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  جمهوریة الصین الشعبیة

  في هونانمشروع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیة

  التمویلموجز 

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة رة:بادِ المؤسسة المُ 

جمهوریة الصین الشعبیة :/المتلقيالمقترض

وزارة المالیة الوكالة المنفذة:

ملیون دوالر أمریكي93.2 :مشروعللالتكلفة الكلیة 

ملیون 46یعادلبما( وحدة حقوق سحب خاصةملیون30.25
دوالر أمریكي تقریبا)

الصندوق:الذي یقدمه قرض القیمة 

ملیون 1یعادلبما( ملیون وحدة حقوق سحب خاصة0.66
دوالر أمریكي تقریبا)

  :قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق

سنوات، 5سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18مدة القرض 

ي السنوي كما یحدده سعر الفائدة المرجعسعر فائدة یعادل حمل ویت

كل ستة أشهرالصندوق 

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

لیون دوالر أمریكيم45.6 :/المتلقيمساهمة المقترض

دوالر أمریكيملیون 0.6 مساهمة المستفیدین:

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة التقدیر:بالمكلفةالمؤسسة 

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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  الموافقةبتوصیة 

جمهوریة الصین الشعبیةإلى بالتمویل المقترح تقدیمه المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  .51وارد في الفقرة ، على النحو الفي هونانمشروع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیةمن أجل

  

  من أجلجمهوریة الصین الشعبیةإلىامتقدیمھمقترح ومنحةقرض 

  في هونانمشروع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیة

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

على مدى الثالثین سنة الماضیة. فقد بلغ اقتصادیا ال نظیر له لصین توسعاشهدت ا.أداء االقتصاد الكلي- 1

في المائة لمدة زادت على عشر سنوات حتى عام 10معدل النمو الحقیقي في الناتج المحلي اإلجمالي 

رغم األزمة المالیة العالمیة واالرتفاع الحاد في 2010وعام 2009في المائة في عام 9، وقارب 2007

ونظرا لسرعة النمو االقتصادي وتراجع معدل النمو السكاني، ارتفع نصیب الفرد من الناتج أسعار الغذاء. 

وهو ما (یوان صیني 70029إلى 1978یوان صیني في عام 381المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة من 

سمي ؛ أما نصیب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (اال2010في عام )دوالر أمریكي5004یعادل 

. وقد تحققت هذه النتائج 2009دوالرا أمریكیا في عام 6503محسوبا وفق طریقة أطلس) فقد قدر بمبلغ 

على خلفیة تحول هیكلي بعید األثر، إذ حدث تحول تدریجي ولكنه مهم في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي، 

لصالح 2009ائة في عام في الم10إلى 1980في المائة في عام 30حیث تراجع نصیب الزراعة من 

الصناعة والخدمات. وطوال هذه الفترة شهدت الصین أیضا تحسنا في مؤشرات التنمیة البشریة. وارتفع 

  .2010سنة في عام 75يالمتوسط الكلي للعمر المأمول عند الوالدة إلى حوال

السكان (البالغ عددهم في المائة من 56- ملیون نسمة 745ال یزال حوالى .الزراعة والتنمیة الریفیة- 2

في المائة من السكان 64یعیشون في المناطق الریفیة، حیث یعمل -)2010ملیار نسمة في عام 1.341

. ورغم أن متوسط صافي نصیب الفرد من وتربیة األحیاء المائیةفي الزراعة والحراجة وتربیة الحیوانات

یوان صیني في عام 9195إلى 1990یوان صیني في عام686الدخل بین سكان الریف ارتفع من 

10919، فإنه ال یزال أقل من ثلث نصیب الفرد من الدخل السنوي المتاح لألسر الحضریة البالغ 2010

1978یوان صیني في العام ذاته. ورغم هذه األرقام، جاءت اإلنجازات المتحققة في قطاع الزراعة منذ عام 

كیلوغرام في عام 319ط الكلي لنصیب الفرد من إنتاج الغذاء من باعثة على اإلعجاب، فقد ارتفع المتوس

، وقد تحقق ذلك ألسباب أهمها زیادات اإلنتاجیة. فقد جنت الصین 2010كیلوغرام في عام 400إلى 1978

500، حیث سجل ذلك العام حصاد أكثر من 2010محاصیل وفیرة للعام السابع على التوالي حتى عام 



  EB 2012/106/R.18/Rev.1

2

في المائة من 9ال یزید على ب للعام الرابع على التوالي. ورغم أن الصین بها ماملیون طن من الحبو 

في المائة من سكان المعمورة. وقد تمكنت الحكومة 20األراضي الصالحة للزراعة في العالم، فإنها تطعم 

  في ذات الوقت. الریفي الفقر من حد المن الوفاء بشكل متسق بهدف األمن الغذائي مع 

حققت المشاركة العریضة في النمو االقتصادي القائم على اإلصالح، إلى جانب تنفیذ .الفقرمنحدال- 3

الفقر ممول بسخاء، تخفیضا كبیرا في الفقر الریفي المطلق في الصین في الثالثین لحد منبرنامج وطني ل

من صافي الدخل عاما األخیرة. فبالمعیار السابق لخط الفقر الذي كان محددا عند متوسط لنصیب الفرد

1978ملیون نسمة في عام 250من الریفیونیوان صیني، هبط عدد السكان الفقراء 2741السنوي هو 

في المائة إلى 31، وهو ما یعني انخفاضا في معدل انتشار الفقر من 2010ملیون نسمة في عام 27إلى 

صینیة خط الفقر إلى متوسط لنصیب رفعت الحكومة ال2011نوفمبر/تشرین الثاني 29في المائة. وفي 4

ملیون 128یوان صیني، وهو ما یرفع عدد الفقراء إلى حوالى 3002الفرد من صافي الدخل السنوي هو 

نسمة. وحتى مع ذلك، فإن الصین تجاوزت بالفعل واحدا من أهداف التنمیة لأللفیة الموضوعة من قبل 

ون من الفقر بمعیار الحصول على دخل یومي أقل من األمم المتحدة هو تقلیص عدد سكانها الذین یعان

إلى النصف. غیر أن توزیع الفقر بین األقالیم 2015وعام 1990دوالر أمریكي واحد في الفترة بین عام 

وداخل كل إقلیم یختلف اختالفا واسعا. فهناك زیادة مستمرة في تركز األعداد الباقیة من فقراء الریف في 

الفقر في هذه المناطق، التي تعاني من شح الموارد منحدالما فیها إقلیم هونان. ویقترن األقالیم الغربیة، ب

  دیات أكبر.واألحوال المناخیة المعاكسة، بتح

وال یزال الفقر في الصین ظاهرة ریفیة بشكل أساسي. فمقارنة باألسرة الریفیة التي تعبر عن المتوسط، تمیل - 4

أكبر في الدخل من األنشطة الزراعیة التي تتسم بتدني اإلنتاجیة. وتشمل األسر الفقیرة إلى أن تستمد نصیبا

األسباب الرئیسیة للفقر ما یلي: تواتر وقوع الكوارث الطبیعیة، والناجمة بمعدل متزاید عن أحوال الطقس 

موارد المتطرفة الراجعة إلى تغیر المناخ؛ وبعد البنیة األساسیة والمرافق وتواضعها؛ ومحدودیة توافر ال

الطبیعیة وقاعدة األصول؛ ونقص المهارات؛ ومحدودیة إمكانیة الحصول على المدخالت واألصول اإلنتاجیة 

ات التكیف التي تلجأ إلیها یال یتجزأ من استراتیجاوالنفاذ إلى األسواق. ولذلك أصبحت هجرة العمالة جزء

ملیون 153يوجدوا عمال خارج قراهم حوالاألسر الریفیة. فقد بلغ عدد العمال الریفیین المهاجرین الذین

في المائة من مجموع سكان الریف الحالي وأكثر 20، وهو رقم یمثل أكثر قلیال من 2010نسمة في عام 

في المائة من العمال المهاجرین، مما 65في المائة من قوة العمل الریفیة. ویشكل الذكور حوالى 35من 

في 84في العمالة الریفیة على نحو غالب. ویقع حوالى نساءادة نسبة الیؤكد االتجاه العام المتنامي لزی

عاما، مما یسلط الضوء على مخاطر 40عاما و16المائة من العمال المهاجرین في شرائح عمریة بین 

  فقدان التنمیة الزراعیة لمكون العمالة الریفیة األكثر نشاطا واألعلى تعلما.   

ملیون نسمة، وهو یتألف 65.7بحوالي2010صین ویقدر عدد سكانه في عام یقع إقلیم هونان في وسط ال- 5

في المائة أقلیات عرقیة. وهذا اإلقلیم هو 10في المائة من الهان و90ا قرابة رقیة، منهمجموعة ع41من 

في المائة من المقاطعات المعلنة كمقاطعات فقیرة على 20يواحد من أفقر أقالیم الصین، إذ یضم حوال

مقاطعة، والتي بلغ فیها متوسط نصیب الفرد من صافي الدخل الریفي 122المستوى الوطني البالغ عددها 

، مقارنة بمتوسط نصیب الفرد من صافي الدخل في اإلقلیم ككل والبالغ 2009یوان صیني في عام 4182

المقترح إلقلیم هونان یوان صیني. وسوف یغطي مشروع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیة 9104
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هذه المقاطعات الفقیرة في المقام األول. ویعتبر ذلك اإلقلیم واحدا من األقالیم الزراعیة في الصین، ومع ذلك 

فإن عدم كفایة بنیته األساسیة الریفیة یحد من فرص تعزیز اإلنتاجیة وتحسین سبل الرزق. فالمساحة الفعلیة 

في 90ة من المساحة المزروعة التي تعتبر محدودة جدا بالفعل، وفي المائ50المزروعة بالري أقل من 

األساس -باءالمائة من قنوات الري غیر مبطنة ومن ثم فهي عرضة لتسرب المیاه.

المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریة المستند إلى 

  النتائج

) إلى 2015- 2011عشرة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الوطنیة في الصین (تدعو الخطة الخمسیة الثانیة- 6

تحقیق النمو المنسق من أجل السماح للمناطق الفقیرة وللسكان الفقراء باالستفادة على نطاق واسع من النمو 

المذكور االقتصادي والتنمیة االجتماعیة الباعثین على اإلعجاب اللذین تشهدهما الصین. ویقر البرنامج 

) بأن الفقر الریفي واحد من التحدیات طویلة 2020- 2011للتنمیة الریفیة والحد من الفقر الریفي (أعاله

األمد، وأنه مستمر على وجه الخصوص في األقالیم الغربیة الفقیرة، ومناطق الحدود، ومناطق األقلیات 

لنائیة والجبلیة. ویتمثل هدف الحكومة في العرقیة والقواعد الثوریة السابقة، ومعظمها واقع في المناطق ا

الخطة والبرنامج المشار إلیهما في الحد من الفقر عن طریق تحسین البنیة األساسیة واتباع نهج الزراعة 

المتوافقة مع البیئة وتعزیز خدمات التسویق والخدمات المالیة المقدمة للفقراء وتشجیع منظمي المشروعات 

نظمات المزارعین وتنمیة األنشطة االقتصادیة خارج المزارع ودعم الهجرة من القطاع الخاص وتشجیع م

  الموجهة. 

  یتماشى برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستند إلى النتائج الذي أقره الصندوق للصین للفترة- 7

طنیة تماشیا تاما مع الخطة الخمسیة الثانیة عشرة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الو 2011-2015

اللذین وضعتهما الحكومة. 2020-2011والبرنامج العشري للتنمیة الریفیة والحد من الفقر الریفي للفترة 

لى النتائج الحالي تحقیق األهداف االستراتیجیة الثالثة مستند إویتوخى برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة ال

في المناطق المستهدفة لألصول الطبیعیة واالقتصادیة التالیة: (أ) تحقیق االستدامة في استخدام فقراء الریف 

اإلنتاجیة المعززة، والتكنولوجیا والخدمات االستشاریة المحسنة، في إطار التغیر المستمر في أحوال البیئة 

وأوضاع األسواق؛ (ب) تمكین فقراء الریف ومنظماتهم من االستفادة من تحسین النفاذ إلى األسواق وتحسین 

الیة من أجل زیادة تولید الدخل وتعزیز الصمود أمام المخاطر؛ (ج) االستفادة من تعزیز الخدمات الم

المعرفة المولدة عن طریق االبتكار وتوسیع لتقاسمالجنوب وٕادارة المعرفة في توفیر فرص بین بالدتعاون ال

  .سات السلیمة في التنمیة الریفیةنطاق الممار 

من قبل الصندوق في إطار برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستند التدخل الثاني  مشروعیعتبر هذا ال- 8

تزوید فقراء الریف باألصول أ) إلى النتائج. ویتوخى من انخراط الصندوق فیه أن یحقق النتائج التالیة: (

اإلنتاجیة والمرافق المجتمعیة؛ (ب) تطویر الزراعة القائمة على أسس تجاریة عن طریق تحسین سالسل 

إلى األسواق؛ (ج) دعم تعاونیات المزارعین. وسوف تتخذ تلك النتائج الوصولقیمة المضافة وتحسین ال

شكل وحدات ناجحة یمكن للحكومة والصندوق وغیرهما توسیع نطاقها. وبذلك فإن األساس المنطقي لهذا 

ق التالل الریفیة الفقیرة في المشروع یتمثل في تیسیر االستثمارات الحكومیة في المناطق الجبلیة النائیة ومناط
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إقلیم هونان، والتي یقطنها مزارعون من ذوي الحیازات الصغیرة وأقلیات عرقیة. وسوف یحقق هذا المشروع 

  توسیع نطاق ابتكاریة وفعالة.قیمة مضافة لبرامج الحكومة عن طریق تطویر استراتیجیات 

ابط مع التدخالت المعنیة الممولة من قبل سوف یرسي هذا المشروع رو .الروابط مع المشروعات المكملة- 9

الحكومة والجهات المانحة في منطقة المشروع، وذلك من أجل االستفادة من أوجه التكامل وتعظیم جوانب 

  التآزر وتحاشي جوانب االزدواج فضال عن تقاسم الدروس المستفادة. وتشمل أهم هذه الروابط ما یلي: 

؛ (ب) اإلصالح 2003طني باستخدام سندات الخزانة الذي بدأ عام (أ) مشروع تطویر الغاز الحیوي الو 

والذي یستحدث نهجا قائمة 2009التجریبي لخدمات اإلرشاد الزراعي في المقاطعات الذي أطلق في عام 

  على المشاركة في نظام اإلرشاد الزراعي ویحسن أوضاع محطات اإلرشاد الزراعي القائمة في البلدات؛ 

مقاطعة بشبكات الغاز الحیوي 18عة المتوافقة مع التوازن البیئي، وهو مشروع لتزوید (ج) مشروع الزرا

  ویدعم تنمیة الثروة الحیوانیة والتنمیة الزراعیة. 

روعي عند تصمیم هذا المشروع أن یأخذ في االعتبار اإلنجازات .لصندوقلالتكامل مع البرنامج القطري - 10

المنجزة والجاریة على السواء، السیما فیما یتصل بنهج الوحدات والدروس المستفادة من مشاریع الصندوق

وٕاطار الرصد والتقییم. وسوف یمضي هذا واالستهداف والبیانات العملیة وتوسیع النطاق وبناء القدرات 

المشروع قدما في استكشاف النهج االبتكاریة في المیادین التالیة: (أ) تعزیز االستفادة من البنیة األساسیة 

نتاجیة؛ (ب) تنویع األنشطة المولدة للدخل في المزارع وخارج المزارع؛ (ج) تكامل أنشطة البساتین اإل

إلى األسواق عن الوصولوأنشطة تربیة الدواجن؛ (د) أنشطة الحراجة الزراعیة المستدامة؛ (هـ) تحسین 

الربط والتعزیز المتبادالن بین طریق تقویة التعاونیات القاعدیة؛ (و) نظام الدعم المرتكز على الخدمات؛ (ز)

  األصول والموارد اإلنتاجیة وطرائق تولید الدخل وآلیات دعم الخدمات.

  وصف المشروع -ثانیا

  والمجموعة المستهدفةمنطقة المشروع-ألف

سوف ینفذ هذا المشروع في تسع مقاطعات من إقلیم هونان، أربع منها معلنة كمقاطعات فقیرة على المستوى - 11

جیوب ینتشر فیها الفقر. ومن هذه المقاطعات خمس مقاطعات فلدیهاأما باقي المقاطعات التسع الوطني

عرقیة متمتعة بالحكم الذاتي. وتقع منطقة المشروع في أفقر مناطق ذلك اإلقلیم وأقلها خصوبة وأكثرها وعورة 

000564اطعات التسع المعنیة من حیث الطرق وأقلها تنمیة. ویبلغ مجموع المساحة القابلة للزراعة في المق

في المائة غابات 43في المائة أراض جافة)، و6في المائة باألرز و21في المائة مزروع (27هكتار منها 

قریة إداریة تضم 0224وبلدات204في المائة غابات اقتصادیة. وتدیر المقاطعات التسع 25محمیة و

بلدة إلدراجها 97، تم اختیار 204البلدات البالغ عددها ملیون نسمة). ومن بین 4.3(ةأسر 2502861

ضمن منطقة المشروع استنادا إلى درجة فقرها وتعرضها للمخاطر وعدم كفایة البنیة األساسیة بها وتوافر 

589إمكانات االبتكار لصالحها. ومن بین القرى المعنیة، وضمن نطاقات اختصاص هذه البلدات تم تحدید 

  نسمة 000760يمستهدفة یبلغ مجموع سكانها حوالكقرىقریة تابعة لها 

  ) كمتلقین أساسیین للدعم من المشروع. ةأسر 000182(
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التي تشهد معدالت انتشار الفقر أعلى من ىمن المشروع على المقاطعات والقر سوف یركز الدعم المقدم- 12

فقیرة التي یتسم أفرادها بأنهم نشطون سواها. وسوف تعطى األولویة في القرى التي یغطیها المشروع لألسر ال

اقتصادیا وقادرون بدنیا على المشاركة في أنشطة المشروع. ومن بین هؤالء، سوف تتلقى المرأة واألقلیات 

اهتماما خاصا باعتبارهم شرائح ضعیفة اقتصادیا. وبینما یسود تصور مفاده ارتفاع المكانة االجتماعیة 

27المساواة بما یتمتع به الرجل من حال ومكانة اقتصادیتین. وینتمي حوالى للمرأة، فإنها ال تتمتع على قدم

في المائة من سكان منطقة المشروع إلى األقلیات العرقیة (معظمهم من شعوب المیاو والتوجیا والدونغ 

نائیة، والیاو). وبوجه عام، تعتبر تلك األقلیات العرقیة أضعف من الناحیة االقتصادیة بسبب سكناها مناطق 

عادة ما تكون في المناطق الجبلیة الفقیرة في البنیة األساسیة كما أن أفرادها عادة ما یحصلون على قدر 

في المائة من األنشطة الممولة في إطار هذا المشروع، 50متدن من التعلیم والرعایة الصحیة. وأكثر من 

مقاطعات التي تغلب على تركیبها السكاني بما في ذلك وحدة تنمیة محاصیل الجذور والدرنات، موجه إلى ال

أقلیات عرقیة.

  الهدف اإلنمائي للمشروع- باء

الفقر في المناطق المستهدفة بإقلیم منحدالیتمثل الهدف الجامع للمشروع في تحقیق التنمیة الریفیة و - 13

000182غ عددها هونان. أما هدفه المحدد فیتمثل في زیادة الدخل وتحسین األمن الغذائي ألسر ریفیة یبل

  عن طریق تحسین اإلنتاج الزراعي والبنیة األساسیة الریفیة.ةأسر 

  المكونات/النتائج- جیم

یتألف هذا المشروع من ثالثة مكونات هي كما یلي: (أ) تحسین البنیة األساسیة المجتمعیة؛ (ب) توفیر - 14

  ؛ (ج) تنسیق المشروع وٕادارته. إلى األسواق بشكل مستدامالوصولو الدعم للتنمیة الزراعیة المستدامة 

سوف یرسي هذا المكون األساس لتوسیع وتحسین اإلنتاج الزراعي .تحسین البنیة األساسیة المجتمعیة- 15

والحد من العزلة الطبیعیة ومن ثم تحسین االندماج ضمن سالسل القیمة المضافة من خالل التسویق 

عات المحلیة الریفیة في منطقة المشروع. وتشمل وتحسین األصول اإلنتاجیة وأصول األسر لصالح المجتم

تدخالت المشروع في هذا الشأن ما یلي: تبطین قنوات الري الترابیة الحالیة، وتحسین الطرق الموصلة إلى 

القرى وبناء مرافق توفیر میاه الشرب وتحسین شبكة كهرباء الریف. وسوف یوفر المشروع أیضا الدعم 

المشروع. وسوف توكل مسؤولیات التنفیذ إلى المكاتب التقنیة القائمة على بالتدریب للمستفیدین وموظفي

مستوى كل مقاطعة وذلك بحسب النشاط المعني، بما في ذلك مكتب موارد المیاه، ومكتب الصحة، ومكتب 

النقل، ومكتب شبكة الكهرباء العامة. أما على مستوى كل قریة، فسوف تتولى مجموعات التنفیذ القرویة 

مراعاة مصالحهم راف على أعمال المشروع. وسوف تضمن مشاركة أفقر المزارعین والمرأة واألقلیاتاإلش

  في المشروع. 

سوف یسعى هذا المكون .إلى األسواق بشكل مستداموالوصولتوفیر الدعم للتنمیة الزراعیة المستدامة - 16

ف عن طریق توفیر مدخالت إنتاج إلى تحقیق التنمیة المستدامة للزراعة على نحو یتسم بالتنوع والتكی

تإلى األسواق. ویشمل هذا المكون توفیر الدعم لسوالوصولمحسنة وتكنولوجیات ودعم بالخدمات التقنیة 



  EB 2012/106/R.18/Rev.1

6

هي كما یلي:  األنشطة المولدة للدخل من المحاصیل النقدیة/خارج المزارع، وتكامل أنشطة 1وحدات

، ودعم تعاونیات المزارعین، والدعم بالخدمات ة الزراعیةلدواجن، وأنشطة الحراجالبساتین وأنشطة تربیة ا

التقنیة، وتنمیة محاصیل الجذور والدرنات. سوف یوفر المشروع التدریب للمؤسسات المسؤولة عن التنفیذ 

  الخاصة ببدء النشاط. ةقبل تطویر الوحد

هذه الوحدة إلى زیادة وتنویع : تهدف)1األنشطة المولدة للدخل من المحاصیل النقدیة/خارج المزارع (الوحدة - 17

لمزارعین من أجل تقویة صمودهم أمام الكوارث الطبیعیة وصدمات األسواق. وتشمل تلك امصادر دخل 

األنشطة تورید المدخالت الزراعیة وتدریب المستفیدین. وسوف یتولى مكتب الزراعة مسؤولیة تنفیذ هذه 

  الوحدة. 

: تهدف هذه الوحدة إلى الوصول إلى استخدام أكثر )2واجن (الوحدة تكامل أنشطة البساتین وأنشطة تربیة الد- 18

فعالیة وكفاءة للموارد المتاحة المحدودة عن طریق الجمع بین أنشطة إنتاج الدواجن وأنشطة إنتاج الفواكه 

ومنتجات الغابات بخالف األخشاب. وسوف یشمل الدعم المقدم من المشروع تحسین حظائر الدواجن وتورید 

الدواجن والعلف واألدویة وتوفیر التدریب للمستفیدین. وسوف یكون مكتب الثروة الحیوانیة هو الوكالة صغار 

  المنفذة لهذه الوحدة.

شجار االقتصادیة : تستكشف هذه الوحدة إمكانیة استغالل األ)3تنمیة أنشطة الحراجة الزراعیة (الوحدة - 19

قدم من المشروع في هذا الصدد مواد الغرس والمدخالت كمورد لتولید الدخل بشكل مستدام. ویشمل الدعم الم

والمرافق الالزمة في المزارع وتوفیر التدریب للمستفیدین وتعمیم تطبیق هذه الوحدة. وسوف تروج هذه الوحدة 

كذلك الستخدام أصناف محسنة من األشجار االقتصادیة. وسوف تتولى إدارة غابات الدولة مسؤولیة تنفیذ 

  هذه الوحدة.

: سوف ترمي هذه الوحدة إلى تقویة قدرات تلك التعاونیات وربطها )4م تعاونیات المزارعین (الوحدة دع- 20

بسالسل القیمة المعنیة. وسوف تدمج هذه الوحدة األسر النشطة اقتصادیا واألسر الفقیرة التي تعولها المرأة 

الممتاز ألعضاء التعاونیات من بشكل منتظم في تلك التعاونیات. وتشمل النتائج المتوقعة زیادة النصیب

سلسلة القیمة، وتوفیر قدرات الدعم التقني المستدامة فیما بین التعاونیات وتحسین معلومات األسواق. وسوف 

  یتولى مكتب الزراعة مسؤولیة تنفیذ هذه الوحدة.

الزراعیة القاعدیة : تهدف هذه الوحدة إلى تحسین شبكة الخدمات التقنیة )5الدعم بالخدمات التقنیة (الوحدة - 21

طة هذه الوحدة وتعزیز فعالیة تقدیم الخدمات واإلرشاد الزراعي المتبادل فیما بین المزارعین. وتشمل أنش

دوات وخدمات النقل األساسیة، وتدریب الموظفین، وأنشطة التجریب والبیانات العملیة. توفیر المعدات واأل

ذه الوحدة. كذلك فإن هذه الوحدة هي األخرى قابلة وسوف یكون مكتب الزراعة هو الوكالة المنفذة له

للتطبیق على قطاع الحراجة عندما تنشأ الحاجة إلى ذلك على المستوى المحلي، وفي هذه الحال سوف 

  تكون إدارة غابات الدولة هي الوكالة المنفذة. 

دة وتنویع مصادر دخل : القصد من وراء هذه الوحدة هو زیا)6(الوحدة الجذریات والدرنیاتمحاصیل تنمیة - 22

، الجذریات والدرنیاتالمزارعین في خمس من المقاطعات التي یشملها المشروع عن طریق تنمیة محاصیل 

                                                     
الوحدة ھي مجموعة صغیرة من األنشطة المترابطة التي تسعى إلى تحقیق ھدف محدد یمكن تنفیذه بشكل مستقل عن الوحدات األخرى1

وتكراره. 
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وبناء الصمود أمام تقلبات أسعار الغذاء والكوارث الطبیعیة وصدمات األسواق. وتشمل أنشطة هذه الوحدة 

ین. وسوف یتم تمویل هذه الوحدة تمویال مشتركا ما یلي: توفیر المدخالت وتطویر الري وتدریب المستفید

بمنحة یقدمها الصندوق وسیتولى تنفیذها مكتب الزراعة بالتعاون الوثیق مع مؤسسات األبحاث المعنیة.

فسوف ینطویان على إرساء هیكل فعال لإلدارة والتنسیق في مكاتب إدارة تنسیق المشروع وٕادارتهأما - 23

لیم والمقاطعة والبلدة، وكذلك على مستوى المحافظة بالنسبة لمحافظة المشروع على مستوى كل من اإلق

شیانغشي. وسوف یوفر هذا المشروع الدعم لمجموعة تنفیذ قرویة في كل قریة من أجل المساعدة في 

  التنسیق والتنفیذ على مستوى القریة.

  تنفیذ المشروع-ثالثا

  النهج -ألف

ارسات الناجحة لمشاریع الصندوق في الصین. وسوف یتولى ینطوي نهج هذا المشروع على تطویع المم- 24

مكتب إدارة المشروع على كل المستویات مسؤولیة التخطیط والتنسیق وٕاعداد التقاریر. وسوف یظل التنفیذ 

خطط العمل موكوال إلى الوكاالت المنفذة المختارة لذلك، مما یكفل التنسیق مع أنشطة الحكومة. أما 

السنویة التي وضعت باتباع نهج قائمة على المشاركة فسوف تشكل األساس الذي یستند إلیه والمیزانیات

والتخطیط ،تنفیذ المشروع. وقد أنشئت مجموع تنفیذ قرویة في كل قریة أوكلت إلیها مهام االستهداف المالئم

وأما استراتیجیة االستهداف والصیانة المستدامة لمخرجات المشروع. ،والرصد،والتنفیذ،القائم على المشاركة

في هذا المشروع فهي تدمج العناصر التالیة: تحدید المقاطعات والبلدات المستوفیة للشروط من خالل تحلیل 

للفقر قائم على المشاركة إبان مرحلة تصمیم المشروع؛ وٕایالء األولویة للمجموعات الفقیرة والمعرضة 

ن خالل عملیات قائمة على المشاركة لترتیب مستویات الثروة للمخاطر، وهي المجموعات التي تم تحدیدها م

حسب التصور السائد تولتها مجموعات التنفیذ القرویة؛ واالستهداف الذي یشمل جمیع المعنیین فیما یخص 

أنشطة اإلنتاج من أجل كفالة تراكم المنافع لصالح األسر الفقیرة.

  اإلطار التنظیمي- باء

القطري المناظر للصندوق. وباعتبار وزارة المالیة هي الممثل المخول من قبل هي الطرف وزارة المالیة- 25

الطرف المقترض، سوف تتلقى مبالغ القرض والمنحة المقدمین من الصندوق لهذا المشروع وتمررها إلى 

ة دائرة المالیة إلقلیم هونان، والتي ستقوم بدورها بتمریرها إلى المحافظة والمقاطعات الداخلة في منطق

  المشروع. 

التي ستكون مسؤولة إقلیم هونان فيوالوكالة التي تضطلع بالدور القیادي في المشروع هي دائرة الزراعة - 26

. لمشروعاأنشطة علىالتنسیق واإلشراف العامینعن

سیتم إنشاء مجموعة لتنسیق المشروع على مستوى اإلقلیم من أجل توفیر التوجیه للتنفیذ العام ودعم - 27

وسوف یرأسها المدیر العام لدائرة الزراعة في إقلیم هونان، وستتألف من ممثلین عن دائرة الزراعة .التنسیق
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ودائرة المالیة ولجنة التنمیة واإلصالح المحلیة. وسوف تتم دعوة وكاالت تنفیذیة ذات صلة أخرى للمشاركة 

  .حسب االقتضاء

یتم إنشاء س،شیانغشي والمقاطعاتعلى مستوى محافظة.مجموعات قیادة المشروعوسوف یتم إنشاء - 28

مجموعات قیادة المشروع من أجل اإلشراف على التنفیذ. وسیتولى قیادة هذه المجموعات موظفون على 

والوكاالت التنفیذیة ولجنة التنمیة واإلصالح المحلیة،مستوى رفیع وسوف تضم ممثلین عن مكاتب المالیة

ومكتب المحلي اتحاد المرأة و ،ومكتب النقل،ب موارد المیاهومكت،الرئیسیة، بما في ذلك مكتب الزراعة

وسوف تكون هذه المجموعات مسؤولة عن اإلشراف العام بمختلف صوره وتنسیق . الفقرالتخفیف من وطأة

خطط العمل والمیزانیاتعمل المكاتب والوكاالت الحكومیة المشاركة في تنفیذ المشروع واستعراض وتزكیة 

  یر السنویة المرحلیة وتنسیق الموارد المقدمة من األطراف المقابلة.السنویة والتقار 

مسؤولة عن تشغیل حسابات المشروع وٕادارة موارد المشروع، مما تكون دائرة المالیة ومكاتب المالیة وسوف - 29

یكفل التدفق واالستخدام الفعالین لموارد المشروع والتحضیر لطلبات السحب ورد نفقات المشروع المستوفیة

  للشروط في الوقت السلیم.

سوف ینشئ المشروع مكتبا إلدارة المشروع على مستوى اإلقلیم في مدینة تشانغشا، .مكاتب إدارة المشروع- 30

ومكتبا إلدارة المشروع على مستوى المحافظة في مدینة جیشو فیما یخص محافظة شیانغشي لإلشراف على 

نطاق اختصاصها، ومكاتب إلدارة المشروع على مستوى أنشطة المشروع في المقاطعات األربع الواقعة في

مكتبا إلدارة وحیثما یقتضي األمر،المقاطعة في كل واحدة من المقاطعات التسع التي یغطیها المشروع،

بلدة. وهذه المكاتب هي 97المشروع على مستوى البلدة في كل واحدة من البلدات المعنیة البالغ عددها 

وسوف تتسم عملیات المشروع بقدر كبیر من . ضمن مؤسسات قائمةاتصال أو جهاتهیاكل متفرغة 

الالمركزیة على مستوى مكاتب إدارة المشروع في المقاطعات من أجل كفالة االستدامة، بینما تتولى مكاتب 

إدارة المشروع على مستوى اإلقلیم والمحافظة الوظائف المشتركة المتمثلة في التخطیط والتنسیق والرصد 

خطط عداد التقاریر. وتشمل مسؤولیات مكتب إدارة المشروع على مستوى اإلقلیم ما یلي: توحید بیانات وإ 

السنویة واإلشراف على التنفیذ وتوحید كشوف النفقات ومعالجة طلبات السحب والتورید العمل والمیزانیات

رة المشروع على مستوى وتنظیم مسوح خط األساس ومسوح نظام إدارة النتائج واألثر. أما مكاتب إدا

المقاطعة فسوف تكون مسؤولة عن التنفیذ على مستوى المقاطعة. وسوف تتولى مكاتب إدارة المشروع على 

واإلشراف على عمل مجموعات التنفیذ ،مستوى البلدة تقدیم الدعم إلى مكاتب المقاطعات والوكاالت المنفذة

  وتوحید بیانات الرصد والتقییم.،ض خطط التنفیذ القرویةواستعرا،القرویة وتحدید القرى المستوفیة للشروط

  والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة.التخطیط- جیم

سوف یسیر هذا المشروع وفق الممارسة المتبعة حالیا في المشاریع الممولة بموارد الصندوق في التخطیط:- 31

ویة كأدة للتخطیط. وسوف یكون العامل السنخطط العمل والمیزانیاتالصین من حیث االعتماد على 

السنویة هو الطلب والمشاركة وسوف تشترك في إعدادها خطط العمل والمیزانیاتالمحرك في إعداد 

مجموعات التنفیذ القرویة والوكاالت المنفذة. وسوف تورد وصفا لما یتحقق من تقدم في الجانبین المالي 

نصف سنوي ورید لثمانیة عشر شهرا  قادمة على األقل وجدوال والمادي وأنشطة المشروع المقررة وخطة الت



  EB 2012/106/R.18/Rev.1

9

خطط العمل والمیزانیاتللتنفیذ. وسوف یتولى مكتب إدارة المشروع على مستوى المحافظة توحید بیانات 

السنویة وعرضها على الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة للموافقة. وسوف تعرض على الصندوق أول خطة 

ة قبل بدء المشروع. واعتبارا من السنة الثانیة فصاعدا، سوف یتولى مكتب إدارة المشروع سنویومیزانیةعمل 

31السنویة الموحدة على الصندوق للتعلیق علیها قبل خطط العمل والمیزانیاتعلى مستوى اإلقلیم عرض 

  أكتوبر/تشرین األول من كل عام. 

تقییم في الصین الموضوع من قبل الصندوق، وهو سوف یطبق هذا المشرع إطار الرصد وال.الرصد والتقییم- 32

متوافق مع نظام إدارة النتائج واألثر الموضوع من قبل الصندوق. أما المسؤولیة العامة عن الرصد والتقییم 

وتقاسم الدروس المستفادة مع كل أصحاب المصلحة فسوف توكل إلى أخصائیي الرصد والتقییم في مكاتب 

كل من اإلقلیم والمحافظة. وسوف تشمل وظائف الرصد والتقییم الرئیسیة ما إدارة المشروع على مستوى 

یلي: إجراء استعراضات الرصد والتقییم المنتظمة وقیاس أثر المشروع على الدخل واألمن الغذائي وتوفیر 

الدعم التقني والدعم الخارجي المستمر في مجال إعداد التقاریر وتدریب موظفي الرصد والتقییم. وسوف 

السنویة التالیة وٕادخال خطط العمل والمیزانیاتتستخدم نتائج الرصد والتقییم في توجیه عملیة إعداد 

  تعدیالت على اإلطار المنطقي. 

سوف تستند استراتیجیة التعلم وٕادارة المعرفة في هذا المشروع إلى التجارب المستفادة .التعلم وٕادارة المعرفة- 33

ف تكون مكاتب إدارة المشروع على مستوى كل من المحافظة من مشاریع الصندوق في الصین وسو 

والمقاطعة مسؤولة عن تسجیل وتوثیق الدروس المستفادة وتنظیم حلقات تطبیقیة منتظمة من أجل تعمیم هذه 

  الدروس المستفادة بهدف توسیع نطاقها.

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال

اد التقاریر المالیة واألسالیب المحاسبیة المتبعة حالیا لدى دائرة المالیة تعتبر ممارسات إعد.اإلدارة المالیة- 34

بإقلیم هونان مقبولة لدى الصندوق. وسوف تفتح دائرة المالیة حسابین خاصین بالقرض والمنحة المقدمین 

من الصندوق لدى مصرف یكون مقبوال لدى الصندوق، ومن خالل هذین الحسابین المصرفیین یتم تمریر 

التمویل الذي یقدمه الصندوق. وسیتم إیداع مبلغ متفق علیه، مساو تقریبا للنفقات المستوفیة للشروط كل

على امتداد األشهر الستة األولى، في هذین الحسابین متى دخل القرض والمنحة طور النفاذ واستوفیت 

فذ عن طریق طلبات شروط الصرف منهما. وسوف یعقب ذلك تجدیدات لموارد هذین الحسابین الخاصین تن

سحب مشفوعة بالمستندات المؤیدة للنفقات، وذلك بما یتماشى مع إجراءات الصندوق. وسوف تفتح حسابات 

باسم المشروع مقومة بالیوان الصیني وتتولى إمساكها مكاتب إدارة المشروع على مستوى المحافظة ودوائر 

مستوى المقاطعة. وسوف یتدفق معظم التمویل المالیة على مستوى المقاطعة ومكاتب إدارة المشروع على 

من هذین الحسابین الخاصین إلى الحسابات التي تدیرها دوائر المالیة ثم منها إلى الحسابات التي تدیرها 

إدارة المشروع على مستوى المقاطعة. وسوف یتدفق جزء من التمویل من هذین الحاسبین الخاصین مكاتب 

ها مكاتب إدارة المشروع على مستوى المحافظة. وفي حال محافظة إلى حسابات المشروع التي تدیر 

وسوف یتدفق جزء من التمویل من هذین الحاسبین الخاصین إلى حسابات المشروع التي تدیرها شیانغشي 

  . مكاتب إدارة المشروع
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روع التمویل كاستثناء من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة، یتاح في هذا المش.التمویل بأثر رجعي- 35

المقدم من الصندوق الدولي للتنمیة القرضوحدة حقوق سحب خاصة من 000650بأثر رجعي حتى 

داو الزراعیة للسنة األولى من حیاة المشروع من أجل توفیر تمویل مقدم للبنود األساسیة من المعدات والم

الزراعیة باستثناء داو والم،راساتوالمساعدة التقنیة والد،والتدریب وحلقات العمل ألغراض بدء المشروع

  .2011دیسمبر/كانون األول 2المركبات، وذلك عن النفقات المتحملة اعتبارا من 

متسقة مع المبادئ التوجیهیة عندما تكونسوف یتبع في التورید الالزم للمشروع اإلجراءات الوطنیة .التورید- 36

ي قدر اإلمكان ضم السلع واألشغال المدنیة وخدمات للتورید في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. وسیجر 

االستشارات الممولة من الصندوق في حزم كبیرة من أجل الوصول بعملیات العطاءات التنافسیة إلى 

المستوى األمثل. وسیجري توثیق عملیات التورید من أجل االستعراض الالحق على الصرف من قبل 

مل السلع المقرر توریدها المركبات والمعدات واألثاث. وسیجري الصندوق وألغراض مراجعة الحسابات. وتش

تورید المركبات من خالل عطاءات تنافسیة محلیة، أما البنود األخرى فسیجري توریدها عن طریق الشراء 

حلقات العملمحلیا. ویجوز تنفیذ األشغال المدنیة بأي من الطریقتین. أما الخدمات التقنیة والتدریب و 

فسوف یجري تنفیذها عن طریق المشتریات المحلیة. ویجوز أن تسري مشاركة المجتمعات والدراسات 

  المحلیة في التورید على بعض الوحدات أو األنشطة. 

من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة والمبادئ 9من المادة 3-9تمشیا مع القسم .مراجعة الحسابات- 37

دوق الدولي للتنمیة الزراعیة، سوف تتولى مكاتب مراجعة الحسابات التوجیهیة لمراجعة الحسابات في الصن

على مستوى كل من اإلقلیم والمحافظة والمقاطعة، وهي المكاتب التي تعمل كأجهزة مستقلة بمكاتب الحكومة 

المشار إلیها، مراجعة حسابات المشروع. وسوف تتولى هذه المكاتب استعراض كل كشوف النفقات والقوائم 

ة الموحدة وتصدر تقریرا مستقال بشأن مدى استیفاء تلك القوائم المالیة للشروط. وسوف تتولى هذه المالی

تدفق موارد الصندوق والتمویل من األطراف المناظرة. وسوف یكلف المكاتب أیضا استعراض مدى كفاءة 

تفتیش الصندوق مراجعي حسابات مستقلین من أجل مراجعة حسابات المشروع و/أو إجراء عملیات

  من الشروط العامة، وذلك للتحقق من التقید بالمعاییر المتعارف علیها.  3-10واستفسارات وفقا للقسم 

اإلشراف- هاء

تیسیرا لتنفیذ المشروع وكفالة لتحقیق أهدافه، سوف یضطلع الصندوق والحكومة باستعراضات منتظمة. - 38

وذلك باالشتراك مع الحكومة قدر اإلمكان، وسوف تتولى بعثات اإلشراف الموفدة سنویا من الصندوق، 

استعراض ما یلي: سیر التنفیذ وأداؤه، وجوانب األمانة المالیة، واالستهداف وضم قضایا المساواة بین 

الجنسین في صلب المشروع، والنتائج واألثر، والمخاطر والفرص، واالبتكار وٕادارة المعرفة، واالستدامة. 

رافیة على ما یلي: مدى التقید باستراتیجیات المشروع واألداء المؤسسي، بما وسوف تركز أولى البعثات اإلش

في ذلك ترتیبات التنفیذ، واالستهداف وسالمة التورید، وحسن سیر نظام الرصد والتقییم، واإلدارة المالیة. 

وخبیرا ،یاومهندسا زراع،ومهندسا ریفیا،وسوف تضم تلك البعثة رئیسا للفریق/خبیرا في الشؤون المؤسسیة

  في شؤون التعاونیات والتسویق ومتخصصا في علم االجتماع.
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  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده -رابعا

تكالیف المشروع-ألف

613.6ملیون دوالر أمریكي (93.2یقدر مجموع تكالیف المشروع، بما في ذلك تكالیف الطوارئ، بمبلغ - 39

ومخصصات ). وتبلغ تكالیف الطوارئ المادیة 1دول ملیون یوان صیني) موزعة على خمس سنوات (الج

في المائة0.3أو ملیون دوالر أمریكي 4.5وملیون دوالر أمریكي 0.3حواليفي األسعاراالرتفاع الطارئ

من مجموع تكالیف المشروع األساسیة. ویبلغ مقدار الضرائب المباشرة وغیر على التواليفي المائة5و

في المائة من مجموع تكالیف المشروع. وتبلغ 5ملیون دوالر أمریكي أو 4.4ق حوالي المباشرة واجبة التطبی

في المائة من مجموع 92ملیون یوان صیني (522ملیون دوالر أمریكي أو 85.8تكالیف االستثمارات 

في 8ملیون یوان صیني (49ملیون دوالر أمریكي أو 7.37التكالیف األساسیة)؛ وتبلغ التكالیف الجاریة 

  المائة).

  تمویل المشروع- باء

سوف یستخدم التمویل المقدم من الصندوق وموارد الحكومة، بما في ذلك المساهمات المقدمة من - 40

). 2في المتوسط (الجدول 1:1المستفیدین، بصورة مشتركة في تمویل نفقات المشروع بنسبة تبلغ حوالى 

المناظر بصورة مشتركة في تمویل تكالیف من الصندوق والطرفةل المقدمامو ستخدم األوسوف ت

، إلى جانب داو استثمارات المشروع، بما في ذلك تكالیف تنفیذ كل وحدات المشروع والمركبات والمعدات والم

والتدریب والمساعدة التقنیة والدراسات. وسوف تتولى الحكومة والمستفیدون تمویل كل حلقات العملتكالیف 

.البنیة األساسیة المجتمعیة فسوف یتوالهما المستفیدون وحدهموصیانةشغیل التكالیف المتكررة. أما ت

  1الجدول 

  تكالیف المشروع بحسب المكون

النسبة المئویةالنسبة المئویة

من مجموعةمن الصرف(باآلف الدوالرات األمریكیة)(باآلف الیوان الصیني)

التكالیف األساسیةاألجنبيالمجموعخارجيمحليالمجموعخارجيمحلي

66-132 58-132 04258 372-042 372أ- البنیة األساسیة المجتمعیة

25-092 22-092 38722 141-387 141ب- الزراعة المستدامة والوصول إلى األس�واق

ج- مكتب إدارة المشروع

61672 5041131 3441 62372110 19- في اإلقلیم ومحافظة شیانغشي

55517 520356 9556 73022541 241- في المقاطعات

17229 0241488 2998 35394652 51المجموع الفرعي لمكاتب إدارة المشروع

100-395 24714888 72888 782946565 564مجموع التكالیف األساسیة

--278-781278 1-781 1الطوارئ المادیة

5-525 51694 1364 0449246 46االرتفاع الطارئ في األسعار

105-199 04215793 64593 038613 6071 612إجمالي تكالیف المشروع
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  2الجدول 

الممول (بآالف الدوالرات األمریكیة)تمویل المشروع: المكونات بحسب 

محل�ي،

الرسومباستثناء الصرفالمجموعالمستفیدونالحكومةمنحة الصندوقالصندوق

والضرائبالضرائباألجنبي%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

039 3203 58-35965.8 58948.25881.061 29--18250.8 31ألف- البنیة األساسیة المجتمعی�ة

043197 23-24024.9 23--09439.1 26557.18813.89 13ب��اء- الزراعة المستدامة والوصول إلى األسواق

جیم- مكتب إدارة المشروع

449154 7251.91211 1--06962.0 159934.7563.31- في األقلیم ومحافظ�ة شیانغش�ي

047 7921 8757.4365 6--85985.2 295313.9630.95- ف�ي المقاطع�ات

202 2411 6009.21577 8--92880.6 55218.01191.46 1المجموع الفرعي لمكاتب إدارة المش�روع

  437 6044 199100.015788 61148.95880.693 0001.145 00049.41 46إجمالي تك�الیف المش�روع

  

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

، منها أكثر ةأسر 000182وف یستفید من المشروع استفادة مباشرة ما یقرب من س.المستفیدون والفوائد- 41

. وسوف النساءفي المائة منها أسر تعولها 50معرضة للمخاطر، والقیرة و فالسر األمن في المائة 50من 

جیا كل عام تتمثل الفوائد المباشرة للمشروع في زیادة اإلیرادات وتعزیز األمن الغذائي بفضل إنتاج یزید تدری

طن 00051والشاي یبلغ على األقل یاتمن المحاصیل النقدیة والفواكه والخضروات ومحاصیل الجذر 

متري. وسوف تتحقق هذه الزیادات عن طریق البیانات العملیة وتوسیع النطاق للمحاصیل التجاریة والنقدیة 

المعلومات والنفاذ إلى األسواق وتحسین وتحسین البنیة األساسیة للري والنقل وتحسین إمكانیة الحصول على 

الظروف المهیئة للتدریب التقني واإلرشاد الزراعي وتعزیز فعالیة الخدمات التقنیة. وسوف یؤدي المشروع 

  إلى تمكین المرأة الریفیة واألقلیات العرقیة تمكینا اقتصادیا واجتماعیا. 

في المائة في حال سیناریو خط 29ا یصل إلى یقدر معدل العائد الداخلي الكلي بم.التحلیل االقتصادي- 42

في 8تطبیق سعر خصم یبلغ دمشروع لتیار الفوائد الصافیة، بعاألساس. ویبلغ صافي القیمة الحاضرة لل

یوان صیني. ویشیر تحلیل الحساسیة إلى مالیین2051ملیون دوالر أمریكي أو 193.2ما مقدارهالمائة،

المائة في تكالیف المشروع من شأنه أن یخفض معدل العائد الداخلي إلى في 10أن حدوث زیادة نسبتها 

في المائة مقترنا بانخفاض في فوائد المشروع 20حدوث تجاوز في التكلفة نسبته و ؛في المائة27يحوال

في المائة؛ بینما حدوث تأخر فترته 23في المائة من شأنه تخفیض معدل العائد الداخلي إلى 20نسبته 

في المائة. ویشیر هذا إلى أن المشروع ثابت 22ثنان من شأنه تخفیض معدل العائد الداخلي إلى ان عاما

).3نسبیا في مواجهة التغیرات (انظر الجدول 
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  3الجدول 

تحلیل الحساسیة

اإلضافیةالتغیر في فوائد المشروع

ع
رو

ش
لم

ف ا
الی

تك
ي 

 ف
یر

تغ
ال

-%20.0-%10.0%0.0%10.0%20.0

-%20%28.6%30.4%32.0%33.5%34.9

-%10%26.8%28.6%30.2%31.7%33.1

%0%25.2%27.0%28.6%30.0%31.4

%10%23.9%25.6%27.1%28.6%29.9

%20%22.6%24.3%25.8%27.3%28.5

  االستدامة-الد

االستدامة الكلیة لهذا المشروع مصنفة تصنیفا عالیا، إذ تراعي عدة عوامل نجاح كامنة في صلب المشروع - 43

والدمج الكامل لمكاتب إدارة المشروع في ؛هي كما یلي: وجود برنامج للحكومة سوف یكمله هذا المشروع

نشطة المشروع وبنیته األساسیة لدى المجتمعات وارتفاع درجة الشعور بملكیة أ؛الهیاكل الحكومیة المحلیة

المحلیة المعنیة. وٕاضافة إلى ذلك، تشمل استراتیجیات ونهج االستدامة الواضحة المتضمنة في تصمیم 

) أن األشغال المدنیة سوف تسلم إلى الوكاالت الحكومیة أو المجتمعات المحلیة 1المشروع ما یلي: (

تنمیة المحاصیل والثروة الحیوانیة في المشروع تلقى تقدیرا كبیرا لدى ) أن وحدات2لتشغیلها وصیانتها؛ (

) أن التعاونیات المتمتعة بالدعم من المشروع سوف تعمل وفق 3المزارعین، وهو ما یضمن توسیع نطاقها؛ (

وتعمل في.أوضاع السوق الطبیعیة وسوف تستفید من الخدمات التي توفرها أجهزة التشغیل العامة القائمة

  ) أن نهج التنفیذ تتسم بالمرونة وخصوصا نهج الوحدات.4إطار شراكة مع المشغلین من القطاع الخاص؛ (

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

یستند تصمیم المشروع إلى مطالب المستفیدین المحتملین. وتتماشى أنشطة المشروع مع سیاسات الحكومة - 44

قر وتحقیق التنمیة الریفیة. ومن ثم تتعلق مخاطر المشروع بالتغیر الفمنحدالواستراتیجیاتها الرامیة إلى 

االقتصادیة وأثرها على التنفیذ. وهناك مخاطر أخرى قد تنشأ، منها - المستمر السریع في البیئة االجتماعیة

الكوارث الطبیعیة الناجمة عن تغیر المناخ (الفیضان والجفاف وغیرهما). وسوف یتحقق تخفیف آثار كل 

اطر بفضل التوافق مع طبیعة المشروع كمشروع یحركه الطلب ویتبع نهج الوحدات، وهو ما یسمح المخ

تدخل من أجل تبمعالجة المشكالت من خالل التعدیالت المستمرة. كما أن برامج الحكومة ومؤسساتها سوف 

في رصد تخفیف آثار المخاطر المعنیة عند ظهورها. وسوف تضطلع مكاتب إدارة المشروع بدور مهم 

  المخاطر وكفالة معالجة ما یتهدد نجاح المشروع من هذه المخاطر معالجة مالئمة.   
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  ؤسسیةاالعتبارات الم- خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف

یتماشى تصمیم هذا المشروع مع سیاسات الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. أما االستراتیجیات المحددة - 45

ساواة بین الجنسین فهي مصممة بما یكفل االمتثال لسیاسات الصندوق بشأن المساواة التي تتعلق بتعمیم الم

یر اختیار القرى واألسر المستفیدة، یتماشى یالفقر، ال سیما معامنحدالكما أن التركیز على ؛بین الجنسین

مة بما مصمكیة المتبعة في تخطیط المشروعمع سیاسة االستهداف في الصندوق؛ كذلك فإن النهج التشار 

یتماشى مع سیاسة التسییر في الصندوق؛ واالستراتیجیة المتعلقة بتوسیع النطاق متماشیة مع سیاسة 

الصندوق؛ وقد جرى تحلیل المخاطر المتعلقة بالمناخ وتم تصمیم تدابیر ترمي إلى تخفیف اآلثار السلبیة 

وق بشأن تغیر المناخ؛ وتم تحلیل األثر المحتمل نشوئها من جراء تغیر المناخ بما یتماشى مع سیاسة الصند

وتم تصمیم تدابیر ترمي إلى تخفیف اآلثار السلبیة بما یتماشى مع سیاسة أن ینشأالبیئي السلبي المحتمل 

  الصندوق بشأن البیئة.

المواءمة والتنسیق- باء

  ة الوطنیة للفترة یتواءم هذا المشروع مع الخطة الخمسیة الثانیة عشرة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعی- 46

اللذین وضعتهما 2020-2011والبرنامج العشري للتنمیة الریفیة والحد من الفقر الریفي للفترة 2011-2015

یتسق اتساقا كامال مع الخطة 2015-2011الحكومة. كما أن اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة 

حدالاح المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل والبرنامج المشار إلیهما. وسوف یسهم هذا المشروع في إنج

الفقر الریفي والترویج للتنمیة الزراعیة. وسوف تتبع في المشروع إجراءات التورید واإلجراءات المالیة من

شیة مع اإلجراءات المتبعة في الصندوق، إضافة إلى استخدام وحدات التنفیذ االمحلیة عندما تكون متم

  قلیم.القائمة ضمن حكومات اإل

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

سوف تستند استراتیجیة التعلم وٕادارة المعرفة في هذا المشروع إلى التجارب المستفادة من مشاریع الصندوق - 47

وسوف تكون مكاتب إدارة المشروع على مستوى كل من المحافظة والمقاطعة مسؤولة عن ،في الصین

حلقات تطبیقیة منتظمة من أجل تعمیم هذه الدروس المستفادة تسجیل وتوثیق الدروس المستفادة وتنظیم

خطط العمل بهدف توسیع نطاقها. وسوف یجري دمج  الخطط الرامیة إلى توسیع نطاق هذه التجارب ضمن 

السنویة للمشروع. أما شركاء التنمیة (وهم الحكومة وغیرها) فسوف یشجعهم المشروع على دمج والمیزانیات

ارسات الفضلى واالبتكارات ضمن خططهم اإلنمائیة. وسوف تدرس طموحات شركاء توسیع نطاق المم

المشروع فیما یتعلق باالبتكارات بشكل منتظم ویعاد تقییمها دوریا. وسوف تولى األولویة لتحدید وتعبئة موارد 

  االبتكار المحلیة.
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االنخراط في السیاسات -دال

بناء أطر تشاوریة مع مؤسسات مختارة من أجل تحدید سیسعى الصندوق، في إطار هذا المشروع، إلى - 48

الموضوعات المهمة واإلجراءات االستشاریة على مستوى السیاسات ألغراض البحث والدراسة. وتتمثل 

ات یوالدرنیاتالقضایا الرئیسیة الواجب النظر فیها فیما یلي: (أ) البحوث والتنمیة في مجال محاصیل الجذر 

ذائي؛ (ب) إدارة الموارد الطبیعیة ضمن سیاق تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة؛ ألغراض تحقیق األمن الغ

(ج) دعم الالمركزیة لصالح منظمات المزارعین أو تعاونیاتهم؛ (د) المضي في االبتكار وتوسیع نطاق 

ن بیتعاون الالممارسات الفضلى. وسوف یوفر الصندوق مدخالت للمناقشة ویتیح منتدیات لها وندوات بشأن 

  الجنوب، استنادا إلى فهم واضح مؤداه أن صنع السیاسات مسؤولیة وطنیة حصریا.بالد 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الوثیقة القانونیة التي یقوم على أساسها جمهوریة الصین الشعبیةستشكل اتفاقیة التمویل بین - 49

كملحق بهذه المتفاوض بشأنهاالتمویل اتفاقیة نسخة من وترفق .يالمتلق/تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض

.الوثیقة

.من الصندوقتلقي تمویل سلطة فیهابموجب القوانین الساریة مخولةجمهوریة الصین الشعبیةو - 50

وسیاسات وٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة- 51

في الصندوق.ومعاییره راضاإلق

التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 52

ثالثین ملیونًا قرضًا بشروط عادیة تعادل قیمته جمهوریة الصین الشعبیةقـرر: أن یقدم الصندوق إلى 

دة حقوق سحب خاصة) ویخضع ألیة وح00025030وحدة حقوق سحب خاصة (ومائتي وخمسین ألف 

  .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

منحة تعادل قیمتها ستمائة وستین ألف وحدة جمهوریة الصین الشعبیةقرر أیضا: أن یقدم الصندوق إلى 

ضع ألیة شروط وأحكام تكون وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخ000660حقوق سحب خاصة (

  .مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement:

"Hunan Agricultural and Rural Infrastructure 
Improvement Project (HARIIP)"

(Negotiations concluded on 6 September 2012)

Loan Number: _______________

Grant Number: _______________

Project Title: Hunan Agricultural and Rural Infrastructure Improvement 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 and a Grant 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 thirty million two hundred fifty thousand Special Drawing 
Rights (30 250 000 SDR). The amount of the Grant is six hundred sixty thousand Special 
Drawing Rights (660 000 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.
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8. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 June and 
15 December.

9. There shall be two Designated Accounts denominated in US dollars opened and 
maintained by the Department of Finance (DOF) of the Hunan Province in a Bank 
acceptable to the Fund through which respectively the Loan and Grant proceeds shall be 
channelled. DOF shall be responsible for the Designated Accounts. The Borrower shall 
inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Accounts. 

10. The Borrower shall cause the government of Hunan to provide counterpart financing 
for the Project in the amount equivalent to USD 45.6 million.

11. There shall be Project Accounts opened in Banks acceptable to the Fund and 
maintained by each of the County where Project activities will be implemented. For the 
Xiangxi Prefecture, the funds will be channelled from the DOF to the four (4) Counties 
through the Xiangxi Bureau of Finance (BOF). The Provincial Project Management Office 
(PPMO), the Prefecture Project Management Office (Prefecture PMO) of Xiangxi, all 
County Project Management Offices (CPMOs) and Implementing Agencies (IAs) shall 
maintain Implementation Accounts in local currency to receive the proceeds of the 
financing and/or the counterpart funding.

Section C

12. The Lead Project Agency shall be the Department of Agriculture (DOA) of the Hunan 
Province for the overall coordination and supervision of the Project activities. 

13. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement.

Section D

14. The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. In 
addition to supervision missions which shall normally be carried out each six (6) months, 
the Fund shall conduct a mid-term review to be carried out towards the third year of 
Project implementation.

Section E

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

(a) The PPMO and at least one 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 the DOA of the Hunan Province shall have caused the 
PPMO to submit, and the Fund shall have received, an official document 
confirming the availability of adequate counterpart funds for the first Project 
Year;

(c) The Designated Accounts shall have been duly opened and the authorized 
signatories shall have been submitted to the Fund.
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16. 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.

17. 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

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, including ethnic minorities, in the 
following nine (9) Counties of the five (5) Prefectures of the Hunan Province: Linxiang and 
Yueyang of Yueyang Prefecture, Taoyuan of Changde Prefecture, Shaodong of Shaoyang 
Prefecture, Longshan, Guzhang, Luxi and Fenghuang of Xiangxi Prefecture and Jingzhou of 
Huaihua Prefecture (the “Project Area”). Any changes in the Prefectures and/or Counties 
shall be agreed upon by the Borrower and the Fund.

2. Goal.  The goal of the Project is rural development and poverty reduction in the 
Project Area.

3. Objectives.  The specific Project objective is to increase revenues, improve family 
food security, and strengthen the resilience of approximately 182 000 rural households in 
nine (9) Counties, from improved agricultural production and rural infrastructure. By the 
end of Project implementation, the following results will have been achieved: incomes of 
the rural poor in targeted areas increased by approximately 25%, at closing date; and 
approximately 70% of beneficiary households report improved food security as compared 
to the agreed baseline.

4. Components.  The Project shall consist of the following Components: (a) community 
infrastructure improvement, (b) sustainable agricultural development and market access 
support, and (c) Project coordination and management.

Component A - Community infrastructure improvement.  The objective of this 
Component is to strengthen the economic capacities at community level, especially the 
productive and livelihood assets for expanded and improved agricultural production, 
decreased physical isolation and improve integration into the market value chains. The 
Component will be achieved through the following activities:

(a) 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. Under this activity, the following steps will be undertaken: (i) a water 
resources study will be conducted to assess the availability and downstream 
impact of the water sources, (ii) a topographic survey will be performed by 
the Bureau of Water Resources (BOWR), (iii) Water Users Associations 
(WUAs) will be established and registered officially in accordance with 
prevailing laws and regulations, (iv) design of an irrigation scheme to be 
discussed with the WUAs, and (v) implementation of the irrigation scheme.

(b) 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.
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(c) Construction of community facilities of safe water drinking 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 WUAs and beneficiaries in order to 
ensure sustainability.

(d) Upgrading the rural electricity grid in selected Counties.

Component B - Sustainable agricultural development and market access 
support.  The objective of this Component is to strengthen the self-development 
capacities of the rural men and women and improve their income generation 
opportunities by supporting the sustainable development of diversified and adaptive 
agriculture at the levels of production and service support. To this end a modular 
approach will be adopted and the capacity-building of the extension services and the 
Bureau of Agriculture (BOA) tasked with the implementation of the modules, shall be 
enhanced through training.

Module 1: Cash crop/off-farm.  This module aims at increasing and diversifying farmers’ 
income sources in the Project Area through the development of cash crops. Activities 
under this module include the provision of planting materials and inputs and training. 

Module 2: Orchard-poultry integrated farming. This module aims to introduce an optimal 
integrated farming model at smallholder level by combining poultry production with 
short-term and quick returns with the production of fruits and non-timber forest products 
with long-term benefits. Activities under this module include the improvement of poultry 
sheds and provision of chickens, feeding materials, medicines and training.

Module 3: Agro-forestry.  The objective of this module is to sustainably explore the 
income generation potential of diverse economic trees while maintaining a sound balance 
in forestry conservation and protection. The module promotes the introduction of 
improved varieties of economic forest species and the improvement of existing low-yield 
economic forests. Activities under this module include the provision of planting materials, 
fertilizer and other inputs on farm facilities and training. 

Module 4: Support to farmers’ cooperatives.  The aim of this module is to provide support 
to the existing and newly established cooperatives through training, the provision of 
office equipment and essential equipment required for the improvement of production 
and marketing. Activities under this module include: (i) inventory and selection of 
potential cooperatives according to agreed selection criteria, (ii) analysis of the current 
state of cooperative and assistance for the drafting of new internal rules and regulation 
for the running of the cooperative, (iii) training needs assessment of the cooperatives, 
(iv) development of an agreed strategic plan and action plan for the cooperatives.

Module 5: Technical service support.  The objective of this module is to improve the 
grassroots agro-technical services network and enhance the effectiveness of service 
delivery. Module activities include the support to the provision of essential equipment, 
tools and transport means, training and trial and demonstration activities and capacity 
building of the township extension agent. 

Module 6: Root and tuber crops.  The objective of this module is to increase and diversify 
farmers’ income sources through the development of root and tuber crops in Counties 
agreed upon by the Fund and the Borrower. Activities under this module include: 
provision of seeds and fertilizers, irrigation development and training.
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Component C - Project coordination and management.  This Component includes 
the establishment and operations of a PPMO in Changsha, one Prefecture PMO in Jishou 
for the prefecture of Xiangxi, CPMOs in each of the Counties of the Project Area and 
Township PMOs (TPMOs) in each township as appropriate.

II. Implementation Arrangements

A. Organization and Management

1. Lead Project Agency

1.1. The Lead Project Agency shall be the Department of Agriculture (DOA) of the Hunan 
Province for the overall coordination and supervision of the Project. 

2. Project Coordination Group (PCG)

2.1. Establishment and Composition.  A PCG shall be established at the Province level. 
The PCG will be led by the Director General of DOA and shall be composed of 
representatives from local DOA, DOF and the Development and Reform Commission 
(DRC). Key line agencies including the Poverty Alleviation Office (PAO), Department of 
Water Resources (DOWR), Department of Transportation (DOT) and local China Women’s 
Federations may be invited to participate as appropriate.

2.2. Responsibilities.  The PCG shall provide overall guidance and coordination for 
Project implementation. Its responsibilities shall include: (i) overall supervision of PMOs’ 
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, and 
(iv) coordination of IAs in Project implementation and reporting.

3. Project Leading Groups (PLGs)

3.1. Establishment.  PLGs shall be established at the Xiangxi Prefecture and County 
levels respectively by the Prefecture and by each County where the Project will be 
implemented.

3.2. Composition.  Each PLG will be led by a senior official of government of the same 
level and composed of representatives from local BOF, DRC and key line agencies 
including the BOA, PAO, BOWR, Bureau of Transportation (BOT) and local China Women’s 
Federations.

3.3. Responsibilities.  PLGs shall provide overall guidance and coordination for Project 
implementation at their respective levels. Their responsibilities shall include: (i) overall 
supervision of PMOs’ operations, (ii) coordination of counterpart funds for carrying out 
the Project, (iii) review and approval of Project AWPBs and reports, and (iv) coordination 
of IAs in Project implementation and reporting. 

4. Provincial Project Management Office (PPMO)

4.1. Establishment.  A PPMO shall be established by the government of Hunan in 
Changsha. The PPMO shall be located within the DOA.

4.2. Composition.  The PPMO shall be composed of at least the following key positions: a 
director, a deputy director, an accountant, a Monitoring and Evaluation (M&E)/planning 
officer, a knowledge management and gender coordinator. Qualified staff shall be 
selected according to the Borrower’s applicable procedures.
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4.3. Responsibilities.  The PPMO shall be responsible for coordinating Project 
implementation across the Counties of the Project Area. Its responsibilities shall 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 IAs, (v) consolidation of Statements of Expenditures (SOEs), financial statements, 
and the preparation of Withdrawal Applications (WAs), (vi) procurement under the 
Project, and (vii) Project reporting.

5. Prefecture Project Management Office (Prefecture PMO)

5.1. Establishment.  A Prefecture PMO shall be established in Jishou by the government 
of Xiangxi Prefecture to oversee Project activities in the four (4) Counties under its 
jurisdiction, namely Longshan, Guzhang, Luxi and Fenghuang.

5.2. Composition.  The Prefecture PMO shall be composed of at least the following key 
positions: a coordinator, a deputy coordinator, an accountant, a M&E/planning officer, 
and a knowledge management and gender coordinator. Qualified staff shall be selected 
according to the Borrower’s applicable procedures.

5.3. Responsibilities.  Under the coordination of the PPMO, the Prefecture PMO shall be 
responsible for performing overarching functions of planning, coordination and 
monitoring Project implementation at Prefecture level, with the operations being 
substantially decentralised to the CPMOs. Its responsibilities shall include: 
(i) coordination of AWPBs submitted by the four (4) Counties, (ii) monitoring and 
supervision of Project implementation, (iii) provision of appropriate training to CPMOs in 
terms of Project implementation, (iv) preparation of SOEs, financial statements and claim 
documents, and (v) Project reporting.

6. County Project Management Offices (CPMOs)

6.1. Establishment.  CPMOs shall be established in each County of the Project Area 
through an official document from the government. The CPMOs shall be located within 
the BOAs.

6.2. Composition.  The CPMOs shall be composed of at least the following key positions: 
a director, a deputy director, an accountant, a M&E/planning officer, and a knowledge 
management and gender coordinator. Qualified staff shall be selected according to the 
Borrower’s applicable procedures.

6.3. Responsibilities.  The CPMOs shall be responsible for coordinating Project 
implementation at County level. Their responsibilities shall 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, TPMOs and VIGs in terms of Project 
implementation, (v) preparation of SOEs, financial statements and claim documents, 
(vi) organising of Project procurement, and (vii) Project reporting.

7. Township Project Management Offices (TPMOs)

7.1. Establishment.  Where appropriate, TPMOs shall be established by the township 
governments through an official document from the government, in each township of the 
Project Area utilising the existing local government facilities.

7.2. Composition.  The local government shall assign qualified staff to the TPMOs.
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7.3. 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 shall 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, and (vii) facilitate the liaison with target villages.

8. Village Implementing Groups (VIGs)

8.1. Establishment.  A VIG shall be established by the local authorities with the support 
of the CPMOs in each selected administrative village.

8.2. Composition.  The VIG will be chaired by the Head of the village committee and 
shall include all farmer representatives, women and other representatives of the poor 
and vulnerable target populations. 

8.3. Responsibilities.  The responsibilities of the VIGs shall 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, 
and (v) organising the operation and maintenance of community infrastructure built by 
the Project.

B. Implementation of Components

9. Component A - Community infrastructure improvement

9.1. The activities under this Component shall be implemented by the BOWRs for the 
improvement of irrigation facilities as well as the Bureau of Health and the construction 
of community facilities of safe drinking water supply, the BOTs for the implementation of 
the village road activities and the Bureau of State Electricity Grid for grid updating. At 
village level, the VIGs will also be involved in the supervision and implementation of 
Project 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 groups for Project works and to report to CPMO 
on the progress and results of implementation.

9.2. Bureaux of State Grid (BOSGs) shall be responsible for the implementation of the 
grid network. The responsibilities of the BOSGs shall include the identification of eligible 
villages in accordance with agreed criteria, the design of the works by site, the 
implementation for the grid upgrading, the operation and maintenance of the Project 
works and reporting to CPMO on the progress and results of implementation.

10. Component B - Sustainable agricultural development and market access support

10.1. The BOAs shall be responsible for the implementation of the modules. The 
responsibilities of the BOAs shall include: the identification of eligible townships, villages 
ad cooperatives in accordance with agreed selection criteria, the identification of target 
households together with VIGs, the 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.
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10.2. The County Bureaux of State Forestry Administration (BOSFAs) will be responsible 
for the detailed planning, implementation and monitoring of the agro-forestry module 
under the coordination of the CPMOs and the implementation of the modules of support 
to farmers’ cooperatives and technical service support if the agro-forestry module leads 
to increasing demands by farmers’ cooperatives. The BOSFAs shall be responsible for the 
identification of eligible villages and household in accordance with agreed selection 
criteria together with VIGs, the adjustment of the modules to fit local conditions with 
given criteria, technical support, facilitation of the establishment of beneficiary groups by 
trade and linking them with relevant farmers’ cooperatives, facilitation of the formation of 
beneficiary group or farmers’ cooperatives, reporting to CPMO on the progress and 
results of implementation.

10.3. The BOWRs shall be responsible for the implementation of the development of 
irrigation schemes and drinking water supply facilities as well as their maintenance under 
the coordination of the CPMOs. Smaller maintenance work shall be carried out by the 
Village Committees and the WUAs. The responsibilities of the BOWRs shall include the 
identification of eligible villages in accordance with agreed selection criteria, the 
facilitation of the formation of interest groups for the operation and maintenance of 
Project works, design of the works by site, the organization of the construction of the 
infrastructure and reporting to CPMO on the progress and results of implementation.

10.4. The BOTs shall be responsible for the implementation of the development and 
maintenance of the village roads under the coordination of the CPMOs. The 
responsibilities of the BOTs shall include the identification of eligible villages in 
accordance with agreed selection criteria, the facilitation of the formation of interest 
groups for the operation and maintenance of Project works, design of the works by site, 
the organization of the construction of the infrastructure and reporting to CPMO on the 
progress and results of implementation.

C. Project Implementation Manual

11. Preparation.  The PPMO shall prepare a draft PIM. The draft PIM shall include, 
among other things:

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

(b) Criteria for the performance appraisal of the Project professional staff;

(c) Targeting and selection criteria for participating townships, villages, 
cooperatives and other beneficiaries;

(d) Project operational, financial procedures and procurement procedures, 
including participatory planning, implementation and monitoring procedures;

(e) M&E system and procedures including the Results and Impact Management 
System (RIMS); and 

(f) Implementation modalities for all modules.

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

Category Loan Amount 
Allocated 

(expressed in SDR)

Grant Amount 
Allocated 

(expressed in SDR)

Percentage of total 
expenditures

I. Civil works 18 260 000 51% of total cost

II. Vehicles 190 000 100% net of taxes

III. Equipment & 
Materials

650 000 100% net of taxes

IV. (a) Training, 
Workshops, 
Technical 
assistance & 
Studies

1 720 000 100% net of taxes

(b) Training, 
Workshops, 
Technical 
assistance & 
Studies -
GRANT

210 000 100% net of taxes

V. (a) Agricultural 
materials

6 420 000 55% of total costs

(b) Agricultural 
materials -
Module 6

390 000 100% net of taxes

Unallocated 3 010 000 60 000

TOTAL 30 250 000 660 000

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

“Category IV(a) Training, Workshops, Technical assistance & Studies” means 
eligible expenditures for training, workshops, technical assistance and studies 
except for those covered under Category IV(b).
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“Category IV(b) Training, Workshops, Technical assistance & Studies -
GRANT” means eligible expenditures under Category IV(b) related to the 
training of beneficiaries under Module 6, trainings and/or dissemination under 
Module 3 described under Component B and eligible expenditures of the RIMs 
& Innovation for the Provincial and Xiangxi Prefecture PMOs under 
Component C.

“Category V(a) Agricultural materials” means all eligible expenditures for 
agricultural materials and inputs except those covered under Category V(b).

“Category V(b) Agricultural materials – Module 6” means eligible expenditures 
for agricultural inputs under Module 6 of Component B.

2. Retroactive Financing.  Withdrawals not exceeding in the aggregate the equivalent 
of SDR 650 000 to pre-finance activities may be made from the Loan Account in respect 
of expenditures for: essential items of equipment and materials, start-up training and 
workshops, technical assistance and studies under Category III, Category IV(a) and 
agricultural materials excluding vehicles under Category II, incurred as from 
2 December 2011. Such expenditures may be considered Eligible Expenditures for all 
purposes of this Agreement.
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Logical framework

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions

GOAL

Rural development and poverty reduction in 
targeted areas of Hunan Province achieved.

Incomes of the rural poor in the targeted 
areas increased by 25%, at project closing.

-Government’s policies;
-Donors’ reports.

OBJECTIVES

Increased incomes, improve food security, & 

strengthened resilience for 182,000 rural 

households from diversified agricultural 

production in 9 project counties is achieved.

-35% of HHs with improved asset ownership 
index compared to baseline (RIMS); 
-15% drop in child malnutrition prevalence
compared to baseline, by gender (RIMS);
-70% of HHs reporting improved food 
security as compared to baseline.

-RIMS and benchmark 
surveys;
-Impact assessments. 

-Continued government support for 
poverty reduction, agricultural 
development and agro-food production;
-Increased income of households leads
to improving HH assets and reduction in 
child malnutrition.

OUTCOME BY COMPONENT (gender disaggregated)

Preparatory phase

Staff at county, prefecture, township & village 

levels equipped to supervise and manage the 

implementation of the project. 

-PLGs, PMOs, VIGs, & WUAs, plus other 
O&M committees duly established & trained;
-Relevant project staff at all levels trained;
-VIGs trained in well-being ranking.

-Field investigations;
-Progress reports.

-Continued community commitment and 
ownership; 
-PMOs commitment assured at all levels

Component A: Community infrastructure 

improvement: 

Improve living and production conditions for 

rural men and women, by developing 

community infrastructure, including irrigation 

facilities, village roads, drinking water supply 

facilities and rural electricity grid upgrading

-174,000 HHs benefit from improved 
community infrastructure;
-45% of HHs report increased productivity 
resulting from improved irrigation & 50% of 
HHs report improved access to markets;
-90% of the village infrastructure O&M 
committees (including WUAs and drinking 
water users’ groups) operational after 5 
years, and have introduced user fee-based 
maintenance mechanisms;
-Drinking water: 83,000 persons report 
access to 104 improved drinking water 
supply systems; 90% of the project 
supported systems operational after 5 years; 
& 21,000 villagers trained in schemes O&M;
-Electric grids: 11 rural electricity grid 
stations upgraded, benefitting 8,800 persons.
-Irrigation: 865 km of canals lined; 179 
ponds built; 86,000 villagers trained on 

-RIMS and benchmark 
surveys;
-Project M&E reports;
-Agricultural census data
-Sector development reports
-Field visits to villages

-Continued government investment in the
development of rural infrastructure;
-VCs are capable in organizing 
maintenance of community infrastructure;
-VIGs play an important role in carrying 
out the well-being ranking and the 
supervision of the implementation of the 
rural infrastructure, thereby creating 
ownership and commitment with the 
villagers.
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions
irrigation O&M; 75% of the villages with 
investments in irrigation have an operational 
WUA; 
-Village roads: 370 km of village roads 
paved; 250 km earth roads improved.

Component B: Sustainable agricultural 

development and market access support

Increased household incomes through 

improved access to services, improved 

technologies and techniques, markets, and 

value chains.

-103,000 HHs benefit from project support for 
sustainable agricultural development and 
market access support, of whom 50% are 
women;
-75% of farmers trained adopt recommended 
technologies, by sector; 75% of HHs report 
increased incomes; 75% of supported farmer 
cooperatives are operational after 5 years;
-50% of members report increased 
proportion of products marketed through 
cooperatives, by gender; and
-75% of project-supported technical 
extension stations operational after 5 years.

-RIMS & benchmark surveys;
-Project M&E reports;
-Sector reports.
-Field visits

-Recommended technologies are 
effective in increasing production;
-Farmers adopt new technologies;
-Service function of cooperatives 
recognized by farmers.
-Government continues to support the 
reform of farmer-centred extension 
service system.

Component C: 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 financing proceeds disbursed

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

-PMOs have good coordination and 
management capacity and function well; 
-PLGs function adequately.


