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  رة رئيس الصندوقمذك

منحة تكميلية مقترح تقديمها إلى جمهورية رواندا من أجل مشروع اإلدارة 

  لمستجمعات المياه في كيريهيةالمجتمعي

  المشروع –أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

ظام متكامل لإلنتاج مستدام توجد في منطقة المشروع بيئة إيكولوجية زراعية مواتية لتكثيف الزراعة في ن -1

يضاف إلى ذلك أن وجود سياسات عامة مؤيدة وظهور مصلحة للقطاع الخاص في التجارة . بيئيا

. تنمية موجهة نحو السوق من خالل هياكل دعم غير مركزية التكثيفيةالزراعية يسمح بتنمية هذه العملية 

 الذين يعيشون في هذه المنطقة كثيفة السكان ويستجيب المشروع استجابة حسنة الحتياجات السكان الفقراء

  .المهددة بتعرية التربة على نحو خطير

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

حقوق سحب وحدة مليون  3.950 قيمتها  تكميليةًمنحةجمهورية رواندا إلى   الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

مشروع اإلدارة المجتمعية للمساعدة في تمويل ) اً أمريكي تقريبمليون دوالر 6.324بما يعادل (خاصة 

وستمول هذه المنحة أنشطة المشروع التي لم تمول بعد وفقا لنفس شروط . لمستجمعات المياه في كيريهي

  ).EB 2008/94/R.16/Rev.1( 2008أيلول /المنحة القائمة التي أقرت في سبتمبر

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

" نظام تخصيص الموارد على أساس األداء"  في إطاررواندال السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

 2008كانون األول /وفي ديسمبر. 2009-2007 ي على مدى دورة النظاممريكأمليون دوالر  29.77

مليون دوالر أمريكي لتمويل مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات  20.45لتزم الصندوق بما يعادل ا

 ةالمجتمعيوالهدف من الرصيد هو تغطية كل الفجوة التمويلية في مشروع اإلدارة . المياه في كيريهي

االستراتيجية لمستجمعات المياه في كيريهي، وجزء من الفجوة التمويلية في مشروع مساندة  الخطة 

 . لتحويل الزراعة

 الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

 األنشطة التي ستمول بموجب التمويل التكميلي المقترح تمشيا كامال مع األولويات القطاعية في شىاتتم -4

مل لمواءمة وربط تدخالتها يضاف إلى ذلك أن رواندا تهدف إلى وضع نهج قطاعي زراعي شا. رواندا

ومن المتوقع . وفي الوقت الحاضر تتقدم هذه العملية نحو إنشاء نظم مشتركة للتنفيذ. العامة في القطاع



  EB 2009/98/R.30/Rev.1 

2 

 الوافية لإلدارة المالية أن يصبح هذا المشروع جزءا من مبادرة النهج االئتمانيةفور وضع الترتيبات 

 مع سياسة الصندوق بشأن النهج القطاعية للزراعة القطاعي الزراعي الشامل شريطة أن يكون متسقا

 .والتنمية الريفية

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 بوصفها بلدا مثقال بالديون مستفيدا رئيسيا من مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة ا رواندأصبحت -5

ويقوم البنك الدولي . رتها على التحمل أكبر من قداالسميومع ذلك فقد بقي رصيد دينها . بالديون

ومصرف التنمية األفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الوقت الحاضر بتوفير مساعدة مالية 

  .على شكل منح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

  تدفق األموال

نوات واإلجراءات المحددة وسيتبع تدفق األموال نفس الق. سيفتح الصندوق حسابا لمنحة ثانية للمشروع -6

  . للمشروع الحالي

  ترتيبات اإلشراف

  .يخضع المشروع لإلشراف المباشر للصندوق -7

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ليس من المتوقع وجود استثناءات -8

 التسيير

التعاقد طبقا للمبادئ التوجيهية ) 1: (ي التصميم األصلي للمشروعستعزز التدابير التالية جوانب التسيير ف -9

  .إدارة العقود على أساس األداء) 2(للشراء؛ 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

من المزارعين الذين يمتلكون أقل من هكتار واحد من األراضي  تتألف المجموعة المستهدفة الرئيسية -10

. وفي نطاق هذه المجموعات ستستهدف على وجه التحديد األسر التي ترأسها نساء. معوزةواألسر ال

وتتألف المجموعة المستهدفة من .  للمياه في مقاطعة كيريهيا مستجمع15وسينفذ المشروع في حوالي 

  .  في الصندوق أسرة محددة في إطار سياسة االستهداف48 000

  نهج االستهداف

رافي المستجمعات المحتملة بناء على الظروف اإليكولوجية الزراعية سيحدد االستهداف الجغ -11

وفي نطاق المستجمعات سيطبق استهداف الضعف عن طريق عملية مجتمعية لتخطيط . واالجتماعية

 وستتأكد اللجان اإلدارية المحلية القائمة على مستجمعات المياه من وصول الفوائد إلى .مستجمعات المياه
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هدفة الرئيسية، وستحابي ترتيبات خاصة الستهداف األيتام، واألسر التي ترأسها نساء، المجموعات المست

  . المكتسب واألسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية

 المشاركة

وسيكون بوسع . ستقود المجتمعات المحلية المشاركة عمليات التشخيص والتخطيط على المستوى المحلي -12

اللجان اإلدارية المحلية ومراكز االبتكار المجتمعية أن توجه عمليات المجتمعات المحلية من خالل 

.  التعاقد بشأن أنشطة بناء القدرات وإدارتها، وتنظم المسابقات المجتمعيةفيالتنمية، وأن تعمل بنشاط 

يضاف إلى ذلك أن المجموعات القائمة على المجتمع المحلي ستعمل بنشاط في إدارة مخططات الري 

  . ق الصغير وأنشطة التسويق المحليةعلى النطا

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسيةالمشروعأهداف 

. الهدف الكلي هو تنمية زراعة تجارية على النطاق الصغير تكون مستدامة ومربحة في مقاطعة كيريهي -13

ذلك ويعد كسب الدخول اإلضافية المستدامة من الزراعة وما يتصل بذلك من أنشطة اقتصادية بما في 

  .إعادة التشجير هو األداة التشغيلية للحد من الفقر بين معظم السكان الفقراء

 األهداف السياساتية والمؤسسية 

يرمي المشروع إلى دعم األنشطة الكبيرة للتنمية المؤسسية المحلية عن طريق تمكين المجتمعات المحلية  -14

إنشاء إدارة محلية قوية توفر الخدمات الزراعية من أن تصبح شركاء محليين في التخطيط والتنفيذ، و

 .الالزمة لعمليات التنمية االقتصادية المحليةالرئيسية العامة 

يضاف إلى ذلك أن الحكومة تضع في الوقت الحاضر إطارا استراتيجيا الئتمانات الكربون، ومن المحتمل  -15

يئي أن يسهم في بلوغ هذه ومن شأن السعي إلى  تحقيق االستقرار الب. أن يتضمن إعادة تشجير الغابات

 . األهداف الخاصة بحماية المناخ

  استراتيجياته سياسات الصندوق والمواءمة مع 

 عن طريق إعطاء األولوية 2010- 2007  للفترةإلطار االستراتيجي للصندوقاينسجم المشروع مع  -16

سواق الفعالة لفرص وصول الفقراء الريفيين إلى األراضي والمياه؛ والتكنولوجيات الزراعية؛ واأل

كما أنه يتسق تماما مع المبادئ . للمدخالت والمنتجات الزراعية؛ وعمليات السياسات والبرمجة المحلية

تضمن آليات محددة ) 2(التركيز على التنمية االقتصادية الريفية؛ ) 1: (المتفق عليها للعمل عن طريق

 )5(إدماج آليات محلية فعالة للتعلم؛ ) 4(تمكين المنظمات المحلية؛ ) 3(لالستهداف مناصرة للفقراء؛ 

إقامة شراكات مع الحكومة المحلية، والمؤسسات القائمة على المجتمع المحلي، والشركاء اإلنمائيين، 

  .تعزيز االستدامة عن طريق الممارسات البيئية السليمة) 6(والقطاع الخاص؛ 
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   التنسيق والمواءمة- هاء 

  المواءمة مع األهداف الوطنية

شروع متسق تماما مع الخطة االستراتيجية لتحويل الزراعة واستراتيجية التنمية االقتصادية والحد من الم -17

 في إعداد برنامج الوطنيينوبالنظر إلى مشاركة أصحاب المصلحة . الفقر ويستجيب لهما على السواء

ع التوجه الصندوق للفرص االستراتيجية القطرية، فإن المشروع يتماشى أيضا على نحو وثيق م

ويعد تكثيف الزراعة، وبخاصة عندما ينفذ . االستراتيجي القطري المتفق عليه بين الحكومة والصندوق

عن طريق الري وتنمية الثروة الحيوانية المتكاملة، إحدى األولويات الرئيسية بالنسبة للحكومة من الناحية 

  .العامة والقطاعية على حد سواء

 

 يينالتنسيق مع الشركاء اإلنمائ

م المشروع بالتعاون مع شركاء نشطين في مجال التنمية الريفية من خالل فريق إدارة البرنامج صم -18

ومن خالل هذه العملية أقيمت عالقات تآزر مع برنامج دعم القطاع الريفي الذي . القطري في رواندا

  األلمانيةوالمؤسسةي يدعمه البنك الدولي، ووضعت ترتيبات للتمويل المشترك مع برنامج األغذية العالم

  .للتنمية

وتأكد أن الشراكة مع برنامج األغذية العالمي في أنشطة الحماية البيئية للغذاء مقابل العمل والتي تمت  -19

يضاف إلى ذلك أن . تجربتها بنجاح في إطار مشروع دعم التحويل االستراتيجي للزراعة ستتواصل

لمكتب المحلي التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المشروع سيستخدم مساعدة تقنية متخصصة يقدمها ا

كما أن ربط إدارة المشروع بالوحدة القائمة لتنسيق . " واحدةمم متحدةأ"المتحدة في إطار مبادرة 

المشروع، يدعم على نحو مباشر عدم تكاثر عدة وحدات إدارية منفصلة، وذلك تمشيا مع إعالن باريس 

  .بشأن فعالية المعونة

  المكونات وفئات النفقات -واو 

 المكونات الرئيسية

 في المائة من تكاليف 14 (التنمية المؤسسية المحلية) 1: (ستبقى المكونات األربعة القائمة دون تغيير -20

من أجل زيادة قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعية على أن تدعم أوال تحقيق زيادة ) المشروع األساسية

المربحة ألصحاب الحيازات الصغيرة في المقاطعة، وأن تكفل اإلدارة سريعة ومستدامة في الزراعة 

لتوفير االستثمارات الموجهة نحو )  في المائة64 (تكثيف الزراعة) 2(الفعالة الستخدام المياه واألراضي؛ 

السوق في تنمية سالسل القيمة، ومضاعفة المحاصيل والثروة الحيوانية، وتنمية الري وصون التربة 

، وهي األمور الالزمة   لتحويل الزراعة إلى عمل تجاري بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ والمياه

لتوفير شبكة طرق فعالة تماما وتسمح للتجارة ) وتمولها الحكومة) ( في المائة17 (الطرق الفرعية )3(

وتتواله ) المائة في 5 (تنسيق المشروع) 4(؛ )باالنتعاش في المدخالت والمنتجات الزراعية على السواء
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إال أن المكون الفرعي الخاص بصون . الوحدة التي تدير مشروع دعم التحويل االستراتيجي للزراعة

  .  التربة والمياه سيتضمن من اآلن فصاعدا إعادة تشجير الغابات

  فئات النفقات

  .لن تدخل أي تغييرات على فئات النفقات الست القائمة -21

  الشراكاتوفيذ مسؤوليات التنو اإلدارة، -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

السلطات المحلية؛ ) 2(وزارة الزراعة والموارد الحيوانية؛ ) 1: (سيتولى تنفيذ المشروع الجهات التالية -22

مقدمو الخدمات المتعاقد معهم بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمنظمات ) 4(المجتمعات المحلية؛ ) 3(

  .لخاص والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدةغير الحكومية وشركات القطاع ا

 مسؤوليات التنفيذ

في البداية تضطلع بالمراقبة الكلية اللجنة التوجيهية الوطنية لمشروع دعم التحويل االستراتيجي للزراعة  -23

وتبقى مسؤوليات التنسيق في يدي . بينما توكل مراقبة األنشطة المحلية إلى اللجنة التوجيهية المحلية

  .ة المشتركة لتنسيق المشروع، بينما تتولى السلطات المحلية معظم األنشطة القائمة على المقاطعةالوحد

 دور المساعدة التقنية

سيوفر المشروع مساعدة تقنية مهمة لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية والسلطات المحلية على تخطيط  -24

لكيانات الحكومية المركزية ومنظمات وإدارة عمليات التنمية المحلية، ولدعم مجموعة منتقاة من ا

وبصفة خاصة ستستخدم المساعدة التقنية لتخطيط إدارة مستجمعات المياه، ورابطات . المزارعين

مستخدمي المياه، وأنشطة أمن حيازة األراضي، وتنمية سالسل القيمة، وصون التربة والمياه، والهندسة 

يضاف إلى ذلك أن المساعدة التقنية ستكون . مركزيةالميكانيكية للري وأعمال الطرق، واإلدارة الال

  . الزمة إلقامة الترتيبات الخاصة بالتمويل في مجال الكربون

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .سنوات 7على مدى ومليون دوالر أمريكي  49.33 المشروعبلغ إجمالي تكاليف ي -25

 13في المائة و  41(ي للتنمية الزراعية الذي يقدم المنحة القائمة والمنحة المقترحة الصندوق الدول: فهي

في  1 ( للتنمية األلمانيةوالمؤسسة ؛)في المائة 17 (ي وبرنامج األغذية العالم؛)في المائة على التوالي

في  15(زية  والحكومة المرك؛)في المائة 3( والقطاع الخاص ؛)في المائة 6( والمستفيدون ؛)المائة

  ).في المائة 4( وحكومة المقاطعة ؛)المائة
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

حلوال مناسبة للتنمية المحلية من خالل المشاركة المحلية النشطة؛ وتحسن أمن : تشمل الفوائد الرئيسية -26

سويق المنتجات في سالسل القيمة؛ وخدمات فعالة للتخزين األراضي؛ وتحسن إمدادات المدخالت وت

والتجهيز؛ ومضاعفة وتنويع اإلنتاج الزراعي المربح؛ وتحسن فرص الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا 

 ،والمعلومات الزراعية؛ وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية وشرائها؛ وتحسن خصوبة التربة واستقرارها

  . في التربة؛ وخفض تكاليف المعامالت التجارية بطرق وصول أفضل احتجاز الكربون وزيادة

 الجدوى االقتصادية والمالية

 المشروع وجود زيادة ملحوظة في العائدات روج لهاأظهر تحليل مالي لعدد من األنشطة المدرة للدخل  -27

غ معدل العائد االقتصادي وتوقع التحليل االقتصادي أن يبل. التكلفة/اإلجمالية والصافية ونسب عالية للفائدة

  . في المائة16.8الداخلي للمشروع 

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

سيقيم المشروع هياكل إدارية محلية بما في ذلك كيانات للتخطيط المحلي والقطاعي، وتخطيط مستجمعات  -28

وترمي هذه المبادرات إلى إنشاء  .  ومراكز االبتكار المجتمعيةالمياه، واستخدام المياه الزراعية بالتقاسم،

كما أنها تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة . مؤسسات دائمة، ودعمها كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك

 لبناء القدرات لتمكين المجتمعات المحلية من ةالمجتمعيالمحليين في الرصد والتقييم، وإدارة الصناديق 

  .ة المحلية واالحتفاظ بها واستخدامهااكتساب المعرف

  المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

نهج يجمع بين الزراعة التجارية والمكثفة وبين اإلدارة ) 1: (ستكون االبتكارات الرئيسية للمشروع هي -29

ة عن التخطيط ترتيبات لإلدارة المتكاملة يعهد فيها بمسؤوليات كبير) 2(السليمة والمستدامة للموارد؛ 

 بل وللمجتمعات – لبناء القدرات يالمجتمع عن طريق الصندوق –األساسي واإلدارة المالية للمقاطعة 

) 4(إدخال ترتيبات ري جوانب التالل وتكنولوجيا الغاز الحيوي على الصعيد األسري؛ ) 3(المحلية؛ 

 هدف المشروع المتعلق بالتخفيف إدراج ترتيبات التمويل في مجال الكربون من أجل المساهمة في تحقيق

  .  من الفقر

  نهج توسيع النطاق

ومن هذه النهج التخطيط والتنفيذ . سيوسع في إطار المشروع نطاق نهج جرى اختبارها في حاالت أخرى -30

على أساس مستجمعات المياه، وتعزيز أمن حيازة األراضي، وري األهوار، وسالسل التضامن مع 

يضاف . ، ونهج صون المياه والتربة عن طريق التسييج) الحيوانية المتجددةمخططات للثروة(الحيوانات 
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المزمعة للتمويل النموذجية إلى ذلك أن المشروع يتضمن بفضل نهجه القائم على المستجمعات والترتيبات 

  . في مجال  الكربون إمكانيات لتكراره في أجزاء أخرى من رواندا

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 ئيسية وتدابير التخفيف منهاالمخاطر الر

) 2(عملية تحقيق الالمركزية قد ال تتقدم على نحو مطرد؛ ) 1: (يواجه المشروع خمسة مخاطر رئيسية -31

الحكومة قد تؤخر اعتماد مبادئ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه والتفريع في تخطيط مستجمعات المياه؛ 

قد ال يوجد شركاء من القطاع ) 4(لتالل النتائج المتوقعة؛ قد ال تثمر نظم اإلنتاج في زراعة جوانب ا) 3(

قد ال يلقى برنامج ) 5(الخاص لهم سمعة طيبة ومصالح تجارية ريفية لتنمية سالسل القيمة الريفية؛ 

التمويل في مجال الكربون الموافقة من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وهو ما سيؤدي 

متابعة تأكيدات الحكومة في : وتشمل تدابير التخفيف المزمعة.  أنشطة إعادة تشجير الغاباتذتنفيإلى عدم 

المفاوضات فيما يتعلق بتحويل الموارد إلى المقاطعة؛ وإنشاء وحدة لدعم رابطات مستخدمي المياه، 

لقطاع وستبذل جهود الجتذاب مستثمري ا. وتوفير مستشارين تقنيين مجربين لدعم ري جوانب التالل

 .وسيصاغ إطار مناسب للمساعدة على ضمان نجاح مبادرات التمويل في مجال الكربون. الخاص

  التصنيف البيئي

 التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع كعملية من الفئة باء نظرا ألنه ال يحتمل أن طبقا إلجراءات -32

  . هام سلبييكون له أي أثر بيئي

  االستدامة-  كاف

 إلى قيام مؤسسات محلية مستدامة، وتكثيف الممارسات الزراعية المستدامة والعالقات سيؤدي المشروع -33

  .التجارية القائمة مع المنتجين الريفيين

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

يقوم والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي جمهورية رواندا بين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

   .المتلقيالمقترح إلى التمويل على أساسها تقديم 

من الصندوق الدولي للتنمية التمويل  سلطة تلقي فيها القوانين السارية مخولة بموجبجمهورية رواندا إن  -35

  .الزراعية

 تفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةيالمقترح التمويل التكميلي وإني مقتنع بأن  -36

  .وسياسات ومعايير اإلقراض
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   التوصية-ثالثاً 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتكميلي التمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -37

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية رواندا منحة تكميلية بعمالت متنوعة تعادل قيمتها ثالثة ماليين : قرر

، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 3 950 000(وتسعمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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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Logical framework 
Summary Performance questions and target indicators Assumptions 

Goal   
Reduction in rural poverty in Kirehe District. - 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). 
- 253 000 individuals receiving project services, by gender (RIMS). 

- Economic and social stability. 
- Decentralization policy  
- MINAGRI’s gender strategy approved. 
- GoR determined to combat poverty. 

Component purposes   
Development of sustainable profitable small-scale 
commercial agriculture in Kirehe District. 

- 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. Strong public and private local institutions with effective planning and management capacity in the natural resource sector. 
Permanent institutions supporting profitable smallholder 
agriculture in Kirehe: 
- Decentralized structures. 
- Community focal points for the promotion of economic 
activities. 
- Farmer organizations. 

- Local Government cadres capable of supplying crucial “public goods” services to 
economic operators. 

- Access to technical advice, training and support on production, marketing issues for 
farmers and livestock keepers. 

- Single enterprise (cooperatives) focused on service provision to members. 
- Farmers’ interests represented in District planning, KWAMP support activities. 

- Devolution of power will be funded. 
- Dynamism of decentralization process 

maintained. 
- Human/financial resources available. 
- Conducive environment for community 

participation. 
Effective water/land use planning adopted: 
- Watershed planning and management. 
- Regularization of land tenure. 
- Water use management. 

- 15 coherent Watershed Management Plans developed and implemented. 
- Land tenure secure on 21 000 ha for legal and planning purposes. 
- Effective Water Users’ Associations operate without external assistance and mobilise 

fees for system maintenance and repairs. 

- Newly-established watershed community 
organs integrated into local consultation and 
decision-making process. 

2. Increased efficiency in agricultural and livestock production with a positive effect on the natural resource base. 
Increase in volume and profitability of trade in agricultural and 
livestock products: 
- Direct action to link farmers to markets  

- Evidence of change in practices of farmers’ organizations  
- Preparedness of market operators to prefinance producers  
- Marked increase in real demand for and number of intermediaries interested in 

agricultural output of Kirehe. 

- Strategies for service supply, development of 
commodity subsectors exist. 

- Lucrative/accessible markets identified. 

Crop and livestock production intensified: 
- Development of integrated crop-livestock systems  
- Use of biogas to reduce consumption of fuelwood. 

- Sustainable farming systems making optimum use of limited resources. 
- Maximum use of waste and by-products.  
- Behaviour driven increasingly by real market signals. 

- Conducive environment is created for the 
development of economic functions of local 
FOs and private-sector involvement. 

Farmland brought under irrigation: 
- Substantial improvement in the reliability of crops. 
- Shift to more profitable crops  
- Cooperate to form enterprises efficient. 

- Full utilization of the irrigated command area. (2 000 ha) 
- The introduction of second crops where the water supply permits. 
- Farmers shifting to higher value crops once confident with irrigated agronomy. 

- Intensive rice-cultivation system succeeds 
- Appropriate irrigation with yield-enhancing 

inputs found  

Watershed basins protected through erosion control and 
carbon sequestration: 
- Farmers trained in conservation techniques. 
- Appropriate tree and hedge planting materials 

- Purposeful technically sound conservation measures on 25 000 ha. 
- Soil and water losses and damage reduced substantially. 
- 1 000 ha of degraded hilltops reforested. 

- GoR adopts principles of integrated water 
resources management  

- Carbon finance programme is approved by 
UNFCCC. 

3. Physical access to markets.   
Restoration / establishment of year-round road links between 
producers and markets: 
- Reduction in transport costs and physical losses  

- Commercial traffic counts go up on the 190 km improved roads. 
- Farmers’ enterprise selections reflect increased confidence in marketing prospects. 

 

Proper maintenance of feeder roads in Kirehe: 
- Avoidance of deterioration of restored road links. 
- Regular employment opportunities for communities. 

- 100 % of rehabilitated road maintained every year by the district. 
- Communities display a strong sense of ownership in their local roads. 
- Equal access for women and men to the periodic road maintenance employment 

opportunities. 

- Proper funding levels for District’s annual and 
period maintenance programme. 

 
 

2 



 


