التسيير

 السلع توريدسيجري ) 1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوق - 8
 مما يمول من قرض ، الوطنية والدولية القصيرة األجلالتقنيةوالخدمات والحصول على المساعدة 

  ؛ التوريداءات الحكومية وامتثاالً لمبادئ الصندوق التوجيهية الخاصة بعمليات  لإلجراًالصندوق، وفق
تخضع حسابات المشروع للمراجعة سنويا وفقا للمبادئ والممارسات السليمة لمراجعة الحسابات التي ) 2(

ي ينفذها  التاإلدارة الماليةمسائل ستتلقى ) 3(باتساق مكتب مراجعة الحسابات الوطنية في كينيا؛ يطبقها 
قيقاً من جانب مكتب الصرف والمساءلة ومراجعة الحسابات عناية مكثفة وإشرافاً دعمليات لمشروع وا

   . وفريق إدارة البرنامج القطريكينيا القطري

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

، كوريا )كوباما( بي ا هوم– يغطي المشروع ست نواحٍ تتسم باألولوية في كل من المقاطعات الست - 9
 –) الوسطى(، سوبا )نيو الغربيةوتشواكار(، راشوونيو )نياموسي (نياميرا، )كارونغو (ميغوري، )ماسابا(

وللمجتمعات المحلية في .  على بحيرة فكتوريانيانزىوهي جميعاً من أفقر المقاطعات في منطقة جنوب 
يشوب و قوية وتسودها مستويات مرتفعة من الفقر، ثقافية-هذه المقاطعات تقاليد وأعراف اجتماعية

الضعف هياكلها الخاصة بالمؤسسات وبالسياسات العامة، كما ترتفع فيها بالمقارنة مع باقي البالد 
  .نسمة 500  000وتشمل الفئة المستهدفة . اإليدز/مستويات اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

  نهج االستهداف

مستويات الضعف ويستند إلى تقييم لحالة النواحي ضمن تحديد نهجاً يقوم على يستخدم في االستهداف  - 10
 المناطق التي يمكن فيها للمشروع أن  إلى تحديدوقد اقترن هذا بتحليل لتوزيع السكان يهدف. المقاطعات

حي ولذا فقد اختيرت النوا.  الوصول إلى عدد مطلق أكبر من الفقراءنه من تمكيترك أثراً قوياً من حيث
  .األشد حاجة على مستوى المقاطعات، كما تم تحديد أكثر الناس واألسر حاجة فيها

 المشاركة

لتخطيط العمل على  وأولوياتها من خالل عملية هافي هذا المشروع، تحدد المجتمعات المحلية احتياجات - 11
روع وتنفيذها مستوى المجتمعات المحلية، وهي عملية تضمن مشاركة المستفيدين التامة في أنشطة المش

وفيما . وتتركز األنشطة االقتصادية على جماعات المساعدة الذاتية.  تقييم أثرهايورصدها وكذلك ف
فاليد ل يقبكات القطاع الخاص من تشجع الشراكات مع شراإليدز، /يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية
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للمتأثرين في المكمالت التغذوية المبتكرة التي تقوم حالياً بالدور الرائد  ()Valid International(الدولية 
مما يخلق أوجهاً من التآزر والتعاضد بين استثمارات المشروع في )  بيامن الصغار والكبار في هوم

لتآزر والشراكات مع الشركاء اإلنمائيين ل الرعاية والتعزيز وستوجه. قة ويعزز من األثر الناتجهذه المنط
المتعلق بالطرق ك مثال مشروع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي من ذل(العاملين في المشروعات 

، وذلك خالل فترة تنفيذ ) األفريقي المتعلق بتطوير شبكات الريالتنميةمصرف الريفية ومشروع 
ق قابلة للتنفيذ يشترك فيها مزارعو يكما سيشجع القطاع الخاص على وضع مبادرات للتسو. المشروع

  . القيمة لمختلف المنتجات الزراعيةسالسل على طول منطقة المشروع

   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةالمشروعأهداف 

تعزيز المؤسسات المحلية ) 1: (يركز المشروع على تمكين المجتمعات المحلية الريفية من خالل ما يلي - 12
ل الوصول إلى خدمات  تحسين سب)2( المحلية؛  المجتمعاتمشاركةاألنشطة اإلنمائية القائمة على و

الرعاية الصحية والحصول على المياه المأمونة، وتحسين الممارسات المراعية للبيئة فيما يتعلق بالصرف 
 من خالل البشريةزيادة إنتاج اليد العاملة الزراعية وتعزيز المقدرة ) 3(الصحي والمرافق الصحية؛ 

ة بأشكال السلوك يمستوى المجتمعات المحلإذكاء الوعي على ) 4(تحسين األمن الغذائي والتغذوي؛ 
  .االجتماعي وما يترتب عليها من تبعات

 األهداف السياساتية والمؤسسية

 في تخفيف حدة الفقر وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية ضمن للمشروعيتمثل الهدف الرئيسي  - 13
. سيلة لمكافحة الفقر الريفيوستستخدم اآلليات المؤسسية التي سيقيمها المشروع كو. منطقة المشروع

 لتعريف المجتمعات االبتكارية للمشروع منتديات سبل العيش المحلية التي تروج الخصائصوتشمل 
  .مجموعات دعم لألسر الضعيفةكما تشمل المحلية بعدد من المسائل االجتماعية الثقافية، 

 واستراتيجياته الصندوق سياسات المواءمة مع

 الذي 2010-2007مقاصده المحددة مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة تتمشى أهداف المشروع و - 14
ل أعلى ومن تحسين أمنهم الغذائي بأمور منها خشدد على تمكين فقراء الريف من الحصول على د

أما محور . تحسين فرص الحصول على الموارد الطبيعية المنتجة والتكنولوجيات الزراعية المحسنة
لمشروع على أكثر الناس فقرا في المناطق الريفية فهو يتفق مع سياسة الصندوق في التركيز القوي في ا

  .االستهداف
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  التنسيق والمواءمة -هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

 كيفية تعرض، وهي وثيقة استراتيجية أساسية "ط الزراعةياستراتجية الحكومة لتنش"يتمشى المشروع مع  - 15
ويسهم تدخل هذا .  والتنمية الريفيةالزراعة لتخفيف حدة الفقر في قطاع تنفيذ االستراتيجية الوطنية

كما يرتبط المشروع باالستراتيجية الكينية للمساعدة . المشروع مباشرة في المحاور األربعة لالستراتيجية
 تدخل المشروع يتناولعالوة على ذلك، . 2030 مواءمته مع الرؤية الكينية لعام إلىالمشتركة، إضافة 

اإليدز، مما يعتبر عامال أساسيا /المسألة الوطنية الرئيسية المتمثلة في تفشي فيروس نقص المناعة البشرية
  . في المائة14 إلىفي الفقر، حيث أن نسبة اإلصابة بين السكان في المنطقة تصل 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 للقيام بأعباء األمانة لفريق تنسيق – 2005تنسيق المانحين في أنشئ الفريق المعني باالتساق والمواءمة و - 16
، تنسق وكاالت األمم المتحدة العاملة في كينيا أنشطتها 2004 ذومن. المانحين وللدفع قدماً بعملية االتساق

وقد أنشئت أفرقة لقطاع . ضمن إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الذي يشارك فيه الصندوق كعضو
  . للعمل على تعزيز التنسيق بين أنشطة المانحيننحينالما

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

الزراعة، والتمكين المجتمعي المحلي، والرعاية الصحية  :هيمكونات رئيسية خمسة يتألف المشروع من  - 17
  .، وإمدادات المياه المنزلية، وإدارة المشروعاألولية

  فئات النفقات

  التدريب؛ ) 3(المركبات والمعدات والمواد؛ ) 2(األشغال المدنية؛ ) 1: (خمس فئات للصرفهناك  - 18
  . تدريجياًةتكاليف التشغيل المتزايد) 5(العقود الخاصة ببناء القدرات؛  )4(

  وإرساء الشراكاتاإلدارة، مسؤوليات التنفيذ  -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

وتقوم الوزارات . 2030ة لشؤون التخطيط والتنمية الوطنية والرؤية لعام الوكالة الرائدة هي وزارة الدول - 19
وزارة الدولة لشؤون : الرئيسية التالية بتنفيذ المشروع وهي مسؤولة عن كل مكون من المكونات الخمسة

ارة ؛ وزارة تنمية الثروة الحيوانية؛ وزارة المياه والري؛ وز2030التخطيط والتنمية الوطنية والرؤية لعام 
 باإلضافة إلى القطاع الخاص  وذلكالمساواة بين الجنسين واألطفال والتنمية االجتماعية؛ وزارة الزراعة؛

 .والمنظمات غير الحكومية
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 مسؤوليات التنفيذ

 وهي الوكالة الرائدة - 2030تعتبر وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الوطنية والرؤية لعام  - 20
ولة عن تنسيق أنشطة المشروع على المستوى الميداني، ويدخل في إطار  المسؤالوزارة –للمشروع 

. مسؤولياتها المحددة تولي قيادة عملية التخطيط على مستوى المقاطعات ومن ثم عملية الرصد واإلبالغ
  .أما مسؤولية تنفيذ المكونات الفردية فتقع على الوزارات التنفيذية المعنية بكل من المكونات

  التقنيةدور المساعدة

 معها على أشغال  االستراتيجيتستخدم المساعدة التقنية لتعزيز المؤسسات المحلية من خالل التعاقد - 21
  .المشروع ومن خالل الشراكات على المستوى الميداني

 ن والمبالغ الملتزم بهاوشركاء التمويل الرئيسي

قرض :  كالتاليالتمويل فهيوأما مصادر  . أمريكي دوالرمليون 23.8 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  - 22
؛ القرض األصلي من أمريكي دوالر مليون 5.9بنحو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تكميلي من 

 مليون 1.8؛ ) مليون دوالر أمريكي15.6نحو (خاصة حقوق سحب  مليون وحدة 10.9الصندوق وقيمته 
ويبلغ اإلنفاق من قرض . دين مليون دوالر أمريكي من المستفي0.5من الحكومة، أمريكي دوالر 

بما (خاصة حقوق سحب  مليون وحدة 5.5الصندوق الخاص بالمشروع بعد أربع سنوات من التنفيذ 
  . في المائة من إجمالي قرض المشروع50، وهو ما يمثل )أمريكي دوالر مليون 8.3يعادل نحو 

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 وائد المحققةالفئات الرئيسية للف

 إلىأدت زيادة أسعار األغذية في منطقة المشروع ) 1: (يمكن تقديم هذه المالحظات حول المشروع - 23
على الرغم من اعتماد زراعة المحاصيل ) 2( في القوة الشرائية في المجتمعات المحلية؛ خطيرضعف 
، ولذا فإن إضافة القيمة في منطقة  القيمة على نطاق واسع، ومنها األناناس، فإن األسواق بعيدة جداًةالعالي

يتطلب إنتاج محاصيل البساتين العالية القيمة مزيدا من االستثمار في ) 3(؛ األولوياتالمشروع تعتبر من 
 للعوامل نظرا) 4(؛ يمشاريع الري الصغيرة، مما يعتبر من األولويات الرئيسية لهذا القرض التكميل

منطقة ناخ، سيتصدى المشروع لمشكلة تدهور األراضي في  العالمي وتغير المباالحترارالمتصلة 
سيتدخل المشروع ) 5(مياه بحيرة فكتوريا، وهي مشكلة قد تؤدي إلى كارثة بيئية كبرى؛ مستجمعات 

دز في المجتمعات المحلية التي اإلي/ تفشي فيروس نقص المناعة البشريةآلثاربصورة مباشرة للتصدي 
 العنصر األساسي الذي تبدأ منه عملية التغيير اإليجابي في تعتبر أن المياه النقطة األهم هي) 6(؛ هفذنُّت

 ارد إضافية في المشروع إلى تعضيدوسيؤدي ضخ مو. نيانزىسبل عيش فقراء الريف في جنوب 
  . بحيث تصل إلى المجتمعات المستهدفة، مع ضمان استدامة هذه التدخالتاستثماراته
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 الجدوى االقتصادية والمالية

 أجراها الصندوق والحكومة، وهي تقييماتكد التقييمات الميدانية لمشروعات مولها الصندوق في كينيا، تؤ - 24
فالمنافع . أن المياه هي بالفعل العنصر األساسي الذي تبدأ منه عملية التنمية المجتمعية المحلية في كينيا

 أكثر إلىل من دوالر أمريكي يوميا من أق(المتأتية للمزارعين نتيجة لمشاريع الري الصغيرة كبيرة جداً 
 يلعب دوراً أكبر، من خالل ذلك، طلبت الحكومة من الصندوق أنإضافة ل).  يوميااً أمريكياً دوالر50من 

وسيكون المشروع وسيلة الختبار . برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، في تنفيذ سياسات الري الوطنية
 .هذا الدور

فاألموال التكميلية ستجدد األموال الموزعة على . ميلي أي مكون جديدولن ينشئ هذا القرض التك - 25
خصوصاً العنصر الزراعي، وعنصر الصحة، وعنصر المياه (المكونات وفئات التمويل الحالية 

  ).المنزلية

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

 التمويلي من الدروس المستفادة من هذا المشروع وغيره من يأتي الدافع إلى اقتراح تقديم القرض - 26
فقد أدخلت الدروس اإليجابية في االستراتيجية المقترحة، أي زيادة . مشروعات الصندوق في كينيا

وسيستمر استقاء . االستثمار في األنشطة والمؤسسات المتصلة بالمياه بغية تحقيق المزيد من االستدامة
 يتصف والتقييم لضمان أن التنفيذ د تعزيز نظم الرص المشروع، وسيجريوس مباشرة من هذاالدر

  .بالمهنية والكفاءة

 المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

باره آلية تجمع  على المستوى المجتمعي المحلي باعتللعمليضع المشروع في حيز النفاذ عنصر التخطيط  - 27
وسيشجع المشروع شراكات . مكين االقتصادي بغية مكافحة الفقراالجتماعية وأنشطة التبين االستثمارات 
ج للتكنولوجيا المالئمة وإضافة القيمة والتسويق فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية يتروللالقطاع الخاص 

 االهتمام بالعمل مع )TetraPak( ل شركات خاصة، من قبيل تيتراباكوقد أبدت بالفع. العالية القيمة
 التصديوضعت النُهج في إطار هذا المشروع لتصميم األنشطة الرامية إلى و.  الميدانالمشروع في هذا

تحسين التغذية في األسر المصابة من  وآثاره وإلى تخفيف اإليدز/عدوى فيروس نقص المناعة البشريةل
  .)Valid International ( فاليد الدوليةشركةخالل تكنولوجيات القطاع الخاص التي تروج لها 

  توسيع النطاقنهج

 ويوسع نطاق.  وثبت نجاحهااختبارهاسعى هذا المقترح إلى توسيع نطاق التكنولوجيات والنهج التي تم ي - 28
كما سيجري .  هذه التكنولوجيات والنهج في مشروعات أخرى في كينيا باإلضافة إلى هذا المشروعتطبيق

لبساتين ا زراعةوصاً من مشروع ص، وخفي سياق هذا المقترح توسيع نطاق الدروس اإليجابية المستفادة
 الذي انتهى اآلن، فيما يتعلق بإدارة موارد المياه  في المحافظة الشرقيةوالمحاصيل الغذائية التقليدية
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كما سيستفاد من دروس . لالستعماالت المنزلية والتجارية وباستهداف إنتاج المحاصيل العالية القيمة
  .السيما فيما يتعلق بإضافة القيمة والتسويق ونقل التكنولوجياالشراكات مع شركات القطاع الخاص، و

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

 تمكن المشروع من تحقيق نجاح وقد.  أزيلت بالكاملأوتم تخفيف جميع المخاطر التي حددت في التقييم  - 29
التباطؤ ) 2(االضطرابات السياسية والعنف؛ ) 1: (ويواجه المشروع ثالثة مخاطر جديدة. نسبي

 االضطرابات السياسية والعنف بإدخال عنصر روسيجري تخفيف خط.  تغير المناخآثار) 3(االقتصادي؛ 
فإنه  التباطؤ االقتصادي، رأما بالنسبة لخط.  في برامج بناء القدرات على مستوى المجتمع المحليالتسيير

وأما تغير المناخ فهو يواجه حاليا من . ام بأنشطته على أساس االستدامةيتعين على المشروع أن يكفل القي
نهج قوي لالنتفاع بالمياه في الزراعة ولتلبية االحتياجات  وإتباع خالل التخطيط لزراعة األحراج

 المدارس أسقف على المتجمعةالمنزلية، وهو نهج يجري التوسع فيه ليشمل االنتفاع بمياه األمطار 
  .اتوالمستوصف

 التصنيف البيئي

أن ال يحتمل  نظرا ألنه باء الفئة كعملية منالمشروع صنف طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق،  - 30
وستوجه جهود كبيرة تمول من هذا القرض التكميلي نحو إدارة .  على البيئةيكون له أثر سلبي

  .مياه بحيرة فكتوريامعات مستجمنطقة  مستجمعات المياه كجزء من التنمية المستدامة لموارد المياه في

 االستدامة -كاف 

 المشروع من استثمارات في المؤسسات وفي الهياكل األساسية بغية تمكين يوظفهترتبط االستدامة بما  - 31
وعمال على ضمان . فقراء الريف من المشاركة بصورة فعالة في تطوير سبل العيش واالنتفاع بالموارد

المجتمعات المحلية (الة، يتعين تعزيز هذه المؤسسات على جميع المستويات وجود استراتيجية خروج فع
كات القطاع ات مع المنظمات غير الحكومية وشروستساعد الشراك). واألقاليم والمحافظات والبلد ككل

  . مؤسسات القطاع العامستتجاوزالخاص على ضمان أن استدامة تدخالت المشروع العام 

  نية والسند القانوني الوثائق القانو-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  جمهورية كينيا ستشكل اتفاقية القرض بين - 32
   .المقترح إلى المقترضالتكميلي على أساسها تقديم القرض 

تنمية  سلطة االقتراض من الصندوق الدولي للفيها بموجب القوانين السارية مخولةجمهورية كينيا و - 33
 .الزراعية

  . المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التكميليوإني مقتنع بأن القرض - 34
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  التوصية-ثالثا 

  : المقترح بموجب القرار التالي التكميليأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على القرض - 35

 أربعة ماليينمالت متنوعة تعادل قيمتها أن يقدم الصندوق إلى جمهورية كينيا قرضاً بع: قـرر
على أن يستحق في موعد ) وحدة حقوق سحب خاصة 4 000  000(وحدة حقوق سحب خاصة 

وأن يتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة  2048كانون األول /ديسمبر 15غايته 
مطابقة على نحو أساسي سنويا، وأن يخضع ألية شروط وأوضاع أخرى تكون )  في المائة0.75(

  .للشروط واألوضاع المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة
  

  لينارت بوغه
  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Key reference documents 

Country reference documents 

Kenya Joint Assistance Strategy (KJAS) 

Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) (2001-2004) 

Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation (ERS, 2003-
2007) 

Vision 2030 

Strategy for Revitalization of Agriculture (2004-2014) 

National Policy for Sustainable Development 

IFAD reference documents 

Southern Nyanza Community Development Project (SNCDP) – Appraisal Report 
(April 2004) 

IFAD SF 2007 – 2010 

IFAD KM Strategy 

IFAD Innovation Strategy 

IFAD Anti-Corruption Policy 

IFAD’s Regional Strategy for Eastern and Southern Africa Division 

Administrative Procedures on Environmental Assessment 

Various learning notes (targeting, water management) 

Prerequisites of Gender Sensitive Design 

Private-Sector Partnership and Development Strategy 

 



 

 
 

2
 

Logical Framework (revised) 

Objectives (Programme Narrative) Indicators of Objectives Means of Verification  Assumptions 
Goal  
Contribute to reduced poverty and improved 
livelihoods of communities in the project area. 

 
1. Percentage increase in people with sustainable access to an clean and 

improved source of water (from 20- 45%) 

 
- Baseline, mid-term, and PCR  

 
Government commitment to 
poverty reduction continues 

Component 1. COMMUNITY EMPOWERMENT 
Component Objective (Outcome 1)  
Improved local governance and sustainable 
community-driven development processes. 

 
1. Percentage increase in proportion of members/community adopting 
training methods (20-55%). 

2. Number of projects started by the poor and vulnerable 

 
- Baseline, survey 

 
Government commitment to 
governance continues  

Outputs 
1.1  Increased use of CAPS for area planning 
1.2 Increased use of CAPS to attract  funding 
1.3  Governance structures functioning 

 
1. number of CAPS generated in project area 
2. Number of community projects co-financed by other agencies 
3. leadership structure show gender equity at community levels 

 
- surveys 
- progress reports 
supervision reports 

 
 

Component 2. PRIMARY HEALTH CARE 
Component Objective (Outcome 2) 
Improved health status of the target group 

 
1. Reduction in prevalence of child malnutrition (weight for age) (13-7%) 

- Annual surveys 
- Data from existing health facilities,  

No major epidemic /disease 
outbreak in the project area 

Outputs 
2.1/2  Improved community and primary 
health care services  

 
1. Number of health facilities built/rehabilitated. 
2. %increase of people accessing facility-based health care (20-50%) 

 
Survey data and data from H.C. 

 

Component 3. DOMESTIC WATER SUPPLY 
Component objective (Outcome 3) 
Improved livelihoods resulting from increased 
use of safe domestic and irrigation water 

 
1. reduction in incidence of water borne diseases 
2. increased application of water harvesting techniques 

 
- Supervision reports 
- Annual surveys 

 
No severe droughts occur 
during the project life 

Outputs 
3.1  Improved access to safe domestic water  
3.2  Increased application of irrigated water  
3.3  Increased production of high value crops 

 
1. Number of persons accessing clean water against baseline (0-50%) 
2. Distance to safe water points reduced from over 3km to less than 500m) 
3. increase in income from high value crops (0-40% farmers benefiting) 

 
- Household surveys 
- Health centre and hospital reports 

 

COMPONENT 4. AGRICULTURE AND LIVESTOCK   
Component objective (Outcome 4) 
Improved food security and nutritional status  
 

 
1. % increase in farm produce sold (increase in proportion of total production 

that is sold) (15-30%).  

 
- Surveys, production records  

 
Production costs remain 
affordable  

Outputs 
4.1  Improved farmer knowledge and skills  
4.2  Improved capacity at farm level 
 

 
1. Number of farmers reporting production/yield increases in livestock and 

crops (average of at least 20% increase productivity for cereals and 
minimum 10 litres per cow for dairy) 

- Surveys, production records from 
Ministry of Agric and Livestock 

- Supervision reports 

 

COMPONENT 5. PROG. MANAGEMENT    
Component objective (Outcome 5) 
Efficient project management and coordination  

1. PSR rating continue to rise and 70% of interventions/activities effectively 
implemented as planned in AWPB 

- Supervision reports and ratings 
-  

Staff of acceptable quality 
and quantity available  

Outputs 
5.1  The PCU established  
5.2  M and E systems functioning efficiently 
5.3  Project funds properly managed  

 
1. Suitability qualified staff in place 

- Supervision reports 
-  
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