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  خريطة منطقة المشروع
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  جمهورية طاجيكستان

  والمراعي الحيوانية الثروة تنميةمشروع 

  التمويلموجز 

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق

 :المتلقي  جمهورية طاجيكستان

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي19.2

 14.6بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 9.3

 )مليون دوالر أمريكي تقريباً

  : الصندوققيمة التمويل الذي يقدمه 

 :التمويل اإلضافي المطلوب   مليون دوالر أمريكي3.4

 :المتلقيمساهمة    مليون دوالر أمريكي0.4

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي0.8

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  لصندوق المباشر إلشراف ا المشروعخضعي
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  الموافقةبتوصية 

 جمهورية طاجيكستانتقديمه إلى مقترح ال بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .37، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراعيمن أجل 

 
 الثروة مشروع تنمية من أجل جمهورية طاجيكستانمنحة مقترح تقديمها إلى 

 والمراعي الحيوانية

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

 اب الحيازاتصحمن أ ين هي واحدة من استراتيجيات التكيف األساسية لدى المزارعامتالك الحيوانات -1

حسين إنتاجية الثروة الحيوانية األسر الفقيرة على مواجهة ويمكن أن يساعد ت. الصغيرة في طاجيكستان

لفقر، ال يزال هناك عدد ملحوظ لالنسبي التراجع ورغم . التغذوي قضايا األمن الغذائي وتعزيز وضعهم

األوضاع حرجا في هذا أكثر يرتبط و. من سوء التغذية المزمن والفقرممن يعانون من الناس في البالد 

 من هذه  للفرد الواحدفنسب االستهالك الفعلي. لحوم والبيض والحليب ومنتجات األلبانباستهالك الالشأن 

واالستثمار في التدابير الرامية إلى .  في المائة25 مقارنة بالنسب الفسيولوجية المعيارية أقل من المنتجات

حيازات الصغيرة، صحاب الألالتغذوي على الوضع فوري ة سيكون له أثر زيادة إنتاجية الثروة الحيواني

 وسوف يسهم في تعزيز دور الثروة –، وعلى دخلهم ومعيشتهم وعلى خصائص األمن الغذائي لديهم

  .واإلنتاجيةوالتوظيف الزراعية ل والحيوانية في توليد الدخ

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

حقوق سحب وحدة مليون  9.3 منحةً قيمتها جمهورية طاجيكستانإلى   الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

 الحيوانية الثروة مشروع تنميةللمساعدة في تمويل )  أمريكي تقريباًمليون دوالر 14.6بما يعادل (خاصة 

  .والمراعي

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

الموارد على  نظام تخصيص  في إطارجمهورية طاجيكستانل السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

التي تستغرق ثالث سنوات  ي على مدى دورة التخصيصمريكأمليون دوالر  14.6 أساس األداء

 في هذا النظام بالتخصيص الحالي المقرر لطاجيكستان وفق  المنحة التزاما كامالوتلتزم .)2010-2012(

ادا إلى عملية استنقد صمم ع والمشرولكن ولكون . 2012-2010دورة التخصيص التي تغطي الفترة 

 مليون دوالر أمريكي، فإن 18والتي انتهت إلى تخصيص مبلغ  2010في عام المخصصات حساب 
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وسوف يبذل الصندوق .  مليون دوالر أمريكي3.4تمويل تبلغ  عنه فجوةنجم تالمخصصات قد  تخفيض

كن من تعبئة تم، إذ أن عدم ال2012 ديسمبر 31من أجل تعبئة الموارد اإلضافية المطلوبة قبل جهودا 

دورة  من 2013يؤدي إلى سد هذه الفجوة عن طريق تمويل إضافي في أوائل عام التمويل اإلضافي س

  .2015-2013التخصيص التي تغطي الفترة 

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

ا وضحت تفاصيله متوسط األجل الذي وضعته الحكومة حسبمالميزانية مع إطار يتماشى هذا المشروع  -4

  .2012-2010في استراتيجية الحد من الفقر التي وضعتها جمهورية طاجيكستان للفترة 

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

 .ال توجد آلية للنهج القطاعية في قطاع الزراعة في طاجيكستان -5

  للدولةعبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية 

، وهو ما يجعلها "الضوء األحمر"ن، تصنف طاجيكستان كبلد في فئة وتحمل الديالقدرة على وفق إطار  -6

  .في المائة 100المساعدة المالية من الصندوق على أساس منحة بنسبة تلقي مستوفية لشروط 

  تدفق األموال

دوالر األمريكي على أن تتولى  مقوم بالمعين حساب خالل من الصندوق  المقدم منمبلغ المنحة وجهيس -7

أما وزراة الزراعة فسوف تفتح وتمسك حسابا جاريا أو أكثر بالعملة . وزارة المالية سك الحسابم

يتم تحويل األموال من الحساب المعين المشار إليه إلى حساب  وس.المحلية لتغطية عمليات المشروع

تين سنويالوالميزانية  عملال ةخط ق وعلى أساسالعملة المحلية وفقا لإلجراءات المعمول بها في الصندو

  .الموافق عليهما

  ترتيبات اإلشراف

  . المباشرسوف يخضع المشروع إلشراف الصندوق -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .استثناءات أي وجود ينتظر ال -9

 التسيير

التوريد وفقاً للمبادئ   )1 (: منحة الصندوقراءات التالية لتعزيز نواحي تسييرجمن المزمع اتخاذ اإل -10

 مراجعة  مقبولين من الصندوقمستقلينإجراء مراجعين خارجيين ) 2(؛ صندوقالتوجيهية للتوريد في ال

ضمينه في إعداد إطار للتسيير ومكافحة الفساد عند بداية المشروع وت) 3(المشروع؛ سنوية لحسابات 

المصلحة في عملية صنع القرارات أصحاب  مع التركيز على مشاركة ب دليل تنفيذ المشروع،صل

  . وعمليات توريد السلع والخدماتأنشطة المشروع العامةورصد 
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   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

. قاليم في طاجيكستاناألسيعمل المشروع في مقاطعات مختارة من إقليم خاتلون، وهو واحد من أفقر  -11

ن أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين م) 1: (ما يليم  المجموعات المستهدفة األساسيةتكونتوسوف 

مقدمي الخدمات البيطرية من القطاع الخاص ومنظمي ) 2(ن في تربية الثروة الحيوانية؛ العاملي

إلى المزارعين من أصحاب الحيازات المشروعات الصغيرة الذين تتوفر لديهم إمكانية تقديم الخدمات 

  .ء الالئي ينتمين إلى أسر فقيرة النسوة وكذلك النسااألسر التي تعولها) 3(؛ الصغيرة

  نهج االستهداف

االستهداف ) 1: (م تنفيذ االستهداف باتباع النهج التاليسيتالصندوق، في وفقا لسياسة االستهداف  -12

والقرى التي تتوفر لها إمكانية المساهمة في تنمية الثروة ) تالبلديا (الجماعات من أجل اختيار الجغرافي

 في الشروط المتعلقة بدرجة الفقرواستهداف األسر الختيار األسر التي تست) 2(؛ الحيوانية والمراعي

بين الجنسين عن طريق تخصيص حصص الختيار التمايز استهداف ) 3( بين الجنسين؛ ومعايير التمايز

  .كة في أنشطة معينة ضمن المشروعر المشا من أجلالنساء

 المشاركة

الطلب قائما على المجتمعات المحلية يمكن منظمات المجتمع المحلي من يقوده  نهجاً المشروع سيطبق -13

وسوف .  القرارات المرتبطة بالمشروع وفي تنفيذه على مستوى القريةةأداء الدور الرئيسي في صناع

  .خطط إدارة المراعي واستثماراتهالة مهام وضع وتنفيذ تتولى روابط المنتفعين بالمراعي الشام

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

 حوالي  عددهايبلغالتي فقيرة السر ألاي وزيادة دخل و التغذوضعاليتمثل هدف المشروع في تحسين  -14

  .مقومات االستدامةحو تتوافر فيه  أسرة عن طريق تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية على ن400 22

 األهداف السياساتية والمؤسسية

تطوير وتقوية منظمات المجتمع المحلي ) 1: (ة للمشروع فيما يلييتتمثل األهداف السياساتية والمؤسس -15

لى االضطالع تقوية قدرات وزارة الزراعة ع) 2(وروابط المنتفعين بالمراعي على مستوى القرية؛ 

  بمدخالت قائمة على الوقائعتزويد الحكومة) 3(؛  في آن واحدنظيمالسياسات والتبدورها على مستوى 

ر المحلي لهذه عندما تنظر في نظم إدارة المراعي والتشريعات الخاصة بالخدمات البيطرية والتسيي

  .الخدمات
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 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 2010- 2007  للفترةللصندوق تيجياالسترا اإلطار مع  واألنشطة المقترحةالمشروع  أنشطةتماشىت -16

 بينوالتمايز  االستهداف،ب، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها المطبقةسياسات الصندوق تلتزم بو

  .واالجتماعي البيئي والتقدير الجنسين،

   التنسيق والمواءمة- هاء 

  الوطنيةالمواءمة مع األولويات

  معحكومة، وتمت مواءمته بصورة كاملةلهذا المشروع بالتعاون مع امفهوم قام الصندوق بوضع  -17

خلق دولة ديمقراطية مزدهرة ، والتي تهدف إلى دعم 2015-2006االستراتيجية اإلنمائية الوطنية للفترة 

كما أن مفهوم هذا المشروع متوائم .  فوائد التنمية السياسية واالقتصاديةيحصل فيها كل السكان على

ألمن الغذائي وكذلك مع استراتيجية الحد من الفقر التي وضعتها الوطني لج مبرناالبشكل كامل مع 

  .2012-2010طاجيكستان للفترة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

تم تصميم هذا المشروع من خالل التشاور الوثيق مع الشركاء اإلنمائيين، وعلى وجه الخصوص منظمة  -18

المانحين في مختلف شته في مجلس التنسيق بين األغذية والزراعة لألمم المتحدة، كما جرى عرضه ومناق

  .مراحل إتمامه

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

تنمية الثروة الحيوانية والمراعي؛ ) 2( التنمية المؤسسية؛ )1: (مكونات هي المشروع من أربعة يتألف -19

  .إدارة المشروع) 4(؛ للنساءتوليد الدخل ) 3(

  فئات النفقات

 المعدات والسلع) 2(؛ ) في المائة1.7(  المدنيةشغالاأل) 1(: هي فئات للنفقاتسبع  المشروع يشمل -20

 ؛) في المائة16.7( والدراساتالتقنية التدريب وحلقات العمل والمساعدة ) 3( ؛) في المائة6.1(والخدمات 

؛ ) في المائة5.8( خللدمدّرة لأنشطة منح موجهة إلى ) 5( ؛) في المائة61.0(  منح تحسين المراعي)4(

  .) في المائة7.1(التشغيلية النفقات ) 7( ؛) في المائة1.6( الصندوق االحتياطي للمراعي )6(
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   وإرساء الشراكات ومسؤوليات التنفيذ اإلدارة–زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

 مستوى المقاطعة  علىالحكوماتها الوكالة المنفذة، وت وزارة الزراعة بصفشركاء التنفيذ الرئيسيون هم -21

  . ومنظمات المجتمع المحلي الجماعاتومجالس

 مسؤوليات التنفيذ

وسوف تكون .  الشاملة عن إدارة المشروع نيابة عن الحكومةسوف تتولى وزارة الزراعة المسؤولية -22

لى اإلشراف على هناك لجنة وطنية إلدارة المشروع توفر اإلرشاد الشامل على مستوى السياسات وتتو

وسيتم تشكيل وحدة إلدارة المشروع مؤهلة بما يكفي من . السنويةوميزانياته  المشروع خطط عمل

يكون مقر هذه الوحدة في مدينة دوشانبه، ولكن سيكون  وس.الموظفين تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة

ت هناك مكتب فرعي إقليمي تابع لها في كورغان تيوب، وهي على مسافة قريبة جدا من المقاطعات الس

ق، واإلشراف، اإلدارة، والتنسي  الشاملة عنمسؤوليةالوسوف تتولى هذه الوحدة . التي ينفذ فيها المشروع

وسوف تتعاقد الوحدة مع وكالة تتوفر لها القدرات المطلوبة . دارة المعرفة والتقييموالرصد والرقابة، وإ

وين وتعزيز منظمات المجتمع رات على مستوى المجتمعات المحلية تتولى مسؤولية تكلتقديم التيسي

توليد  على النساءمساعدة  المحلي، وجماعات المصالح المشتركة، وروابط المنتفعين بالمراعي، وجماعات

  .دخلال

 دور المساعدة التقنية

الدولية والوطنية على التقنية استنادا إلى الدروس المستفادة، يسمح تصميم المشروع بتوفير المساعدة  -23

على التقني بتلبية الطلب التقنية لمساعدة وال تكتفي مدخالت ا. احل التنفيذ المبكرةنطاق واسع في مر

  .دارة المشروع واإلدارة الماليةالمتعلقة بإالتقنية المكونات فحسب، وإنما تلبي أيضا طلبات المساعدة 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 بدء تنفيذ في غضون ثالثة أشهر منقد معه ميسر محلي وتتعاسوف تقوم وحدة إدارة المشروع باختيار  -24

  .المشروع

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  . سنوات ستمليون دوالر أمريكي على مدى 19.2  تكاليف المشروعيبلغ مجموع -25

لية في مرحلة ومنحة تكمي)  في المائة76 ( مليون دوالر أمريكي14.6منحة مقدارها بالصندوق : فهي

تخصيص الموارد نظام في إطار الدورة التالية ل)  في المائة18( مليون دوالر أمريكي 3.4الحقة مقدارها 

أو من مصادر ) رهنا بموافقة المجلس التنفيذي (2015-2013على أساس األداء في الصندوق للفترة 

، ومساهمة ) في المائة2(أمريكي  مليون دوالر 0.4أخرى، متى توافرت؛ ومساهمة من الحكومة مقدارها 

  ). في المائة4( مليون دوالر امريكي 0.8من المستفيدين مقدارها 
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

أسرة  000 6 ي حوالستفيدتوسوف .  قرية100 أسرة من 400 22 فوائده إلىإيصال  يهدف المشروع إلى -26

 مركزا من مراكز 56ويتوقع أن يقوم . الذي سيتم توفيره في إطار هذا المشروعالتقني  التدريب من

المناطق المجاورة بتقطن   أسرة500 13 لحوالى الخدمات البيطرية، يدعمها المشروع، بتوفير الخدمات

 ويتوقع أن يؤدي .خدمات تلبي احتياجات القرى المجاورة كما ستقدم هذه المراكز ،المراكزمباشرة لتلك 

ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى تحسين .  والمجترات الصغيرةذلك إلى تقليص معدالت النفوق في الماشية

 600 1ستفيد منها تة للدخل فسوف أما األنشطة المولد.  هكتار من المراعي500 108نوعية ما يقرب من 

باإلنتاج واإلنتاجية، المعبر عنها بزيادة وإضافة إلى الفوائد المتعلقة .  نساءأسرة معظمها أسر تعولها

فوائد مهمة على ، يتوقع أن يولد المشروع تحسين وضع األمن الغذائي والتغذوياألصول والدخل و

ع نطاقا تستند إلى ، والبيئة، وتوليد فرص التوظيف، وفوائد اقتصادية أوسوالتسييرأصعدة المؤسسات، 

  .قواعد السوق

 ةالجدوى االقتصادية والمالي

 ويوضح تحليل . في المائة21.3يقدر بحوالي  معدل عائد داخلي لمشروعلولد التحليل االقتصادي  -27

  .ارتفاع التكاليفالمنافع أو كل من تراجع في مواجهة الجدوى االقتصادية للمشروع قوية أن الحساسية 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

المعارف التي يولدها المشروع من أجل نشرها على الجمهور المستهدف على المستويين ثيق سيتم تو -28

وسوف يبذل جهد خاص من أجل تعميم الدروس المستفادة . اإلقليمي والوطني باستخدام جملة أدوات

 ذات األهمية لواضعي السياسات ومجتمع المانحين بشأن بعض السمات االبتكارية للمشروع

. ومة والعلماء والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات المزارعينكين ومسؤولي الحالتقنين واالختصاصيي

شكالت المشتركة التي تتطلب كما سيشارك المشروع في بناء شبكات إقليمية لتبادل المعرفة بشأن الم

  . على التآزرأفكارا وحلوال قائمة

  االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

ير في  بالتوافق مع التغ )1: (وع على جانبين رئيسيين من جوانب االبتكار، وهما كما يليينطوي المشر -29

اندة وتقوية لنهج في توفير لمرة األولى، سوف يوفر المشروع مس، لسياسة الحكومة في هذا الشأن

 سوف يطور المشروع) 2(الخدمات البيطرية يتولى فيه القطاع الخاص الدور القيادي بصورة كاملة؛ 

 وهو إطار يسعى إلى توفير  المراعي ويطبقه على أساس تجريبي،إطارا للسياسات والتنظيم إلدارة

فرصة لنقل المسؤولية والسلطة عن المراعي في موضع معين إلى روابط المنتفعين بالمراعي التي تعتمد 

  . على مشاركة المجتمع المحلي ككلفي إدارتها للمراعي منهجا قائما
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  اقنهج توسيع النط

هاتان السمتان االبتكاريتان في المشروع تتميزان بإمكانية توسيع نطاقهما سواء على مستوى البلد أو على  -30

  .مستوى اإلقليم

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تفاع ار) 2(محدودية قدرات التنفيذ؛ ) 1: (يليكما ما ه خاطر الميواجه المشروع نوعين رئيسيين من -31

ة المكثفة في التقنير التخفيف المخطط لها توفير المساعدة وتتضمن تدابي. احتمال التعرض لتغير المناخ

أساليب اإلدارة المستدامة لموارد المراعي، والتنسيق   علىالمجاالت ذات األهمية القصوى، والتركيز

حدة بموجب اتفاقية األمم المت (المناخ  لتحقيق المرونة إزاء تغير أنشطة البرنامج التجريبيق معالوثي

  ).اإلطارية بشأن تغير المناخ

 التصنيف البيئي

 من غير  نظرا ألنه"باء" الفئةلية من كعم طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع -32

  .المرجح أن يكون له أثر سلبي بيئي ملموس

  االستدامة-  كاف

بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي من أجل اإلدارة ) 1: ( يليسوف تتعزز االستدامة عن طريق ما -33

تعزيز دور مقدمي خدمات ) 2(المستدامة لموارد المراعي باالستعانة بإطار السياسات والتنظيم المالئم؛ 

 من مقومات االستمرارية الذاتية بعد انتهاء فترة  القطاع الخاص، وذلك بما يتوفر لهقطاع المراعي من

  . على تقاضي رسوم مقابل الخدماتن خالل هياكل تقومالمشروع م

   الوثائق القانونية والسند القانوني- ثانياً

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة جمهورية طاجيكستانبين   المشروعتمويلستشكل اتفاقية  -34

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اقية اتفترفق  .المقترح إلى المتلقيالتمويل القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي تمويل سلطة تلقي   مخولة بموجب القوانين السارية فيهاجمهورية طاجيكستانإن  -35

  .للتنمية الزراعية

 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكاَميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -36

  . في الصندوقعايير اإلقراضوم
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   التوصية-ثالثاً 

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

تسعة ماليين وثالث مائة  منحة تعادل قيمتها جمهورية طاجيكستانإلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

 خضع أليتى أن ، عل) وحدة حقوق سحب خاصة00 300 9 (حقوق سحب خاصةوحدة  لفأ

  . في هذه الوثيقةالواردةواألحكام  على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامشروط 

  

  

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: 

"Livestock and Pasture Development Project" 
(Negotiations concluded on 29 March 2011) 

Grant Number: _______________ 
 
Project Title: Livestock and Pasture Development Project (LPDP) (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Tajikistan (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS 

the Recipient has requested a grant from the Fund for the purpose of financing the Project 
described in Schedule 1 to this Agreement, 
 
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 as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof 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 grant to the Recipient (the “Grant”), which the Recipient 
shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this 
Agreement. 
 
Section B 

1. The amount of the Grant is the equivalent of nine million three hundred thousand 
Special Drawing Rights (SDR 9 300 000). 
 
2. Designated grant account. 

(a) There shall be one (1) designated grant account (the “Designated Grant 
Account”) for the purposes of receiving the Grant and financing the Project. 

(b) The Designated Grant Account shall be opened by the Recipient in a bank 
acceptable to the Fund and on terms and conditions satisfactory to the Fund, 
including but not limited to appropriate protection against set off, seizure or 
attachment. The Project Management Unit (PMU) referred to in paragraph 5 of 
Schedule 1 hereto, on behalf of the Recipient, shall be fully authorized to 
operate the Designated Grant Account in accordance with its procedures for the 
administration of accounts. 
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3. Project account. 
 

There shall be one (1) Project account (the “Project Account”) to receive resources 
from the Designated Grant Account for the benefit of the Project, opened by the 
Recipient in a bank acceptable to the Fund. 

 
4. The Recipient shall bear all taxes that may be due in connection with the Project. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (MOA). 
 
2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant shall be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 
 

(a) Any competent authority has taken action without the prior consent of the 
Fund for institutional changes to the Project Steering Committee (PSC) 
referred to in paragraph 4 of Schedule 1 hereto, and/or institutional and key 
personnel changes to the PMU, including but not limited to modification of the 
membership composition, dissolution and merger; and the Fund has 
determined that any such event listed above is likely to have a material 
adverse effect on the Project. 

(b) The Project Director referred to in paragraph 5 of Schedule 1 hereto has been 
removed from the Project without the prior concurrence of the Fund. 

 
2. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal: 
 

(a) The PMU has been established and the Project Director appointed. 

(b) The IFAD no-objection on the first Annual Work Plan and Budget (AWPB) and 
the Procurement Plan for the first 18 months of the Project has been 
obtained. 

 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
International Fund for Agricultural Development __________ 
Via Paolo di Dono, 44 __________ 
00142 Rome, Italy __________ 



 EB 2011/102/R.23 الملحق
 

11 
 

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 Recipient. 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
For the Fund For the Recipient 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 

 
I. Project Description 

 
1. Target Population.  The primary target group of the Project includes in selected 
Districts in the Khatlon Oblast (the “Project Area”): (i) smallholder livestock farmers; 
(ii) private veterinary service providers and small scale entrepreneurs with the potential 
to provide services to smallholder farmers; and (iii) women-headed households and 
women belonging to poor households. 
 
2. Goal and Objectives.  The goal of the Project is to contribute to poverty reduction in 
the Project Area. The objective of the Project is to increase the nutritional status and 
incomes of around 22 400 poor households by enhancing livestock productivity in a 
sustainable manner. The outcomes expected from the Project include: (i) enhanced 
livestock productivity and production; (ii) enhanced productive capacity of pastures; and 
(iii) increase in women’s ability to process and market livestock products. 
 
3. Components.  The Project shall consist of the following Components: 
 
Component 1 – Institutional Development 
 
3.1. This Component shall be achieved through the following two sub-components: 
 

(a) Sub-component 1: Development of Community Organizations.  The Project 
will work primarily through existing organizations at the village level including 
inter alia the Mahallah committees. New organizational entities would be 
established through democratic procedures to facilitate the function of 
existing organizations and thus the implementation of the Project. These new 
organizations will include inter alia Village Development Groups, Pasture 
Users Associations and Common Interest Groups. 

(b) Sub-component 2: Institutional Strengthening.  This sub-component will 
focus on Project orientation activities and activities for strengthening public 
services. With regard to Project orientation there will be a National and a 
Regional Workshop as part of Project start-up. They will serve to present the 
Project and discuss Project-related targeting, gender and knowledge 
management issues at the national and regional levels. Activities to 
strengthen public services consist of: (i) pasture management policy 
strengthening; (ii) training and international study tours to build pasture 
management capacity; and (iii) support to locust management, including 
developing a long-term, regional locust control strategy and supply of 
equipment and materials as part of locust control measures. Legal technical 
assistance will also be provided to related parties. The support to the MOA to 
discharge its policy, regulatory and support roles will be initiated by the 
development of a comprehensive assistance plan. 

 
Component 2 – Livestock and Pasture Development 
 
3.2. This Component will have two sub-components as follows: 
 

(a) Sub-component 1: Strengthening Private Sector Services.  The 
sub-component will support four activities: (i) fodder promotion and 
production; (ii) improving sheep breeding; (iii) strengthening private 
veterinary services; and (iv) strengthening private farmers and 
entrepreneurs. 
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(b) Sub-component 2: Improving Pasture Management.  This sub-component will 
support two main activities: (i) development of Pasture Management Plans 
(PMPs); and (ii) PMP investments (pasture improvement grants). 

 
Component 3 – Income Generation for Women 
 
3.3. The main objective of this Component is to help enhance the nutritional status 
and increase the incomes of women from poor households, especially women-headed 
households in the Project Area. It will be composed of four categories of activities: 
(i) poultry packages; (ii) bee-keeping packages; (iii) small ruminant packages; and 
(iv) livestock processing and marketing activities. 
 
Component 4 – Project Management 
 
3.4. This Component will finance the incremental costs associated with Project 
management, in particular, staff salaries, short term technical assistance, vehicles, office 
equipment, allowances and travel for the Project staff, office operation and maintenance, 
financial management, routine monitoring and evaluation, and external audits. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
4. Project Steering Committee (PSC) 
 
4.1. Establishment and Composition.  The Recipient shall establish a PSC. The PSC shall 
be composed of inter alia the Minister/Deputy Minister of the MOA as the Chair, senior 
representatives of the Ministry of Finance, the State Committee of Investment and State 
Property Management, the Ministry of Water Resources and Land Reclamation, the State 
Committee for Land Management and Geodesy, the National Academy of Agricultural 
Science and the Governor of the Project region, a representative of the State Committee 
for Women’s Affairs and Families, and representatives of the participating communities 
and the private sector. The PSC membership may be amended upon Project requirements, 
with the prior approval of IFAD. 

4.2. Responsibilities.  The PSC shall provide overall guidance for the implementation of 
the Project activities at the national level and shall be responsible for the approval of the 
AWPBs as well as other key policy decisions. 
 
5. Project Management Unit (PMU) 
 
5.1. Establishment.  A well staffed PMU shall be established by the Government of the 
Republic of Tajikistan under the supervision of the MOA. The PMU will be based in 
Dushanbe and also have a sub-office in Kurgan Tube which is in close proximity to the 
Districts of the Project Area. The PMU shall operate under the leadership of the Project 
Director. 

5.2. Composition.  All staff of the PMU will be contracted, under procedures acceptable 
to the Fund, on an open, transparent and competitive basis and have qualifications and 
experience commensurate with their duties. Recruitment of the Project Director and 
other PMU professional staff will be subject to no-objection from IFAD. In addition to the 
Project Director, the PMU will comprise: a Livestock Development Specialist; a Pasture 
Development Specialist; a Community Development Specialist; a Women’s Income 
Generation Specialist (who will be a woman); three District Project Officers; a Monitoring 
and Evaluation (M&E) Officer; a Chief Accountant; a Procurement Officer; an Assistant 
Procurement Officer; an Assistant Accountant; two Secretaries; four drivers and three 
other support staff. The terms of reference of the PMU and its staff shall be outlined in 
the Project Implementation Manual (PIM) (see below) together with a job description for 
each of the key staff members. 
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5.3. Responsibilities.  The PMU shall be responsible for the day-to-day operational 
management of the Project including coordination of planning and monitoring of progress 
and impact. The PMU shall ensure that all Components are implemented in a timely, 
coordinated and coherent manner in order to meet the Project’s stated objectives 
efficiently and effectively. To this end, the PMU shall (i) ensure that the Project is 
implemented in accordance with its design; (ii) submit AWPBs; (iii) organize start-up 
workshops in each District; (iv) ensure timely recruitment of all implementing agencies 
such as those required for baseline survey, IFAD Results and Impact Management 
System survey, community facilitation and technical facilitation; (v) ensure effective 
coordination of all activities and agencies involved; (vi) maintain appropriate accounts, 
including reports on withdrawal applications and disbursements; (vii) manage 
procurement in accordance with IFAD Procurement Guidelines; (viii) ensure compliance 
with environmental requirements and other safeguard measures; (ix) prepare quarterly 
progress and annual reports in formats agreed upon with IFAD; (x) coordinate with 
related agencies of the Recipient and keep them informed of progress; (xi) assist with 
participatory monitoring and evaluation together with local communities; and (xii) assist 
IFAD and the Recipient supervision and evaluation missions. The PMU will hold regular 
monthly coordination and planning meetings with all staff, including representatives of 
the implementing partners such as the Community Facilitator (CF) as and when required. 
In these meetings work plans, targets, performance, monitoring and report requirements 
will be discussed and agreed. 
 
6. The PMU shall contract with a Non Governmental Organization (NGO) or an 
International Non Governmental Organization (INGO) or other suitable agency as the CF, 
which shall have experience of organizing communities and following a community based 
approach to Project implementation and management in rural Tajikistan. Apart from 
formation and strengthening of Community Organizations, Common Interest Groups, 
Pasture User Associations and Women’s Income Generating Groups, the CF will assist the 
communities to undertake the implementation of the PMPs. The CF shall be selected in 
an open and competitive manner, based on considerations of required expertise, 
experience and cost, and from a short-list of qualified, eligible candidate organizations 
drawn up by IFAD. The CF will be recruited within the first three months of the 
implementation of the Project. A performance based contract will be negotiated between 
the PMU and the CF which will specify the outputs expected from the CF. 
 
7. Annual Work Plans and Budgets (AWPBs) 
 
The PMU shall prepare a draft AWPB for each Project year, to be submitted to the PSC 
for review and approval. The draft AWPBs would include inter alia a Procurement Plan, a 
detailed description of planned Project activities during the coming Project year, and the 
sources and uses of funds. The draft AWPBs would be submitted to IFAD for comments 
and concurrence, no later than sixty days before the beginning of the relevant Project 
year. If required, the PMU, through the PSC, could propose adjustments in the AWPBs 
during the relevant Project year, which would become effective upon IFAD’s approval. 
 
8. Project Implementation Manual (PIM) 
 
The PMU shall, in fulfilling its mission, follow IFAD rules, regulations and guidelines as 
reflected in the PIM as approved by IFAD. 
 
 



 EB 2011/102/R.23 الملحق
 

15 
 

Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
 
1. Allocation of Grant Proceeds.  (a)  The Table below sets forth the Categories of 
Eligible Expenditures to be financed by the Grant, the allocation of the amounts of the 
Grant to each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in 
each Category: 
 

Category 
Grant Amount 

Allocated 
(expressed in SDR) 

Percentage of 
Eligible Expenditures 

to Be Financed 

I. Civil Works 130 000 100% net of taxes and net of 
beneficiaries’ contributions 

II. Equipment, Goods and 
Vehicles 

320 000 100% net of taxes and net of 
beneficiaries’ contributions 

III. Training, Workshops, 
Technical Assistance 
and Studies 

1 590 000 100% net of taxes 

IV. Pasture Improvement 
Grants 

5 605 000 100% net of taxes and net of 
beneficiaries’ contributions 

V. Income Generating 
Activity (IGA) Grants 

635 000 100% net of taxes and net of 
beneficiaries’ contributions 

VI. Pasture Reserve Fund 130 000 100% net of taxes 

VII. Operating Expenses 510 000 100% net of taxes 

Unallocated 380 000  

TOTAL 9 300 000  

 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
 
 I. Civil Works: For offices renovation and construction of Veterinary 

clinics. 

 III. Training, Workshops, Technical Assistance and Studies: Include also 
training and workshops and contract(s) with Community/Technical 
Facilitator(s). The contract(s) involve(s) salaries and operational costs, 
provision of vehicles and other equipment as well as sub-contract(s) 
(if required). 

 V. IGA Grants: Grants for women groups established under the Project. 

 VI. Pasture Reserve Fund: To be used in emergency or contingency 
situations (like locust invasion or sudden increase of prices) with 
no-objection from IFAD. 

VII. Operating Expenses: Include salaries and allowances, social fund and 
incremental operating costs for vehicles and office.
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Key reference documents 

 
Country reference documents 
National Development Strategy 2006-2015 
National Food Security Programme 
Poverty Reduction Strategy 2010-2012 

 

IFAD reference documents 
Project design document (PDD) and key files 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
 
 



 

 

2

الذيل الثاني
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
2
/R

.2
3

 

Logical framework 

NARRATIVE SUMMARY OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS MONITORING 
MECHANISM 

AND INFORMATION 
SOURCES 

ASSUMPTIONS/RISKS 

A. PROJECT GOAL 
 
Contribute to reduction of poverty in Khatlon 
region (78% of people in Khatlon are estimated as 
being below the poverty line)  

80% of targeted households with 
improvement in household asset ownership 
index; 
Reduction in the prevalence of child 
malnutrition by gender.1  

RIMS Impact Survey 
Baseline Survey 
End line survey 
MTR and PCR reports 

Political stability 
Appropriate CF, TF are selected 
Government continues its poverty 
reduction strategies 

B. PROJECT PURPOSE 
 
Increase the nutritional status of 22 400 poor 
households from the six project districts.  

At least 80% of targeted HHs reporting 
increased incomes from livestock by 25% or 
more.; 
At least 90% of women engaged in IGA 
report increased incomes. 

Project surveys at 
baseline, mid-term and 
completion; 
Annual surveys of HHs 

Favourable government policies 
Prices are relatively stable 

C. COMPONENTS AND OUTCOMES 
COMPONENT 1: INSTITUTIONAL DEVELOPMENT  
OUTCOME: Public sector organisations which are more 
effective and efficient at pro-poor development 

Increase in good governance, democratic 
accountability, transparency , financial 
management and gender equitability; 
Capacity of national and local government 
and beneficiary organisations increased; 
Pro-poor policy and legislation with regard to 
sustainable pasture management 
 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 
VO, CF and TF Reports 
Public Records (e.g. of 
Parliamentary 
Proceedings) 

Favourable government policies 
Community interest 

COMPONENT 2: LIVESTOCK AND PASTURE DEVELOPMENT 
OUTCOME: Livestock production and productivity 
increased to the benefit of the assets and incomes of at 
least 22 400 poor and extremely poor rural 
households. 

Livestock Productivity data. 
 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 
RIMS survey 
CF/TF reports 

Communities willing to participate in 
the project activities; Govt support is 
favourable 
 

COMPONENT 3: INCOME GENERATION FOR WOMEN 
OUTCOME:  
Poor and extremely poor women’s assets and incomes 
increased through provision of IGA skills and materials 
including livestock 

 
At least 90% of women engaged in IGA 
report increased incomes 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 
CF and TF Reports 

 
Prices motivate producers 
 

COMPONENT 4: PROJECT MANAGEMENT 
OUTCOME: Efficient, cost effective and gender 
sensitive use of project and complementary donor 
resources.  

PMU established at Dushanbe/Kurgan Tube 
AWP&Bs prepared and presented 
Audit reports submitted 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 

Sufficient financial and human 
resources available; 
Districts take active role 

                                          
1 All ‘people’ indicators are to be disaggregated by gender. 



 

 

 




