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 )دوالر أمريكي تقريباً
 :لذي يقدمه الصندوققيمة القرض ا 

 سنوات، عشر مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 40

 المائة في الواحد أرباع ثالثة قدره خدمة رسم ويتحمل

 سنوياً) المائة في 0.75(

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 
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  /Rev.1EB 2011/102/R.22  

1 

 

  الموافقةبتوصية 

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

  .36، على النحو الوارد في الفقرة السبيال-ارمشروع دعم سبل العيش في غواد من أجل اإلسالمية

مشروع دعم سبل  من أجل جمهورية باكستان اإلسالميةقرض مقترح تقديمه إلى 

 السبيال-العيش في غوادار

   المشروع-أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

ادار والسبيال، في ثالثة أرباع مساحة تتشارك المنطقتان المستهدفتان في إطار مشروع الصندوق، غو -1

وقد أدى بعدهما عن عاصمة المحافظة وكذلك االتصاالت الضعيفة مع سائر مناطق . الساحل الباكستاني

وقد فتح االنتهاء مؤخرا من الطريق . همافيالبالد في تخلفهما على الرغم من وفرة اإلمكانات اإلنمائية 

كما عكس . ساحلي كله بكراتشي الباب أمام إمكانات إنمائية هائلةالساحلي السريع الذي يربط الحزام ال

االنتهاء من ميناء أعماق البحر في غوادار وعودا بفتح فرص إنمائية جديدة، من بينها إمكانية تصدير 

لكن، هناك تحديات كبيرة . المنتجات السمكية فضال عن التجارة مع األسواق الدولية واإلقليمية األخرى

تعتمد المجتمعات التي تعيش على الجرف الساحلي على مصايد األسماك . إليفاء بهذه اإلمكانيةتمنع من ا

وعلى الرغم من وجود مناطق الصيد الكبيرة الثرية، فإن السكان ال يحصلون . كمصدر رئيسي للعيش

 العتيقة، ممارسات الحصاد والنقلو، األساسيةتخلف دعم البنية :  العائدات المقابلة بسبب مزيج منعلى

وسيسعى المشروع إلى زيادة . ، وقدرات وموارد مجتمعات الصيد المحدودةتخلف التجهيز واألسواقو

المناطق الريفية الفقيرة في منطقة المشروع من خالل تحسين /يادينالدخول وتعزيز سبل معيشة أسر الص

مجتمعات المحلية على رأس  المادية ومرافق التسويق في المنطقتين، وتعزيز حصول الاألساسيةالبنية 

  .ومنظمات الدعم/درات فيما بين المنظمات الناظمةالمنظمات المجتمعية والقروية، وبناء القوتقوية المال، 

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق  18.55أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية باكستان اإلسالمية بمبلغ من المقترح  -2

 للغاية، للمساعدة في تمويل بشروط تيسيرية)  مليون دوالر أمريكي تقريبا30.0ًبما يعادل (اصة سحب خ

 سماح فترة ذلك في بما سنة، 40 القرض مدة وستكون. السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار

  .سنوياً) المائة في 75.0 (المائة في الواحد أرباع ثالثة قدره خدمة رسم ويتحمل سنوات، 10 مدتها
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 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 70 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام إطار يباكستان فل ُحّددت التي السنوية المخصصات تبلغ -3

 هذه ضمن يمول مشروع ثاني هو وهذا .2012-2010التخصيص دورة مدى على أمريكي دوالر نوملي

  .الدورة

 اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجلالصلة بمعايير 

، وتم اقتراح اإلطار الوطني لإلنفاق الحد من الفقرستراتيجية الثانية الوثيقة مع اليتماشى المشروع  -4

متوسط األجل كأداة لترجمة وثيقة استراتيجية الحد من الفقر على أرض الواقع في برنامج إنفاق عام 

وسيلتزم إطار اإلنفاق بقانون المسؤولية المالية . دد السنواتمتماسك متعومالي داخل إطار اقتصاد كلي 

فئة إنفاق متوسطة األجل مناصرة  17 وسيعد قائمة من التوقعات وفق 2005لعام والحد من الديون 

الثانية وثيقة الوتم تطويرها في ) 2003(ستراتيجية الحد من الفقر األولى الوثيقة الالتي بادرت بها للفقراء 

  .ية الحد من الفقرستراتيجال

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

.  في المائة سنويا على مدى السنوات الثالث الماضية28.4زادت ديون باكستان الخارجية والعامة حوالي  -5

 األول من العام المالي الفصل مليار دوالر أمريكي بنهاية 58.41  إلىوزادت الديون والخصوم الخارجية

.  مليار دوالر أمريكي مما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي3.2  بزيادة تبلغ2010/2011

وكان األداء من .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي34.4وصلت الديون والخصوم الخارجية إلى وقد 

  .رضحيث السداد ُم

  تدفق األموال

 - لدوالر األمريكي في البنك الوطني في باكستان ستفتح وحدة إدارة المشروع حسابا خاصا للمشروع با -6

وسيتم تحويل أموال المشروع من الصندوق من خالل بنك الدولة في باكستان إلى هذا الحساب . غوادار

وستتخذ اإلدارة المالية بالمحافظة إجراءات . مقابل طلبات السحب المقدمة من وحدة إدارة المشروع

سيتم فتح حساب . بنك الدولة إلى حساب المشروع في المحافظةلضمان تحويل األموال المودعة في 

  .النظيرالحكومي منفصل إلدارة التمويل 

  ترتيبات اإلشراف

  .القرض الصندوقُ سيدير كما الصندوق، إلشراف المشروع سيخضع -7

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .استثناءات أية وجود رُينتظ ال -8

 التسيير

 ستشرف :الحسابات) 1( :الصندوق قرض تسيير جوانب لتعزيز التالية اإلجراءات اتخاذ المزمع من -9

وحدة إدارة المشروع على مجموعة كاملة من الحسابات وفقا لمتطلبات الصندوق والمعايير المحاسبية 
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ي وحدة إدارة المشروع في غوادار من أجل هذا المعترف بها دوليا، وسيم االستعانة بموظفين مؤهلين ف

 سيجري المراجع العام للحسابات في باكستان مراجعة لحسابات :الحسابات ةمراجع) 2 (؛الغرض

 سيتضمن دليل :الفساد وسوء إدارة الموارد) 3 (؛المشروع في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية

لة وجود التسيير في جميع الترتيبات المؤسسية والعمليات تنفيذ المشروع إطارا إلدارة التسيير لكفا

التشغيلية لصنع القرار في وحدة إدارة المشروع، وعلى مستوى الشريك، والمنظمات المجتمعية 

  .والقروية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 مجلس من مجالس االتحادات الريفية 26ي سيستهدف المشروع في المقام األول األسر الريفية الفقيرة ف -10

 بما في ذلك صغار مالك األراضي أو المستأجرين ،ر والسبيالامن مناطق غواد)  قرية382أي (

 أسرة ريفية 20 000ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع حوالي . صغار الصيادين، والنساءو، المعدمين

  .من األسر الريفية في المنطقتين في المائة 35 حوالي - )  شخص116 000أي حوالي (

  نهج االستهداف

سيتم استبعاد مجالس االتحادات الحضرية ) 1 (:سيجري نهج استهداف المشروع على النحو التالي -11

وسيتم ترتيب ) 2(األفضل حاال وسيقدم دعم المشروع إلى األكثر فقرا فقط، ومجالس االتحادات الريفية؛ 

 وداخل هذه القرى تستهدف -طاء األولوية الستهداف القرى األفقر القرى وفقا للفقر العام، وسيتم إع

الفقر لتحديد المستفيدين األفقر درجات على مستوى القرية، ستستخدم بطاقة ) 3(المجموعات األفقر؛ 

 وإعطائهم األولوية في الحصول على العضوية في المنظمات المجتمعية؛ – رجاال ونساء -المحتملين 

الت المشروع خالل تخطيط التنمية القروية، ستعطى األولوية في تخصيص الموارد في تحديد تدخ) 4(

  .الصندوقاالستهداف في مع سياسة  ويتماشى هذا المشروع. الحتياجات الفقراء من الرجال والنساء

 المشاركة

ه وستؤدي هذ. قروية/وسيتم ضمان المشاركة من خالل تعبئة المجتمع المحلي وتأسيس منظمات مجتمعية -12

 المنظمات ىوتتول. القرية/المنظمات دورا حاسما في تنفيذ المشروع واتخاذ القرار على مستوى المجتمع

 األساسية القروية تدريجيا إدارة مرافق الخدمة المالية في المجتمع وستشارك في إدارة البنية /المجتمعية

  .الجديدة التي أنشئت في إطار المشروع

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية اف المشروعأهد

  .الصيادين الفقيرة في منطقة المشروع/تتمثل األهداف في زيادة الدخل وتحسين سبل معيشة األسر الريفية -13
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 األهداف السياساتية والمؤسسية

يسهم المشروع المقترح في تنفيذ المبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في إطار تدابير بلوشستان  -14

ن العناصر الرئيسية للمشروع تعبئة المجتمعات المحلية وإنشاء المنظمات وم. اإلنمائية الشاملة

على سبيل المثال من (وسيسهم المشروع أيضا في تعزيز قدرة دائرة الثروة السمكية . القروية/المجتمعية

  ).خالل تعزيز مركز تدريب مصايد األسماك في سربندر ونظام االمتثال بالصحة النباتية والصحة العامة

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 وبرنامج الفرص 2010-2007للفترة تتسق أهداف المشروع واإلطار االستراتيجي للصندوق  -15

أي تعزيز وصول فقراء الريف من الرجال والنساء إلى (الصندوق صاغه االستراتيجية القطرية الذي 

  ).حسنة الالزمة لتعزيز اإلنتاجيةاألصول اإلنتاجية والمهارات والخدمات والتقنيات الم

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

هذا المشروع هو استجابة لتحديد الحكومة للمناطق الساحلية في إقليم السند وبلوشستان كأولوية ضمن  -16

فرص المناطق المستهدفة لدعم الصندوق، وتم وضعه كأحد المقترحات قيد اإلعداد في برنامج ال

، وسيدعم ستراتيجية الحد من الفقرالالثانية وثيقة مع الفهو يتسق ). 2014-2010(االستراتيجية القطرية 

  .المبادرات األخيرة في إطار التدابير اإلنمائية الشاملة في بلوشستان

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

مج صندوق مبادلة الديون اإليطالي برنا) 1 (:سيكون هذا المشروع مكمال وخاضعا للتنفيذ بالتنسيق مع -17

االتحاد األوروبي وتنفذه منظمة الذي يموله  ،برنامج المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة) 2(في باكستان؛ 

 بتمويل من ،مشروع التنمية المجتمعية الساحلية والداخلية في السند) 3(؛ لصناعيةاألمم المتحدة للتنمية ا

  .مصرف التنمية اآلسيوي

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

 ما  أو مليون دوالر أمريكي،5.5 (التنمية المجتمعية) 1: ( مكونات رئيسية هيأربعةيتألف المشروع من  -18

 مليون دوالر 14.9 (تنمية مصايد األسماك) 2(؛ ) في المائة من تكاليف المشروع اإلجمالية15.6يعادل 

 ما  أو مليون دوالر أمريكي12.4 (البنى األساسية الريفية) 3(؛ ) المائة في42.3 ما يعادل  أوأمريكي

  .) في المائة6.9ما يعادل أو  مليون دوالر أمريكي، 2.4(إدارة المشروع ) 4(؛ ) في المائة35.2يعادل 
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  فئات النفقات

المركبات ) 2(المحلية؛  األساسية الهياكل/المدنية األشغال) 1( :للمشروع ثماني فئات للنفقات، وهي -19

المنح ) 5(المساعدة التقنية والتدريب والدراسات؛ ) 4(والمواد؛  المعدات) 3(والدراجات النارية؛ 

  .اإلضافية التشغيل تكاليف) 8(والعالوات؛  المرتبات) 7(الصناديق الدوارة؛ ) 6(للمستفيدين؛ 

   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات-زاي 

 نوئيسيشركاء التنفيذ الر

وزارة التخطيط والتنمية في حكومة إقليم بلوشستان، والبرنامج الوطني : سيكون شركاء التنفيذ الرئيسيون -20

  .للدعم الريفي

 مسؤوليات التنفيذ

 ،تميوس. تقع على عاتق وزارة التخطيط والتنمية في حكومة بلوشستان مسؤوليات التنفيذ والتنسيق العامة -21

وسيكون البرنامج الوطني للدعم .  إدارة المشروع بغية تنفيذ المشروعهذه الوزارة، تشكيل وحدةضمن 

وستكون مصايد . الريفي شريك تعبئة المجتمعات المحلية وسيعمل بشكل وثيق مع المنظمات المجتمعية

 المكوناتاألسماك على مستوى المقاطعة والمنطقة، وإدارتا االتصاالت واألشغال مسؤولة عن تنفيذ 

  . بهاالخاصة

 ر المساعدة التقنيةدو

 سيتم تعبئة المجتمعات المحلية وتنظيمها في منظمات مجتمعية ،مكون التنمية المجتمعيةوكجزء من  -22

. وقروية، وتعزيز قدراتها من خالل توفير بناء القدرات وغيرها من األنشطة التقنية والمهارات المهنية

بما في ذلك (يتم إعداد عدد من الدراسات وإضافة إلى ذلك، خالل السنة األولى من تنفيذ المشروع، س

، وأنشطة بناء القدرات قبل بداية بناء األرصفة البحرية وأنشطة البنية )عمليات تحليل سالسل القيمة

وخالل السنة األولى من تنفيذ المشروع، .  تنمية مصايد األسماكمكوناألساسية ذات الصلة في إطار 

  .الية إلعادة تمويل ديون الصيادينسيتم إجراء بحوث لتطوير المنتجات الم

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

تم توس .صرفالتمت بالفعل صياغة دليل لتنفيذ المشروع وسيستكمله المقترض كشرط من شروط  -23

  .القرض مسبقا ومناقشتها مع المقترض خالل المفاوضاتمسودة اتفاقية صياغة 

 اشركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم به

أما مصادر التمويل  . مليون دوالر أمريكي على مدى ستة أعوام35.3يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -24

  ). في المائة1.5(، والمستفيدون ) في المائة13.4(، والمقترض ) في المائة85.1(الصندوق : فهي
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

) 2(خفض النفايات؛ /زيادة اإلنتاجية) 1( :شمل ما يليفئات الرئيسية للفوائد التي يولدها المشروع تال -25

) 4 (؛تعزيز الحصول على رأس المال) 3(تعزيز الوصول إلى األسواق والفرص المتاحة في السوق؛ 

  .تعزيز الحصول على الخدمات األساسية) 5(تحسين فرص العمالة والتوظيف الذاتي؛ 

 دوى االقتصادية والماليةالج

وتشير التحليالت المالية التي أجريت خالل إعداد .  في المائة17ويقَّدر معدل العائد االقتصادي بنسبة  -26

من (المشروع إلى أن التدخالت المتعلقة بمصايد األسماك أسهمت إسهاما كبيرا في زيادة دخل الصيادين 

  ).ما في المائة بالنسبة للسفن األصغر حج97 إلى 92

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

وتيسيراً للتعلم، سيضع المشروع المالمح  .ستعتمد وحدة إدارة المشروع نهجاً استباقياً إزاء إدارة المعرفة -27

تقارير وستعمم هذه الوثائق من خالل نشر ال .البارزة للمنتجات، ودراسات الحالة، ومذكرات التعلم

  .وستُستخدم في حلقات العمل والحلقات الدراسية

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

الناجحة التي يدعمها الصندوق والتي ينفذها التمويل الصغري وسيقوم المشروع بالتوسع في عمليات  -28

اجهها في التحصيل على للدعم الريفي من أجل التغلب على العقبات اللوجستية التي يو البرنامج الوطني

وعالوة على ذلك، سيسهم المشروع في . ذات الكثافة السكانية المنخفضةطول الساحل في المناطق 

  .تطوير منتج تمويل خاص بمصايد األسماك

 نهج توسيع النطاق

 القروية في إدارة األرصفة البحرية،/من العناصر المحتملة لتوسيع النطاق هو إدراج المنظمات المجتمعية -29

القروية للخدمات المالية التي /ومواقع اإلنزال لمصايد األسماك، وما إلى ذلك، وإدارة المنظمات المجتمعية

وبحلول موعد استعراض منتصف المدة، سيكون قد تم وضع استراتيجية . تديرها المجتمعات المحلية

  .لتوسيع نطاق هذه العناصر

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 ير التخفيف منهاالمخاطر الرئيسية وتداب

وتصنف حاليا إدارة األمم المتحدة لشؤون .  غير المستقر في البالد الخطر الرئيسياألمنييعتبر الوضع  -30

، بما في ذلك المتطلبات ات التصنيف آثار على ترتيبات البعثولهذا. 3السالمة واألمن بلوشستان كمرحلة 
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إلى حد ما خالل تنفيذ المشروع ولكنها ستخفف ولئن كان من المستحيل تغيير هذه المخاطر، . اللوجستية

  .من خالل تقارير يعدها الشريك في المشروع واستخدام االستشاريين المحليين

 التصنيف البيئي

 نظرا ألنه من غير "باء"طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع كعملية من الفئة  -31

  .ذكرالمحتمل أن يكون له أي أثر بيئي سلبي ي

  االستدامة- كاف 

ستستمر المنظمات : القروية/المنظمات المجتمعية) 1( :اعتبارات االستدامة هي كما يلي -32

الخدمات المالية التي يتولى ) 2(القروية المشكلة في ممارسة وظائفها بعد فترة المشروع؛ /المجتمعية

وسيتم نقل إدارة . ر النضج المطلوبستقدم األموال للمنظمات القروية التي تلبي معايي: المجتمع إدارتها

األرصفة ) 3(القروية؛ /الخدمات المالية التي يتولى المجتمع إدارتها تدريجيا إلى المنظمات المجتمعية

مع إجراءات تفصيلية تنفيذية  ينم إنشاء نظام إدارة قائم على المستفيدت سي:األساسية وبنى الدعمالبحرية 

وسوف يكون لدى ذلك النظام . ل إضفاء الطابع المؤسسي على النظامموحدة خالل تنفيذ المشروع من أج

 من أجل تمويل أعمال التشغيل المتعلقة باألرصفة البحرية وهياكل مينآلية لتحصيل رسوم المستخد

ستنفذ إدارتا االتصاالت واألشغال خطط الطرق الريفية وستضاف ميزانيات : الطرق الريفية) 4(الدعم؛ 

  .تشغيل والصيانة في المستقبل إلى ميزانيات المقاطعات وفقا للمعايير القياسية المحليةمتعلقة بأعمال ال

   الوثائق القانونية والسند القانوني- ثانياً

ستشكل اتفاقية التمويل بين جمهورية باكستان اإلسالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة  -33

نسخة من اتفاقية التمويل وترفق  .لتمويل المقترح إلى المقترضالقانونية التي يقوم على أساسها تقديم ا

  . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

وجمهورية باكستان اإلسالمية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي التمويل من الصندوق  -34

 .الدولي للتنمية الزراعية

قية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفا -35

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق
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  التوصية- ثالثاً

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -36

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية باكستان اإلسالمية قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل : قـرر

 18 550 000( وحدة حقوق سحب خاصة  ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وخمسين ألفه قيمت

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو ) وحدة حقوق سحب خاصة

  .أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

   الدولي للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق
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Negotiated financing agreement: "Gwadar-Lasbela 
Livelihoods Support Project" 

(Negotiations concluded on 3 May 2011) 

Loan Number: _______  
 
Project Title: Gwadar-Lasbela Livelihoods Support 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 eighteen million five hundred fifty thousand Special 
Drawing Rights (SDR 18 550 000).  
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. As per Section 5.1 (a) of the 
General Conditions, the Loan shall be free of interest but bear a service charge of three 
fourths of one per cent (0.75%) per annum payable semi-annually in the Loan Service 
Payment Currency, and shall have a maturity period of forty (40) years, including a 
grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan by the 
Fund’s Executive Board. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the 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 the National 
Bank of Pakistan.  
 
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the approximate 
amount of four million and seven hundred and twenty eight thousand United States 
dollars (USD 4 728 000) including all taxes and duties. The Borrower will deposit said 
financing in a separate account which will be governed according to national procedures. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Planning and Development Department of the 
provincial Government of Balochistan.  
 
2. The following are designated as additional Project Parties: Government Line 
agencies such as the Fisheries Department, Communication and Work Departments, and 
technical partners such as the National Rural Support Program (NRSP), among others. 
 
3. The Project Completion Date shall be the sixth 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: 
 

(a) the Designated account and Project account shall have been opened; 
 
(b) the Project Director, Deputy Project Directors, and core staff shall have been 

duly appointed/designated in accordance with this Agreement and shall have 
taken office; 

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

been approved and submitted to the Fund;  
 
(d) the execution of the subsidiary agreement between the PMU and the NRSP; 
 
(e) 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, 
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 Islamabad, Pakistan 
 
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 approximately 20 000 
resource poor rural households in 26 rural Union Councils of Gwadar and Lasbela (the 
“Project Area”).  
 
2. Goal. The overall goal of the project is to assist the provincial Government of 
Balochistan to achieve its economic growth and poverty alleviation objectives by 
enhancing the access of the poor rural men and women to productive assets, skills, 
services and technologies for productivity enhancement in Gwadar and Lasbela. 
 
3. Objectives. The project objective is to increase the incomes and enhance the 
livelihoods of the poor rural/fishermen households in the project area. This will be 
achieved through improved production in a participatory, integrated and environment 
friendly manner. Specific objectives are: (a) organizing the rural poor men and women in 
target villages to be active partners in implementation of project activities and their own 
development; (b) improving the access to poor men and women to productive assets, 
including skills, knowledge, capital, means of production and markets; (c) assisting in 
addressing local development and services lags through provision of support for local 
productive infrastructure; (d) improving production support infrastructure of fishermen’s 
communities through improved landing sites and strategically located road network; and 
(e) empowering poor communities to become effective partners in development and 
accessing development resources and mainstream an accountable system for 
development delivery. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components: (a) Community 
Development; (b) Fisheries Development; (c) Rural Infrastructure; and (d) Project 
management. 
 
4.1. Component 1  Community Development.  Specific project activities under this 

component will include: 
 

(a)  community mobilization: As soon as the project’s start-up, NRSP will conduct 
a baseline survey in the two districts. This survey will be completed within the 
first six months of project implementation. Immediately after completing the 
baseline survey, NRSP’s social mobilization teams shall start the community 
mobilization process. The Village Development Plan will be the basis for 
project’s interventions under all components at the village level. 

(b)  capacity building of COs/VOs: NRSP will prepare a training plan for the 
capacity building of COs/VOs. 

(c)  technical and vocational training for skills: NRSP’s role will be of facilitator 
during need identification, planning, selection of beneficiaries and ensuring 
their presence during training. 

(d)  asset creation for women: The purpose of asset creation is to provide poor 
women with a sustainable source of livelihood. The project will distribute 
poultry and goats packages to women from households in the 0-11 poverty 
band. 

4.2. Component 2  Fisheries Development.  The specific objective of this 
component is to increase incomes of small fishermen who operate own boats or 
work as hired hands through reduction of waste/loss in existing catches by means 
of improved landing and marketing infrastructure, access to capital, improvements 
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in boats and fishing gear and improved knowledge, capacity and understanding of 
both fishermen and provincial regulatory/support organizations. The key 
interventions under this sub-component will include: (a) construction of jetties and 
allied infrastructure; (b) support to fishing communities; (c) institutional capacity 
building; and (d) community managed financial services. 

 
4.3.  Component 3  Rural Infrastructure.  The objectives of this component are to 

enhance the access of the rural populations, both fishermen and farmers, to 
economic / livelihood opportunities and to social services including education and 
health facilities. This will be achieved through the (a) provision of missing road 
linkages between fisheries and agriculture production points and Coastal Highway 
and RCD Highway and (b) through implementation of small and medium scale 
community based infrastructure schemes. 

 
4.4  Component 4  Project Management.  This component will finance the 

incremental costs associated with Project management, in particular staff of PMU 
and satellite PMU, vehicles and equipment. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 

5.  Federal level. The Economic Affairs Division of the Borrower will coordinate the 
IFAD financing.  

6. Lead Project Agency. The provincial Planning and Development Department of 
Balochistan shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for 
Project implementation. 

7. Project Management Unit. A Project Management Unit, based in Gwadar and 
headed by a Project Director, will be established to be responsible for the day-to-day 
operations of the project. The PMU will prepare AWPB. The PMU will maintain a full set of 
accounts. The Project Director will be selected on a competitive basis from amongst the 
officers of District Management Group and Ex-Provincial Civil Service. Once selected, the 
Project Director will spend a minimum of three years in the Project, after which, should 
the need to replace the Project Director arise, a new selection process following the 
same procedures will be made, after IFAD has agreed with the need of replacement. The 
PMU will be staffed with a small team of professionals including infrastructure specialist, 
knowledge management/M&E specialist and accounts officer, with required complement 
of support staff.  

A satellite PMU (SPMU) in Lasbela, headed by a Deputy Project Director, will be 
established to coordinate and monitor project activities in Lasbela. The SPMU will report 
to the PMU in Gwadar. The staff of PMU and SPMU will be entitled for Project Allowances 
in recognition of the work load and challenging project area.  

 The NRSP will recruit the required project staff as per acceptable professional 
standards and will notify them after concurrence from the PMU. 
 
 The PMU on behalf of the provincial Government of Balochistan will enter into a 
subsidiary agreement with NRSP for the implementation of the CMFS sub-component, 
including the management of the capital funds and capacity development of VOs. 
Funding will be transferred to NRSP by PMU in line with the agreed phasing on an annual 
basis, based on the project’s annual work plan and budget (AWPB) as approved by PSC 
and accepted by the Fund. 
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8. Project Steering Committee. At the provincial level, a Project Steering Committee 
(PSC), headed by Additional Chief Secretary P&D, will be established. The PSC 
membership will include the secretaries of the Finance, Fisheries, Agriculture, Livestock, 
C&W departments, CEO of NRSP; 2 representatives of CSOs from Gwadar and Lasba; 
and the Project Director. 

The PSC will provide the direction, coordination, and policy/administrative oversight for 
the Project. It will meet twice a year, and more often if needed, to review the project 
progress and approve AWPB and resolve any management or policy issues raised by PMU 
or any of the implementing partners. 
 
9.  Project Coordination Committee. A Project Coordination Committee (PCC) at the 
project level, with NRSP RPO and District Managers NRSP, District heads/Activity 
Managers of line agencies, PMU Specialists and representatives from the beneficiary 
communities as members will be the key forum for planning, coordination, review and 
trouble shooting at project level. The PCC will meet once a month, and will approve the 
quarterly work plans/ budgets. Based on the approved quarterly plans, the monthly 
activity plans prepared by NRSP’s Field Units will be the main vehicle for coordination 
between NRSP and the line agencies at field/village level. 

 
10. 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. 
 
11. 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.  
 
12. Implementation of Project Components. 
 
12.1. Component 1 Community development.  This component will be 

implemented by NRSP through its regional office at Turbat, dedicated offices in 
Gwadar and Lasbela, and five Field Units at Tehsil level in project area. 

  
12.2. Component 2 Fisheries Development.  This component will be implemented 

by the Fisheries Department through assigned technical staff in target districts as 
per required numbers and qualifications; and through nationally and 
internationally recruited consultants/firms.  

 
NRSP will be responsible for the implementation and management of the 
Community Managed Financial Services sub-component. 

 
12.3. Component 3 Rural infrastructure.  This component will be implemented by 

the Communication and Works Department (which will be in charge of the rural 
road sub-component), and by the communities under the supervision of NRSP 
(which will be responsible for the community physical infrastructure 
sub-component). 

 
Independent Engineering Agencies will be responsible to provide services like 
review of design, drawings, bill of quantities, Planning Commission Pro-forma I 
for rural roads and provision of top supervision during execution as an 
independent body. 
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12.4. Component 4 Project Management. The provincial Planning and 
Development Department, through a Project Steering Committee and a dedicated 
PMU will be the lead executing agency of the project, having overall responsibility 
for project implementation. 

 
A Project Management Unit and a smaller Satellite PMU in Lasbela will be 
established in the provincial planning and development department, and will have 
the responsibility for the management of the Project.  
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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 
(expressed 

in SDR) 
Percentage of eligible expenditures to be 
Financed 

I. Civil Works/Community 
Infrastructures 

11 400 000 100% of total expenditures net of taxes and of beneficiaries' 
contributions 

II. Vehicles 330 000 100% of total expenditures net of taxes or 79% of total 
expenditures 

III. Equipment and Materials 115 000 100% of total expenditures net of taxes and net of 
beneficiaries' contributions or 83% of total expenditures 

IV. Technical Assistance, Trainings and 
Studies 

2 090 000 100% of total expenditures net of taxes or 85% of total 
expenditures 

V. Grants to Beneficiaries 135 000 100% of total expenditures net of taxes or 95% of total 
expenditures 

VI. Revolving Funds 1 050 000 100% of total expenditures net of taxes  

VII. Salaries and Allowances 1 180 000 100% of total expenditures net of taxes 

VIII. Incremental Operating Costs   950 000 100% of total expenditures net of taxes or 85% of total 
expenditures 

Unallocated 1 300 000   

TOTAL 18 550 000   

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 
Category I. Civil Works/Community Infrastructures provides for rural roads; drinking 
water supply schemes; irrigation/agriculture schemes; drainage and sanitation 
schemes; construction of jetties and allied infrastructure; other schemes 
(electrification and flood protection bund). 
 
Category II. Vehicles provides for the motor cars and motorcycles needed for 
mobility of project staff. 
 
Category III. Equipment and Materials provides for basic safety equipment; 
laboratory equipment required to support practical training; equipment for fish 
inspectors; office equipment for project management unit. 
 
Category IV. Technical Assistance, Trainings and Studies provides for payments for 
NGO partners; short-term consultants; training in safety at sea; entrepreneurial 
training costs; business incubation support; payments to business development 
services association; technology transfer; training of service providers; studies such 
as gender assessment, impact studies and knowledge management. 
 
Category V. Grants to Beneficiaries provides for small grant to support Beneficiaries’ 
activities. 
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Category VI. Revolving Funds provides for micro-finance for investments to 
Community Organizations. 
 
Category VII. 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 VIII. 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 means loan proceeds available for reallocation among categories that 
may run out of funds during the course of project implementation, upon request of 
the Borrower. 
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Key reference documents 
 

Country reference documents 

Medium-Term Development Framework 2005-2010 

Poverty reduction strategy paper 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) 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 Gwadar and Lasbela 
districts 
 

• % reduction in poverty levels in project districts 
• % reduction wastage of fish catch 
• No. of households with improvement in household assets and 

income 
• % increase in general hygiene, and reduction in child malnutrition 
• No. of merchants to whom fish is sold 
• Share of price paid to producer 

• Baseline survey  
• Poverty Score Cards 
• Surveys at completion 
• Fisheries Dept data 

Political and economic stability and 
security. 
 

Purpose 
Increase incomes and enhance the 
livelihoods of poor rural and 
fisherman households in the project 
area  

• Number of households with increase in incomes 
• % of households graduate to higher bands as per poverty score 

card approach 

• Poverty Score Cards 
• Household surveys at 
baseline & completion 
 

No significant reduction is fish 
catch from disease or fish stocks in 
the project districts. 

Outputs Outcomes (RIMS 2nd Level) in italics   
1. Community development: 
community mobilization; enhanced 
capacity for sustainable livelihoods; 
enhanced capacity for employment 
and productive self-employment 
 

• No. of COs/VOs formed or strengthened 
• No of COs operational/functional 
• No. of COs/VOs with women in leadership positions 
• No. of CO members accessing CO-managed financial services 
• No. of active borrowers for fisherfolk related product 
• No of CO members received vocational training (gender 

disaggregated) 
• No of women receive poultry/ruminant packages 
• % of households with increased incomes and asset by PY6 

• NRSP progress reports 
• Participatory (social 

mobilisation) monitoring 
reports 

• Progress reports 

Social & cultural barriers that 
prevent the poor & women  from 
participating in COs 
 
Coordinated & integrated delivery 
as per expressed needs of the 
poor 
 
Sufficient qualified staff available 

2. Fisheries development: improved 
infrastructure; increased 
productivity, reduced wastage, 
strengthened local capacity  

• No of landing sites improved/ constructed after 3 years 
• No of support facilities for landing sites developed after 3 years 
• No of participatory management teams established for landing 

sites and protocols developed  
• No of fishermen trained in better catch handling and sale 
• No of small boats refurbished/ provided with improved storage  
• No of fishermen adopt improve catch handling / hygiene 
• No. fishers with decrease in wastage rate  
• Fisheries management plan formulated 

• Fisheries Department Reports 
• Fisheries Department data  

Implementation as per planned 
schedule 
 
Communities participate in entire 
cycle including O&M 
 

3. Rural Infrastructure: increased 
access between communities, fish 
landing sites and national highways 
; enhanced access to basic services 
through CPIs 

• No & km of roads constructed / rehabilitated 
• Rainwater harvesting systems constructed 
• No of communities and households connected 
• No of CPI schemes supported (by type) 
• No. of households served by CPIs 
• % of CPI scheme with O&M mechanism 

• C&W Progress reports 
• PMU reports 
• Community feedback, 

evaluations 

Implementation as per planned 
schedule 
 
Communities participate in entire 
cycle including O&M 
 

4. Project management: project 
efficiently managed, monitored 
 

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

• Project reports 
 

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

Activities 
1) Community development: community mobilization, asset creation, capacity building, technical & vocational training; 2) Fisheries development: construction of landing sites and 
support facilities, support to fishing communities, institutional capacity building & sustainable fisheries management, community managed financial services; 3) Rural infrastructure: 
rural roads & CPIs. 

 




