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  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما التسمياتإن 

  .يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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  ندااجمهورية رو

  ةالزراع لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة مشروع أجل من تكميلية منحة

   التكميلي التمويلموجز 
 :رةبادالمؤسسة الُم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 :المتلقي  جمهورية رواندا 

 :الوكالة المنفذة   الحيوانية والمواردوزارة الزراعة 

 :لتكلفة الكلية للمشروعا  مليون دوالر أمريكي 33.05

 دوالر ماليين 3بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1.87
على شكل موارد إضافية ناتجة عن زيادة ) أمريكي تقريبا

 مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

التي يقدمها التكميلية قيمة المنحة  
  :الصندوق

سنوات، ويتحمل رسم  10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40
 في السنة%) 0.75( أرباع الواحد في المائة ةخدمة بواقع ثالث

 يقدمه الذي القرض شروط 
 :الصندوق

  قرضك مليون دوالر أمريكي 8.58

  منحةك مليون دوالر أمريكي 0.22

   :يةاألصل الصندوق مةمساه قيمة 

  برنامج األغذية العالمي 

  المتحدةوزارة التنمية الدولية في المملكة 

  حكومة بلجيكا

  الشركاء من القطاع الخاص 

  المؤسسة األلمانية للتنمية

 :الجهات المشاركة في التمويل 

   مليون دوالر أمريكي2.66: برنامج األغذية العالمي

 مليون دوالر 5.41: وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة
  أمريكي

  يكي مليون دوالر أمر4.96: الحكومة البلجيكية

  مليون دوالر أمريكي0.06: المؤسسة األلمانية للتنمية

 :قيمة التمويل المشترك 

 :شروط التمويل المشترك  منح

 :المتلقيمساهمة    مليون دوالر أمريكي 2.76

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي3.67

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة     الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف مباشر من الصندوق
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  مذكرة رئيس الصندوق 

 الخطة مساندة مشروع من أجلرواندا  جمهورية إلى ا مقترح تقديمه تكميليةمنحة

 ةالزراع لتحويل االستراتيجية

  المشروع - أوال

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

تتميز منطقة المشروع ببيئة زراعية إيكولوجية طيبة مواتية لتكثيف الزراعة في نطاق نظام إنتاج متكامل   -1

 من خالل هياكل الدعم عالوة على ذلك، فإن وجود السياسات العامة المساندة. ومستدام من الناحية البيئية

التكثيف التي التنمية وعملية يتيحان إنجاز  الزراعية بالتجارة الخاص وبروز اهتمام القطاع الالمركزية

 الذين يعيشون في هذه السكان الفقراءويستجيب المشروع على نحو جيد الحتياجات . يقودها السوق

  . المنطقة المكتظة بالسكان والتي تهددها التعرية الخطيرة للتربة

   التمويل المقترح-باء 
  واألحكامالشروط 

وحدة حقوق سحب   مليون1.87لجمهورية رواندا قدرها تكميلية  أن يقدم الصندوق منحة من المقترح  -2

 الخطة مساندة مشروع، للمساعدة في تمويل )دوالر أمريكيماليين  3بما يعادل تقريبا (خاصة 

 ممولة غير زالت ما يالت المشروع أنشطة من اًجزء المنحة هذه ستمول .زراعةال لتحويل االستراتيجية

 2005 أيلول/سبتمبر في عليه الموافق القائم التمويل على تنطبق التي نفسها الشروطب

)EB 2005/85/R.20/Rev.1 .(  

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

 تخصيص نظام بموجب 2009-2007 على مدى دورة المخصصاتلرواندا تبلغ المخصصات المحددة   -3

 التزم الصندوق 2008كانون األول /في ديسمبر . مليون دوالر أمريكي29.77 على أساس األداء الموارد

إلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه  مليون دوالر أمريكي لتمويل مشروع ا20.45بتخصيص مبلغ قدره 

ومن المخطط استخدام الرصيد لتغطية الفجوة التمويلية بأكملها لمشروع كيريهي وجزء من . في كيريهي

  . الفجوة التمويلية لمشروع مساندة الخطة االستراتيجية لتحويل الزراعة

 ألخرىأو أدوات التمويل المشترك االنهج الوطنية القطاعية الشاملة الصلة ب

األنشطة التي سيتم تمويلها من التمويل التكميلي المقترح بشكل كامل مع األولويات القطاعية تتواءم   -4

إضافة إلى ذلك، تهدف رواندا إلى صياغة نهج قطاعي شامل للزراعة من أجل مواءمة وربط . لرواندا

وفي حال تناغم .  هذه العملية نحو تأسيس نظم تنفيذية مشتركةوتتقدم. المداخالت العامة في هذا القطاع

، من المتوقع أن  الريفيةوالتنمية مع سياسة الصندوق الخاصة بالنهج القطاعية الشاملة للزراعة ذلك
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سناد لإلدارة إلترتيبات اتوفر يصبح هذا المشروع جزءاً من مبادرة النهج القطاعي الشامل للزراعة فور 

  . المالية

  والقدرة االستيعابية للدولةء الدين القطري عب

 ديوننظرا ألن رواندا من البلدان المثقلة بالديون فقد أصبحت من المستفيدين الكبار في إطار مبادرة   -5

. تحمل على ال من قدرتهاأكبر رصيد دينها االسمي يومع ذلك، فقد بق.  الفقيرة المثقلة بالديونالبلدان

في شكل منح لرواندا  والصندوق حاليا المساعدة المالية ، ومصرف التنمية األفريقي،ويقدم البنك الدولي

  .القدرة على تحمل الديونإطار في 

  تدفق األموال

اءات ذاتها المتبعة في سيتبع تدفق األموال األقنية واإلجر.  للمنحة الثانية للمشروعاًسيفتح الصندوق حساب  -6

  . المشروع القائم

  ترتيبات اإلشراف

  . قالمباشر للصندويخضع المشروع لإلشراف   -7

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ستثناءاتاة  أيوجودال يتوقع   -8

 التسيير

 وفقالتعاقد ) 1 (:الصندوقالتكميلية من منحة اليقصد من التدابير المقررة التالية تعزيز جوانب تسيير   -9

تعزيز القدرات ) 3( العقود على أساس األداء؛ إدارة) 2( الصندوق؛ للتوريد في ة التوجيهيالمبادئ

  .ى المقاطعة على اإلدارة المالية والمساءلةالمركزية وعلى مستو

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

يتمتع المكون األول بتغطية وطنية بينما يقوم المكون الثاني   سياسة الصندوق بشأن االستهداف،استناداً إلى  - 10

مجموعات ) 2(الفقراء الريفيون؛ ) 1: ( همستفيدون الرئيسيون للمشروعوالم. على االستهداف الجغرافي

المؤسسات ) 4(الهيئات اإلقليمية والمحلية العاملة في مجال الزراعة؛ ) 3(وجمعيات المزارعين؛ 

وتتكون المجموعة المستهدفة المباشرة من ).  والموارد الحيوانيةوزارة الزراعة(الحكومية المركزية 

  . أسرة40,000حوالي 

  نهج االستهداف

حدد االستهداف الجغرافي في ست محافظات استناداً إلى الظروف البيئية الزراعية واالجتماعية،   - 11

وضمن مستجمعات المياه هذه، تم توظيف أساليب استهداف .  للمياه سيشارك في المشروعاًمستجمع  11

وستضمن لجان اإلدارة المحلية لمستجمعات . مجتمعية لمستجمعات المياهالضعفاء في إطار عملية تخطيط 
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المياه وصول الفوائد إلى المجموعات المستهدفة الرئيسية وتطبيق ترتيبات االستهداف الخاصة الموجهة 

  . اإليدز/نحو األسر التي تترأسهن النساء واألسر المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية

 المشاركة

 موقع الصدارة في تنفيذ المشروع، حيث  والمجتمعات المحلية المشاركةسيكون لجمعيات المزارعين  - 12

وسيركز المشروع على تبادل المعرفة .  المسؤولية الرئيسية لتخطيط وتنفيذ االبتكارات الفنيةتتحملس

  .وسيتكامل مع عملية الالمركزية الجارية. وتوزيعها

   األهداف اإلنمائية- دال

  الرئيسيةالمشروع أهداف 

إن الهدف العام للمشروع هو المساهمة في عملية الحد من الفقر في رواندا من خالل توفير الدعم   - 13

 والتعاوني إلى الخطة اإلستراتيجية لتحويل الزراعة التي تهدف إلى تحويل زراعة يالتنفيذي المركز

زيادة فرص زراعة المحاصيل النقدية، وفي الوقت بالتالي  إلى زراعة تتوجه نحو السوق و الحاليةلكفافا

  . وتحسينهاالحاليةالطبيعية نفسه ضمان األمن الغذائي والمحافظة على قاعدة الموارد 

 األهداف السياساتية والمؤسسية

منظمات المزارعين، والحكومة المركزية القدرة التقنية واإلدارية والمؤسسية لتقوية يهدف المشروع إلى   - 14

المرتبطين بتنفيذ ظمات غير الحكومية المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنمنظمات المحلية، وو

خدمات ذات األولوية إلى الخطة اإلستراتيجية لتحويل الزراعة من أجل تحسين أدائهم في توريد ال

  . وسيتم أيضاً تحسين نظم إدارة المعلومات واالتصاالت لدى الوزارة المنفذة. المستهدفةةالمجموع

 الكربون، وفي الحالة المتوقعة من الئتماناتباإلضافة إلى ذلك، الحكومة في قيد تطوير إطار استراتيجي   - 15

 فينشطة االستقرار البيئي التي يدعمها المشروع قد تساهم أوقوع إعادة التشجير ضمن هذا اإلطار، 

  . تحقيق أهداف حماية المناخ

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 من خالل تحديد أولويات وصول 2010-2007 المشروع مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة ينسجم  - 16

المياه؛ وإلى التكنولوجيا الزراعية؛ وإلى المدخالت الزراعية الوظيفية وأسواق فقراء الريف إلى األرض و

بشكل أيضاً وينسجم . المنتجات؛ وإلى عمليات صياغة السياسات المحلية والوطنية وعمليات البرمجة

) 2(التركيز على التنمية االقتصادية الريفية؛ ) 1: (مع مبادئ المشاركة المتفق عليها من خاللكامل 

تمكين المنظمات المحلية من خالل المشاركة في ) 3(المساندة للفقراء ؛ المحددة صياغة آليات االستهداف 

دماج آليات التعلم المحلية الفعالة؛ إ) 4(اتخاذ القرار واآلليات االبتكارية من أجل إدارة موارد المشروع؛ 

الشركاء اإلنمائيين والقطاع الخاص؛ تأسيس الشراكات مع الحكومة المحلية والمؤسسات المجتمعية و) 5(

  .  تشجيع االستدامة من خالل الممارسات البيئية السليمة) 6(
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   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

راتيجية  الخطة االستراتيجية لتحويل الزراعة واست مشروع مساندة المشروع تماما مع كل منيتوافق  - 17

مع أصحاب الشأن كما أكدته عملية اإلعداد التشاركية  و.الحد من الفقراستراتيجية التنمية االقتصادية و

، فإن منتصف المدةواستعراض للصندوق  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلعداد المحليين

 بين الحكومة عليه المتفق  مع التوجه االستراتيجي القطري النوعيوثيق أيضا على نحو يتواءمالمشروع 

 التكثيف الزراعي، خاصة في حال إنجازه من خالل الري والتنمية المتكاملة للثروة ويعد. والصندوق

  .الحيوانية، أولوية رئيسية للحكومة، سواء بوجه عام أو على المستوى القطاعي

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

غة المشروع من خالل فريق إدارة البرنامج القطري في رواندا بالشراكة مع الشركاء اإلنمائيين تمت صيا  - 18

وفي هذا اإلطار، تمت صياغة ترتيبات التمويل المشترك الملحوظة مع . العاملين في مجال التنمية الريفية

المؤسسة األلمانية  بلجيكا، وبرنامج األغذية العالمي، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وحكومة

شراف إلويجري تبادل منتظم للمعلومات بين الممثلين المحليين للتمويل المشترك في إطار عملية ا. للتنمية

     .على المشروع

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

رات صغيرة على المكونات يحداث تغيإض منتصف المدة سيتم وفقاً لالتفاق مع الحكومة خالل استعرا  - 19

، أي بناء األساس ) في المائة من التكاليف األساسية للمشروع24 (التعزيز المؤسسي) 1: (الثالثة الحالية

الخطة االستراتيجية مشروع مساندة المؤسسي المركزي والمحلي والنظم والقدرات المطلوبة لتنفيذ 

 والموارد الدعم االستراتيجي لوزراة الزراعة – 1.1: الل المكونات الفرعية التاليةلتحويل الزراعة من خ

 بناء القدرات على – 1.3 بناء القدرات على المستوى المركزي؛ – 1.2الحيوانية وقطاع الزراعة؛ 

ى ، البناء عل) في المائة61 (المشاريع التجريبية والتكرار) 2. ( دعم السوق– 1.4المستوى المحلي؛ 

 حماية – 2.1: المشاريع التجريبية الناجحة من أجل تشجيع تكرارها من خالل أربعة مكونات فرعية

إدماج وتكثيف الزراعة وتربية  – 2.2صاعداً إعادة التشجير؛ فمستجمعات المياه التي ستضم من اآلن 

.  تكثيف الزراعة البحوث الرامية إلى– 2.4 تنمية المستنقعات وتكثيف المحاصيل؛ – 2.3الحيوانات؛ 

  . من خالل وحدة تنسيق المشروع القائمة)  في المائة15 (تنسيق وإدارة المشروع )3(

  فئات النفقات

   . الحاليةرات على فئات النفقات الست يلن يتم إحداث تغي  - 20
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  الشراكاتومسؤوليات التنفيذ و اإلدارة، -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

) 3(منظمات المزارعين؛ ) 2( الحيوانية؛ والمواردوزارة الزراعة ) 1: (شركاء التنفيذ الرئيسيون هم  - 21

ن بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمنظمات غير وموفرو الخدمات المتعاقد) 4(المجتمعات المحلية؛ 

  .  المتحدة المختصةالحكومية والشركات الخاصة ووكاالت األمم

 مسؤوليات التنفيذ

وبينما تقع مسؤوليات تنسيق المشروع الشاملة . اإلشراف على المشروعبتقوم اللجنة التوجيهية الوطنية   - 22

لنهج القطاعي الشامل  في األمانة العامة ل4على عاتق وحدة تنسيق المشروع، سيقوم مدير البرنامج 

 لمسؤوليات اً تدريجياًويشكل هذا التغيير إدماج. 1-2و 1-1اعة بإدارة أنشطة المكونات الفرعية للزر

  . التنفيذ في الوزارة الرئيسية المسؤولة عن النهج القطاعي الشامل

 دور المساعدة التقنية

 الحيوانية من أجل تصميم وتنفيذ مواردواليوفر المشروع المساعدة التقنية إلى وزارة الزراعة   - 23

ويستخدم أيضاً المساعدة . االستراتيجيات القطاعية وبناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي

التقنية لرفع سوية قدرات المجتمعات على تخطيط وإدارة عمليات التنمية المحلية، وتقوية منظمات 

إضافة إلى ذلك، ستكون المساعدة التقنية ضرورية . ة الريالمزارعين، ودعم تطوير سلسلة القيمة وأنشط

  .   لتأسيس ترتيبات تمويل مكافحة الكربون

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 مليون دوالر أمريكي خالل سبع سنوات استناداً إلى استعراض 33.05مجموع تكلفة المشروع أصبح   - 24

وتعكس هذه المراجعة احتياجات الدعم اإلضافي للتنمية المؤسسية وإمكانية توسيع نطاق . منتصف المدة

 بعض تجسدأصبح المجموع كذلك نتيجة لعدم و. المشروع في مستجمعات المياه المشاركة في المشروع

جنيه مليون  2.85 التمويل المشترك، وارتفاع مساهمة ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة إلى

 يورو، ماليين 4.00التزمت حكومة بلجيكا بـ :  من الفجوةاً الممولين اإلضافيين جزءءاسترليني، ومل

 في تمويل المساعدة المؤسسة األلمانية للتنميةويقدم برنامج األغذية العالمي مساهمة عينية، وشاركت 

وما زالت .  في المائة على التوالي8و المائة  في11وازدادت مساهمة المستفيدين والحكومة إلى . التقنية

  .  مليون دوالر أمريكي1.7هناك فجوة تمويلية قدرها 

  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

ية والمركزية وتحسين القدرة على تحقيق تقوية قدرات المؤسسات المحل: وتضم الفوائد الرئيسية ما يلي  - 25

الخطة االستراتيجية لتحويل الزراعة؛ مشروع مساندة أهدافها المتمثلة بزيادة اإلنتاج والدخل في سياق 

استقرار وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية الزراعية وفي تخطيط البرامج المحلية واستدامتها؛ 
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؛ ورفع القدرة اإلنتاجية والدخول التي ستؤدي إلى تحسين ربون الكعزلمع خصوبة التربة المترافق 

  . االقتصادية للمجتمعات المشاركة في المشروعوالظروف االجتماعية 

 الجدوى االقتصادية والمالية

عائد لألنشطة التجريبية  في المائة بينما قُدر معدل ال15تم تقدير معدل العائد الداخلي للمشروع بأكمله بـ   - 26

  .   وهو أعلى بكثير في المائة26 بـ

   وتوسيع النطاقاالبتكار وإدارة المعرفة،  – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة 

هياكل لإلدارة المحلية، بما في ذلك هيئات تخطيط مستجمعات المياه، واالستخدام سينشئ المشروع   - 27

يقصد من هذه المبادرات إرساء و. مراكز لالبتكار في المجتمعات المحليةمياه الزراعية، المشترك لل

وخالل مراجعة منتصف المدة للمشروع تم االتفاق مع الحكومة إلضافة . مؤسسات مستدامة وتعزيزها

. روعوظيفة إدارة المعرفة على مهام الوحدة المسؤولة عن تطوير وتشغيل نظام الرصد والتقييم في المش

    . التقاط الدروس المنبثقة عن األنشطة التجريبية واالبتكارية ونشرهاوستضمن هذه الوظيفة 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع  

 العامة صياغة استراتيجية مؤسسية ممكنة وهيكل لتنفيذ المداخالت) 1: (تضم االبتكارات الرئيسية ما يلي  - 28

ترتيبات التخطيط المحلي التي ) 2(الداعمة المشتركة الواقعة في نطاق عمل الوزارة المعنية الرئيسية؛ 

إدماج الزراعة التجارية والمكثفة في إطار نهج يستند إلى إدارة موارد ) 3(توجهها المجتمعات المشاركة؛ 

تربية الحيوانات واستقرار الموارد في تجربة المجموعات التقنية التي تدمج الزراعة و) 4(مستدامة؛ 

إدماج ترتيبات تمويل مكافحة الكربون مع هدف بيئي يساهم نحو تحقيق هدف ) 5(سياق ندرة األراضي؛ 

  . المشروع للحد من الفقر

   توسيع النطاقنهج 

 تكرارها وتوسيع نطاقها في إطار المشروع يولد المشروع التجارب في مجال النهج العملية التي باإلمكان  - 29

وتضم التخطيط لمستجمعات المياه وتنفيذها؛ وتشجيع أمن حيازة األراضي؛ والري . وفي أماكن أخرى

باإلضافة إلى ). تغطية المخاطر(في المستنقعات؛ وسالسل التضامن الحيوانية؛ ونهج صون التربة والمياه 

إمكانية توسيع نطاقه في أجزاء أخرى بت تمويل مكافحة الكربون ذلك، يتمتع النموذج المتصور لترتيبا

  . من رواندا

  المخاطر الرئيسية  – ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها 

ة قد يترتب على تحقيق المشارك) 1: ( المشروعأداءمن المتوقع أن تؤثر المخاطر القائمة التالية على   - 30

وسستم معالجتها من خالل تمكين . الفعالة للمستفيدين في األشغال اإلنمائية المخطط لها بعض الصعوبات

اإلدارية قد تشكل محدودية التنسيق بين الهياكل ) 2(أنشطة المشروع؛  المجموعات لمنحهم شعور بملكية
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عالة للمحافظات في تطوير المركزية والمحافظات معوقاً، ولكن سيتم تخفيف ذلك بتشجيع المشاركة الف

اإلطارية بشأن تفاقية اإلقد ال توافق ) 3(وتنفيذ األقسام المعنية من خطط العمل والميزانيات السنوية؛ 

مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذ أنشطة ويل مكافحة الكربون على برنامج تملألمم المتحدة  لتغير المناخيا

  . عداد السليم للمشروع ووثائقهإعادة التشجير، وستتم معالجة ذلك من خالل اإل

  التصنيف البيئي

مشروع باعتباره عملية من الفئة باء، إذ أنه من الوفقا إلجراءات الصندوق للتقييم البيئي، فقد صنف   - 31

  .أن يكون له أثر بيئي سلبي هامالمستبعد 

   االستدامة–كاف 

سيؤدي المشروع إلى تأسيس مؤسسات مركزية ومحلية مستدامة، وممارسات زراعية مكثفة مستدامة،   - 32

  . وعالقات تجارية مستمرة مع المنتجين الريفيين

  والسند القانوني الوثائق القانونية -ثانيا 

 يقةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثاندا جمهورية روبين المشروع المعدلة  تمويلستشكل اتفاقية   - 33

   .المتلقيالمقترح إلى التمويل التكميلي  تمديدالقانونية التي يقوم على أساسها 

 من الصندوق الدولي للتنمية تمويل سلطة تلقي فيها بموجب القوانين السارية مخولة جمهورية روانداإن   - 34

  .الزراعية

  .تفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةيالمقترح التكميلي التمويل وإني مقتنع بأن   - 35

   التوصية- ثالثا

  : بموجب القرار التاليةالمقترحعلى المنحة أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي   - 36

تكميلية بعمالت متنوعة تعادل قيمتها مليون أن ُيقدم الصندوق إلى جمهورية رواندا منحةً : قرر

، ) حقوق سحب خاصة وحدة1 870 000(وثمانمائة وسبعين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

على أن تخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام 

  .الواردة في هذه الوثيقة

 
 

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Rwanda Country Programme Evaluation Report (July 2006) 

Support Project for the Strategic Plan for the Transformation of Agriculture (PAPSTA) - Project Appraisal 
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Support Project for the Strategic Plan for the Transformation of Agriculture (PAPSTA) - Mid-term Review 
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Logical framework 
Summary Performance questions and target indicators Assumptions 

Goal   
To contribute to achieving the EDPRS objective 
of rural poverty reduction through 
implementation of the PSTA II. 

- Evolution of RIMS basic socio-economic impact indicators (MDG) 
- Rate of reduction in the prevalence of extreme poverty (MDG). 
- Number of households with improved food security (RIMS). 
- 76 000 individuals receiving project services, by gender (RIMS). 

- Economic and social stability. 
- MINAGRI’s gender strategy approved. 
- Continued government determination to 

combat poverty. 
Component purposes   
To increase agricultural revenues and improve 
nutrition of poor rural people, by implementing 
PSTA II priority programmes through an 
environmentally sustainable and market-based 
intensification of agricultural and livestock 
production. 

- Increased level of marketed production of crops, livestock products. 
- Operation and maintenance of affordable irrigation facilities. 
- Steady improvement in the natural resource base in Watersheds 

- MTEF allocates share to agriculture  
- Effective implementation of PSTA. 
- Implement the National Land policy. 

Expected outputs   
1. Reinforced institutional, professional and technical capacities of MINAGRI and its Boards, participating district institutions, including farmer organisations, and 
strengthened coordination, efficiency and effectiveness in the implementation and delivery of PSTA II priority programmes. 
Coherence of institutional architecture, strategic 
planning processes, policies and programmes, across 
the agricultural sector strengthened in support of the 
PSTA II. 

- Percentage of agricultural portfolio implemented through the SWAp 
Secretariat. 

- Number of MINAGRI district fora held. 
- M&E/MIS and knowledge management systems are functional. 
- Coordination systems for the agricultural sector are functional.  

- Continued consensus on the agricultural 
SWAp among government and 
development partners. 

 

Increased technical, managerial and institutional 
efficiency of MINAGRI, its Boards and farmers apex 
organizations in service delivery of PSTA II. 

- Reorganisation Action Plan for MINAGRI approved. 
- Number of capacity building projects implemented through the Capacity 

Building Facility. 
- Number of professional staff trained in MINAGRI and its Boards, as well as in 

apex organisations. 

- Continued political support for MINAGRI 
reorganisation. 

- Attractive remuneration packages are 
able to retain performing staff. 

Farmer cooperatives strengthened and communities’ 
access to required services enhanced within a new 
and rural poor oriented partnership 

- Percentage of farmers receiving direct services from cooperatives (technical 
advice, training and support on production and marketing). 

- 6 community innovation centres are functional. 
- Number of active cooperatives in the project area. 

- Continued conducive environment for 
community participation. 

Effective marketing arrangements are in place  - 11 market information bases are functional in the participating watersheds. 
- Number of value chain action plans approved by the PCU. 

- Private sector responds well to rural 
business opportunities. 

2. Increased efficiency in agricultural and livestock production with a positive effect on the natural resource base. 
Watershed basins protected through erosion control 
and carbon sequestration. 

- 11 coherent Watershed Management Plans developed and implemented. 
- Effective Water Users’ Associations operate without external assistance and 

mobilise fees for system maintenance and repairs. 
- 500 ha of degraded hilltops reforested 

- Local government respects community 
identified priorities. 

- Carbon finance programme is approved 
by UNFCCC. 

Integrated crop and livestock production intensified. - Number of households receiving pass-on animals. 
- Number of farmers (by gender) trained in intensified crop production and 

commercialization. 
- Number of farmers (by gender) reporting yield increases of major production 

systems. 
- 6 milk collection centres are operational. 

- Continued availability of WFP 
contributions for food-for-work.  

- No new outbreaks of major epidemic 
animal diseases in countries of the 
region. 

Intensified irrigated cultivation in marshlands and on 
hillsides. 

- Number of water user associations constituted and functional. 
- 10 000 rice growers trained in SRI, including at least 40% women. 
- Full utilization of the irrigated command area. (150 ha). 

 

Applied and adaptive research supports the 
transformation of smallholder agricultural production. 

- Number of farmers participating in participatory research trials, by gender. 
- Number of FFS operational. 

- Continued paradigm shift in Rwanda 
Agriculture Board/ ISAR towards 
participatory research 

 



 


