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 صينال

  غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع

تقرير رئيس الصندوق

 جانب من كان رأي أي عن التعبير تعني ال الخريطة هذه في المواد عرض وطريقة المستخدمة التسميات إن

  .بها المختصة السلطات أو التخوم أو الحدود بترسيم يتعلق فيما الصندوق

 الزراعية ةللتنمي الدولي الصندوق :المصدر

خريطة منطقة
 المشروع
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 الشعبية الصين جمهورية
  غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع

  التمويل موجز

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق : ةردباالم المؤسسة

  الشعبية الصين جمهورية :المقترض

 المالية وزارة :المنفذة الوكالة

 أمريكي دوالر مليون 96.83 حوالي :للمشروع الكلية التكلفة

 47.0 يعادل بما (خاصة سحبحقوق  وحدة مليون 29.65 :الصندوق يقدمه الذي القرض قيمة

 )قريباًت أمريكي دوالر مليون

 5 مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 18 القرض مدة :الصندوق يقدمه الذي القرض شروط

 يحدده كما السنوي اإلشاري الفائدة سعر وسيتحمل سنوات،

 أشهر ستة كل الصندوق

  أمريكي دوالر مليون 46.4 حوالي :المقترض مساهمة

 أمريكي دوالر مليون 3.4 حوالي :المستفيدين مساهمة

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق :بالتقدير المكلفة المؤسسة

 المباشر الصندوق إلشراف يخضع : المتعاونة المؤسسة
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  الموافقةبتوصية 

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

 . 52 الفقرة في الوارد النحو على غانكسي في المتكاملة اعيةالزر التنمية مشروع أجل من

 التنمية مشروع أجل من الشعبية الصين جمهورية إلى تقديمه مقترح قرض

 غانكسي في المتكاملة الزراعية

  المنطقي واألساس االستراتيجي السياق – أوال

 الفقر وسياق والريفية القطرية التنمية – ألف

 القرن من السبعينيات نهاية في الصين أجرتها يالت الطموحة اإلصالحات بداية منذ .الكلي االقتصاد ءادأ -1

 غير اقتصادياً نمواً 2010 عام نسمة مليون 341 1 عددهم بلوغ المقدر نالصي سكان شهد الماضي،

 بلغ المحلي الناتج في حقيقياً نمواً الصين سجلت ،2007 حتى متواصلة سنوات عشر مدار فعلى. مسبوق

 المحلي الناتج في الزيادة بلغت ،2010و 2009 عامي وفي السنة، في المائة في 10 من يقرب ما

. غذيةاأل أسعار في الشديد واالرتفاع العالمية المالية األزمة من الرغم على المائة في 9 حوالي اإلجمالي

 المحلي الناتج من لفردا نصيب ارتفع السكاني، النمو معدل وتراجع السريعة االقتصادية التنمية هذه ومع

 دوالر 4 500 حوالي لديعا بما ،2010 عام 29 700 إلى 1978 عام صيني يوان 381 من اإلجمالي

 أمريكي دوالر 3 650 حواليب اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب قُدر ،2009 وعام أمريكي،

 فقدت حيث ،اإلجمالي المحلي الناتج تكوين في كبير تحول حدث كما). أطلس طريقة االسمية، القيمة(

 لسكان بالنسبة الفرد دخل متوسط وارتفع. والخدمات الصناعة لصالح األغلب في حصتها، الزراعة

 النمو من كبير قدر ويعزى. 2010 عام صيني يوان 5 919 إلى 1990 عام صيني يوان 686 من الريف

 على القدرة تباين رغم المزرعة، رجخا أنشطة من األجور إلى األخيرة السنوات في الريفي الدخل في

 . ألخرى مقاطعة من المزرعة خارج فرص على الحصول

 تزداد والريفية الحضرية المناطق وبين المقاطعات بين التفاوتات كانت الماضية، العقود مدار على -2

. الغربية المقاطعات في منها بكثير أسرع الشرقية المقاطعات في االقتصادي النمو وتيرة وكانت اتساعاً،

 ثالثة عن يزيد 2010 عام صيني يوان 19 109 إلى وصل الذي الحضر سكان بين للفرد المتاح فالدخل

 ستجاباتاال من العديد إلى أدى مما التفاوت؛ بهذا الحكومة وتقر. الريف لسكان المتاح الدخل أضعاف

 حاولت ،2000 عام ومنذ. ملةالعا اليد هجرة وتحرير الزراعية الضرائب إلغاء ذلك في بما ،يةالسياسات

 البنية وتردي البشرية الموارد ضعف أن إال الغربية، المقاطعات إلى االستثمارات جذب أيضاً الحكومة

 . وتيرتها من ويبطئ هناك التنمية عملية من يصعب المادية التحتية
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 السكان إجمالي في الريف سكان نصيب انخفض ،الماضية العقود مدار على .الريفية والتنمية الزراعة -3

 حوالي ويتم. الحالي الوقت في المائة في 55–50 بين يتراوح ما إلى 1980 عام المائة في 80 حوالي من

 والحراجة الزراعة في أساسي بشكل الريفية، المناطق في الصين في التوظيف إجمالي من المائة في 40

 مليون 122 حوالي المزروعة للمنطقة الكلية المساحة تبلغ ،2009 عام. والصيد الحيوانات وتربية

 إجمالي من المائة في 49 من يقرب ما ري فعلياً وتم. عام بشكل للفرد هكتار 0.1 حوالي أي هكتار،

 شهدت غذائية بمحاصيل المزروعة للزراعة الصالحة األرض إجمالي نسبة أن إال الزراعية، األراضي

 محاصيل في بالتنويع مصحوباً الماضية، العشر لسنواتا خالل التراجع هذا تباطؤ رغم سريعاً، تراجعاً

  زيادة إلى أدى مما العائد، في تحققت التي بالزيادات التراجع هذا تعويض تمو ربحية، أكثر أخرى نقدية

. 2009 عام 398 إلى 1978 عام كيلوغرام 319 من عام بشكل ألغذيةا إنتاج من الفرد حصة في

 الحكومة أن يعني مما الحضرية؛ المناطق في الحبوب من الفرد كاستهال في ثابت تراجع ذلك صاحبو

 حياءواأل الماشية تربية شهدت كما. متسق نحو على الغذائي باألمن المتعلق هدفها تحقيق استطاعت

 1978 عام للفرد/يلوغرامك 9 من اللحوم إنتاج ارتفع عام، وبشكل. الفترة نفس في سريعاً تطوراً المائية

 38 إلى الفرد/ يلوغرامك 5 من السمكية المنتجات زادت حين في ،2009 عام راميلوغك 57 إلى

 . يلوغرامك

 على الحصول إلى األفقر األسر تميل. األساس في ريفية ظاهرة الصين في الفقر يزال ال .الفقر من الحد -4

 وصافي نتاجيةاإل من منخفضة مستويات تظهر ما غالباً والتي الريفية؛ األنشطة من دخلها من أكبر قدر

 األسر اتبعتها التي التأقلم استراتيجيات من يتجزأ ال اًجزء العاملة اليد هجرة أصبحت ثم، ومن. األرباح

 االجتماعية، والمزايا باإلقامة، الخاص التشريع تحسين طريق عن الحكومة تشجيع مع الفقيرة، الريفية

 عدد بلغ ،2010 عام في المثال سبيل على. العاملة اليد مع التعاقد  بخصوص صرامة أكثر لوائح ووضع

 تأنيث زيادة إلى الذكور من الريفية العمالة هجرة أدت ولقد. عامل مليون 242 حوالي المهاجرين العمال

 المتكررة الطبيعية الكوارث: الفقر في الرئيسية األسباب تتضمن. هائلة بدرجة والزراعة الريفية العمالة

 ومحدودية والمرافق، التحتية البنية وضعف والنأي القاسية، المناخية ظروفال بسبب حدوثها يزداد التي

 لمدخالتا إلى الوصول إمكانية ومحدودية المهارات، ونقص األصول، وقاعدة الطبيعية الموارد

 . اإلنتاجية واألصول واألسواق

 االقتصادي لنموا نجح فقد. الفقر من الحد في إنجازات من حققته بما واسع نطاق على للصين مشهود -5

 خط وباستخدام. الريفي الفقر من الحدب ،التمويل جيدة الفقر من لحدل ببرامج بمصحوال القاعدة، عريض

 1978 عام مليون 250 من الفقراء الريفيين السكان تعداد تراجع للفرد، صيني يوان 1 274 البالغ الفقر

 ثم، ومن. المائة في 4 إلى 31 من شاراالنت معدل في انخفاضاً يمثل مما ؛2010 عام مليون 27 إلى

 عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة تخفيض إلى الرامي اإلنمائي األلفية هدف الصين تجاوزت

 يتباين وداخلها المقاطعات بين الفقر توزيع أن إال. 2015 عام بحلول النصف إلى اليوم في واحد دوالر

. الغربية المقاطعات في متمركزاً المتبقيين الريفيين السكان من تزايدال في آخذ قدر يزال وال. كبيراً تبايناً

 . المعاكسة وللظروف الموارد لضعف نظراً أكبر تحدياً المناطق هذه في الفقر من الحد ويمثل

 تمثل نسمة، مليون 50 بحوالي يقدر ما ويقطنها الصين، غربي الحكم الذاتية تشوانغ غانكسي منطقة تقع -6

 من المائة في 61 قرابة الريفية المناطق يقطن كان ،2009 عام. منهم المائة في 38 ثنيةاإل األقليات
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 المقاطعات أفقر من واحدة غانكسي مقاطعة. مئوية نقاط بسبع القومي المتوسط من أعلى  وهو السكان،

 ؛2009 عام صيني يوان 980 3 حوالي يينالريف سكانال من السنوي الفرد دخل متوسط ويبلغ الصين، في

. المائة في 4.6 نسبة 2009 عام الريفي الفقر انتشار بلغ. القومي المتوسط من المائة في 77 يمثل مما

 إلى يؤدي مما الريفية؛ والخدمات التحتية البنية ضعف الريفية التنمية أمام األساسية العقبات وتتضمن

 على التجاري الطابع ءإضفا ومحدودية بالمناخ، الصلة ذات الكوارث وجه في الصمود انخفاض

 من 600 000 من يقرب ما وقوع في 2009/2010 عام البالد أصاب الذي الجفاف تسبب. الزراعة

 . أخرى مرة الفقر قبضة في يينالريف سكانال

 االستراتيجية الفرص وبرنامج الحكومية األولويات مع والمواءمة المنطقي األساس – باء

  النتائج إلى المستند القطرية

 2011 من الممتدة الصين في واالجتماعية االقتصادية للتنمية عشرة الثانية الوطنية الخمسية الخطة فتهد -7

 النمو من االستفادة من الفقراء والسكان الفقيرة المناطق تمكين طريق عن النمو تنسيق إلى 2015 حتى

للتخفيف من وطأة  العشري الصين برنامج ويعترف. البالد تشهدها التي االجتماعية والتنمية االقتصادي

 متأصل األجل طويل تحد أنه على الريفي بالفقر 2020 حتى 2011 من الممتد التنمية وتحقيق الفقر الريفي

 والقواعد اإلثنية، األقليات ومناطق الحدودية والمناطق الفقيرة، الغربية المقاطعات في خاص بشكل

 المطلق الفقر على القضاء إلى البرنامج يرمي. يةوجبل نائية مناطق أغلبها في وهي السابقة، الثورية

 في المسعيين إطار في الحكومة مقصد ويتمثل. 2020 عام بحلول كبيرة بدرجة النسبي الفقر من والحد

 التسويقية الخدمات وتعزيز الخضراء، الزراعة واتباع التحتية، البنية تحسين طريق عن الفقر من الحد

 وتطوير المزارعين، ومنظمات الخاص القطاع من المبادرات أصحاب تشجيعو للفقراء، المقدمة والمالية

 . المنظمة الهجرة ودعم المزرعة خارج االقتصادية نشطةاأل

 2011 من الممتد الصين في النتائج إلى المستند القطرية االستراتيجية للفرص الصندوق برنامج يتواءم -8

 الريفي الفقر للتخفيف من وطأة العشري والبرنامج ةعشر الثانية الخمسية الخطة مع بالكامل 2015 حتى

 تحقيق) 1: (في للبرنامج الثالثة االستراتيجية األهداف تتمثل. الحكومة وضعتهما اللذان التنمية وتحقيق

 والطبيعية اإلنتاجية لألصول المستهدفة المناطق في الفقراء الريفيين السكان استخدام في االستدامة

 السوق؛ وأوضاع البيئة تغير ظل في المحسنة االستشارية والخدمات والتكنولوجيا ة،المعزز واالقتصادية

 وتحسين األسواق إلى الوصول تحسين من االستفادة من ومنظماتهم الفقراء الريفيين السكان تمكين) 2(

 عزيزت من واالستفادة) 3 (المخاطر؛ أمام الصمود وتعزيز الدخل توليد زيادة أجل من المالية الخدمات

 االبتكار طريق عن المولدة المعرفة لتبادل فرص توفير في المعرفة وإدارة الجنوب دول بين التعاون

 .   الريفية التنمية في السليمة الممارسات نطاق وتوسيع

 الفرص برنامج إطار في للصندوق تدخل أول هو غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع -9

 في الصندوق انخراط وسيؤدي. 2015- 2011 للفترة الصين في النتائج إلى مستندال القطرية االستراتيجية

 دعم) 3 (التجارية؛ الزراعة تنمية) 2 (الفقراء؛ الريفيين للسكان إنتاجية أصول توفير) 1: (إلى المشروع

 ة،الحكوم وستقوم تجريبية، أنشطة شكل هذا سيأخذ. الريفية الموائل تحسين) 4(؛ المزارعين تعاونيات
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 إليه سيستند الذي األساسي المنطقي األساس يتمثل ثم، ومن. النتائج نطاق بتوسيع وآخرون والصندوق،

 غانكسي منطقة في النائية والتاللية الجبلية الريفية المناطق في الحكومة استثمارات تيسير في المشروع

 يضيف وهذا إثنية، وأقليات صغيرةال حيازاتال أصحاب من مزارعون يسكنها التي الحكم ذاتية تشوانغ

 . نطاقها توسيع يمكن وناجعة مبتكرة استراتيجيات وضع عبر الحكومية البرامج إلى قيمة

 مع صالت غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع يقيم سوف .التكميلية بالمشروعات الصالت -10

 التآزر، أوجه وتعظيم ميلها،تك ضبغر المانحة والجهات الحكومة تمولها التي الصلة ذات التدخالت

 البرنامج) 1: (صلة األكثر المشروعات تتضمن. المستفادة الدروس وتشارك الجهود، تكرار وتفادي

 تشوانغ غانكسي منطقة في المقاطعات كافة ويغطي 2003 عام بدأ الذي الحيوي الغاز لتنمية القومي

 الزراعة وزارة دشنته الذي الزراعي إلرشادا خدمات إلصالح التجريبية والمحافظة) 2 (الحكم؛ الذاتية

 نفس وفي الزراعي، اإلرشاد منظومة في التشاركي الزراعي اإلرشاد منهج يدخل والذي 2009 عام

 . البلديات في الزراعي اإلرشاد محطات من يحسن الوقت

 غانكسي في ةالمتكامل الزراعية التنمية مشروع تصميم يأخذ .الصندوق في القطري البرنامج مع التكامل -11

 النهج في أساسي بشكل الصين، في الصندوق نفذها التي المشروعات من المكتسبة الخبرة الحسبان في

 والتقييم، والرصد الجنسين، بين بالتمايز االهتمام وتعزيز واالستهداف، التشاركي، والتخطيط النموذجية،

 الشامل؛ االستهداف) 1: (في البتكاريةا المناهج المشروع يستكشف خاص، بوجه. وتنسيقه التنفيذ وإدارة

 وإحدى المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكتب نفذ. القيمة السلس وتمويل) 3 (المرن؛ والتنفيذ) 2(

 الصندوق موله الذي الغربية غانكسي في الفقر وطأة تخفيف مشروع المشروع يغطيها التي المحافظات

 كبيرة، بدرجة مرض أنه إنجازه عند المشروع نجاعة تقييم نتيجة جاءت. 2008 إلى 2002 من الفترة في

. القوي الحكومي والدعم مرض، نحو على واإلدارة والتنفيذ البداية، منذ العالية الجودة توخي نتاج وهذا

 مشروع تنفيذ تيسر أن الغربية غانكسي في الفقر وطأة تخفيف مشروع من المكتسبة الخبرات شأن من

  .غانكسي في متكاملةال الزراعية التنمية

  المشروع وصف – ثانيا

 المستهدفة والمجموعة المشروع منطقة - ألف

 الحكم الذاتية تشوانغ غانكسي منطقة في محافظات ثمان من بلدة 44 في إدارية قرية 623 مجموعه ما حدد -12

 أن إلى البيانات تشيرو. العموم وجه على نسمة مليون 1.92 يشمل ما أي المشروع، منطقة لتشكل

 عام المائة في 6.5 يبلغ متوسط بمعدل الفقر انتشار سجلت بلدية 44 عددها البالغ المختارة البلديات

 الدخل من ينالمزارع حصة وبلغت. القومي المتوسط من أعلى مئوية نقطة 3.8 يمثل ما وهو ،2009

 غانكسي منطقة في المتوسط من المائة في 68 يمثل ما وهو ،للفرد سنوياً صيني يوان 686 2 حوالي

 متوسط يتراوح الذين الضعفاء السكان ومثل. القومي المتوسط من المائة في 53و الحكم، الذاتية تشوانغ

 إجمالي من المائة في 53 قرابة السنة في صيني يوان 3 000 إلى صيني يوان 1 196 من فيهم الفرد دخل

 تتضمن. يواجهونها التي الكوارث جراء أخرى مرة الفقر قبضة في منهم العديد يسقط وقد. السكان
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 قدرة وانخفاض التحتية، البنية وضعف الموارد، محدودية المستهدفة المنطقة في لفقرل الرئيسة األسباب

 . أساسي بشكل الجفاف موجاتو اتالفيضان – الطبيعية الكوارث حدوث وتكرار المزارعين

 استبعاد عدم مع اإلجمالي، من المائة في 60 حوالي تمثل التي الضعيفة األسر دعم على المشروع سيركز -13

 كيفية يبين بما ،المدركة الثروة أساس على التصنيف أساليب باستخدام األسر وتُحدد .حاالً األفضل األسر

  . وأسبابه للفقر المحليين السكان تقييم

 للمشروع اإلنمائي الهدف – باء

 في التوسع طريق عن المستهدفة المناطق في رالفق من والحد الريفية التنمية تحقيق إلى المشروع يهدف -14

 اإلنتاج عبر ورجاالً نساءاً الريف سكان إيرادات زيادة في المحدد هدفه ويتمثل. االبتكارية المناهج

 . المحسن الزراعي

  النتائج/ المكونات – جيم

 التحتية يةالبن تنمية) 1: (مكونات أربعة من غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع يتألف -15

 . المشروع إدارة) 4 (الريفية؛ البيئة تحسين) 3 (والتسويق؛ الزراعي اإلنتاج دعم) 2 (المجتمعية؛

 صمود لتقوية المجتمعية التحتية البنية تنمية إلى المكون هذا يهدف .المجتمعية التحتية البنية تنمية  -16

 والخدمات المعلومات على صولهموح األسواق، إلى وصولهم وتحسين المستهدفة، المحلية المجتمعات

 المتكامل الري قنوات  تبطين) 1: (المشروع تدخالت تتضمنو. التجارية الزراعة تنميةو التقنية،

 حالياً الموجودة الطرق تعبيد) 3 (اآلمنة؛ الشرب مياه لتوفير مرافق إنشاء) 2 (القائمة؛ األرضية والثانوي

 في المبنية المدنية األشغال تشغيل على المستفيدين تدريب مدع سيتم كما. الخرسانة باستخدام القرى في

 وسيقوم. المكون هذا بتنفيذ والنقل المائية للموارد المحافظة مكتب وسيقوم وصيانتها، المشروع إطار

 والتقنيات الممارسات ستُعتمد كما. الموقع حسب نشاط لكل التفصيلي التصميم بوضع محليون مهندسون

 . االستدامة لضمان وصيانتها المدنية األشغال لتشغيل آليات ستوضع الوقت، نفس فيو للبيئة، الصديقة

 وتنمية الخدمات، على الفقراء حصول تحسين إلى المكون هذا يهدف .والتسويق الزراعي اإلنتاج دعم -17

 هذا يتضمن. األساسية السلع قيم بسالسل واالرتقاء الحيواني؛ واإلنتاج متخصصةال محاصيلال زراعة

 الحيواني؛ اإلنتاج وتنمية ،)وحدتان (ومعمرة سنوية نقدية محاصيل إنتاج 1:نمطية وحدات خمس لمكونا

 تعاونيات ودعم  ،)المؤسسي للدعم تكميلية حزمة يشمل بما (البلديات في الزراعية المحطات وتحسين

 ).القيمة سلبسال لالرتقاء تكميلية حزمة يشمل بما (المزارعين

. الزراعي اإلنتاج تنويع هو الهدف. )والثانية األولى الوحدتان( ومعمرة سنوية ةنقدي محاصيل إنتاج -18

 النطاق، وتوسيع الحقول إنتاجية لتحسين الالزمة والمدخالت   الزراعة مواد توفير وحدة كل ستتضمن

 24و السنوية للمحاصيل وحدة 13 اإلجمالي في يبلغ ما تطبيق المزمع من. التدريب إلى باإلضافة

 ستدعم )الثالثة الوحدة( الحيواني اإلنتاج تنمية. للري المحافظة مكتب جميعاً ينفذها المعمرة، حاصيلللم

                                                      
 الوحدة النمطية هي مجموعة من األنشطة المتشابكة صغيرة النطاق التي ترمي إلى تحقيق هدف محدد يمكن تنفيذه على نحو مستقل عن  1

 . الوحدات األخرى وتكراره
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 توفير المشروع يقدمه الذي الدعم سيتضمن. الحيواني اإلنتاج تحسين طريق عن الدخل مصادر تنويع

 في نمطية وحدة 320 تطبيق المزمع من. والتدريب واألعالف الحيوانية، تالوالسال للحيوانات، حظائر

 . الحيوانية للثروة المحافظة مكتب ينفذها اإلجمالي

 الزراعي اإلرشاد خدمات تمتين في الهدف يتمثل .)الرابعة الوحدة( البلدات في الزراعية المحطات تحسين -19

 الزراعية المحطات تحسين في المشروع يشملها التي البلديات من بلدية 18 الوحدة هذه ستدعمو. القاعدية

 المشروع إدارة مكتب إشراف تحت الوحدة بتنفيذ المحافظة في الزراعة مكتب وسيقوم. بها الموجودة

 الحزمة هذه تتضمن. الوحدة أنشطة من يتقو أن المؤسسي الدعم حزم شأن من. المحافظة مستوى على

 على تجارب وإجراء العاملين، وتدريب ثاث،ألوا المعدات وتوفير التقني، للتدريب مراكز خمسة بناء

 . المحاصيل

 تعاونيات ستنشئ أو الموجودة التعاونيات الوحدة هذه ستقوي). الخامسة الوحدة(المزارعين تعاونيات دعم -20

 وملتزمة ؛قانوناً مشهرة تكون وأن ؛وقيمها التعاونيات مبادئ المستفيدين تعاونيات تقبل أن بغينوي. جديدة

 بتنفيذ المحافظة في الزراعة مكتب سيقوم. أخرى رأمو جملة ضمن وهذا كأعضاء، الفقراء بإشراك

 والمشروعات للتعاونيات القيمة بسالسل لالرتقاء حزمة المشروع سيقدم ذلك، إلى وباإلضافة. الوحدة

 والتعبئة، والتخزين للتجهيز مرافق توفير المشروع يقدمه الذي الدعم ويتضمن تحتاجها، التي الريفية

 أن تبين التي العمل خطة قوة على بناء الدعم طلبات على الموافقة وتتم. المحلية األسواق بعض وإنشاء

 بتنفيذ المحافظة في الزراعة مكتب وسيقوم. األقل على المائة في 20 سيبلغ االستثمار على العائد معدل

 .  الحزمة

 إنشاء: وحدتين يغطي وهو الريفية، المجتمعات بيئة تحسين إلى المكون هذا يرمي .الريفية البيئة تحسين  -21

 من) السادسة الوحدة (الحيوي للغاز نظام إنشاء سيقلل. القرى في اإلصحاح وتحسين الحيوي للغاز نظام

 تتضمنو .النفايات إدارة مجال في للبيئة صديقة ممارسات وسيدخل الحطب على الريفية األسر اعتماد

 الحيوانات، وحظائر والمراحيض، خ،المطاب وتجديد الحيوي، للغاز مخّمرات تركيب الوحدة هذه أنشطة

 الوحدة وترمي. المحافظة مستوى على الريفية الطاقة مكتب الوحدة هذه بتنفيذ وسيقوم ،والتدريب

 الموائل في اإلصحاح أوضاع لتحسين ابتكاري منهج تجريب إلى ،القرى في اإلصحاح تحسين السابعة،

 للمجارير، شبكة إنشاء المحافظة، في الزارعة تبمك سينفذها التي الرئيسية أنشطتها وتتضمن الريفية،

 وتقديم القرى، في المسارات وتحديث الصرف، قنوات وشق القمامة، وجمع التحليل، خزانات وتركيب

 . التدريب

 الحكومية الهياكل ضمن وتشغيلها المشروع إدارة مكاتب إنشاء تضمنت وهي .المشروع إدارة) 4 ( -22

 الدعم ويتضمن. جديدة هياكل أية تُنشأ لن. والبلدية والمحافظة المقاطعة، مستويات على القائمة المحلية

 إدارة ودعم والتقييم، الرصد وعمل القدرات، وبناء ومعدات، سيارات توفير المشروع يقدمه الذي

 كما. نظيرة أموال توفير طريق عن المشروع إدارة مكاتب لكل المتكررة التكاليف ستوفر. المعرفة

  . المشروع إطار في إليها المخولة بالمسؤوليات للنهوض القروية التنفيذ لمجموعات الدعم سيوجه
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  المشروع تنفيذ – ثالثا

 النهج - ألف

 نفذها التي للمشروعات الناجحة الممارسات منهجه وسيعتمد سنوات، خمس مدار على المشروع سينفذ -23

 إدارة مكاتب تتحمل. الغربية غانكسي في الفقر وطأة تخفيف مشروع والسيما الصين، في الصندوق

. المشروع بأنشطة التقارير ورفع والرصد، والتنسيق، التخطيط، مسؤولية المستويات كافة على المشروع

 تنفذها التي األنشطة مع التنسيق لضمان البلد مستوى على المنفذة بالوكاالت منوطاً فسيظل التنفيذ أما

 تشاركية مناهج باتباع أعدت التي السنوية يزانياتوالم العمل خطط وستشكل. المنطقة في الحكومة

 االستهداف، في المالءمة لكفالة القروية التنفيذ مجموعات تشكيل وسيتم. التنفيذ إليه سيستند الذي األساس

 . القرى في المادية المشروعات مخرجات وصون والرصد والتنفيذ، التشاركي، والتخطيط

 األهلية ذات والبلديات المحافظات تحديد) 1: (التالية العناصر شروعالم في االستهداف استراتيجية تتضمن -24

 الفقيرة للمجموعات األولوية إعطاء) 2 (التصميم؛ أثناء تشاركي نحو على الفقر تحليل طريق عن

 مجموعات ستجريه الذي المدركة الثروة أساس على التشاركي الترتيب بأسلوب ستحدد التي والضعيفة

 مصحوباً المحلي المجتمع مستوى على المنفذة لألنشطة بالنسبة الشامل االستهداف) 3( القروية؛ التنفيذ

 . الفقيرة األسر على الفوائد تعميم لكفالة اإلنتاج ألنشطة بالنسبة مركز باستهداف

 لقد. المشروع تنفيذ أثناء واستفادتهن النساء مشاركة بضمان الجنسين بين بالتمايز االهتمام تعميم سيتحقق -25

 الذي المتزايد الدور من االستفادة على النساء قدرة مع يتوافق بحيث المشروع تصميم تفصيل مت

 طريق عن وإدارته المشروع تخطيط في النساء انخراط تيسير وسيتم. األسرية األعمال في به يضطلعن

 اتصال جهات المشروع إدارة مكاتب كل وستعين. اإلدارة وحدات في النساء من كافية نسبة استخدام

 تدريب سيقدم ذلك، عن فضالً. الصين لعموم النساء اتحادات مع كثب عن وللعمل النساء مشاركة لتشجيع

 . الجنسين بين التمايز بشأن الوعي لرفع المستويات كافة على للعاملين

 التنظيمي اإلطار – باء

 الصندوق من المقدم رضالق المقترض المخول الممثل بوصفها المالية، وزارة ستتلقى. المالية وزارة -26

 في المالية اإلدارة إلى وتمررها مخصص حساب خالل من القرض حصيلة الزراعية، للتنمية الدولي

 .الحكم الذاتية تشوانغ غانكسي منطقة

 المقاطعة مستويي على المشروع في القيادة مجموعات ستشكل. المشروع في القيادة مجموعات -27

 كل المسؤولين كبار أحد وسيقود عام، بشكل التنفيذ وتنسيق المشروع لتنفيذ التوجيه لتقديم والمحافظات

 واإلصالح، التنمية ولجنة المالية، مكتب/ المالية اإلدارة عن ممثلين من تتألف التي المجموعات هذه من

/ وإدارة الفقر، وطأة تخفيف ومكتب الزراعة، مكتب/ إدارة ذلك في بما األساسية، التنفيذية والوكاالت

 . الصين عموم نساء واتحادات النقل، مكتب/ وإدارة المائية، الموارد مكتب



  EB 2011/104/R.21 

8 

 حسابات تشغيل) 1: (هي المالية مكتب/ إدارة بها المنوطة األساسية المسؤوليات .المالية مكتب/ إدارة -28

 المقدم القرض ذلك في بما استخدامها، على واإلشراف المشروع موارد استخدام مباشرة) 2 (المشروع؛

 المصروفات سداد) 4 (فعال؛ نحو على األموال تدفق ضمان) 3 (النظيرة؛ واألموال دوقالصن من

 . موعدها في المستحقة

 والبلدية، والمحافظة، المقاطعة، مستوى على المشروع إدارة مكاتب ستنشأ .المشروع إدارة مكاتب -29

 مستوى على لمشروعا إدارة مكاتب في سيعمل. لزراعةا مكاتب/ إدارات داخل متخصصة هياكل وستكون

 مدير، ونائب مدير، من أدنى كحد يتألف المؤهلين الموظفين من فريق كامل بدوام والمحافظة المقاطعة

 التمايز ومسائل المعرفة إلدارة ومنسق والتقييم، للرصد ومسؤول تخطيط، ومسؤول وصراف، ومحاسب،

 عبر التنفيذ تنسيق بمسؤولية ضطلعفسي المقاطعة، مستوى على المشروع إدارة مكتب أما. الجنسين بين

 واإلشراف السنوية، الموازنات/ العمل خطط تجميع المكتب هذا مسؤوليات تتضمن. الثمانية المحافظات

 إجراء وتنظيم التقارير، وإعداد والتوريد، ،السحب طلبات وإعداد النفقات، كشوف وتجميع التنفيذ، على

 مستوى على المشروع إدارة مكاتب وتضطلع. واألثر النتائج إدارة نظم ومسوح األساسية المسوح

 العاملين وفريق الموجودة المرافق وباستخدام. المحافظة مستوى على التنفيذ تنسيق بمسؤولية المحافظة

 مستوى على للمكاتب الدعم لتقديم البلديات مستوى على المشروع إدارة مكاتب ستنشأ ،نصفي بدوام

 وتحديد القروية، التنفيذ مجموعات على واإلشراف الضرورة، اقتضت تىم المنفذة وللوكاالت المحافظة

 بالرصد الخاصة البيانات وتوحيد القرية، مستوى على التنفيذ خطط واستعراض األهلية، ذات القرى

 .  والتقييم

 لجنة رئيس وسيرأسها إدارية، قرية كل في القروية التنفيذ مجموعة ستُشّكل .القروية التنفيذ مجموعات -30

 عن ممثلين 7 إلى 5 إلى باإلضافة القرية لجنة أعضاء كل وتتضمن شخصاً، 14 إلى 10 من وتتألف القرية

 عن يقل ال ما هؤالء سيشكلو ممثليهم بانتخاب المزارعون سيقوم. األسر من متنوعة فئات من المزارعين

 ممثلي من المائة في 50 عن يقل ال ما النساء وستمثل. التنفيذ مجموعة أعضاء إجمالي من المائة في 50

 المسؤوليات القرية في التنفيذ مجموعات ستتحمل. وضعيفة فقيرة أسر من الثلثان ويكون المزارعين،

 في النمطية الوحدات وتحديد ،تشاركي نحو على ةالمدرك الثروة أساس على سنوياً األسر صنيفت:  التالية

 المدعومة المجتمعية التحتية البنية تشغيل وتنظيم والتقييم، بالرصد الخاصة البيانات وجمع المشروع

  . وصيانتها

 المعرفة وإدارة والتعلم والتقييم، والرصد التخطيط، – جيم

 المشروعات في حالياً المتبعة الممارسة غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع سيتبع. التخطيط -31

 ستعد. للتخطيط كأداة السنوية ميزانيةال/ العمل خطط على االعتماد في الصين في الصندوق يمولها التي

 القرية في التنفيذ مجموعات كل فيها وستشترك الطلب، يوجهه تشاركي نحو على والموازنات الخطط هذه

 والمادي، المالي نالصعيدي على المحرز التقدم ستصف تيزانياوالم الخطط هذه. المنفذة والوكاالت

 مقسماً للتنفيذ الزمني والجدول األقل، على شهراً 18 لمدة التوريد ةوخط لها، المخطط المشروع وأنشطة

 يزانيةالم/العمل خطط بتجميع المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكتب سيقوم. الفصل أساس على

 اًوبدء. المشروع بدء قبل يزانيةم/ عمل خطة أول وستقدم. ليهاع للموافقة الصندوق إلى وتقديمها السنوية
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 يزانيةالم/ العمل خطط المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكتب سيقدم يليها، وما الثانية ةالسن من

 . عام كل من األول تشرين/ أكتوبر 31 قبل عليها التعليقات إلبداء الصندوق إلى المجمعة السنوية

 والتقييم لرصدل مالئماً نظاماً غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع سيضع .والتقييم الرصد -32

 هم والمحافظات المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكاتب في والتقييم الرصد مسؤولو يكون

 المصلحة أصحاب مع المستفادة الدروس تشارك وعن وتقييمه، المشروع تنفيذ رصد عن فيه المسؤولون

 تقديم في النتائج وستستخدم يموالتقي الرصد لمسؤولي التدريب لتقديم والتقييم الرصد خبراء نشر سيتم. كافة

 . للمشروع المنطقي اإلطار تعديل وعند التالية السنوية الموازنة/ العمل خطة إعداد عند التوجيه

 المشروعات من المكتسبة الخبرات على المشروع في المعرفة إدارة استراتيجية ستبني .المعرفة إدارة -33

 ومستوى المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكتب سينهض. الصين في الصندوق نفذها التي

 عيتوس ألغراض لنشرها دورية عمل ورش وتنظيم وتوثيقها المستفادة الدروس رصد بمسؤولية المحافظات

  . النطاق

 والتسيير والتوريد المالية اإلدارة – دال

. الصندوق من بولةمق الحكومة تتبعها التي المحاسبية والممارسات المالية التقارير ربتعت .المالية اإلدارة -34

 معين خاص حساب بفتح الحكم، الذاتية تشوانغ غانكسي منطقة في المالية اإلدارة عبر المقترض، وسيقوم

 يقدمه الذي التمويل كل خالله من يوجه للصندوق مقبول مصرف في عليه واإلبقاء األمريكي بالدوالر

ع في هذا الحساب الخاص وديعة وفور التوقيع على القرض واستيفاء شروط صرفه، ستود. الصندوق

خطة العمل والميزانية مدار أولية تعادل قيمتها تقريبا النفقات التي استوفت شروط األهلية لصرفها على 

 وسيقوم. عليها الموافق النفقات مع الخاص الحساب في الالحقة التجديدات كافة وستتماشى.  األولىالسنوية

 على المشروع إدارة ومكاتب المحافظة، في المالية والمكاتب عة،المقاط مستوى على المشروع إدارة مكتب

 أموال معظم وستتدفق. عليها واإلبقاء الصيني باليوان معينة مشروعلل حسابات بفتح المحافظات مستوى

 الحسابات تلك إلى ومنها المالية، مكاتب تحوزها التي المشروع حسابات إلى الخاص الحساب من القرض

 الحساب من القرض من جزء وسيتدفق. المحافظات مستوى على المشروع إدارة اتبمك تحوزها التي

 .  قاطعةالم مستوى على المشروع إدارة مكتب لدى المشروع حساب إلى الخاص

 شرط هناك ، لتمويل التنمية الزراعيةالعامة الشروط من االستثناء سبيل على. رجعي بأثر التمويل -35

 للتمويل وحدة حقوق سحب خاصة 630 000 إلى تصل أن يمكن بقيمة رجعي بأثر التمويل بخصوص

 والحكومة التصميم استكمال بعثة بين التفاهم مذكرة إبرام تاريخ من اعتباراً االستهالل ألنشطة السابق

 لصرفها األهلية شروط استوفت التي النفقات تتضمن. النفاذ حيز الصندوق من المقدم القرض دخول وحتى

 والزيارات العمل، حلقاتو والتدريب والتقييم، للرصد نظام وإنشاء السيارات، ستثناءبا المعدات، شراء

 . الموسمية المحاصيل وتحسين زيادة إمكانية بيان وسبل الميدانية، والمسوح االطالعية،

 في الواردة األحكام مع اتساقها بقدر الوطنية اإلجراءات إلى المشروع في التوريد يخضع. التوريد -36

 تجميع اإلمكان قدر يتموس. آلخر وقت من تعدل كما الصندوق، فيالمشاريع  لتوريد التوجيهية المبادئ

 تتيح كي ضخمة مناقصات في الصندوق يمولها التي االستشارية والخدمات المدنية واألشغال السلع
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 بعد فيما لها الصندوق الستعراض التوريدات كافة وتوثق. التنافسية للمناقصات األمثل االستخدام

 ويتم. واألثاث والمعدات السيارات، توريدها سيتم التي السلع تتضمن. الحسابات مراجعة وألغراض

 تورد حين في المحلية، التنافسية المناقصات طريق عن السيارات توريد ويقترح التوريد خطة على االتفاق

 التنافسية المناقصات يقطر عن المدنية األشغال توريد يجوز. المحلي التسوق طريق عن األخرى السلع

 العمل حلقاتو والتدريب، التقنية، الخدمات توريد ويتم. القيمة حسب على المحلي، التسوق أو المحلية

 التنافسية المناقصات خالل من القيمة سلسلة تعزيز مرافق وتُورد. المحلي التسوق طريق عن والدراسات

 أو النمطية الوحدات بعض على التوريد في المجتمعية المشاركة تطبيق يمكن. المحلي التسوق أو المحلية

 . األنشطة

 الزراعية، التنمية لتمويل العامة الشروط من ،3-9 بندال ،التاسعة المادة مع تماشياً .الحسابات مراجعة -37

 غانكسي منطقة في الحسابات مراجعة إدارة تتولى الصندوق، في الحسابات لمراجعة التوجيهية والمبادئ

 حسابات مراجعة الحسابات، لمراجعة القومي للمكتب تابع مستقل جهاز وهي الحكم، ذاتيةال تشوانغ

 المالية والقوائم اإلنفاق كشوف  أساس على المشروع حسابات كل من لسحوباتا وتستعرض المشروع،

 الأمو تدفقات كفاءة أيضاً ستراجع كما. األهلية شروط استيفائها حول مستقالً رأياً وتصدر المجمعة،

 حسابات بمراجعي االستعانة هل يجوز للصندوق، اإلشرافية المهام وضمن. النظيرة واألموال الصندوق

 وفقاً استفسارات توجيه أو تفتيش بعمليات والقيام زيارات، عمل أو/و المشروع حسابات لمراجعة مستقلين

  . لةالمقبو بالمعايير االلتزام من التحقق بغية العامة الشروط من 3-10 لبندل

 اإلشراف -  هاء

 عمليات بإجراء والحكومة الصندوق سيقوم أهدافه، تحقيق ولضمان المشروع تنفيذ تيسير أجل من -38

 قدر الحكومة مع باالشتراك الصندوق، يرسلها التي السنوية اإلشراف بعثة وستقوم. دورية استعراض

 واألثر، والنتائج باالستئمان، المتعلقة انبوالجو داء،ألوا التنفيذ في المحرز التقدم تنفيذ باستعراض اإلمكان،

 بما المؤسسي، داءواأل المشروع باستراتيجيات االلتزام على األولى اإلشراف بعثة وستركز. واالستدامة

. المالية واإلدارة والتقييم، الرصد نظام وعمل التوريد، مالءمة ومدى واالستهداف التنفيذ، ترتيبات ذلك في

 التعاونيات في وخبير ؛زراعي وخبير ؛ريفي ومهندس ؛مؤسسي خبير/ يقفر قائد البعثة وستضم

  . االجتماع علم في ومتخصص ؛والتسويق

  وفوائده وتمويله المشروع تكاليف – رابعا

 المشروع تكاليف – ألف

 لديعا بما (أمريكي دوالر مليون 96.8 بمبلغ الطوارئ، ذلك في بما للمشروع، اإلجمالية التكلفة تقدر -39

 مليون 52.9 (أمريكي دوالر مليون 8.2 والسعرية المادية الطوارئ قيمة وتبلغ). صيني يوان مليون 624.5

 الضرائب كافة التكلفة تقديرات تتضمن. المشروع تكلفة إجمالي من المائة في 10 تمثل وهي) صيني يوان

 المائة في 4 أو) صيني يوان مليون 25.4 (أمريكي دوالر مليون 2.7 بمبلغ قيمتها تقدر التي بها المعمول
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 االعتبارات على اًبناء للمحافظات المشروع موارد تخصص). 1 الجدول (المشروع تكلفة إجمالي من

 الفقراء السكان وحجم األخرى، للقطاعات بالنسبة واألولويات الحكومية التنمية خطة مع التماشي: التالية

فيما يلي . الفقر من الحد في االبتكارية المناهج بلتجري المثلى واإلمكانية المشروع، منطقة في والضعفاء

 ،)المائة في 6( ليي ،)المائة في 7( لونغزو: الصندوق يقدمه الذي القرض حصيلة من الناتجة التخصيصات

 15( يونغفو ،)المائة في 19( تنغشان ،)المائة في 17 (قوانغشي ،)المائة في 11( بيليو ،)المائة في 7( دوان

  .)المائة في 18( نغليبي ،)المائة في

  

 موجز مكونات تكاليف المشروع: 1الجدول 

 اإلجمالي المستفيدون الصندوق الحكومة 
 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ
لعملة ا

 األجنبية

محلي 
(باستثناء 
 الضرائب)

الرسوم 
 والضرائب
 المبلغ

 089 2 019 54 - 57.9 109 56 5.9 324 3 37.9 245 21 56.2 540 31 تنمية البنية التحتية المجتمعية – 1

 - 28.8 877 27 - - 71.9 046 20 28.1 831 7 اإلنتاج الزراعي والتسويق – 2
- 27 674 202 

 186 132 4 - 4.5 318 4 2.8 119 70.0 023 3 27.2 177 1 تحسين البيئة الريفية – 3

 188 502 6 - 6.9 690 6 - - 26.9 796 1 73.1 894 4 إدارة المشروع على مستوى المحافظة – 4

 36 694 1 138 1.9 869 1 - - 47.6 890 52.4 979 مكاتب إدارة المشروع على مستوى المقاطعة  – 5

 702 2 022 94 138 100.0 862 96 3.6 442 3 48.5 000 47 47.9 420 46إجمالي تكاليف المشروع 

 

 المشروع تمويل – باء

 تقريبية بنسبة المستفيدين، مساهمات متضمناً والحكومة، الصندوق من مشتركاً تمويالً المشروع يمول -40

 الحكومة مع الصندوق سيشترك. المكونات داخل واألنشطة المكونات بين فيما تفاوتات هناك أن إال. 1:1

 وتوريد النمطية، الوحدات تنفيذ تكاليف كل ذلك شامالً المشروع، في االستثمار تكاليف تغطية في

 الحكومة وستمول. التقنية والمساعدة التدريب وتقديم العمل، حلقات وعقد والمواد، والمعدات، السيارات،

 ).2 الجدول (األخرى المتكررة التكاليف كل

  ت تكاليف المشروعموجز مكونا: 1الجدول 

 اإلجمالي المستفيدون الصندوق الحكومة 
 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ
لعملة ا

 األجنبية

محلي 
(باستثناء 
 الضرائب)

الرسوم 
 والضرائب
 المبلغ

 089 2 019 54 - 57.9 109 56 5.9 324 3 37.9 245 21 56.2 540 31 تنمية البنية التحتية المجتمعية – 1

 - 28.8 877 27 - - 71.9 046 20 28.1 831 7 اإلنتاج الزراعي والتسويق – 2
- 27 674 202 

 186 132 4 - 4.5 318 4 2.8 119 70.0 023 3 27.2 177 1 تحسين البيئة الريفية – 3

 188 502 6 - 6.9 690 6 - - 26.9 796 1 73.1 894 4 إدارة المشروع على مستوى المحافظة – 4

 36 694 1 138 1.9 869 1 - - 47.6 890 52.4 979 مكاتب إدارة المشروع على مستوى المقاطعة  – 5

 702 2 022 94 138 100.0 862 96 3.6 442 3 48.5 000 47 47.9 420 46إجمالي تكاليف المشروع 
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 االقتصادية والجوانب للفوائد موجز تحليل – جيم

 منها المائة في 50 من أكثر ينتمي مباشرة، استفادة أسرة 227 000 حوالي ستستفيد .والفوائد المستفيدون -41

 المباشرة الفوائد وتتمثل. المستفيدين من المائة في 50 من أكثر النساء وتمثل والضعفاء، الفقراء إلى

 طن 157 000 حوالي إلى تصل اإلنتاج في زيادة خالل من الغذائي واألمن اإليرادات زيادة في للمشروع

 هذه تتحقق. والشاي السكر وقصب ،والجذريات والخضروات والفواكه الغذائية، الحبوب من متري

 واإلنتاج ديةوالنق الفريدة المحاصيل في والتوسع اإلنتاج وتحسين زيادة سبل بيان طريق عن الزيادات

 للتدريب أفضل أوضاع وتوفير األسواق، إلى والوصول المعلومات على الحصول وتحسين الحيواني،

 في اإلثنية واألقليات الريفيات النساء تمكين سيتم. التقنية الخدمات فعالية وتعزيز الزراعي، واإلرشاد التقني

 . واجتماعياً اقتصادياً المشروع منطقة

 العائد معدل: هي مؤشرات ثالثة باستخدام للمشروع االقتصادية الصالحية قياس تم .االقتصادي التحليل -42

 الداخلي العائد معدل إجمالي يبلغ. التكاليف إلى الفوائد ومعدل الحالية، القيمة وصافي الداخلي، االقتصادي

 يبلغ خصم معدل امباستخد ،1.2 التكاليف إلى الفوائد معدل يبلغ. عاماً 25 مدى على المائة في 20 حوالي

 مع حتى أنه إلى الحساسية تحليل ويشير. صيني يوان 320 1 الحالية القيمة صافي ويبلغ المائة، في 12

 475 الحالية القيمة صافي يبلغ المائة، في 10 بنسبة الفوائد وتراجع المائة في 10 بنسبة التكاليف زيادة

 ومعدل المائة في 12 خصم بمعدل 1.2 عند ثابتاً التكاليف إلى الفوائد معدل ويظل صيني، يوان مليون

 السماح فترة تغيير يقترح سبق، ما ضوء وفي. المشروع قوة إلى يشير مما المائة؛ في 15 الداخلي العائد

 عمالً للقرض الحالية القيمة صافي على اإلبقاء سيتم. سنوات خمس لمدة العادية بالشروط القرض لسداد

 . النتائج موجز 3 الجدول يعرض. ومعاييره اإلقراض سياسات من الرابعة مادةال من )و( 32لبند با

  3الجدول 

 في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع في الداخلي العائد ومعدل التكاليف، إلى الفوائد ومعدل الحالية، القيمة لصافي الحساسية تحليل

 غانكسي

 )صيني يوان مليون (الحالية القيمة فيصا

 الفوائد تراجع نسبة التكلفة زيادة نسبة

 النسبة المشروع أداء مؤشرات

 المئوية

 لمعدل

 الخصم

 

 الحالة

 األصلية
10%  20% 10% 20% 

 277- 522 13- 654 1319 %12 الحالية القيمة صافي

 التكاليف إلى الفوائد معدل  

 0.96 1.08 1.0 1.09 1.2 %12 التكاليف إلى الفوائد معدل

 لداخليا العائد معدل المختلفة السيناريوهات في) المؤية بالنسبة (والتكاليف الفوائد لتدفقات الداخلي العدل معدل

- 20 15 12 15 10 
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  االستدامة – دال

 مع عالية، أنها على عام بشكل غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع استدامة درجة تصنف -43

 واالندماج له، مكمالً المشروع سيكون حكومي برنامج وجود هما متأصلين نجاح عاملي الحسبان في األخذ

 الخبرات شأن ومن. المحلية الحكومة هياكل في المقاطعات مستوى على المشروع إدارة لمكاتب الكامل

 بمساعدة نفذ الذي غانكسي في الفقر وطأة تخفيف لمشروع الناجح التنفيذ في المكتب اكتسبها التي

 الواضحة االستدامة مناهجو  استراتيجيات تتضمن ذلك، عن فضالً. المشروع فيذتن في سيساعد الصندوق

 المحلية المجتمعات أو الحكومية الوكاالت إلى المدنية األشغال كافة تسليم) 1: (المشروع قلب في المصممة

 مما ماشية؛وال المحاصيل بتنمية الخاصة النمطية للوحدات الكبير المزارعين تقدير) 2 (والصيانة؛ للتشغيل

 الخدمات من واستفادتها العادية السوق ظروف ظل في المدعومة التعاونيات عمل) 3 (النطاق؛ توسيع يكفل

  . بالفعل الموجودة والخاصة العامة المشغلة الجهات تقدمها التي

 أثرها وتخفيف المخاطر تحديد – هاء

 تتماشى. تشاركي نحو على لفقرا وتحليل المحتملين المستفيدين طلبات على المشروع تصميم يقوم -44

 تعزى سوف ثم ومن. الريفية والتنمية الفقر من للحد الحكومية واالستراتيجيات السياسات مع األنشطة

 التنفيذ وعمليات الطبيعية، والكوارث المناخ، وتغير التغير، سريعة االقتصادية البيئة إلى المشروع مخاطر

 النمطية الوحدات على المبني ومنهجه الطلب يوجهه الذي وعالمشر طبيعة ولكن. النتائج نحو ةالموجه

 ستتدخل كما. المشاكل معالجة أجل من مستمرة تعديالت إجراء سيكفل بما المخاطر؛ هذه أثر من سيخففان

 إدارة مكاتب وستلعب. ظهرت إن الصلة ذات المخاطر أثر لتخفيف الحكومية والمؤسسات البرامج

 مع المالئم النحو على التعامل ضمان وفي المخاطر رصد في هاماً دوراً ةالمقاطع مستوى على المشروع

  . المشروع نجاح تهدد التي تلك

  المؤسسية االعتبارات - خامسا

 الصندوق لسياسات االمتثال – ألف

) 1: (وخاصة الصندوق، سياسات مع غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع تصميم يتماشى -45

 الجنسين احتياجات تلبية سياسة مع تماشياً تصميمها تم التي الجنسين بين التمايز قضايا يمتعم استراتيجيات

 وهو متأصل، المستفيدة، واألسر القرى اختيار معايير والسيما الفقر، على التركيز) 2 (الصندوق؛ في

 وفقاً مصممةال المشروع تخطيط في التشاركية المناهج) 3 (الصندوق؛ في االستهداف سياسة مع يتوافق

 الصندوق لسياسة وفقاً مصممة اإليجابية المشروع نتائج نطاق توسيع استراتيجية) 4 (الصندوق؛ لسياسات

 السلبية اآلثار تخفيف إلى الرامية التدابير وتصميم بالمناخ المتعلقة المخاطر تحليل) 5 (النطاق؛ توسيع في

 المحتملة السلبية البيئية اآلثار تحليل) 6 (الصندوق؛ في المناخ تغير لسياسة وفقاً المناخ لتغير المحتملة

  . البيئة بشأن الصندوق سياسة مع يتماشى بشكل اآلثار هذه حدة لتخفيف المصممة التدابير وتصميم



  EB 2011/104/R.21 

14 

 والتنسيق المواءمة – باء

 ينالص برنامجو عشرة الثانية الخمسية الخطة مع غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع يتماشى -46

 للصندوق االستراتيجي طارواإل يتسق وكالهما ، التنمية وتحقيق للتخفيف من وطأة الفقر الريفي العشري

 الريفي الفقر من للحد الهائلين الحكوميين المسعيين هذين في المشروع سيسهم. 2015–2011 للفترة

 بقدر المحلية المالية ارةاإلد وإجراءات المحلي التوريد المشروع وسيستخدم الزراعية، التنمية وتعزيز

 في الموجودة الحالية التنفيذ وحدات استخدام إلى باإلضافة الصندوق، في بها المعمول تلك مع تماشيهما

  .  المقاطعات حكومات

 النطاق وتوسيع االبتكارات – جيم

 انفذه التي المشروعات من المكتسبة الخبرات على الصندوق في المعرفة إدارة استراتيجية ستبني -47

 المقاطعة مستوى على المشروع إدارة مكتب وسيضطلع. تنفيذها الجاري وتلك الصين في الصندوق

 لنشر دورية عمل ورش وسينظم وتوثيقها، الدروس رصد بمسؤولية المحافظة مستوى على والمكاتب

 منطقة داخل النطاق توسيع خطط وستدمج. النطاق توسيع ألغراض واالبتكارات الممارسات أفضل

) وآخرين الحكومة (التنمية شركاء تشجيع وسيتم. للمشروع السنوية الموازنة/ العمل خطط في شروعالم

 تدارس وسيتم. خاصتهم التنمية خطط في واالبتكارات الممارسات أفضل نطاق توسيع إدماج على

 مع ة،دوري بصفة تقييمها وسيعاد منهجية بصفة باالبتكارات يتعلق فيما المشروع في الشركاء طموحات

  . وتعبئتها المحلية االبتكار موارد لتحديد خاص اهتمام إيالء

  السياسات في االنخراط – دال

 مع تشاورية أطر وضع إلى غانكسي في المتكاملة الزراعية التنمية مشروع طريق عن الصندوق سيسعى -48

 بشأن لتشاوريةا اإلجراءات واتخاذ الصلة، ذات الموضوعات لتحديد مناسبة مهام ذات مختارة مؤسسات

 وتطوير بحوث) 1: (فيها النظر سيتم التي األساسية القضايا تتضمن. والدراسة البحث ألغراض السياسات

 والكوارث المناخ تغير سياق في الطبيعية الموارد إدارة) 2 (الغذائي؛ األمن ألغراض والدرنيات الجذريات

 جدول دعم) 4 (السياساتي؛ والحوار التنمية مجبرا في الجنسين بين التمايز قضايا تعميم) 3 (الطبيعية؛

 أفضل نطاق وتوسيع االبتكار وراء السعي) 5 (والتعاونيات؛ المزارعين منظمات تجاه الالمركزية أعمال

 ذات السياسات تحليل في المقاطعات وحكومات المركزية الحكومة مع الصندوق سيتعاون. الممارسات

 بين التعاون حول وندوات للنقاش منتديات إقامة في وبالمساعدة النقاش مدخالت تقديم طريق عن الصلة

  . الوطني المستوى على السياسات صنع ليةومسؤ القتصار الكامل الفهم مع الجنوب؛ دول

 القانوني والسند القانونية الوثائق – سادسا

 القانونية الوثيقة عيةالزرا للتنمية الدولي والصندوق الشعبية الصين جمهورية بين التمويل اتفاقية ستشكل -49

 المتفاوض التمويل اتفاقية من نسخة وترفق .المقترض إلى المقترح التمويل تقديم أساسها على يقوم التي

  . كملحق بهذه الوثيقةبشأنها



  EB 2011/104/R.21 

15 

 الدولي الصندوق من تمويل تلقي سلطة فيها السارية القوانين بموجب مخولة الشعبية الصين وجمهورية -50

 .الزراعية للتنمية

 وسياسات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية وأحكام يتفق المقترح التمويل بأن مقتنع يوإن -51

 .الصندوق في ومعاييره اإلقراض

  التوصية-سابعا 

  :التالي القرار بموجب المقترح التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -52

تسعة  قيمته تعادل عادية بشروط قرضاً يةالشعب الصين جمهورية إلى الصندوق يقدم أن :قـرر

 حقوق وحدة 29 650 000 (خاصة سحب حقوق وحدةوعشرين مليوناً وستمائة وخمسين ألف 

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

  .الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط

  
  

  آانايو نوانزي
  ولي للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق الد
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Negotiated financing agreement: 

"Guangxi Integrated Agricultural Development Project 
(GIADP)" 

(Negotiations concluded on 25 November 2011) 

Loan Number: __________ 
 
Project Title: Guangxi Integrated Agricultural Development Project (the “Project”) 
 
People’s Republic of China (the “Borrower”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively 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, 
(except for Section 4.08 (a) (i) in respect of the provision identified in Schedule 2, 
paragraph 2). 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 
 
4. The amount of the Loan is twenty nine million six hundred and fifty thousand 
Special Drawing Rights (29 650 000 SDR). 
 
5. The Loan is granted on ordinary terms and shall have a maturity period of 
eighteen (18) years, including a grace period of five (5) years. 
 
6. The Loan Service Payment Currency shall be the currency of the United States of 
America. 
 
7. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
8. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 May and 
15 November. 
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9. There shall be a Designated Account denominated in US dollars opened and 
maintained by the Department of Finance (DOF) of the Guangxi Zhuang Autonomous 
Region (GZAR) in a Bank acceptable to the Fund through which the loan proceeds shall 
be channelled. DOF shall be responsible for the Designated Account.  
 
10. The Borrower shall cause the government of GZAR to provide counterpart financing 
for the Project in the amount of approximately USD 46.4 million. 
 
Section C 
 
11. The Lead Project Agency shall be the GZAR through the Provincial level Project 
Leading Group for the overall coordination and supervision of the Project, the 
Department of Agriculture (DOA) for the daily implementation of Project activities with 
the support of the Department of Finance (DOF) and other relevant entities.  
 
12. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
13. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal: 
 

(a) The Provincial Project Management Office (PPMO) and at least one Country 
Project Management Office (CPMO) shall have been duly established and 
composed in accordance with Schedule 1, Section II and the respective Project 
staff shall have been selected; 

 
(b) The Borrower through GZAR shall have caused the PPMO to submit to the Fund 

an official document confirming the availability of adequate counterpart funds 
for the first Project Year; 

 
(c) The Designated Account shall have been duly opened and the authorized 

signatories have been submitted to the Fund. 
 
14. The following is designated as an additional condition for suspension: 
 

(a) The Project Implementation Manual (PIM), or any provision thereof, has been 
waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior 
consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, 
suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to 
have, a material adverse effect on the Project. 

 
15. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Borrower: 
 

Ministry of Finance 
 No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District 
 Beijing 100820 
 People’s Republic of China 
 
 Facsimile Number: +86 10 68551125 
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For the Fund: 
 

International Fund for Agricultural development 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 

 
 
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. 
 
 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 
 
 
 
  
[Name of Authorized Representative] 
[Title] 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 
 
 
 
  
Kanayo F. Nwanze 
President 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
 
1. Target Population.  The Project shall benefit men and women from rural households, 
with a focus on poor and vulnerable households in the following eight counties of the 
Guangxi Zhuang Autonomous Region: Longzhou, Leye, Duan, Beiliu, Cenxi, Tengxian, 
Yougfu and Pingle (the “Project Area”). 
 
2. Goal.  The goal of the Project is rural development and poverty reduction in the 
Project Area through scaling up of innovative approaches. 
 
3. Objectives.  The objectives are to increase the revenues of rural men and women 
from agricultural production in the Project Area. Specific objectives include (i) scaling-up 
innovative approaches for rural enhancement, (ii) improved access of poor men and 
women to community assets, markets, information and technology, (iii) improved 
household asset ownership, and (iv) socially and economically empowered women and 
ethnic minorities.  
 
4. Components.  The Project shall consist of the following Components: (a) community 
infrastructure development, (b) agricultural production and marketing support, (c) rural 
environment improvement, and (d) Project management. 
 
Component A - Community infrastructure development. The component will be 
achieved through the following activities: (i) improvement of irrigation facilities, 
(ii) construction of community facilities of safe water drinking supply, and (iii) paving of 
existing village roads. 
 
 Intervention 1: Improvement of irrigation facilities. The goal of this intervention is 

to support irrigation canal lining to improve farmland productivity, especially the 
lining of lateral canals connecting with the fields of farmer households. This 
intervention includes beneficiary training for the application of water-saving 
irrigation techniques and the sustainable operation and maintenance of the works. 

 
Intervention 2: Construction of community facilities of safe drinking water supply. 
The goal of this intervention is to improve the access of the rural poor to the 
sources of safe drinking water through building collective drinking water supply 
systems in villages which currently have difficult access to safe drinking water. This 
intervention includes trainings to the water users’ groups and beneficiaries in order 
to ensure sustainability. 

 
Intervention 3: Paving of existing village roads. The goal of this intervention is to 
improve the access of the rural poor to markets, information and technical services 
through the pavement of existing earthen roads of bad conditions with concrete, 
which connect administrative villages or natural villages to the outside road 
network. 

 
Component B - Agricultural production and marketing support. The objective of 
this component is to increase rural households’ cash incomes through improved access 
to services and development of crops and livestock. The activities under this component 
will be achieved through five modules, an institutional support package and a value 
chain enhancement package.  
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Module 1 and 2: Annual/Perennial cash crops production. The goal of these modules is to 
increase the cash income of farmers by developing niche and cash crops to diversify 
agricultural activities in the Project Area. These modules include activities such as the 
provision of planting materials and inputs for field demonstrations and scaling-up, and 
training.  
 
Module 3: Livestock development. The goal of this module is to extend the income 
sources of rural poor women and men through the demonstration and development of 
animal production for which there is a strong market demand in the country. Activities 
under this module include the improvement of animal-sheds, breeding stock, feedstuff, 
and beneficiary training. 
 
Module 4: Improvement of township agricultural station. The aim of this module is to 
improve the access of rural women and men to improved technologies and techniques 
through the improvement of the grassroots agricultural extension services network and 
by enhancing the capacity and effectiveness of service delivery. 
 
Module 5: Support of farmer cooperatives. The aim of this module is to assist the rural 
poor and vulnerable households, especially women, entering the value chain of major 
commodities with remunerative markets. This module will support eligible cooperatives 
under the activities foreseen to strengthen the inclusion of poor households and women 
so as to increase their access to new techniques and know-how, improved marketing 
linkages and trade promotion, and by provision of office equipment. 
 
Institutional Support Package. The objective of this package is to improve the 
effectiveness of grassroots extension networks and increase the access of the rural poor 
to new crop varieties, updated improved technologies, and improved technical services. 
This package includes updated trainings for technical staff at county, township and 
village levels and crop experiments on new technologies and varieties. It will provide 
support to improve the service conditions and capacity of five Project counties through 
the building of technical training centres and the provision of essential equipment and 
furniture. 
 
Value Chain Enhancement Package. The goal of this package is to help supported 
cooperatives, rural micro and small enterprises and individual smallholders move up the 
value chain and therefore access opportunities for better profit margins. This package 
will include the provision of value-adding facilities, which serve as improving production 
quality, processing or semi-processing, storage or packaging and the building of local 
markets in selected township centres to help incorporate the farm-gate market into the 
trade arena, especially to connect to the county-level terminal markets. 
 
Component C - Rural environment improvement. The objective of this component is 
to improve the rural community environment through the development of alternative 
clean energy and the piloting of villages sanitation improvement approaches through the 
following two modules: 
 
Module 6: Biogas system. The goal of this module is improve the rural environment and 
sanitation by reducing the dependence of rural households on firewood for cooking and 
introducing environmentally-friendly practices of animal and human waste management. 
This module will include the construction of a household-based biogas digester, 
renovation of the household’s kitchen, toilet and animal-shed, and beneficiary training on 
the operation and maintenance of the biogas system. 
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Module 7: Village sanitation improvement. The aim of this module is to pilot an 
innovative approach to improve the sanitary conditions of rural habitats. The module will 
include sewer construction, installation of wastewater septic tanks, separate garbage 
collection, construction of drainage ditches, upgrading the village tracks, and beneficiary 
training. 
 
Component D - Project management. This component includes the establishment 
and operations of Project Management Offices (PMOs) at provincial, county and township 
levels.  
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
A. Organization and Management 
 
1. Lead Project Agency (LPA) 
 
The GZAR, through the Project Leading Groups (PLGs) for the overall coordination and 
supervision of the Project, the DOA for the daily implementation of Project activities, 
with the support of DOF and other relevant entities, shall have the overall responsibility 
for implementation of the Project. The DOF, DOA and PPMO shall be responsible for the 
opening and management of the Project accounts, the administration of the Project 
resources including the Loan and the counterpart funds, the review and approval of the 
financing needs for Project implementation, overseeing the use of Project resources, 
ensuring the effective flow of funds for Project implementation, training to the financial 
officers of the PMOs in terms of financial management, the preparation of Withdrawal 
Applications (WAs) and reimbursement of eligible Project expenditures. 
 
2. Project Leading Groups (PLGs) 
 
2.1. Establishment.  Project leading groups at GZAR and County levels shall be 
established by the GZAR and County governments.  
 
2.2. Composition.  Each PLG will be led by a senior official of government of the same 
level and composed of representatives from local Department/Bureau of Finance 
(DOF/BOF), Development and Reform Commission (DRC), and key line agencies 
including the Department/Bureau of Agriculture (DOA/BOA), Poverty Alleviation Office 
(PAO), Department/Bureau of Water Resources (DOWR/BOWR), Department/Bureau of 
Transportation (DOT/BOT), and All China Women’s Federation (ACWF). 
 
2.3. Responsibilities.  PLGs shall provide overall guidance and coordination for Project 
implementation. Their responsibilities shall include: (i) overall supervision of the PMO’s 
operations, (ii) coordination of counterpart funds for carrying out the Project, (iii) review 
and approval of Project Annual Work Plans and Budgets (AWPBs) and reports, 
(iv) coordination of implementing agencies in Project implementation and reporting. 
 
3. Provincial Project Management Office (PPMO) 
 
3.1. Establishment.  A Provincial Project Management Office shall be established by the 
GZAR. The PPMO shall be located within the DOA. 
 
3.2. Composition.  The PPMO shall be composed of a director, a deputy director, an 
accountant, a cashier, a planning officer, a Monitoring and Evaluation (M&E) officer, a 
knowledge management and gender coordinator. Qualified staff shall be selected 
according to the Borrower’s applicable procedures.  
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3.3. Responsibilities.  The PPMO shall be responsible for coordinating Project 
implementation across the eight counties of the Project Area. Its responsibilities will 
include: (i) consolidation of AWPBs, (ii) establishment of Project M&E system, 
(iii) monitoring and supervision of Project implementation, (iv) provision of appropriate 
training to CPMOs and Implementing Agencies (IAs), (v) consolidation of Statements of 
Expenditures (SOEs), financial statements, and the preparation of WAs, (vi) procurement 
under the Project, and (vii) Project reporting. 
 
4. County Project Management Offices (CPMOs) 
 
4.1. Establishment.  Eight County Project Management Offices in the Project Area shall 
be established by each respective County government through an official document and 
shall be located within the BOA of each County. 
 
4.2. Composition.  The CPMOs shall be composed of a director, a deputy director, an 
accountant, a cashier, a planning officer, a M&E officer, and a knowledge management 
and gender coordinator. Qualified staff shall be selected according to the Borrower’s 
applicable procedures. 
 
4.3. Responsibilities.  The CPMOs shall be responsible for coordinating Project 
implementation at county level. Their responsibilities will include: (i) development of 
AWPBs through participatory approaches, (ii) monitoring and supervision of Project 
implementation, (iii) facilitation of the establishment of the Village Implementing Groups 
(VIGs), (iv) provision of appropriate training to IAs, Township PMOs (TPMOs) and VIGs in 
terms of Project implementation, (v) preparation of SOEs, financial statements and claim 
documents, (vi) transfer of Project funds to IAs on time, (vii) organizing of Project 
procurement, and (viii) Project reporting. 
 
5. Township Project Management Offices (TPMOs) 
 
5.1. Establishment.  Township Project Management Offices shall be established by the 
Township governments through an official document, in each township of the Project 
Area utilising the existing local government facilities. 
 
5.2. Composition.  The local government shall assign qualified staff to the TPMOs on a 
part-time basis. 
 
5.3. Responsibilities.  TPMOs will provide support to the CPMO and IAs for 
implementation of Project activities at village level on an as-required basis. Their 
responsibilities will include: (i) oversee the works of VIGs, (ii) identify eligible villages 
that could participate in Project activities, (iii) facilitate village-level participatory 
planning activities to determine what activities will be implemented in the villages, 
(iv) review village implementation work plans, (v) coordinate the township technical 
stations/centres in Project implementation, (vi) consolidate the M&E data collected by 
VIGs and submit to CPMOs, (vii) facilitate the liaison with target villages. 
 
6. Village Implementing Groups (VIGs) 
 
6.1. Establishment.  A Village Implementing Group shall be established by the local 
authorities with the support of the CPMOs in each selected administrative villages. 
 
6.2. Composition.  The VIG will be chaired by the Head of the village committee and 
composed of 10-14 people, including all the village committee members and 5-7 farmer 
representatives from different household categories of well-being. Farmer 
representatives will be no less than 50% of total members of the VIG. Of the farmer 
representatives, women will be no less than 50% and at least two thirds are from the 
poor and vulnerable well-being categories.  
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6.3. Responsibilities.  The responsibilities of the VIGs will include: (i) participatory 
perceived well-being ranking of households within the village on a need basis, 
(ii) identifying Project modules and activities prioritized by eligible groups through 
participatory approach, and reporting to the PMOs for the development of AWPBs, 
(iii) organizing the poor and vulnerable households to participate in Project activities, 
(iv) assisting PMOs monitor Project implementation and collecting M&E data as required, 
(v) organizing the operation and maintenance of community infrastructure built by the 
Project. 
 
B. Implementation of Components 
 
7. Component A - Community infrastructure development 
 
The implementation of the activities under this component shall be implemented by the 
BOWRs for the improvement of irrigation facilities and the construction of community 
facilities of safe drinking water supply and the BOTs for the implementation of the village 
road activities. The BOWRs and BOTs shall be responsible for the identification of eligible 
villages in accordance with the criteria set forth in the PIM, the design of the works by 
site, the formation of interest group for Project works and to report to CPMO on the 
progress and results of implementation. 
 
8. Component B - Agricultural production and marketing support 
 
8.1. The BOAs shall be responsible for the implementation of Modules 1, 2, 4 and 5. The 
responsibilities of the BOAs shall include: the identification of eligible villages within the 
list of selected villages in consultation with the TPMOs, farmers cooperatives, target 
households for carrying out the Modules, together with VIGs, adjustment of the Modules 
to fit local conditions with given criteria, technical support and follow-up services to 
beneficiaries on Module activities, facilitation of the formation of beneficiary group or 
farmers cooperatives, reporting to CPMO on the progress and results of implementation. 
 
8.2. The Bureaux of Livestock (BOLs) shall be responsible for the implementation of the 
activities under Module 3. The responsibilities of the BOLs shall include: identification of 
eligible villages within the list of selected villages confirmed by CPMO, identification of 
target households for carrying out the Module, together with VIGs, adjustment of the 
Module to fit local conditions, with given criteria, technical support and follow-up services 
to beneficiaries on Module activities, facilitation of the formation of beneficiary group or 
farmers cooperatives, reporting to CPMO on the progress and results of implementation. 
 
9. Component C - Rural environment improvement 
 
9.1. The Rural Energy Offices (REOs) shall be responsible for the implementation of 
Module 6 (Biogas system). The responsibilities of the REOs shall include the identification 
of eligible villages within the list of selected villages confirmed by CPMO, identification of 
target households for carrying out the Module, together with VIGs, adjustment of the 
Module to fit local conditions, with given criteria set forth in the PIM and training of 
beneficiaries. 
 
9.2. The BOAS shall implement the activities under Module 7 (Village Sanitation 
Improvement). The responsibilities of the BOAs shall include the identification of eligible 
villages with given criteria for carrying out the activity, within the list of selected villages 
confirmed by CPMO, design of the works by villages, facilitation of the formation of 
interest group for Project works and reporting to CPMO on the progress and results of 
implementation. 
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C. Project Implementation Manual 
 
10. Preparation.  The PPMO shall prepare a draft PIM. The draft PIM shall include, 
among other things: 
 

(i) Terms of reference and implementation responsibilities of Project staff, 
consultants and likely service providers and IAs; 

(ii) Criteria for the performance appraisal of the Project professional staff; 
(iii) Targeting and selection criteria for participating villages and beneficiaries; 
(iv) Project operational, financial procedures and procurement procedures, 

including participatory planning, implementation and monitoring procedures; 
(v) M&E system and procedures including RIMS; and  
(vi) Implementation modalities for all Modules; 

 
11. Approval and Adoption.  The Lead Project Agency shall cause the PPMO to forward 
the draft PIM to the Fund for comments and approval. The Lead Project Agency shall 
adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and the Lead Project 
Agency shall promptly provide copies thereof to the Fund. If the Fund does not comment 
on the draft PIM within thirty (30) days after receipt, it shall be deemed approved. 
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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 Total Expenditures 

   
I. Civil works 
 (a) Community 
  Infrastructure 
  Development (CID) 
 
 (b) Buildings 

 
11 350 000 

 
 
 

1 390 000 

 
40% 
 
 
 
70% 

   
II. Vehicles, Equipment and 
 Materials 

440 000 90% 

 
III. Training, Workshops, 
 Technical Assistance and 
 Studies 
 

 
1 800 000 

 
100% 

IV. Modules 9 250 000 70% 
 

V. Market Access 2 520 000 75% 
 
Unallocated 

 
2 900 000 

 

   

TOTAL 29 650 000  

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
 

“Buildings” means expenditures under Category I(b) related to the 
construction of buildings for the training centres. 

 
“Community Infrastructure Development” means expenditures under 
Category I(a) related to civil works under Component A for investment such 
as irrigation, roads improvement and provision of water supply facilities. 

 
“Modules” means expenditures under Category IV related to the 
implementation of the seven Modules (annual crops perennial crops 
production, landrace livestock development, improvement of township 
agricultural stations, support to farmers cooperatives, biogas system and 
village sanitation improvement).  
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“Market Access” means expenditures under Category V related to the 
implementation of the activities under the Value chain enhancement package 
and the institutional support package and Market support activities such as 
processing, storage and un-packaging facilities plus markets. 

 
2. Retroactive Financing.  Withdrawals not exceeding in the aggregate the equivalent 
of SDR 630 000 to pre-finance activities under Categories II (except Vehicles), III and 
IV, may be made from the Loan Account in respect of expenditures for: essential items 
of equipment for PMOs excluding vehicles, the establishment of a M&E system, the 
start-up training and workshops on implementation and management, exposure visits for 
knowledge and experiences sharing, fields surveys and studies and seasonally dependent 
crop demonstration activities, incurred as from the date of signature of the Memorandum 
of Understanding of the Design Completion Mission. Such expenditures may be 
considered Eligible Expenditures for all purposes of this Agreement. 



 

 

ا
لذيل

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
4
/R

.2
1
/R

ev.1
 

1
 

Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 
GOAL 

Rural development and poverty reduction in 
targeted poor areas achieved. 

Successful innovative approaches for rural 
enhancement scaled-up. 

• Government policies; 
• Donor’s reports.  

OBJECTIVES 

Increased revenue from diversified agricultural 
production in 8 project counties is achieved.  

- 25% of HHs with improved asset ownership 
index compared to baseline (RIMS);  

- drop in child malnutrition prevalence from 
17% at baseline to 13.6% (RIMS). 

•  RIMS and benchmark 
surveys; 

• Impact assessment.  

• Continued government support; 
•  Increased income improves assets; 
• Increased income of households leads 

to reducing child malnutrition. 
OUTCOME BY COMPONENT (gender disaggregated) 

Component A: Community infrastructure: 
Improved conditions for rural poor by 
developing community infrastructure (roads, 
irrigation and drinking water supply facilities).  

- 50% of HHs report increased productivity 
and access to information and markets; 

- 17,500 HHs access safe drinking water; 
- 50% of improved infrastructure schemes 

have O&M arrangements in place. 

• RIMS and benchmark 
surveys; 

• Project M&E reports; 
• Agricultural census data 

- Continued government investment to 
development of rural infrastructure 

- VIGs are capable in organizing 
maintenance of community 
infrastructure.  

Component B-1: Agricultural production: 
Increased household incomes through 
improved access to services and development 
of crops and livestock.  

- 85% of farmers adopt recommended 
technologies, by sector; 

- 70% of households report increased income 
from development of cash crops/livestock. 

• RIMS and surveys; 
• Project M&E reports; 
• Sector reports. 

• Recommended technologies are 
effective in increasing production; 

• Service function of cooperatives 
recognized by farmers. 

Component B-2: Marketing support: 
Increase the production and marketing 
efficiency of rural poor joining the value chain 
system.  

- 90% of targeted cooperatives and project 
value chain enhancement facilities are 
operational after 3 years; 

- 80% of members report increased marketing 
through cooperatives, by gender. 

• RIMS and benchmark 
surveys; 

• Project M&E reports; 
• Sector reports. 

• Service function of cooperatives 
recognized by farmers; 

• Improved rural infrastructure are 
maintained by local 
authorities/beneficiaries. 

Component C: Rural environment 
improvement : Innovative approaches for 
improving rural habitat sanitation piloted 
successfully.  

- 90% of project-built biogas systems and 
sanitation improvement schemes are well 
operated and maintained after 3 years. 

• Project M&E reports; 
• Sector reports.  

• Government supports piloting habitat 
improvement schemes; 

• Villagers’ awareness and interests in 
the schemes improved and maintained.  

Component D: Project management: Project 
is implemented successfully, and M&E system 
functions effectively 

• Project planning, implementation, M&E and 
reporting function effectively and timely; 

• 100% of IFAD loan proceeds disbursed. 

• Project M&E reports; 
• IFAD project reviews; and 
• Project completion report. 

• PMOs have and use good coordination 
and management capacity; and 

• PLGs function adequately.  
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of 
Verification Assumptions 

OUTPUT BY ACTIVITY 
Component A: Community infrastructure: Lining of 
irrigation canals, paving roads, constructing water 
supply systems, training 

80 km of branch canals & 230km of lateral canals lined, 460 
km of roads paved, 69 safe drinking water supply systems 
constructed, 113,000 farmers trained, by gender. 

Project M&E report, 
progress report, 
and sector reports 

Continued investment in 
infrastructure; standards are 
met. 

Component B-1: Annual cash crops (module 1): 
Demonstrations of new technologies and varieties; 
scaling-up; & beneficiary training. 

130 ha of annual cash crops demonstrated, 1300 ha of 
cash crops scaled-up, and 16,000 farmers trained, by 
gender 

Annual cash crops have 
good markets; farmers 
adopt new technologies. 

Component B-1: Perennial cash crops (module 2): 
Demonstrations of new technologies and varieties; 
scaling-up; & beneficiary training 

240 ha of perennial cash crops demonstrated; 2400 ha of 
perennial cash crops scaled-up; and 24,000 farmers 
trained, by gender 

Perennial cash crops have 
good markets; farmers 
adopt new technologies 

Component B-1: Landrace livestock (module 3): 
Provision of breeding stocks feedstuff; improvement of 
sheds and poultry facilities; beneficiary training  

320 HHs provided breeding stocks; 320 households 
provided livestock sheds or poultry facilities; 320 HHs 
provided feedstuff; & 640 farmers trained, by gender 

Livestock products have 
markets; farmers adopt new 
technologies. 

Component B-1: Improvement of township 
agricultural stations (module 4): Construction of office 
and training spaces, & provision of equipment 

18 township agricultural stations constructed; about CNY 10 
million spent on provision of office and technical equipment 
to the 18 stations. 

Continued policies on 
improving township 
agricultural stations. 

Component B-1: Institutional support: Construction 
of training centres; provision of equipment; training of 
staff; and crop experimentations  

5 county training centres built; CNY 0.53 million spent on 
training equipment for 5 training centres; 1,200 technical 
staff trained; 32 crop experiments conducted 

Continued policy directives 
on improving agricultural 
extension system. 

Component B-2: Support to farmer cooperatives 
(module 5): Poor HHs and women inclusion; access to 
new techniques & know how; market linkage & trade 
promotion; provision of office equipment 

13,000 members admitted, by gender by HH category; at 
least 13,000 members trained, by gender; CNY XXX spent 
on market linkage & trade promotion; CNY XXX spent on 
provision of office equipment 

Continued support for 
cooperatives; farmers join 
cooperatives; Members are 
participate in training 

Component B-2: value chain enhancement: Provision 
of value-added facilities; Building of markets  

25 farmer cooperatives provided with value-added facilities; 
6 local markets built.  

-Project M&E & 
progress reports; 
 
-agricultural reports 
 
-livestock reports 
 
-sector reports 

Farmer cooperatives and 
mini-enterprises participate 
in project activities 

Component C: Biogas system (module 6): 
Construction of HH-based biogas digesters; latrine 
renovation; kitchen improvement; livestock-shed 
renovation; beneficiary training  

569 HH-based biogas digesters constructed; 569 latrines 
renovated; 569 kitchens improved; 569 livestock-sheds 
renovated; About 850 beneficiaries trained, by gender 

Continued interest in 
proposed packages 

Component C: Village sanitation improvement 
(module 7): Inner-village track construction; building of 
garbage collection stations; sewer construction; building 
of wastewater septic tanks; construction of drainage 
ditches; beneficiaries’ awareness training  

29 villages’ inner-village tracks built; 29 villages’ garbage 
collection stations built; 29 villages’ sewer constructed; 29 
villages’ wastewater septic tanks built; 29 villages’ drainage 
ditches constructed; About 5300 beneficiaries trained, by 
gender 

Project M&E & 
progress reports, 
sector reports 

Continued support for 
village sanitation 
improvement; HHs dispose 
garbage in line with project 
requirements 

 




