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 )مليون دوالر أمريكي تقريبا

 :الصندوقالذي يقدمه قرض لاقيمة  

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في 

 سنوياً)  في المائة0.75(المائة 
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 :همة المستفيدينمسا   مليون دوالر أمريكي3.3

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر

  



EB 2010/101/R.27/Rev.1 

1 

 

  الموافقةبتوصية 

جمهورية باكستان بالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .35، على النحو الوارد في الفقرة البنجابجنوب مشروع تخفيف وطأة الفقر في جل  من أاإلسالمية

  

مشروع تخفيف من أجل جمهورية باكستان اإلسالمية قرض مقترح تقديمه إلى 

 البنجابجنوب وطأة الفقر في 

   المشروع-أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

وقد أهملته المساعدة اإلنمائية طويالً على . ب في منطقة القطن والقمح في باكستانيقع إقليم جنوب البنجا -1

على أن .  حاالُ من المناطق األخرى في البالدأيسريجعله افتراض أن نصيبه من المنتجات الزراعية 

ـُعتبر من أعلى النسب في با أنتحليل الفقر مؤخراً كشف النقاب عن . كستان نسبة الفقر في هذا اإلقليم ت

ها االجتماعي االقتصادي المتدني، األمر الذي ال ينعكس وتتصف مقاطعات جنوب البنجاب عموماً بوضع

رس ا بل وفي االفتقار إلى فرص دخول المد،في انخفاض دخل الفرد وإنفاقه االستثماري فحسب

اكل األساسية طرق والكهرباء وغير ذلك من عناصر تنمية الهيلوتوفر اوالوصول إلى المرافق الطبية 

لألرض وفي الترتيبات االستغاللية في وتكمن جذور الفقر في التوزيع غير المتوازن . والتنمية البشرية

المعدمين أن يعتمدوا أساسا على العمل كعمال مأجورين موسميين للحصول ويتعين على . العمل الزراعي

، وفيه تعاني المرأة العاملة بصورة الة الجزء األكبر من هذه العمفر القطاع غير الرسمييووعلى الدخل 

ـّموقد . من الضعفخاصة   المشروع لمساعدة حكومة باكستان على بلوغ هدفها للتخفيف من وطأة صم

  .الفقر في جنوب البنجاب

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق 26.35بمبلغ جمهورية باكستان اإلسالمية  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

، للمساعدة في ـشروط تيسيرية للغايةب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 40.2بما يعادل (سحب خاصة 

سنة، بما في ذلك فترة سماح  40 ومدة القرض .مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجابتمويل 

  .سنويا) في المائة 0.75(ئة سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في الما 10مدتها 
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 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد  في إطارجمهورية باكستان اإلسالميةل السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

وهذا المشروع  .1220-1020ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر   70على أساس األداء

  .يجري تمويلهما في إطار هذه الدورةس مشروعين منول هو األ

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 مليار دوالر 55.68، كانت ديون باكستان الخارجية الكلية تبلغ 2009كانون األول / ديسمبر31بتاريخ  -4

ـُع.  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي فيها32أمريكي، أي ما يعادل   50.1زى الزيادة من مبلغ وت

 في المائة من 30.2أي  (2009آذار /مارسمليار دوالر أمريكي الذي كانت عليه هذه الديون بنهاية 

روض تلقتها باكستان من صندوق النقد الدولي وغيره من الوكاالت  إلى ق)الناتج المحلي اإلجمالي

أما األداء من حيث . صب عليه التركيزعاً ينووسيبقى تحسين الصحة المالية الحكومية موض. المانحة

  .فهو مرضالسداد 

  تدفق األموال

له مدير المشروع بموجب سلطة ـ سيشغّستحول أموال القرض إلى حساب محدد بالدوالر األمريكي -5

ـُفتح حساب بالعملة المحلية وسيحافظ عليهكما . المقترض حول األموال من الحساب المحدد ـُوست. سي

السنوية الموافق وفقاً إلجراءات الصندوق واستناداً إلى خطة العمل والميزانية محلية إلى حساب العملة ال

  .عليها

  ترتيبات اإلشراف

  . القرضسيخضع المشروع إلشراف الصندوق، كما سيدير الصندوقُ -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ع أن يكون هناك أية استثناءاتليس من المتوق -7

 التسيير

ستلعب المنظمات ) 1 (:من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوق -8

سيجري التعاقد مع شريك ) 2(المجتمعية المحلية دوراً مركزياً في تنفيذ المشروع على مستوى القرية؛ 

المنظمات المجتمعية المحلية والمشروع؛  لرئيسية بينكنقطة االتصال اللتعبئة االجتماعية للعمل 

  من القطاع الخاص وباستئجارهم؛ستقوم المنظمات المجتمعية المحلية باختيار مقدمي الخدمات  )3(

ـُستخدم خطة العمل والميزانية السنوية كأداة لمراقبة اإلنفاق  )4(   .ست
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   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 والمزارعون من أصحاب الحيازات ،المعدمينالعمال غير النظاميين من المجموعة المستهدفة هي  -9

 أسرة 80 000ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع مباشرة نحو . نساءال واألسر التي ترأسها ،الصغيرة

  . أربع مقاطعاتفيريفية فقيرة 

  نهج االستهداف

ستهداف، سيركز المشروع على األعضاء األشد فقراً في تمشياً مع سياسة الصندوق الخاصة باال -10

على نهج وسيستند اختيار المشتركين في المشروع . المجتمعات المحلية الريفية في منطقة المشروع

  . الفقردرجات

 المشاركة

يتم التكفل بالمشاركة من خالل تمكين المنظمات المجتمعية المحلية من أداء دور مركزي في اتخاذ  -11

وسيستفيد المشروع من التجارب السابقة في اعتماد . مستوى القريةلمشروع وفي التنفيذ على قرارات ا

من ذلك مثالً أن الشروط . سر فقراً في المنظمات المجتمعية المحليةتدابير محددة تشجع مشاركة أشد األ

يها، كما بق علاإلجباري في جميع اجتماعات هذه المنظمات لن تنطحضور والمن قبيل االدخار اإللزامي 

إضافة لذلك، سيعمل . ستعفى هذه األسر من دفع حصة المجتمع المحلي من مخططات الهياكل األساسية

  . الفقيرةاألسرالتي تتألف أساساً من  المنظمات المجتمعية المحلية تلكالمشروع مع 

   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

دة دخل المجموعة السكانية المستهدفة من خالل تعزيز إمكانات عملها يتمثل الهدف من المشروع في زيا -12

  .إنتاجيتها الزراعية وإنتاجهاوزيادة 

 األهداف السياساتية والمؤسسية

كوادر مقدمي الخدمات المجتمعية على تعزيز ) 1: (تتمثل األهداف السياساتية والمؤسسية فيما يلي -13

 ت الحكومية بمختلف طبقاتها بغية تحسين توريد الخدمات  تعزيز قدرات الوكاال)2 (المستوى المحلي؛

على قرارات االستثمار مستقبالً  توليد المعارف التي يمكن استخدامها في التأثير )3(لألسر الريفية؛ 

، سواء على المستوى وعلى صنع السياسات الخاصة بمبادرات الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية

   .ستوى اإلقليمالمحلي أو على م

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

، ومع برنامج الفرص 2010-2007للفترة ستراتيجي للصندوق هدف المشروع متوائم كلياً مع اإلطار اال -14

  .ستراتيجية القطريةاال
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   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

  . وهو يتمشى مع إطار الحكومة اإلنمائي المتوسط األجل،يستند المشروع إلى طلب قدمته الحكومة -15

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

ألغراض ضمان التنسيق، أجرى الصندوق، طوال عملية تصميم المشروع، مشاورات متكررة مع  -16

مصرف  وشمل ذلك. هابعثاتمع أو لمختلف الوكاالت الثنائية أو المتعددة األطراف رية طالمكاتب الق

، والمفوضية )المملكة المتحدة(ة اآلسيوي، والوكالة االسترالية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية التنمي

األوروبية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة األلمانية للتعاون التقني، وسفارة اليابان، 

  . للتنمية الدولية، والبنك الدولياألمريكيةوكالة الوالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، و

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

تنمية الزراعة والثروة ) 2( تعزيز سبل العيش؛ )1: (مكونات رئيسية هي ثالثة يتألف المشروع من -17

  .إدارة المشروع) 3(الحيوانية؛ 

  فئات النفقات

المعدات ) 3 (المركبات؛) 2 (هياكل األساسية المحلية؛ال/األشغال المدنية) 1: (فئات للنفقات سبع هناك -18

 المرتبات )6 ( المنح المقدمة للمستفيدين؛)5 (المساعدة التقنية والتدريب والدراسات؛) 4(والمواد؛ 

  . اإلضافية تكاليف التشغيل)7 (والبدالت؛

   وإرساء الشراكات،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

 وزارة التخطيط والتنمية في حكومة البنجاب؛ شريك للتعبئة االجتماعية؛ شركاء التنفيذ الرئيسيون هم -19

  .المنظمات المجتمعية المحليةو

 مسؤوليات التنفيذ

. وزارة التخطيط والتنمية، وهي تتولى المسؤولية العامة عن تنفيذ المشروعالوكالة المنفذة للمشروع هي  -20

ـُنشأ وحدة إلدارة  تحت إشراف الوزارة وستكون مسؤولة عن اإلدارة العامة والتنسيق المشروع وست

مدير للمشروع مقره في بهاولبور، وهي مدينة قريبة من هذه وسيرأس الوحدة . والرصد وإدارة المعرفة

 رئيس مجلس التخطيط يرأسهاوستكون الوحدة مسؤولة أمام لجنة لتوجيه المشروع . منطقة المشروع

 وسيجري التعاقد مع منظمات غير حكومية ومؤسسات للتدريب مختارة. حكومة البنجابوالتنمية في 
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لتيسير تنفيذ األنشطة الخاصة بتعزيز سبل العيش، في حين أن الوكاالت التنفيذية التابعة للحكومة، وكذلك 

  .رابطات المزارعين، ستشارك في التدخالت المتعلقة بالزراعة وبالثروة الحيوانية

 عدة التقنيةدور المسا

وسيجري استئجار مؤسسات التدريب المحلية . ال يتضمن المشروع استخدام المساعدة التقنية الدولية -21

وسيجري التعاقد مع . لالضطالع بالتدريب المهني والتدريب على مهارات إنشاء المؤسسات التجارية

 في ذلك التقدير الجنساني أو مع مؤسسات مؤهلة ألغراض دعم التنفيذ، بما/مؤهلين وخبراء استشاريين 

  .ودراسات األثر

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

. ه المقترض كشرط من شروط صرف األموالتمت بالفعل صياغة دليل لتنفيذ المشروع وسيستكمل -22

  . ونوقش مضمون مشروع رسالة إلى المقترض وتم االتفاق عليه معه

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

أما مصادر التمويل  . خمس سنواتعلى مدىومليون دوالر أمريكي  49.1بلغ إجمالي تكاليف المشروع ي -23

 والمستفيدون ،) في المائة11.5(المقترض و، ) في المائة81.8(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

  .) في المائة6.8(

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 سية للفوائد المحققةالفئات الرئي

ـُنتظر ما يلي.  أسرة فقيرة80 000نحو من المشروع سيستفيد  -24 سيتلقى ) 1: (وبصورة أكثر تحديداً، ي

حيوانات مجترة أو مجموعة من الدواجن أو قطع صغيرة من األرض،  امرأة فقيرة 20 500أكثر من 

تقريباً من الرجال والنساء  شخص 15 000سيتلقى ) 2(الفرعي الخاص بنقل األصول؛ المكون بموجب 

الفرعي الخاص المكون  بموجب ، تدريباً مهنياً وتدريباً على مهارات إنشاء المؤسسات التجاريةالريفيين

من مخططات الهياكل األساسية المادية المحلية؛  أسرة فقيرة 70 000سيستفيد أكثر من ) 3(بالتدريب؛ 

 سيتلقى أكثر من )5(ادرات تعزيز اإلنتاجية؛  أسرة فقيرة من مب15 000 سيستفيد أكثر من )4(

 امرأة إما كمساعدات 300 سيجري تدريب نحو )6 (مزارع الدعم من أنشطة نقل التكنولوجيا؛ 11 500

  .كمعاونات للشؤون البيطريةبيطريات أو 

 الجدوى االقتصادية والمالية

ـُدر المعدل االقتصادي للعائد بـ  -25 واعتبر تحليل الحساسية هذا العائد .  سنة20 في المائة خالل فترة 17ق

 في المائة 15 في المائة في حال تأخر الفوائد لمدة سنتين، وإلى 15 إلى هبوطاًهذا التحليل يعطي و، متيناً

  . في المائة10 في المائة أو انخفضت الفوائد بنسبة 10التكاليف بنسبة إذا ارتفعت 
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  ق وتوسيع النطا،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

المالمح وتيسيراً للتعلم، سيضع المشروع . ستعتمد وحدة إدارة المشروع نهجاً استباقياً إزاء إدارة المعرفة -26

وستعمم هذه الوثائق من خالل نشر التقارير . رزة للمنتجات، ودراسات الحالة، ومذكرات التعلماالب

ـُستخدم في حلقات العمل والحلقات الدراسي ، وستتصل منتجات التعلم الرئيسية الخاصة بالمشروع. ةوست

قيمة خلق ب و،الفقر كأداة لالستهدافدرجات  ةبطاقبكفاءة استخدام  في جملة أمور، بالدروس المتعلقة

  .األصول بالنسبة للحد من الفقر

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

  .  لالستهداف فعالةالفقر كأداةدرجات  ةو استخدام بطاقاالبتكار الرئيسي الذي سيروج له المشروع ه -27

 نهج توسيع النطاق

المنفذة بدعم من الصندوق أو يستفيد المشروع من الدروس والخبرات المستقاة من المشروعات السابقة  -28

ـُهجألغراض تنفيذ المشروع غيره، وسيستخدم  غير أنها خضعت الختبارات عديدة ، كانت قد  اًنماذج ون

ـّح أن يكون للتعلم من المشروع، من . اآلن بصورة أشد على الفقر والشؤون الجنسانيةتركز  ـُرج وي

ويمكن من خالل جهود لجنة توجيه المشروع ومن . أثر يمكن تكرارهالفقر، درجات  استخدام بطاقة قبيل

دخالت شمل تيخالل جهود محددة تعنى بإدارة المعرفة، توسيع نطاق تجربة المشروع الناجحة بحيث 

  .مماثلةحكومية أخرى 

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

الفقر؛ درجات  احتمال الخطأ في نهج )2(أثر تغير المناخ؛ ) 1: (مخاطر رئيسية ةيواجه المشروع ثالث -29

في منطقة ية البشرمحدودية وفورات الحجم وارتفاع تكاليف المعامالت بسبب تبعثر المستوطنات  )3(

سيقدم المشروع الدعم لتدابير حيثما أمكن، ) 1(: ما يليوتتضمن تدابير التخفيف المخطط لها . المشروع

ـُدخل تدابير جديدة  وإدخال ، تشمل تناوب مواعيد البذار، واستخدام أنواع محاصيل جديدةالتكيف وسي

أبقيت ) 2(قيقة، ومعالجة الجبس؛ وتسوية األراضي باستخدام اآلليات الدتغييرات على طرائق الري، 

وسيستكمل هذا بتحقق المجتمع على مستوى منخفض للغاية  ن من تأهيل األسرـّالقياس التي تمكدرجات 

 سيركز المشروع على عدد محدود من مجلس االتحادات في )3(؛ المحلي من أهلية األسر المختارة

إضافة لذلك، تتجاوز الحالة األمنية . حد ممكن أقصىإلى منطقة المشروع لضمان تجميع األسر المختارة 

على أن هناك قدراً من األمن واالستقرار في المقاطعات التي يعمل . المتغيرة حدود سيطرة المشروع

  .فيها
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 التصنيف البيئي

30- لعدم احتمال نظرا  "باء"كعملية من الفئة  نف المشروعطبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، ص

  . يترتب عليه سلبي مهمثر بيئي أي أوجود

  االستدامة- كاف 

ـُّم -31 لن يخلق أية هياكل هو  و، الهياكل والترتيبات الموجودة قدر اإلمكانيستخدمم المشروع بحيث ص

، والمنظمات المجتمعية المحلية مؤسسات موجودة فعالً في مقاطعات المشروع. جديدة أو مصطنعة

كمنظمات  لها كمنظمات على مستوى القرية وتعضيداًمؤسسات وسيستمر تلقيها للدعم من جهود بناء ال

م الدعم للهياكل األساسية المادية المجتمعية إال بعد ولن يقّد. مجالس االتحاداتللدعم المحلي على مستوى 

كما . بإدارة مخططات الهياكل األساسية وتشغيلها وصيانتهاأن تضع المجتمعات المحلية ترتيباتها الخاصة 

 ، بنجاح،صول على مستوى األسرة سيكون مشروطاً بإنهاء المشتركين المختارين الدعم لخلق األأن تقديم

  . الذي يقدمه المشروعللتدريب

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة جمهورية باكستان اإلسالميةبين التمويل ستشكل اتفاقية  -32

التمويل اتفاقية  مننسخة وترفق  .المقترح إلى المقترضالتمويل ة التي يقوم على أساسها تقديم القانوني

  . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

من الصندوق تمويل التلقي  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة مهورية باكستان اإلسالميةجو -33

 .الدولي للتنمية الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتمويل الوإني مقتنع بأن  -34

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -35

روط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالمية قرضاً بش: قـرر

وحدة حقوق  26 350 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ستة وعشرين مليونا وثالثمائة وخمسين ألف

، على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط )سحب خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  

  كانايو نوانزي

  ي للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق الدول
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Negotiated financing agreement: "Southern Punjab 
Poverty Alleviation Project" 

(Negotiations concluded on 2 December 2010) 

 
FINANCING AGREEMENT 

 
Loan Number: _______ 
 
Project Title: Southern Punjab Poverty Alleviation Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
And the  
 
Islamic Republic of Pakistan (the “Borrower”)  
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS the Fund has agreed to provide financing to support the Borrower’s Project; 

 
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) and the Allocation 
Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, amended on 17 September 2010, (the “General Conditions”) are annexed 
to this Agreement, and all provisions thereof, as may be amended from time to time, 
shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in 
the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. The amount of the Loan is twenty six million three-hundred and fifty thousand 
Special Drawing Rights (26 350 000 SDR). 

 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
5. Principal and service charges shall be payable on each 1 June and 1 December with 
payments of principal commencing on 1 June 2021. 
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6. There shall be a Designated account in USD for the exclusive use of this project in 
the National Bank of Pakistan. 
 
7. There shall be a Project account in Rupees for Project operations in a bank 
acceptable to the Fund.  
 
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the approximate 
amount of five million and six hundred thousand United States dollars (USD 5 600 000) 
out of which approximately USD 4 million will be to cover taxes and duties.  
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Planning and Development Department of the 
Government of Punjab at the provincial level.  
 
2. The following are designated as additional Project Parties: Government Line 
agencies such as the Agriculture and Livestock Departments, technical partners, District 
Line agencies, Vocational training Organization (VTO), Entrepreneurship Training 
Organization (ETO) and the Community Organizations, among others. 
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal: 
 

(i) the Project Director shall have been duly appointed/designated in accordance 
with this Agreement and shall have taken office; 

 
(ii) the Designated account and Project account shall have been opened; 

 
(iii) a Project Implementation Manual (PIM) acceptable to the Fund shall have 

been approved and submitted to the Fund;  
 

(iv) as provided in Section 4.02 (b) of the General Conditions, the first AWPB of 
the Project is submitted by the PMU and accepted by IFAD. 

 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower: 
 
The President Secretary, 
International Fund for Agricultural Development Economic Affairs Division 
Via Paolo di Dono 44 Ministry of Economic Affairs 
00142 Rome, Italy and Statistics, 
 C Block, Pak Secretariat, 
 Islamabad, Pakistan 
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This Agreement, dated___________________, has been prepared in the English 
language in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 
        
For the Fund  For the Borrower 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The target group of the Project will be landless casual labourers, 
smallholder farmers and women headed households in the districts of Bahawalnagar, 
Bahawalpur, Muzafargarh and Rajanpur (the “Project Area”).  
 
2. Goal. The overall goal of the project is to contribute to the reduction of poverty in 
Southern Punjab/Project area. The project objective is to increase incomes of 80 000 
poor households by enhancing the employment potential of the people and increasing 
agriculture productivity and production. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project are: enhanced capacity for sustainable 
livelihoods through asset transfers, enhanced capacity for employment and productive 
self-employment, enhanced access to basic services, increased productivity and 
production of agriculture produce and strengthened local capacity for agriculture and 
livestock service provision. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components: 
 
4.1. Component 1: Livelihoods Enhancement consists of three sub-components:  
 

4.1.1 Asset creation. This sub-component is targeted at women from households 
that score between 0-11 on the poverty score card. Women from these households will 
be provided productive assets which will include poultry, goats, large ruminants and 
small land plots. The purpose of this sub-component is to provide poor women with a 
sustainable source of livelihood.  

 
4.1.2. The second sub-component Vocational and entrepreneurial training is aimed 

at households with limited skills. It will be provided to men and women in relevant 
trades appropriate for productive employment or business development in the project 
districts. The Project Implementation Manual provides the selection criteria for the 
trainees, qualifications and the step by step procedure that is to be adopted during 
implementation. 

 
4.1.3. The third sub-component Community physical infrastructure is aimed at 

communities with limited access to basic services. Key infrastructure schemes such as 
drinking water supply, irrigation, drainage and sanitation, access roads and minor 
structures and the introduction of innovative technologies such as solar technology, 
bio-gas, etc will be provided.  

 
4.2. Component 2: Agriculture and Livestock Development is directed at the 
smallholder farmers in Southern Punjab. It consists of three sub-components: 
(i) Productivity Enhancement Initiatives; (ii) Technology Transfer to farmers using the 
Farmer Field Schools (FFS) approach; and (iii) Training of service providers in agriculture 
and livestock.  

 
4.2.1. The productivity enhancement initiatives sub-component has been designed 

to provide opportunities to the smallholder farmers to increase productivity in the crop 
and livestock sectors through provision of improved technologies. Community members 
will identify investment opportunities that can help to enhance their productivity and 
production in the crop and livestock sectors.  
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4.2.2. The second sub-component is designed to transfer available technologies 
through the FFS methodology. This sub-component will be implemented through 
arrangements with agencies with previous experience of managing such farmer based 
schools at the village level. 
 

4.2.3. The third sub-component will finance (a) training of women in livestock 
management and production and (b) strengthening of private sector service providers in 
crop and livestock production at the village level. Under this sub-component women will 
be provided training as para-vets and Female Veterinary Assistants (FVA). The training 
of women in livestock will help to strengthen the capacity of local women in livestock 
management and production. 
 
4.3. Project Management. A Project Steering Committee (PSC) will be constituted 
which will be chaired by the Chairman of the Planning & Development Department of the 
Government of Punjab (GoPb).  
 

4.3.1. A well staffed Project Management Unit (PMU) will be established under the 
supervision of the Planning and Development Department of the Government of Punjab. 
The PMU will be based in Bahawalpur District which is in close proximity to the four 
Project Districts.  
 

4.3.2. District Management Units (DMUs) will be established for better coordination 
and management of project activities.  
 

II. Implementation Arrangements 
 
5. Lead Project Agency. The Planning and Development Department of GoPb shall be 
the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for Project implementation. 
 
6. Provincial Government. Within GoPb, the Planning and Development Department 
through PSC and PMU shall have the overall responsibility for Project implementation. 
The Finance Department will have the responsibility for ensuring the flow of funds into 
the Designated account managed by the PMU. 
 
7. Flow of funds. The loan funds will be channelled to a Designated account, 
denominated in United States dollars, which will be operated by the Project Director 
upon the authority of the borrower and GoPb (See Section B6). A Project account for 
local currency (see Section B7) will be opened and maintained by the Project Director. 
Transfer of funds from the Designated account to the Project account will be in 
accordance with the approved annual workplan and budget. GoPb shall transfer 
counterpart funds to cover duties and taxes and GoPb share of financing.  
 
8. Project Management Unit. The PMU will be responsible for overall management, 
coordination, monitoring, and knowledge management. The PMU will have a Project 
Director, Specialists in the area of agriculture, livestock, enterprise development, gender 
and expertise in financial management, monitoring and evaluation. All specialist 
positions of the PMU shall be recruited on the basis of open competition. The Project 
Director and Specialists will be appointed subject to IFAD´s no objection. The Project 
Director will be responsible for day-to-day financial management of the project 
including: funds disbursement, preparation of withdrawal applications, procurement, 
management of the accounts, financial reporting, and arrangement of audits. The PMU 
will hold regular monthly coordination and planning meetings with all staff including 
representatives of the implementing partners as and when required. In these meetings 
work plans, targets, performance, monitoring and report requirements, etc. will be 
discussed and agreed. 
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9. Project Steering Committee. The PSC will be headed by the Chairman of Planning 
and Development Board and will include the Senior Member Board of Revenues, the 
Secretaries of P&D, Agriculture, Livestock, Finance and Industries as well as the District 
Coordination Officers (DCOs) from the four project districts. The PSC may co-opt any 
other Member as required. The Project Management Unit will report directly to the PSC. 
The PSC will meet on as and when required basis but not later than every six months to 
discuss the issues and progress in implementation, monitoring and achievement of 
targets and resolve any issues that confront the implementing agencies. 
 
10.  District Management Units. The DMUs will include Assistant Directors for 
Agriculture, Livestock, Training & Enterprise Development, Gender, Monitoring & 
Evaluation and Finance. The DMUs will hold regular project coordination meetings at the 
district level in which all implementing partners will participate to discuss work plans, 
targets, performance, monitoring and reporting requirements, inter alia. 

 
11. Mid-Term Review. The Economic Affairs Division, the lead Project Agency and the 
Fund shall jointly carry out a review of Project implementation no later than the end of 
Project Year 3 (the “Mid-Term Review”) based on terms of reference prepared by the 
Lead Project Agency in consultation with the Economic Affairs Division and satisfactory to 
the Fund. 
 
12. Project Implementation Manual. The Lead Project Agency shall prepare a draft 
Project Implementation Manual (PIM) acceptable to the Fund and submit same for 
approval to the Project Steering Committee. When so approved, a copy of the PIM shall 
be provided by the Lead Project Agency to the Fund. The PIM may be amended or 
otherwise modified from time to time only with the prior consent of the Fund.  
 
13. Implementation of Project Components. 
 
13.1 Component 1: Livelihoods Enhancement 
  
13.1.1. Community Organizations. The Community Organizations will provide the 
institutional vehicle at the village level for project implementation. The key role of the 
COs under the project will be: (i) validation of households identified through the Poverty 
Score Cards; (ii) identification of participants for different activities; (iii) identification of 
community infrastructure projects (CPIs); (iv) operation and maintenance of CPIs; and 
(v) supervision, monitoring and evaluation of all project activities.  
 
13.1.2. Social Mobilization Partner. Social Mobilization Partner(s) - SMP(s), will be 
recruited through a competitive process and will be the main interface between the 
community and the project. The SMP(s) will (i) undertake further strengthening of the 
community organizations, (ii) identify and train community resource persons at the 
village and Union Council level who will then participate in participatory monitoring and 
evaluation of project activities, (iii) identify the target group for all project activities in 
discussions with the COs based on the criteria specified for different activities (iv) assist 
in the asset creation sub-component by helping to organize communities for the delivery 
of livestock assets and land plots, (v) implement the community physical infrastructure 
schemes, (vi) coordinate with other implementing partners when required and (vii) assist 
in project monitoring and evaluation.  
 
13.1.3. Vocational Training Organization (VTO) and Entrepreneurship Training 
Organization (ETO). The Project Management Unit will recruit a Vocational Training 
Organization (VTO) and an Entrepreneur Training Organization (ETO) to implement the 
training sub-component of the Project. Entrepreneurship training will be organized 
through a competitively procured Entrepreneurs Training Organization (ETO).  
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13.1.4. Implementation of Community Physical Infrastructure (CPI). The Community 
Organizations are expected to plan and implement CPI schemes through self 
arrangements under guidance from the Social Mobilization Partner(s). However if 
required, concerned line Departments of Government of Punjab or small local contractors 
will be hired to provide technical services and skilled masonry and other civil works for 
the community physical infrastructure schemes.  

 
13.2. Component 2: Agriculture and Livestock Development  
 
13.2.1. Project Management Unit. The component will be implemented by the Project 
Management Unit with technical assistance of Government Agriculture and Livestock 
Departments of GoPb and private sector providers where required.  
 
13.2.2. Community Organizations and the SMP(s). The COs and the Social Mobilization 
Partner(s) will play a key role in the participatory selection of the beneficiaries under the 
productivity enhancement initiatives.  
 
13.2.3. Government Line Agencies. The Agriculture and Livestock Departments of the 
Government of Punjab will provide technical training and guidance to the target group 
based on their technical knowledge and experience.  
 
13.2.4. Specialized training Institutes. Special arrangements will be made with training 
institutes like the University of Veterinary and Animal Sciences (Lahore), the Faculty of 
Veterinary Science, Islamia University, Bahawalpur or any other suitable institutes to 
provide specialised training to the selected candidates for Diploma courses.  
 
13.2.5. Farmer Associations and Networks. Farmer Field Schools will be organized 
through local farmer associations skilled in conducting Farmer Field Schools through 
organizations.  
 
13.3. Component 3: Project Management 
 
13.3.1. Planning & Development Department. The lead Project Agency for the project will 
be the Planning and Development Department of the Government of Punjab. The 
Chairman of the P&D Department will chair the Project Steering Committee and will be 
responsible for the overall performance of the project. The P&D Department will convene 
PSC meetings as and when required but not later than every six months. 
 
13.3.2. Finance Department. The Finance Department of the Government of Punjab will 
have the responsibility for ensuring the smooth flow of funds to the Project Account of 
the PMU and will support and guide the PMU on all financial, accounting and audit 
matters. 
 
13.3.3. Agriculture and Livestock Departments. The Agriculture and Livestock 
Departments of Punjab will be key partners in the Project.  
 
13.3.4. District Coordination Officers. District Coordination Officers from each of the four 
Project districts will be represented on the PSC.  
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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 of the Loan to 
each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each 
Category: 
 

Category Loan Amount Allocated  
(expressed in SDR) 

Percentage of eligible 
expenditures to be Financed 

I. Civil Works / 
Community 
Infrastructures 

6 235 000 100% of total expenditures net 
of beneficiaries' contributions 

II. Vehicles 140 000 100% of total expenditures net 
of taxes or 87% of total 

expenditures 

III. Equipment and 
Materials 

2 445 000 100% of total expenditures net 
of taxes and net of beneficiaries' 

contributions or 93% of total 
expenditures 

IV. Technical Assistance, 
Trainings and Studies 

6 490 000 72% of total expenditures 

V. Grants to Beneficiaries 6 900 000 85% of total expenditures 

VI. Salaries and Allowances 985 000 67% of total expenditures 

VII. Incremental Operating 
Costs 

520 000 77% of total expenditures 

Unallocated 2 635 000  

TOTAL  26 350 000  

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 
Category I. Civil Works/Community Infrastructures provides for drinking water supply 
schemes; irrigation schemes; integrated water efficient irrigation projects; drainage 
and sanitation; access roads and minor structures; innovation technologies. 
 
Category II. Vehicles provides for the motor cars and motorcycles needed for 
mobility of project staff. 
 
Category III. Equipment and Materials provides for the equipment for vocational and 
entrepreneurial Trainees; equipment for trained service providers such as female 
veterinary assistants and veterinary assistants; office equipment for project 
management unit. 
 
Category IV. Technical Assistance, Trainings and Studies provides for payments for 
NGO partners; short-term consultants; vocational training costs; entrepreneurial 
training costs; business incubation support; payments to business development 
services association; technology transfer; payments to farmer field association; 
training of service providers for example para vets and veterinary assistants; studies 
such as gender assessment, impact studies and knowledge management. 
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Category V. Grants to Beneficiaries provides for asset creation grants such as small 
ruminants, poultry packages and land; production enhancement initiatives. 
 
Category VI. Salaries and Allowances provides for remuneration and facilitation costs 
for Project Management Unit staff as well costs for project staff assigned to the 
District Management Units. 
 
Category VII. Incremental Operating Costs covers rent for project offices, utilities, 
stationery costs, vehicles running costs and other costs that are of a facilitation 
nature and cannot be directly charged to one of the above investment expenditure 
categories.  
 
Unallocated is not a disbursing category; these funds can be reallocated to disbursing 
categories that may run-out of funds during the course of project implementation, 
upon written request by the Borrower.  
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Vision 2030 

Medium-Term Development Framework 2005-2010 

Poverty reduction strategy paper II 

IFAD reference documents 

Project design report (PDR) and key files 
COSOP 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 
 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks/Remarks 
Goal 
Contribute to the reduction of poverty in Southern 
Punjab 
 

• % reduction in poverty levels in project 
districts 

• No. of households with improvement in 
household assets 

• % reduction in the prevalence of child 
malnutrition 

• Poverty Score Cards 
• Representative household 

impact surveys at project 
baseline and completion 

Political and economic stability 
and security. 
 

Purpose 
Increase incomes of poor rural households by 
enhancing the employment potential of the people and 
increasing agriculture productivity and production 

• Number of households with increase in 
incomes 

• % of households graduate to higher bands 
as per poverty score card approach 

Pakistan Social and Living 
Standards Measurement 
Survey (PSLM) by the FBS. 
 

• No major natural disasters, 
and/or responsiveness to 
post-disaster recovery needs. 

• No significant outbreak of 
livestock or poultry disease in 
the project districts. 

Outputs Outcomes in italics   
1. Livelihoods enhancement: enhanced capacity for 
sustainable livelihoods through asset creation, 
enhanced capacity for employment and productive 
self-employment; enhanced access to basic services 
through CPI 
 

• No of women provided poultry packages 
• No of women provided ruminant packages 
• No of women provided with land plots 
• % of households with increased incomes 

and asset by PY5 
• No of men and women provided training  
• No of participants with new employment 
• No of business development associations 

established at the district level. 
• No of CPI schemes supported (by type) 
• % of CPI scheme with O&M mechanism 

• Participatory monitoring 
reports 

• Progress reports 
• Impact assessment 

Availability of transferable land 
in the selected communities.  

2. Agriculture & Livestock Development: increased 
productivity and production, strengthened local 
capacity for service provision 

• No of farmers received direct crop & 
livestock support 

• No of participants in FFS by gender 
• No of people adopted improved agricultural 

technologies 
• No of female para-vets and FVA trained 
• No of community service providers trained 

and hired by COs 

Quarterly and Annual 
Progress Reports. 
 

Social and cultural barriers that 
prevent women from entering 
non-traditional fields 

3. Project management: project efficiently managed, 
monitored 
 

• Timely recruitment of competent staff 
• Gender Ratio of PMU staff (30% women) 
• Disbursement Rate according to schedule  
• Periodic reports, studies, workshops & 

other events 

• Project reports 
 

• Project staff is recruited on 
merit and retained for the 
duration of the project. 

• Difficulty in recruiting staff in 
the prevailing context. 

Activities 
1. Livelihoods enhancement: (i) asset creation; (ii) vocational and entrepreneurial training; (iii) community physical infrastructure 
2. Agriculture and livestock development: (i) productivity enhancement initiatives; (ii) technology transfer; (iii) training of service providers 
3. Project management 
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