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 المشروعخريطة منطقة 

 
 

 
المستخدمة كطريقة عرض المكاد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عف أم رأم تاف مف جانب الصندكؽ  التسمياتإف 

 .فيما يتعلؽ بترسيـ الحدكد أك التخـك أك السلطات المختصة بيا
 الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعيةالمصدر: 

 الصين
 مشروع التحسين الزراعي والريفي في يونان

 الصندكؽ رئيستقرير 
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 الشعبية الصينجميورية 

 التحسين الزراعي والريفي في يونانمشروع 

 التمويلموجز 

 الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية المؤسسة الُمباِدرة:

 جميكرية الصيف الشعبية المقترض:

 كزارة المالية الوكالة المنفذة:

 مليكف دكالر أمريت: 94 مجموع تكمفة المشروع:

 46.70مليكف كحدة حقكؽ سحب خاصة )بما يعادؿ  41.56 قيمة القرض الذي يقدمو الصندوق:
 مليكف دكالر أمريت: تقريبان(

سنكات، كيتحّمؿ  5سنة، بما ف: ذلؾ فترة سماح مدتيا  18 شروط القرض الذي يقدمو الصندوق:
سعر فائدة يعادؿ سعر الفائدة المرجع: السنكم تما يحّدده 

 الصندكؽ تؿ ستة أشير

 تقريبا مليكف دكالر أمريت: 47.30 مساىمة المقترض:

 الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية المؤسسة المكمفة بالتقدير:

 إلشراؼ الصندكؽ المباشر يخضع المؤسسة المتعاونة:
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 الموافقةبتوصية 

المقترح تقديمو إلى جميكرية الصيف الشعبية  بالقرضالمجلس التنفيذم مدعك إلى المكافقة على التكصية الخاصة 
 61على النحك الكارد ف: الفقرة  ،ف: يكناف :الريفالزراع: ك تحسيف المف أجؿ مشركع 

تقديمو إلى جميورية الصين الشعبية من أجل مشروع التحسين مقترح  قرض
 الريفي في يونانو الزراعي 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر - ألف
. منذ بداية اإلصالحات الطمكحة الت: أجرتيا الصيف ف: نياية السبعينيات مف القرف أداء االقتصاد الكمي -1

نمكان اقتصاديان غير  (2010مليار نسمة )عاـ  1.34 بحكال: الماض:، شيد ستاف الصيف المقدر عددىـ
، سجلت الصيف نمكان حقيقيان ف: الناتج المحل: 2007 عاـ اصلة حتىمسبكؽ. فعلى مدار عشر سنكات متك 

، بلغت الزيادة ف: الناتج 2010ك 2009كف: عام:  .ف: المائة ف: السنة 10بلغ ما يقرب مف اإلجمال: 
بعض . كتشير 2008ف: المائة على الرغـ مف األزمة المالية العالمية ف: عاـ  9المحل: اإلجمال: حكال: 

. 3122ف: المائة عاـ  :كمع ذلؾ فقد بلغ  الناتج المحل: اإلجمال: سكؼ يتباطأ،إلى أف نمك التقديرات 
كمع ىذه التنمية  .3123للنصؼ األكؿ مف عاـ  ف: المائة 8.9كحسب بعض التكقعات األكلية، تاف بحدكد 

 381االقتصادية السريعة كتراجع معدؿ النمك الستان:، ارتفع نصيب الفرد مف الناتج المحل: اإلجمال: مف 
تما  .دكالر أمريت: 5 611 ، بما يعادؿ حكال:2010عاـ صين: يكاف  :3 811إلى  1978عاـ  يكاف صين:

دت الزراعة حصتيا، ف: األغلب لصالح حدث تحكؿ تبير ف: تتكيف الناتج المحل: اإلجمال:، حيث فق
إلى  1990عاـ  يكاف صين: 686الصناعة كالخدمات. كارتفع متكسط دخؿ الفرد بالنسبة لستاف الريؼ مف 

األنشطة خارج  الت: تدرىاكيعكد ىذا النمك ف: جزء تبير منو إلى األجكر  .2011عاـ  يكاف صين: 6 :2:
 المزرعة.

 1980ف: المائة عاـ  80مف  إجمال: الستاففض نصيب ستاف الريؼ مف . انخالزراعة والتنمية الريفية -1
ف: المائة مف إجمال: التكظيؼ ف: الصيف ف: المناطؽ  40. كيتـ حكال: 2011ف: المائة عاـ  50إلى 

مجمكع المساحة المزركعة  بلغك كتربية الحيكانات كالصيد. الريفية، بشتؿ أساس: ف: الزراعة كالحراجة 
مف  ف: المائة 49 منيا ،ىتتار للفرد بشتؿ عاـ 0.1، أم حكال: 2011ىتتار ف: عاـ  الييفم 110حكال: 

مف إجمال: األراض: الصالحة  نسبة األراض: المزركعة بمحاصيؿ غذائية كتراجعت. فعليا األراض: المركية
الزيادات الت: . كتـ تعكيض ىذا التراجع باألتثر ربحية التنكيع لصالح المحاصيؿ النقدية بسبب للزراعة

عاـ  ان تيلكغرام 319تحققت ف: العائد، مما أدل إلى زيادة  ف: حصة الفرد مف إنتاج األغذية بشتؿ عاـ مف 
. كصاحب ذلؾ تراجع ثابت ف: استيالؾ الفرد مف الحبكب ف: 2011عاـ تيلكغراما  426إلى  1978



 EB 2012/107/R.19/Rev.1 

3 

ؽ باألمف الغذائ: على نحك متسؽ. المناطؽ الحضرية؛ مما يعن: أف البلد استطاعت تحقيؽ ىدفيا المتعل
تما شيدت تربية الماشية كاألحياء المائية تطكران سريعان ف: نفس الفترة. كبشتؿ عاـ، ارتفع إنتاج اللحـك مف 

 5، ف: حيف زادت المنتجات السمتية مف 2010عاـ  ا/للفردتيلكغرام :6إلى  1978/للفرد عاـ اتتيلكغرام 9
 غراـ.تيلك  51لفرد إلى ل/اتتيلكغرام

يعترؼ العالـ على نطاؽ كاسع بما حققتو الصيف مف إنجازات رائعة للحد مف الفقر منذ . الحد من الفقر -3
اقتصادىا الريف: على مدل الثالثيف عاما الماضية. إذ أدت المشارتة الكاسعة ف: نمك اقتصادم  اصالح

برنامج كطن: جيد التمكيؿ للحد مف الفقر إلى ىذه النتيجة المثيرة لإلعجاب. كف:  تدفعو اإلصالحات زائد
 3 411للفرد الكاحد إلى  صين: يكاف 2 385، رفعت الحتكمة خط الفقر مف 3122نكفمبر/تشريف الثان: 

كيمثؿ ذلؾ انتشارا للفقر مليكف شخص.  239يقارب حكال:  الفقراءيكاف صين:، مما جعؿ تعداد الستاف 
ف: المائة. كمع ذلؾ، فقد تجاكزت الصيف بالفعؿ اليدؼ اإلنمائ: األكؿ لأللفية الرام: إلى  24بحدكد 

 .3126ك 1::2 :تخفيض عدد الستاف الذيف يقؿ دخليـ عف دكالر كاحد ف: اليـك إلى النصؼ بيف عام

ر، ال بيف األقاليـ كمع ذلؾ، ىنالؾ دالئؿ مثيرة للقلؽ عف اتساع التفاكت ف: الدخكؿ كعف مستكيات الفق -4
انخفاض ف: معدؿ الحد مف فقط، إنما أيضا بيف المناطؽ الريفية كالحضرية كبيف الجنسيف. كقد تاف ىنالؾ 

. كىنالؾ نسبة متزايدة مما تبقى مف الستاف الريفييف الفقراء متمرتزيف ف: الفقر تأنيثالفقر كزيادة ف: 
عيش فييا على تصة ف: المناطؽ الجبلية النائية الت: محافظة يكناف، كخاالمناطؽ الغربية، بما ف: ذلؾ 

غير لمكارد كالظركؼ با الغالب األقليات اإلثنية. كيعد الحد مف الفقر ف: ىذه المناطؽ الذم يقترف بالفقر
 أمران محفكفا بتحديات تبيرة. المكاتية

مف تميؿ األسر الفقيرة إلى أف تستمد نصيبا أتبر  إذالفقر ف: الصيف ظاىرة ريفية بشتؿ أساس:.  يبقى -5
تكاتر  . كأىـ أسباب الفقر:مقارنة مع األسر الريفية بكجو عاـ مف الزراعة الت: تتسـ بتدن: اإلنتاجية دخليا

؛ كرداءتياتغير المناخ؛ كبعد البنية األساسية كالمرافؽ  بصكرة متزايدة عفكقكع التكارث الطبيعية، كالناجمة 
لى إصكؿ ك ية تكافر المكارد الطبيعية كقاعدة األصكؿ؛ كنقص الميارات؛ كمحدكدية إمتانية الكمحدكد

جزءا ال يتجزأ مف  نتيجة لذلؾأصبحت  كىجرة العمالة الت: ،األسكاؽك المدخالت كاألصكؿ اإلنتاجية 
اجريف الذيف كجدكا استراتيجيات التتيؼ الت: تلجأ إلييا األسر الريفية. فقد بلغ عدد العماؿ الريفييف المي

ف: المائة مف  20، كىك رقـ يمثؿ أتثر قليال مف 2010مليكف نسمة ف: عاـ  153عمال خارج قراىـ حكال: 
ف:  65ف: المائة مف قكة العمؿ الريفية. كيشتؿ الرجاؿ حكالى  35كأتثر مف  ،ستاف الريؼلالحال: مجمكع ال

 84العمالة الريفية. كيقع حكالى  تأنيثاـ المتنام: لزيادة المائة مف العماؿ المياجريف، مما يؤتد االتجاه الع
عاما، مما يسلط الضكء على مخاطر فقداف  40عاما ك 16ف: المائة مف المياجريف ف: شرائح عمرية بيف 

 .المتعلمة األتثر نشاطان التنمية الزراعية لمتكف العمالة 

 ف: المائة 94أتثر مف . ك ، كالك، كفييت ناـنماراميعلى الحدكد مع ف: غرب الصيف تقع محافظة يكناف  -6
مليكف  49جبلية، ف: حيف أف األراض: الزراعية الجيدة نادرة. كيصؿ عدد الستاف اإلجمال: إلى  يا أراض  من

مف الستاف ريفييف، كى:  ف: المائة 81مف األقليات اإلثنية. كما زاؿ حكال:  ف: المائة 41 شخص، منيـ
كيكناف كاحدة مف أفقر المحافظات ف:  .ف: المائة 61الكطن: الذم يبلغ  نسبة أعلى بتثير مف الكسط:

مما يجعليا أتثر فقرا مف أية  زاؿ ثلثا مقاطعاتيا مصنفا كطنيا على أنيا مدقعة الفقر الصيف، حيث ما
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كالريف: ف: يكناف بعض ىذه  للتحسيف الزراع:محافظة أخرل ف: البالد. كسيغط: المشركع المقترح 
كمف فرص تحسيف سبؿ  الت: تحد فييا البنى األساسية الريفية غير المالئمة مف تعزيز اإلنتاجية المقاطعات

  الرزؽ.

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية  - باء
 المستند إلى النتائج

( إلى 3126-3122الثانية عشرة للتنمية االقتصادية كاالجتماعية ف: الصيف ) الكطنية تدعك الخطة الخمسية -7
النمك االقتصادم كالتنمية االجتماعية  اللحاؽ برتببتحقيؽ النمك المنسؽ مف أجؿ السماح للمناطؽ الفقيرة 

 لتزاـالبالحاجة ل( 3131-3122للتنمية الريفية كالحد مف الفقر الريف: )الصيف . كيقر برنامج ف: البالد
، كمناطؽ الحدكد، كمناطؽ األقليات العرقية كالقكاعد الثكرية السابقة، األفقرالغربية  كخاصة ف: المحافظات

كمعظميا كاقع ف: المناطؽ النائية كالجبلية. كيتمثؿ مقصد الحتكمة ف: إطار المسعييف ف: الحد مف الفقر 
، كتعزيز الخدمات التسكيقية كالمالية المقدمة ، كاتباع الزراعة الخضراءالبنى األساسيةعف طريؽ تحسيف 

األنشطة االقتصادية  كتنميةللفقراء، كتشجيع أصحاب المبادرات مف القطاع الخاص كمنظمات المزارعيف، 
 .المضبكطةخارج المزرعة كدعـ اليجرة 

،  3126-3122 لفترةليتماشى برنامج الصندكؽ للفرص االستراتيجية الُقْطرية المستند إلى النتائج للصيف،  -8
تتمثؿ األىداؼ االستراتيجية الثالثة للبرنامج ف:: )أ( ك تماشيا تاما مع الخطة الخمسية كبرنامج الفقر الريف:. 

المناطؽ المستيدفة لألصكؿ الطبيعية كاالقتصادية  ف: الستاف الريفييف الفقراءتحقيؽ االستدامة ف: استخداـ 
ت االستشارية المحسنة، ف: إطار التغير المستمر ف: أحكاؿ البيئة اإلنتاجية المعززة، كالتتنكلكجيا كالخدما

إلى  الكصكؿكمنظماتيـ مف االستفادة مف تحسيف  الستاف الريفييف الفقراءكأكضاع األسكاؽ؛ )ب( تمتيف 
الخدمات المالية مف أجؿ زيادة تكليد الدخؿ كتعزيز الصمكد أماـ المخاطر؛ )ج( االستفادة مف ك األسكاؽ 

دارة المعرفة ف: تكفير فرص لتقاسـ المعرفة المكلدة عف طريؽ االبتتار  بلدافتعزيز التعاكف بيف  الجنكب كا 
 كتكسيع نطاؽ الممارسات السليمة ف: التنمية الريفية.

ف: إطار برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى  للصندكؽلتدخؿ الثالث يعتبر ىذا المشركع  اك  -9
باألصكؿ اإلنتاجية الستاف الريفييف الفقراء تزكيد كسيتـ مف خاللو بذؿ الجيكد لتحقيؽ ما يل:: النتائج. 

يف الكصكؿ عف طريؽ تحسيف سالسؿ القيمة المضافة كتحس التجاريةالزراعة  تنميةكالمرافؽ المجتمعية؛  
كبما يتماشى مع الدكر  .كتعزيز المؤسسات الزراعية المحليةالمزارعيف؛  تنمية رابطاتعـ دإلى األسكاؽ؛ 

التحفيزم للصندكؽ، سكؼ تتخذ ىذه الجيكد شتؿ النماذج الناجحة الت: يمتف أف تكسع نطاقيا الحتكمة 
ستراتيجيات فعالة كابتتارية لتكسيع كجيات أخرل. كسكؼ يزيد ىذا المشركع مف القيمة مف خالؿ تطكير ا

النطاؽ. كسكؼ يضمف االتساؽ بيف األنشطة الرامية إلى الحد مف الفقر كتحسيف األمف الغذائ: كزيادة 
 .الدخكؿ الريفية

الت: تلؾ الحتكمية ك  ركابط مع التدخالتالىذا المشركع  :يرس. سكؼ المشروعات التكميمية الروابط مع -11
تقاسـ ك  يةالزدكاجااالتساؽ كتجنب تعزيز التتامؿ كتعظيـ ل ف: منطقة المشركع تدعميا الجيات المانحة

؛ 3117الذم تـ الشركع بو عاـ  "إعمار الريؼ الجديد" كمف أتثر ىذه المشركعات أىمية: برنامجالخبرات. 



 EB 2012/107/R.19/Rev.1 

5 

الذم استيؿ ف: أكاخر عاـ  (3131-3122)مخطط الحد مف الفقر كالتنمية ف: المناطؽ الريفية مف الصيف ك 
 كتقليص، كالذم ييدؼ إلى ربط التنمية ف: المناطؽ الريفية كالحضرية لتحسيف سبؿ العيش الريفية 3122

 :311صالح خدمات اإلرشاد الزراع: القطرية الذم استيؿ عاـ إل كاالستعراض العمل:؛ الفجكة بيف الدخكؿ
 لزراع: كيحسف محطات اإلرشاد ف: البلدات.كالذم يدخؿ النيج التشارتية ف: نظاـ اإلرشاد ا

يتماشى تصميـ البرنامج بشتؿ تامؿ مع األىداؼ . البرنامج القطري في الصندوق ضمنالتكامل  -11
االعتبار اإلنجازات  بعيفأخذ االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج، كىك ي

كعلى كجو الصندكؽ،  ت المستتملة أك الجارية الت: يساندىاالمشركعا بمكجبكالدركس المستفادة 
التخطيط التشارت:، ك العملية كتكسيع النطاؽ،  كاالستعراضاتبنيج الكحدات فيما يتعلؽ  ،الخصكص

طار تعميـ التمايز بيف الجنسيف، ك االستيداؼ، ك  ضافة إلى ذلؾ الرصد كالتقييـ، كا  دارة التنفيذ كتنسيقو. كا  كا 
اإلنتاج ك ركع النيج االبتتارية الرامية إلى: التنمية المتسقة كالمتكازنة للبنى األساسية الريفية؛ يتحرل ىذا المش

ضافة القيمة؛  مساىمات المستفيديف ف: ك االستيداؼ الشامؿ كالمستند إلى المجتمع المحل:؛ ك الزراع: كا 
نخراط ف: عمليات المف اتشغيؿ كصيانة البنى األساسية لضماف االستدامة كتمتيف الستاف الفقراء كالنساء 

دراج أنشطة المشركع ضمف االستراتيجية الريفية للحتكمة كتمكيؿ سالسؿ القيمة. اتخاذ القرارات؛  كا 

 وصف المشروع -ثانيا 

 عة المستيدفةمنطقة المشروع والمجمو  -ألف 
أما المقاطعات  فقيرة،تمقاطعات  كطنيا . خمس منيا معلنةيكنافسكؼ ينفذ المشركع ف: تسع مقاطعات مف  -11

كاحدة مف ىذه المقاطعات ى: مقاطعة حدكدية تعيش فييا فييا الفقر.  األخرل فتتسـ بجيكب تبيرة يسكد
قرية إدارية تضـ ما  959كبلدة صغيرة  91ثنية، تحدىا ميانمار. كأما المقاطعات التسع فتدير إأقليات 
بلدة،  56الثمانيف، سكؼ يغط: المشركع  ت. كمف بيف البلدا3121مليكف نسمة بتاريخ  3.75 مجمكعو

الفقر الشديد فييا، كبسبب تكنيا قرل نائية، حيث معدؿ الدخؿ  انتشارة تـ اختيارىا بسبب يقرية إدار  365ك
مف الستاف المستيدفيف ىـ  ف: المائة 96األسرم فييا أقؿ بتثير مف المعدؿ اإلجمال: ف: الصيف. كحكال: 

مف الفقراء كالضعفاء. كف: القرل المستيدفة سيتـ إشراؾ جميع األسر ف: أنشطة المشركع مع إيالء األكلكية 
ف:  75ف الفقراء النشطيف اقتصاديا كلألقليات اإلثنية كالنساء. كتمثؿ األقليات اإلثنية كسطيا حكال: للستا
أسرة )أم ما يعادؿ  2:5 211ف يفيد حكال: أمف مقاطعات المشركع. كيتكقع للمشركع باإلجماؿ  المائة
 شخص(. 2 118 411

القابلة للزراعة محدكدة للغاية، كال تتجاكز  جكيزك، حيث األراض:-اليضبة الجبلية يكنافيقع المشركع ف:  -13
كيصؿ نصيب اليضابية.  :ضاالسفكح الجبلية المنحدرة كاألر ىتتار للفرد الكاحد بسبب  1.2ما كسطيو 

ف:  51-41مف إجمال: دخؿ األسر، منيا حكال:  ف: المائة 91-61نتاج المحصكل: كالحيكان: حكال: اإل
مف اإلنتاج الحيكان:. كفيما يتعلؽ بنسبة المحاصيؿ النقدية  : المائةف 51-31كمف إنتاج المحاصيؿ  المائة

مف إجمال: المناطؽ المزركعة ف:  ف: المائة 36-31إلى محاصيؿ األغذية، يخصص ما مجمكعو 
األراض: المنخفضة للمحاصيؿ النقدية )كى: أساسا الخضار( كما تبقى منيا للمحاصيؿ الغذائية األساسية، 

إلنتاج المحاصيؿ النقدية،  ف: المائة 26-21ب. كف: المناطؽ الجبلية، يخصص حكال: كى: أساسا الحبك 
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مف إجمال:  ف: المائة 41األراض: المركية المنتجة، في: أقؿ مف سية. أما للمحاصيؿ الغذائية األسا :كالباق
، كعف المائةف:  49تقؿ عف الكسط: ف: المحافظة البالغ المنطقة المزركعة ف: مقاطعات المشركع كالت: 

 الينابيعجفاؼ مف . كقد تضررت ىذه المنطقة بأجمليا بصكرة شديدة ف: المائة :5الكسط: الكطن: البالغ 
 المتترر الناجـ عف تغير المناخ على مدل السنكات األربع أك الخمس الماضية.

 اليدف اإلنمائي لممشروع -باء 

 ف: حيف يتمثؿيكناف.  مف محافظةلمناطؽ المستيدفة التنمية الريفية كالحد مف الفقر ف: اىدؼ المشركع ىك  -14
أسرة  2:5 111كتعزيز الصمكد كتحسيف مكطف  :األمف الغذائ كتعزيزؿ ك ف: زيادة الدخ المخصكصىدفو 

فقيرة مف خالؿ التنمية المتتاملة كالمتسقة للبنى األساسية الريفية كاإلنتاج الزراع: كتنمية سالسؿ القيمة 
 .كالكصكؿ إلى األسكاؽ

 المكونات/النتائج -جيم 

تعزيز اإلنتاجية الزراعية؛ ك سيف البنية األساسية المجتمعية؛ : تحى: مف أربعة متكنات مشركعاليتألؼ  -15
دارة كتك  تنمية سالسؿ القيمةك   نسيؽ المشركع.تحسيف الكصكؿ إلى األسكاؽ؛ كا 

سيؤدم تحسيف البنى األساسية المجتمعية إلى تحسيف الظركؼ  .تحسين البنية األساسية المجتمعية -16
( إعادة أقرية طبيعية )مقارنة بالقرل اإلدارية( مف خالؿ: ) 521المعيشية الريفية كالبيئة المجتمعية ف: 

 الصرؼحفر مف المرافؽ ) اكنظـ إمدادات مياه الشرب كالتصحاح كغيرى إعمار كتطكير الطرقات القركية
معالجة النفايات، إلخ(؛ )ب( إنشاء كبناء قدرة مجمكعات صيانة البنى األساسية لضماف  الصح: كخزانات

استدامة المرافؽ الت: يشيدىا المشركع، تذلؾ فإنو سيحسف أيضا مف الكصكؿ إلى األسكاؽ للمنتجات 
 . ةالزراعية المنتجة محليا، كسيحسف مف ظركؼ إمدادات المدخالت مف خالؿ جيكد تنمية سالسؿ القيم

كمتتب المكارد المائية ف:  ،ستتألؼ الكتاالت المنفذة ليذه األنشطة مف متتب النقؿ بالنسبة للطرقات القركية -17
ف: المقاطعات، كمتاتب اإلعمار الجديدة ف: كمتتب الصحة كنظاـ إمدادات المياه القركية  ،المقاطعات

كستتضمف ادة النظـ اإليتكلكجية. التصحاح، كمتتب الحراجة ف: المقاطعات الستع تحسيفالريؼ ألنشطة 
، كمجمكعات مستخدم: المياه للطرقات القركية مجمكعات صيانة البنى األساسية المنشأة  صيانةمجمكعات 

 لنظـ إمدادات المياه، كمجمكعات الصيانة القركية للتصحاح كغيره مف المرافؽ.

األمف الغذائ: للمزارعيف كزيادة دخكؿ األسر مف خالؿ تحسيف على رتز يس ذمال تعزيز اإلنتاجية الزراعية -18
تحسيف البنى لالدعـ  : )أ(اإلنتاجية المحصكلية كالحيكانية على مستكل المزرعة، كسيرتز ىذا المتكف على

 1كحدة نمطية 39نظاما للرم كالصرؼ كمزرعة كاحدة لتربية األسماؾ؛ )ب(  29األساسية ف: المزارع على 
مف خالؿ إنتاج أصناؼ عالية المردكد تمت أقلمتيا مع األنماط المحصكلية  اصيؿ السنكيةإلنتاج المح

كحدة نمطية لإلنتاج الحيكان:، ككحدة نمطية كاحدة لإلنتاج السمت:  32كتحسيف تتنكلكجيات الزراعة؛ )ج( 
كتكفير  ستخداـ سالالت حيكانية محسنة كظركؼ تغذية محسنة مترافقة مع تدريب مالت: الحيكاناتبا

                                                   
1
ية: ى: مجمكعة صغيرة النطاؽ مف األنشطة المتداخلة اليادفة إلى تحقيؽ ىدؼ محدد يمتف تنفيذه بصكرة مستقلة عف طالكحدة النم  

 غيرىا مف الكحدات النمكذجية، كمف ثـ تترارىا.
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كحدة نمطية لبناء  79( ق)كحدة نمطية لتعزيز خدمات اإلرشاد الزراع:،  41الخدمات البيطرية؛ )د( 
 القدرات المجتمعية.

سيقـك متتب المكارد المائية ف: المقاطعات بتنفيذ المتكف الفرع: لتحسيف البنى األساسية ف: المزارع بحيث  -19
ؤكلة عف تنفيذ الكحدات النمطية لإلنتاج الحيكان: تتكف متاتب إدارة المشركع ف: المقاطعات مس

متاتب الحراجة ف: ك تب الزراعة ف: المقاطعات كمحطات اإلرشاد الزراع: اقدـ متتكالمحصكل:، كس
 ىـ ف: البلدات التدريب التقن: كالخدمات اإلرشادية للمزارعيف.ؤ تالك ك المقاطعات 

الذم سيرفع دخكؿ األسر الريفية الفقيرة مف خالؿ  تنمية سالسل القيمة وتحسين الوصول إلى األسواق -11
منتجات النخب لنظـ زراعة األقليات اإلثنية الت: يمتف ليا أف ربطيا باألسكاؽ المربحة. كسيتـ الترتيز على 

 الستاف األصلييف. كتتألؼ السلع كسالسؿ القيمة ذات األكلكية مما يل:: كحضارةتعزز مف التنكع البيكلكج: 
كحرؼ  أنسجة؛ )د( أصيلة حيكاناتنباتات طبية صينية؛ )ج( نقدية سنكية كمعمرة؛ )ب( )أ( محاصيؿ 

يدكية. كسكؼ ينشئ المشركع كيعزز نماذج األعماؿ الت: تشرؾ المزارعيف بترتيبات أتثر استقرارا كتنجـ 
مدخالت كقد تتضمف العقكد تكفير ال مة.يسالسؿ القطكؿ عنيا منافع متبادلة، مع الجيات الفاعلة على 

كالمساعدة التقنية كالتفاكض على أسعار كتميات منتجات المزارع. كقد تتألؼ األطراؼ المتعاقدة مف أسر 
زراعية إفرادية أك مف تعاكنيات مف جية، كتجار كاختصاص: بيع بالجملة، أك شرتات تصنيع زراعية أك 

الكحدات النمطية اإلنتاجية مارتات مف جية أخرل. كسكؼ يدعـ المشركع على كجو الخصكص: )أ(  سكبر
تنمية سالسؿ القيمة؛ )د( التنسيؽ لمحاصيؿ كمنتجات مستيدفة؛ )ب( تطكير تعاكنيات المزارعيف؛ )ج( 
 على مستكل المحافظة كمستكل الكالية؛ )ىػ( إيجاد نظاـ لمعلكمات السكؽ.

سيتكف المتتب الكطن:  ف: حيف ،سيتـ تنفيذ نماذج اإلنتاج بنفس الطريقة تما كردت ف: المتكف السابؽ  -11
 للزراعة مسؤكال عف تنفيذ أنشطة تنمية التعاكنيات كسالسؿ القيمة بدعـ مف مكصل: الخدمات

عداد كسيسيـ األخير ف:  ،بما ف: ذلؾ القطاع الخاص ،المتخصصيف المساعدة ف: إجراء دراسات السكؽ كا 
: محدد، كأنشطة التجييز كالتخزيف. خطط األعماؿ، أك تكفير المساعدة التقنية بإنتاج محصكل: أك حيكان

مشترتة بتكفير التتامؿ كتعزيز  بصكرة China Mobile Limitedكستقـك دائرة الزراعة ف: المحافظة ك
 خدمات الربط كمعلكمات السكؽ المكجكدة.

 كالت: تنطكم على إيجاد ىيتلية إدارية كتنسيقية فعالة ف: متاتب إدارة المشركع ،إدارة المشروع وتنسيقو -11
قرية للمساعدة كالبلدة. كسكؼ يتـ إنشاء مجمكعات تنفيذ قركية ف: تؿ  مقاطعةعلى مستكل المحافظة كال

 على تنسيؽ كتنفيذ أنشطة المشركع فييا.

 تنفيذ المشروع -ثالثا 

 النيج -ألف 
الصندكؽ ف: الصيف. كسكؼ  لمشركعاتالممارسات الناجحة  مكاءمةينطكم نيج  تنفيذ ىذا المشركع على  -13

كالرصد التخطيط كالتنسيؽ  عف كالبلدة مسؤكلة مقاطعةعلى مستكل المحافظة كالتب إدارة المشركع امت تكفت
التنفيذ الت: ستضمف التنسيؽ مع األنشطة الحتكمية. كسكؼ كتاالت ب منكطاكسكؼ يظؿ التنفيذ  كاإلبالغ.
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تخطيط التشارت: كالتنفيذ كالرصد يتـ إنشاء مجمكعة تنفيذ قركية ف: تؿ قرية لضماف االستيداؼ المالئـ كال
بيف األنشطة  تآزركاستدامة تشغيؿ كصيانة مخرجات المشركع. كسكؼ يرتز تنفيذ المشركع على ال

كالمتكنات كيستند إلى خطط العمؿ كالميزانيات السنكية المطكرة مف خالؿ نيج تشارتية. كسكؼ تنطكم 
 تشارت: مف خالؿ تحليؿالمؤىلة اطعات كالبلدات تحديد المق استراتيجية استيداؼ المشركع على ما يل::

عطاء؛ تصميـال خالؿللفقر   كالضعيفة، كاستيداؼ تشارت: لألنشطة المجتمعيةاألكلكية للمجمكعات الفقيرة  كا 
 ة مف الفكائد.فقير الذم سيتـ جمعو مع االستيداؼ المرتز لألنشطة اإلنتاجية لضماف استفادة األسر ال

 اإلطار التنظيمي -باء 

كبحتـ تكنيا الممثلة المفكضة مف قبؿ المقترض، فسكؼ تتلقى للصندكؽ.  النظيرة القطريةى:  وزارة المالية -14
حصائؿ قرض الصندكؽ ليذا المشركع كتحكليا إلى دائرة المالية ف: محافظة يكناف كالت: ستمررىا الحقا 

  ة المالية.ائر ا اإلشرافية مف خالؿ دإلى مقاطعات المشركع. كسكؼ تقـك كزارة المالية باالضطالع بمسؤكلياتي

ى: حتكمة محافظة يكناف مف خالؿ مجمكعة قيادة المشركع ف: المحافظة  الوكاالت الرائدة لممشروع -15
 . للتنسيؽ كاإلشراؼ اإلجمال: على أنشطة المشركع

كالبلدية على مستكل المحافظة ة ف: المشركع يمجمكعات القيادالأنشئت  .ة في المشروعيمجموعات القيادال -16
كالمقاطعة، مف قبؿ المحافظة كالبلدية كالمقاطعات حيث سينفذ المشركع. كسيقكد تال منيا مسؤكؿ رفيع 
المستكل مف الحتكمة على نفس المستكل، كتتألؼ مف ممثليف مف الدكائر كالمتاتب كالمؤسسات ذات الصلة 

تنسيؽ اإلجمالييف لتنفيذ المشركع على تما ىك مالئـ. كستكفر ىذه المجمكعات القيادية الدعـ للقيادة كال
مستكياتيا ذات الصلة. كتتضمف مسؤكلياتيا الرئيسية اإلشراؼ العاـ على عمليات المشركع كأدائو؛ كتنسيؽ 
األمكاؿ النظيرة كاستعراض خطط العمؿ كالميزانيات السنكية كالتقارير المرحلة كالمالية كالمكافقة علييا؛ 

 .كتنسيؽ الكتاالت المنفذة

دارة مكارداللذاف سيتكناف مسؤكليف ب المالية تدائرة المالية ومك -17  كضماف هعف تشغيؿ حسابات المشركع كا 
عداد ل الفعاؿ تدفؽال  . المؤىلة على الفكرنفقات ، كتسديد الطلبات السحبمكارد المشركع كاستخداميا، كا 

على مستكل  توكمتاتب إلدار سكؼ ينشئ المشركع متتبا إلدارتو ف: المحافظة، مكاتب إدارة المشروع.  -18
، كحينما يتكف ذلؾ مالئما متاتب لإلدارة ف: البلدات المقاطعة ف: المقاطعات التسع الت: يغطييا المشركع

تعتبر ىذه المتاتب ىياتؿ مترسة ضمف متاتب دائرة الزراعة ك ف: تؿ مف البلدات ف: منطقة المشركع. 
يتـ اتباع كسكؼ  .الجديد للريؼ ف: مقاطعة مانغش:كمتاتب التخفيؼ مف كطأة الفقر، كمتتب اإلعمار 

ف: المقاطعات لضماف االستدامة، مع قياـ متاتب إدارة المشركع بصكرة تبيرة كتفكيضيا لعمليات المرتزية ال
كسكؼ تتكف . كاإلبالغلتخطيط كالتنسيؽ كالرصد متتب إدارة المشركع ف: المحافظة بالمياـ الشاملة ل

. أما متاتب إدارة المشركع مستكل المقاطعة على: المقاطعات مسؤكلة عف التنفيذ متاتب إدارة المشركع ف
ف: البلدات فسكؼ تدعـ متاتب المشركع ف: المقاطعات كالكتاالت المنفذة كتشرؼ على مجمكعات التنفيذ 

 لرصد كالتقييـ.لبيانات ال كتجمعالتنفيذ القركية، خطط القركية كتحدد القرل المؤىلة كتستعرض 
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دارة المعرفة - مجي  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 

الصندكؽ ف: الصيف  الت: يمكلياىذا المشركع الممارسة المتبعة حاليا ف: المشاريع  يتبع. سكؼ التخطيط -19
ة للتخطيط. كسكؼ يتكف العامؿ المحرؾ ف: امف حيث االعتماد على خطط العمؿ كالميزانيات السنكية تأد

كسكؼ تشترؾ ف: إعدادىا مجمكعات التنفيذ  ،كالميزانيات السنكية ىك الطلب كالمشارتةإعداد خطط العمؿ 
القركية كالكتاالت المنفذة. كسكؼ تكرد كصفا لما تحقؽ مف تقدـ ف: الجانبيف المال: كالمادم كأنشطة 

يذ. كسكؼ كجدكال نصؼ سنكم للتنف ،المشركع المقررة كخطة التكريد لثمانية عشر شيرا  قادمة على األقؿ
يتكلى متتب إدارة المشركع على مستكل المحافظة تكحيد بيانات خطط العمؿ كالميزانيات السنكية كعرضيا 

 استيالؿعلى الصندكؽ للمكافقة. كسكؼ تعرض على الصندكؽ أكؿ خطة عمؿ كميزانية سنكية قبؿ 
ع على مستكل اإلقليـ عرض المشركع. كاعتبارا مف السنة الثانية فصاعدا، سكؼ يتكلى متتب إدارة المشرك 
أتتكبر/تشريف األكؿ مف تؿ  31خطط العمؿ كالميزانيات السنكية المكحدة على الصندكؽ للتعليؽ علييا قبؿ 

 عاـ.

، كىك متكافؽ مع نظاـ لرصد كالتقييـ ف: الصيفل الصندكؽ . سكؼ يطبؽ ىذا المشرع إطارالرصد والتقييم -31
لمسؤكلية العامة عف الرصد كالتقييـ كتقاسـ الدركس المستفادة مع تؿ الصندكؽ. أما ا ف:إدارة النتائج كاألثر 

أصحاب المصلحة فسكؼ تكتؿ إلى أخصائ: الرصد كالتقييـ ف: متاتب إدارة المشركع على مستكل تؿ مف 
استعراضات منتظمة للرصد . كسكؼ تشمؿ كظائؼ الرصد كالتقييـ الرئيسية ما يل:: كالمقاطعة المحافظة
كفير الدعـ التقن: كالدعـ الخارج: المستمر ف: مجاؿ إعداد التقارير كتدريب مكظف: الرصد تك  ؛كالتقييـ

كالتقييـ. كسكؼ تستخدـ نتائج الرصد كالتقييـ ف: تكجيو عملية إعداد خطط العمؿ كالميزانيات السنكية التالية 
دخاؿ تعديالت على اإلطار المنطق:.  كا 

دارة المعرفة -31 جية إدارة المعرفة ف: المشركع على الخبرات المتتسبة مف مشركعات . ستبن: استراتيالتعمم وا 
بمسؤكلية رصد  المحافظة كالمقاطعاتإدارة المشركع على مستكل  متاتبنيض تسك الصندكؽ ف: الصيف. 

 عمؿ دكرية لنشرىا ألغراض تكسيع النطاؽ. حلقاتالدركس المستفادة كتكثيقيا كتنظيـ 

 والتسيير اإلدارة المالية والتوريد - دال

. تعتبر ممارسات إعداد التقارير المالية كاألساليب المحاسبية المتبعة حاليا لدل دائرة المالية اإلدارة المالية -31
مصرؼ يتكف مقبكال لدل  ف: ان خاص ان يكناف مقبكلة لدل الصندكؽ. كسكؼ تفتح دائرة المالية حساببمحافظة 

يتـ تمرير تؿ التمكيؿ الذم يقدمو الصندكؽ. كسيتـ إيداع مبلغ متفؽ س الحساب ىذاالصندكؽ، كمف خالؿ 
األشير الستة األكلى، ف: ىذا الحساب متى دخلت  مدلعليو، مساك تقريبا للنفقات المستكفية للشركط على 

 النفاذ كاستكفيت شركط الصرؼ منيا. حيزاتفاقية التمكيؿ 

 بالكثائؽتنفذ عف طريؽ طلبات سحب مشفكعة  كسكؼ يعقب ذلؾ تجديدات لمكارد ىذا الحساب الخاص -33
، كذلؾ بما يتماشى مع إجراءات الصندكؽ. كسكؼ تفتح حسابات باسـ المشركع مقكمة باليكاف الداعمة

مقبكلة لدل الصندكؽ كتتكلى إمساتيا متاتب إدارة المشركع على مستكل المحافظة  مصارؼالصين: ف: 
تب إدارة المشركع على مستكل المقاطعة. كسكؼ يتدفؽ معظـ كدكائر المالية على مستكل المقاطعة كمتا

 حسابات المشركع إلى الكتاالت المتعددة كمكفرم الخدمات كالمستخدميف. عبر التمكيؿ مف الحساب الخاص
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. سكؼ يتبع ف: التكريد الالـز للمشركع اإلجراءات الكطنية عندما تتكف متسقة مع المبادئ التكجييية التوريد -34
السلع كاألشغاؿ المدنية كخدمات االستشارات الممكلة  تجميعالصندكؽ. كسيجرم قدر اإلمتاف  للتكريد ف:

مف الصندكؽ ف: حـز تبيرة مف أجؿ الكصكؿ بعمليات العطاءات التنافسية إلى المستكل األمثؿ. كسيجرم 
بات. كتشمؿ تكثيؽ عمليات التكريد مف أجؿ االستعراض الالحؽ مف قبؿ الصندكؽ كألغراض مراجعة الحسا

السلع المقرر تكريدىا المرتبات كالمعدات كاألثاث. كسيجرم تكريد المرتبات مف خالؿ عطاءات تنافسية 
. كيجكز تنفيذ األشغاؿ المدنية بأم التسكؽ المحل:، أما البنكد األخرل فسيجرم تكريدىا عف طريؽ كطنية

الدراسات فسكؼ يجرم تنفيذىا عف طريؽ مف الطريقتيف. أما الخدمات التقنية كالتدريب كحلقات العمؿ ك 
المشتريات المحلية. كيجكز أف تسرم مشارتة المجتمعات المحلية ف: التكريد على بعض الكحدات أك 

 األنشطة.

مف الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية كالمبادئ  9مف المادة  4-: البند. تمشيا مع مراجعة الحسابات -35
، سكؼ تتكلى متاتب مراجعة الحسابات على مستكل تؿ مف ف: الصندكؽ يية لمراجعة الحساباتالتكجي

المحافظة كالمقاطعة، كى: المتاتب الت: تعمؿ تأجيزة مستقلة بمتاتب الحتكمة المشار إلييا، مراجعة 
كالقكائـ المالية المكحدة كتصدر  اإلنفاؽحسابات المشركع. كسكؼ تتكلى ىذه المتاتب استعراض تؿ تشكؼ 

أف مدل استيفاء تلؾ القكائـ المالية للشركط. كسكؼ تتكلى ىذه المتاتب أيضا استعراض مدل تقريرا بش
. كسكؼ يتلؼ الصندكؽ مراجع: حسابات مستقليف مف أجؿ النظيرةتفاءة تدفؽ مكارد الصندكؽ كاألطراؼ 

العامة، مف الشركط  4-21 للبندمراجعة حسابات المشركع ك/أك إجراء عمليات تفتيش كاستفسارات كفقا 
 كذلؾ للتحقؽ مف التقيد بالمعايير المتعارؼ علييا.

 اإلشراف - ىاء

تيسيرا لتنفيذ المشركع كتفالة تحقيؽ أىدافو، سكؼ يضطلع الصندكؽ كالحتكمة باستعراضات منتظمة.  -36
كسكؼ تتكلى بعثات اإلشراؼ المكفدة سنكيا مف الصندكؽ، كذلؾ باالشتراؾ مع الحتكمة قدر اإلمتاف، 

لتمايز بيف الجنسيف؛ االستيداؼ كتعميـ اك ؛ القانكنيةالمظاىر ك ؛ تقدـ التنفيذ كاألداءاستعراض ما يل:: 
دارة المعرفة كاالبتتار؛ ك المخاطر كالفرص؛ ك النتائج كاألثر؛ ك  االستدامة. كسترتز بعثة اإلشراؼ األكلى ك ا 

، بما ف: ذلؾ ترتيبات التنفيذ، كاالستيداؼ المؤسسية ؿكقضايا االستيالعلى االلتزاـ باستراتيجيات المشركع 
كالتقييـ، كاإلدارة المالية. كسكؼ تضـ تلؾ البعثة رئيسا كمدل مالءمة التكريد، كعمؿ نظاـ الرصد 

للفريؽ/خبيرا ف: الشؤكف المؤسسية، كميندسا ريفيا، كميندسا زراعيا، كخبيرا ف: شؤكف التعاكنيات كالتسكيؽ 
 كمتخصصا ف: علـ االجتماع.

 تكاليف المشروع وتمويمو وفوائده -رابعا 

 تكاليف المشروع -ألف 
مليكف  94 بمبلغ خمس سنكات، بما ف: ذلؾ الطكارئ السعرية، على مدلالمشركع قدر مجمكع تتاليؼ ي -37

مليكف دكالر  5.43مليكف دكالر أمريت: ك 4.22كالسعرية  المادية ارئك تبلغ الطك (. 1دكالر أمريت: )الجدكؿ 
مباشرة مف تتاليؼ المشركع على التكال:. كيبلغ مقدار الضرائب ال ف: المائة 6ك 5 أم ما يعادؿأمريت:، 
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ف: المائة مف مجمكع تتاليؼ  3.7مليكف دكالر أمريت: أك  3.5كغير المباشرة كاجبة التطبيؽ حكال: 
 ف: المائة على التكال:. 8كف: المائة  4:كتقدر تتاليؼ االستثمار كالتتاليؼ المتتررة بحكال: المشركع. 

  1الجدكؿ 
 المكون كاليف المشروع بحسبقديرات تت
النسبة  )بمالييف الدكالرات األمريتية( (الصين: بمالييف اليكاف) 

المئكية مف 
النقد 
 األجنب:

النسبة المئكية 
مف مجمكع 
التتاليؼ 
 األساسية

 المجمكع أجنب: محل: المجمكع أجنب: محل: 

 33 -  27.77 0.01 27.77 174.97 0.04 174.93 المجتمعية البنية األساسية -1

 38 -  32.01 0.01 32.00 201.67 0.05 201.62 تعزيز اإلنتاجية الزراعية -2

تنمية سالسؿ القيمة  -3
 كتحسيف الكصكؿ إلى األسكاؽ

99.59 0.17 99.75 15.81 0.03 15.83  - 19 

 10 3  8.73 0.26 8.48 55.02 1.62 53.40 إدارة كتنسيؽ المشركع -4

 100 -  84.35 0.30 84.05 531.41 1.87 529.54 مجموع التكاليف األساسية

 5 -  4.22 0.01 4.20 26.57 0.09 26.48 الطكارئ المادية

 6 -  5.43 0.01 5.42 34.21 0.06 34.15 الطكارئ السعرية

 111 -  94.00 0.32 93.68 592.20 2.03 590.17 إجمالي تكاليف المشروع

 

 تمويل المشروع -باء 

سيشترؾ الصندكؽ مع ك (. 2)الجدكؿ  1.01 إلى 2 تعادؿ يمكؿ المشركع الصندكؽ كالحتكمة، بنسبة تقريبية -38
الحتكمة ف: تمكيؿ تتاليؼ االستثمار ف: المشركع )شامالن ذلؾ تؿ تتاليؼ الكحدات النمطية، كتكريد 

كسيمكؿ الصندكؽ حلقات العمؿ، كتقديـ التدريب كالمساعدة التقنية. كسكؼ  السيارات، كالمعدات، كالمكاد(
ف: حيف سيسيـ المستفيدكف بالعمؿ لتشغيؿ كصيانة البنى  ،ررةتتكلى الحتكمة تمكيؿ تؿ التتاليؼ المتت

 .األساسية
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 2الجدكؿ 
 المكونات بحسب الممول -التمويل التقديري لممشروع 

 (ةمريتياأل اتدكالر ال بمالييف)

النقد  المجمكع الصندكؽ الحتكمة 
 األجنب:

 عملة محلية
)باستثناء 
 الضرائب(

الرسـك 
 % غالمبل % غالمبل % غالمبل  كالضرائب

 1.53 29.45 0.01 33.0 30.99 51.4 15.91 48.6 15.07 المجتمعية البنية األساسية -1
 1.16 34.48 0.01 37.9 35.65 49.9 17.78 50.1 17.87 تعزيز اإلنتاجية الزراعية -2

تنمية سالسؿ القيمة  -3
 كتحسيف الكصكؿ إلى األسكاؽ

8.72 49.6 8.87 50.4 17.59 18.7 0.03 17.52 0.04 

 0.75 8.74 0.28 10.4 9.77 42.4 4.14 57.6 5.63 إدارة كتنسيؽ المشركع -4

 3.50 90.18 0.32 100.0 94.00 49.7 46.70 50.3 47.30 إجمالي تكاليف المشروع

 

 تحميل موجز لمفوائد والجوانب االقتصادية - جيم

تترأسيا  أسر على األقؿ نصفياكضعيفة، فقيرة ريفية أسرة  2:5 211 حكال: فيدستتس. المستفيدون والفوائد -39
 كسكؼ تزيد الفكائد المباشرة مف المشركع مف العكائد كاألمف الغذائ: المتأت: مف إنتاج إضاف: .النساء

ىتتار مف المحاصيؿ النقدية كالفكاتو  21 111، أم على حكال: مترم طف 66 111سنكم، يتجاكز 
ؾ. كسكؼ يتـ تحقيؽ ىذه الزيادات مف خالؿ تكسيع نطاؽ كالخضر زائد تميات تبيرة مف اللحـك كاألسما

محاصيؿ النخبة كالمحاصيؿ النقدية كتحسيف الرم كالبنى األساسية للنقؿ كتحسيف الكصكؿ إلى المعلكمات 
إضافة إلى ذلؾ سكؼ  كاألسكاؽ، كتكفير ظركؼ أفضؿ للتدريب كاإلرشاد كتعزيز فعالية الخدمات التقنية.

ف: منطقة المشركع اقتصاديا كاجتماعيا. كتتضمف الفكائد اإلثنية ريفيات كاألقليات يتـ تمتيف النساء ال
تحسيف البنى األساسية المجتمعية كالتصحاح األخرل تحسيف الظركؼ المعيشية كالظركؼ الصحية بسبب 

مدادات مياه الشر   .بكا 

خط األساس. ل بالنسبةف: المائة  25. يقدر معدؿ العائد الداخل: التل: بما يصؿ إلى التحميل االقتصادي -41
 120ف: المائة، ما مقداره  8، بعد تطبيؽ سعر خصـ يبلغ الفكائد لصاف: تدفؽ الحاليةكيبلغ صاف: القيمة 

 10مليكف يكاف صين:. كيشير تحليؿ الحساسية إلى أف حدكث زيادة نسبتيا  745مليكف دكالر أمريت: أك 
ف: المائة؛ كحدكث  24ف: المائة ف: تتاليؼ المشركع مف شأنو أف يخفض معدؿ العائد الداخل: إلى حكال: 

أف ف: المائة مف شأنو  20ف: المائة مقترنا بانخفاض ف: فكائد المشركع نسبتو  20تجاكز ف: التتلفة نسبتو 
إلى تأثير تبير على ف يعام لمدة حدكث تأخريؤدم ف: المائة؛ بينما  17معدؿ العائد الداخل: إلى  يخفض

نسبيا ف: مكاجية التغيرات )انظر  متيفكيشير ىذا إلى أف المشركع  الداخل:.االقتصادم معدؿ العائد 
 (.3الجدكؿ 
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 3الجدكؿ 
 تقدير تحليؿ الحساسية

 التصكر 
معدؿ العائد 

 االقتصادم الداخل:
 )النسبة المئكية(

 الحالية القيمةصاف: 
 )بمالييف الدكالرات األمريتية( 

 119.73 25.3 الحالة األساسية
 113.55 23.6 ف: المائة 10الزيادة ف: التتاليؼ بنسبة 

 107.38 22 ف: المائة 20الزيادة ف: التتاليؼ بنسبة 

 0 8 ف: المائة 194الزيادة ف: التتاليؼ بنسبة 

 100.92 23.2 ف: المائة 10انخفاض الفكائد بنسبة 

 82.11 20.9 ف: المائة 20انخفاض الفكائد بنسبة 

 0 8 ف: المائة 63.6انخفاض الفكائد بنسبة 

 567.81 20.4 ف: المائة 10ف: المائة مع زيادة التتاليؼ بنسبة  10انخفاض الفكائد بنسبة 

 404.00 16.7 ف: المائة 20ف: المائة مع زيادة التتاليؼ بنسبة  20انخفاض الفكائد بنسبة 

 608.36 25.3 تأخر استيالؿ المشركع لمدة عاميف
 

 االستدامة - دال

تصنؼ االستدامة اإلجمالية للمشركع تصنيفا جيدا إذا أخذنا بعيف االعتبار العديد مف عكامؿ النجاح  -41
الرئيسية للحد مف الفقر كالت:  الجيكد المستمرة كالمتزايدة لبرامج الحتكمة: المتأصلة ف: المشركع، كى:

حقيقة أف ك  ،الحتكمات المحليةاالندماج التامؿ لمتاتب إدارة المشركع ضمف ىياتؿ ك سيرفدىا ىذا البرنامج؛ 
، كالملتية العالية للمجتمعات للصندكؽالسلطات ف: المحافظة قد اتتسبت خبرة ف: تنفيذ مشركع سابؽ 

إضافة إلى ذلؾ، تتضمف االستراتيجيات كنيج االستدامة المكجكدة  .المحلية ألنشطة المشركع كبناه األساسية
( سكؼ يتـ تسليـ جميع األعماؿ المدنية إلى الحتكمة المحلية أك المجتمعات أف: تصميـ المشركع ما يل:: )

يتكقع للجيكد الرامية إلييا أف تؤدم إلى إنشاء كتعزيز مجمكعات المحلية ألغراض التشغيؿ كالصيانة، كالت: 
 ممايقدر المزارعكف تقديرا عاليا الكحدات النمطية لتنمية المحاصيؿ كاإلنتاج الحيكان:، )ب(  ؛التنفيذ القركية

يضمف تكسيع نطاقيا؛ )ج( سكؼ تعمؿ التعاكنيات المدعكمة بمكجب شركط السكؽ كتأخذ خدماتيا مف 
لقطاع الخاص؛ )د( سكؼ يتكف ، كستعمؿ بشراتة مع العامليف مف امف القطاع العاـالمكجكديف العامليف 

 التنفيذ مرنا يتبنى نيج الكحدات النمطية. 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا - ىاء

ستراتيجيات مع سياسات كا أنشطتوتتماشى ك يستند تصميـ المشركع إلى مطالب المستفيديف المحتمليف.  -41
كبالتال:، فإف المخاطر الرئيسية الت: يمتف أف يكاجييا المشركع ة للحد مف الفقر كالتنمية الريفية. الحتكم

تتعلؽ بالتغير السريع لظركؼ السكؽ الخاصة بمنتجات المزارعيف كالبيئة االقتصادية األكسع، كعمليات 
التنفيذ المكجية نحك النتائج، كاآلثار المحتملة لتغير المناخ. كسكؼ يتـ التخفيؼ مف ىذه المخاطر إلى حد 

مف خالؿ نيج الكحدات النمطية كطبيعة المشركع الت: يقكدىا الطلب، كالت: تضمف إدخاؿ التعديالت  تبير
الحتكمة سكؼ تتدخؿ كمؤسسات برامج  للتطرؽ للمشاتؿ كتبن: ممارسات ذتية بيئيا. تذلؾ فإف ةالمستمر 
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مان ف: رصد المخاطر المشركع دكران ىا تنفيذ. كستلعب متاتب ما تحدثعند المحتملةالمخاطر  مفتخفيؼ لل
 .تيديدا لنجاح المشركع كتضمف أف يتـ التطرؽ بصكرة مالئمة لتلؾ المخاطر الت: تشتؿ

 االعتبارات المؤسسية -خامسا 

 االمتثال لسياسات الصندوق -ألف 
الت:  بيف الجنسيف التمايزاستراتيجيات تعميـ  كبخاصة ،يتماشى تصميـ المشركع مع سياسات الصندكؽ -43

كالترتيز على الفقر، كخاصة  ،كتمتيف المرأة الصندكؽ بشأف المساكاة بيف الجنسيف ةلسياس ثاؿصممت لالمت
 أمايتماشى مع سياسة االستيداؼ ف: الصندكؽ؛ بما ، المستيدفةمعايير اختيار القرل كاألسر فيما يتعلؽ ب

كؽ؛ كاستراتيجية التسيير ف: الصند ةسياسلتنسجـ مع  فقد صممتالنيج التشارتية ف: تخطيط المشركع 
المناخ  ذات الصلة بتغيرتحليؿ المخاطر  تـكقد  بيذا الشأف. مع سياسة الصندكؽ المتفقةتكسيع النطاؽ 

؛ ف: الصندكؽ تغير المناخمتماشية مع استراتيجية  فلتتك السلبية  مف آثارىاتخفيؼ كاإلجراءات المتخذة لل
جراءات ةالمحتمل ةالسلبي ةالبيئي اآلثارتحليؿ  تذلؾ فقد تـ لتتفؽ مع سياسة الصندكؽ بشأف منيا تخفيؼ ال كا 

 إدارة المكارد الطبيعية كالبيئة.

 المواءمة والتنسيق -باء 

-2011الثانية عشرة للتنمية االقتصادية كاالجتماعية للفترة  الخمسيةالكطنية يتكاءـ ىذا المشركع مع الخطة  -44

يتسؽ تؿ مف البرنامج ك . 3131-3122فقر الريف: للفترة كالبرنامج العشرم للتنمية الريفية كالحد مف ال 2015
. كسكؼ يسيـ ىذا المشركع ف: إنجاح 3126-3122لصندكؽ للفترة لكالخطة مع اإلطار االستراتيج: 

المساع: الت: تبذليا الحتكمة مف أجؿ الحد مف الفقر الريف: كالتركيج للتنمية الزراعية. كسكؼ تتبع ف: 
كاإلجراءات المالية المحلية عندما تتكف متماشية مع اإلجراءات المتبعة ف: المشركع إجراءات التكريد 

 .كالمحافظة المقاطعاتالصندكؽ، إضافة إلى استخداـ كحدات التنفيذ القائمة ضمف حتكمات 

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم 

المشركعات الت: نفذىا الصندكؽ ستبن: استراتيجية إدارة المعرفة ف: المشركع على الخبرات المتتسبة مف  -45
عمؿ دكرية  حلقاتنظـ تضطلع متاتب إدارة المشركع بمسؤكلية رصد الدركس كتكثيقيا، كستف: الصيف. كس

لنشر أفضؿ الممارسات كاالبتتارات ألغراض تكسيع النطاؽ. كسكؼ يجرم دمج  الخطط الرامية إلى تكسيع 
نطاؽ ىذه التجارب ضمف خطط العمؿ كالميزانيات السنكية للمشركع. أما شرتاء التنمية )كىـ الحتكمة 

ى كاالبتتارات ضمف خططيـ ( فسكؼ يشجعيـ المشركع على دمج تكسيع نطاؽ الممارسات الفضلكآخركف
اإلنمائية. كسكؼ تدرس طمكحات شرتاء المشركع فيما يتعلؽ باالبتتارات بشتؿ منتظـ كيعاد تقييميا دكريا. 

 .لالبتتار مكارد المحليةالاألكلكية لتحديد كتعبئة  كستعطى
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 االنخراط في السياسات -دال 

كرية مع مؤسسات مختارة مف أجؿ تحديد سيسعى الصندكؽ، ف: إطار ىذا المشركع، إلى بناء أطر تشا -46
المكضكعات الميمة كاإلجراءات االستشارية على مستكل السياسات ألغراض البحث كالدراسة. كتتمثؿ 

)أ( التركيج لمنتجات النخبة الت: تنتجيا نظـ الزراعة القضايا الرئيسية الكاجب النظر فييا فيما يل:: 
يا أف تعزز التنكع البيكلكج: كحضارة الستاف األصلييف؛ )ب( دعـ الخاصة باألقليات العرقية كالت: مف شأن

النخراط على قدـ المساكاة مع جيات فاعلة أخرل ف: سالسؿ القيمة؛ )ج( لمجمكعات تعاكنيات المزارعيف 
كسكؼ يكفر الصندكؽ  تشغيؿ كصيانة البنى الريفية؛ )د( إدارة المكارد الطبيعية ضمف سياؽ تغير المناخ.

 لمناقشة كيتيح منتديات ليا مع فيـ كاضح مؤداه أف صنع السياسات مسؤكلية كطنية حصريا.مدخالت ل
 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا 

بيف جميكرية الصيف الشعبية كالصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية الكثيقة المشركع ستشتؿ اتفاقية تمكيؿ  -47
نسخة مف اتفاقية التمكيؿ  كترفؽالتمكيؿ المقترح إلى المقترض. القانكنية الت: يقـك على أساسيا تقديـ 

 .تملحؽ بيذه الكثيقة المتفاكض بشأنيا

كجميكرية الصيف الشعبية مخكلة بمكجب القكانيف السارية فييا سلطة تلق: تمكيؿ مف الصندكؽ الدكل:  -48
 للتنمية الزراعية.

ن: مقتنع بأف التمكيؿ المقترح يتفؽ كأحتاـ اتفاقية إ -49 نشاء الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية كسياسات كا 
 اإلقراض كمعاييره ف: الصندكؽ.

 

 التوصية -سابعا 

 أكص: بأف يكافؽ المجلس التنفيذم على التمكيؿ المقترح بمكجب القرار التال:: -51

ثالثيف مليكنا أف يقدـ الصندكؽ إلى جميكرية الصيف الشعبية قرضا بشركط عادية تعادؿ قيمتو : قرر
على أف كحدة حقكؽ سحب خاصة(  41 561 111) كأربعمائة كخمسيف ألؼ كحدة حقكؽ سحب خاصة

 .الكثيقة يخضع ألية شركط كأحتاـ أخرل تتكف مطابقة على نحك أساس: للشركط كاألحتاـ الكاردة ف: ىذه

 
 تانايك نكانزم

 رئيس الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Yunnan Agricultural and Rural Improvement Project 
(YARIP)" 

(Negotiations concluded on 6 December 2012) 

Loan Number: ____________ 

 
Project Title: Yunnan Agricultural and Rural 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. 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 thirty million four hundred and fifty thousand Special 
Drawing Rights (30 450 000 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 June and 
15 December. 

9. There shall be a Designated Account denominated in US dollars opened and 
maintained by the Department of Finance (DOF) of the Yunnan Province in a Bank 
acceptable to the Fund through which the loan proceeds shall be channelled. DOF shall 
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be responsible for the Designated Account. The Borrower shall inform the Fund of the 
officials authorized to operate the Designated Account. 
10. The Borrower shall cause the Government of Yunnan to provide counterpart 
financing for the Project in the amount equivalent to USD 47.3 million including all 

recurrent costs. 
 
11. The Provincial Project Management Office (PPMO), County BOFs, all County Project 
Management Offices (CPMOs), Township Project Management Offices (TPMOs) and 
Implementing Agencies (IAs) shall maintain Project Accounts in local currency in Banks 
acceptable to IFAD to receive the proceeds of the financing and/or the counterpart 
funding. 
 
Section C 

12. The Lead Project Agency shall be the Government of the Yunnan Province through 
the Provincial Project Leading Group (PLG) 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 every 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 Lead Project Agency 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 Account shall have been duly opened and the authorized 
signatories shall have been submitted to the Fund. 

 
16. The following are designated as additional conditions for suspension: 

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 
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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 Yunnan Province: Fuyuan, Shizong, Zhanyi, Gongshan, 
Fugong, Lushui, Lanping, Xinping and Mangshi (the “Project Area”). Any changes in the 
counties, the selection and changes of townships 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 194 100 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.  In addition to the management and coordination, the Project shall 
consist of the following components: (a) community infrastructure improvement, 
(b) agricultural productivity enhancement, (c) value chain development and improved 
market access. 
 
Component A - Community Infrastructure Improvement 
 
The objective of this component is to improve rural living conditions and community 
environment, as well as 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) Rehabilitation and development of village roads. The goal of this intervention 

is to improve the access of the rural poor to markets, information and 
technical services through the construction of village roads and rehabilitation 
of existing earthen roads in selected counties; 

(b) Water Supply Systems. The goal of this intervention is to improve the access 
of the rural poor to the sources of safe drinking water through rehabilitation 
and development of collective village water supply systems, the construction 
of one small water storage weir, water tanks and pipelines for water delivery 
and distribution in selected counties. Water Users Groups will be established 
to agree on design and implementation plan of the water supply systems and 
will ensure their maintenance and sustainability; 

(c) Sanitation and other facilities. The goal of this intervention is the rehabilitation 
of sanitation and other facilities such as public and private latrines, the 
construction of drainage ditches and waste treatment tanks. Activities will be 
carried out in selected counties. Village Maintenance Groups will be 
established to agree with the design and implementation plans prior to 
commencement of works and will ensure their maintenance and sustainability; 
and  
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(d) Establishment and capacity building of Infrastructure Maintenance Groups. 
The goal of this intervention is to support the establishment and capacity 
building of various Infrastructure Maintenance Groups including Road 
Maintenance Groups, Water Users Groups and Village Maintenance Groups. 

 
Component B - Agricultural Productivity Enhancement 
 
The objective of this component is to enhance farmers’ food security and increase 
farmers’ household cash incomes through enhancing the overall productivity of farmers’ 
crop and livestock production activities. The objective shall be achieved through the 
following sub-components: 
 

(a) Farmland Infrastructure Improvement sub-component shall support the 
improvement of agricultural production condition and farmers’ resilience to 
climate variations and climate change through consolidation and leveling of 
farmland, rehabilitation and development of irrigation area and drainage 
area, the construction of on-farm access roads, farm bridges and culverts 

mainly within the irrigation and drainage schemes, the development of 
bio-gas facilities and the establishment and capacity building of Water Users 
Groups and their subordinate groups. 

 
(b) Support to Crop Production sub-component shall improve productivity of 

existing annual food crops or the introduction of new crops through 
demonstration and scaling-up of innovative crop production modules. Its 
interventions include: the change of cropping pattern for increasing land 
productivity, capacity building and training, provision of on-farm technical 
extension services with focus on demonstration of high productivity 
cultivation techniques, integrated pest management, and green and organic 
food production techniques. 

 
(c) Enhancing Livestock/Fishery Production sub-component shall support the 

improvement of feeding and the introduction of breeds with high productivity 
and strong market acceptability through: a livestock production module and a 
fishery production module.  

 
(d) Community Capacity Building Module includes activities for the construction 

of the village culture centre to be used as a platform for community capacity 

building and farmers’ technical training activities, the procurement of 
necessary equipment, and the training of community leaders, women and 
farmers on various resource management and cooperatives development 
topics; and 

 
(e) Agricultural and Livestock Extension Service Module includes activities for the 

improvement of office equipment and physical conditions in order to optimize 

the service capacity and quality to farmers, and training of technical service 
staff in crop production and livestock breeding technologies. 

 
Component C - Value Chain Development and Improved Market Access 
 
The objective of this component is to raise the income of rural poor and vulnerable 

households in Project villages through the implementation of a value chain approach to 
linking organized producers to markets. It will emphasise the production and marketing 
of speciality or niche products that add value to indigenous biodiversity and culture. This 
component shall be achieved through the following sub-components:  
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(a) Support to production modules for target crops and livestock sub-component 
shall support various production modules (such as perennial cash crops 
modules, herb medicine plant modules and landrace livestock modules) to be 
implemented in selected counties;  

 
(b) Support to cooperative development sub-component shall be achieved 

through the Cooperative Support Module and be implemented in selected 
counties. It shall support the establishment of new cooperatives, other 
organization forms/associations and the improvement of existing ones that 
need to become more inclusive of poor households. Activities under this 
module include capacity building, funding of market research and business 
plans, technical assistance, support investments in facilities and equipment; 

 
(c) Value chain development. Interventions comprised in this module include 

team and interest group formation, initial value chain assessments, market 
studies, value chain meetings and workshops, studies tours and visits, and 
action plan implementation by value chain actors as well as facilitation, 

mentoring and Monitoring and Evaluation (M&E) by IAs. 
 

(d) Provincial and Prefecture level support activities include institutional capacity 
building for Project management and County level IAs, in both cooperative 
development and valued chain facilitation areas, the establishment of a 
second-order federation of cooperatives, where appropriate, operation of a 
biodiversity advisory group in relevant areas, market research studies for 
certain products and zones, and enhancement of existing provincial mobile 
phone based market information systems; and 

 
(e) Market information systems shall be improved through the integration and 

enhancement of existing market information and market linkage services, the 
improvement of access of the target group to mobile phones, the provision of 
timely information and the exploration of innovative ways to use mobile 
phones to interact with the target group. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
A. Organization and Management 

 
1. Lead Project Agency 
 
1.1. The Lead Project Agency shall be the Government of the Yunnan Province through 
the Provincial Project Leading Group (PLG) for the overall coordination and supervision of 
the Project. 
 

2. Project Leading Groups (PLGs) 
 
2.1. Establishment.  PLGs shall be established at Province, Prefecture and County levels 
respectively by the Province, Prefecture and by each County where the Project will be 
implemented. 
 

2.2. Composition.  Each PLG will be led by a senior official of government of the same 
level and composed of representatives of relevant departments/bureaux and institutions 
as appropriate.  
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2.3. Responsibilities.  PLGs shall provide overall guidance and coordination for Project 
implementation at their respective levels. Their responsibilities shall include: (i) overall 
supervision of Project Management Offices’ (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 at their respective levels, and 
(iv) coordination of IAs in Project implementation and reporting.  
 
3. Provincial Project Management Office (PPMO) 

3.1. Establishment.  A PPMO shall be established by the DOA and PADO who shall select 
one director and his/her deputies. 
 
3.2. Composition.  The PPMO shall be composed of the following key positions: 
a director, two deputy directors, an accountant, a cashier, a M&E officer, a planning 
officer, an implementation coordinator, and a gender coordinator. Qualified staff shall be 
selected by the DOA and PADO according to the Borrower’s applicable procedures. 
Although the incumbent director and deputy directors of the PPMO may be substituted 
with prior approval of IFAD, those positions will be permanently retained by DOA and 
PADO and the functions shall not be rotated during the implementation of the Project. 
The terms and reference of the key PPMO positions shall be described in the PIM. 
 
3.3. 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) revision of Project 
expenditures to ensure their eligibility, (vii) procurement under the Project, (viii) Project 
reporting, and (ix) promoting knowledge management. 
 
4. County Project Management Offices (CPMOs) 

4.1. 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 Bureaux of Agriculture (BOA), the County PADO and the New Countryside 
Construction Office for Mangshi County. 
 
4.2. Composition.  The CPMOs shall be composed of at least the following key positions: 

a director, a deputy director, an accountant, a cashier, a M&E officer, a planning officer, 
an implementation coordinator and a 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) provision of appropriate training to IAs, TPMOs and Village 
Implementing Groups (VIGs) in terms of Project implementation, (iv) preparation of 
SOEs, financial statements and claim documents, (v) revision of Project expenditures to 
ensure their eligibility, (vi) transfer of Project funds to IAs, (vii) organising of Project 
procurement, (viii) Project reporting, (ix) undertaking Project Results and Impact 
Management System (RIMS) surveys, and (x) promoting project knowledge 
management. 
 
5. Township Project Management Offices (TPMOs) 

5.1. 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. 
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5.2. Composition.  The local government shall assign qualified staff to the TPMOs. 
 
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, and (vii) facilitate the liaison with target villages. 
 
6. Village Implementing Groups (VIGs) 

6.1. Establishment.  A VIG shall be established by the local authorities with the support 
of the CPMOs in each selected village using as a basis the current village committee 
structure. 

6.2. Composition.  The VIG will be chaired by the Head of the village committee and 
shall include all existing village committee members and four (4) to five (5) elected 
farmer representatives from the three (3) different household categories in the Project 
Area such as women and other representatives of the poor and vulnerable target 
populations.  

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, 
and (v) organising the operation and maintenance of community infrastructure built by 
the Project. 
 

B. Implementation of Components 
 
7. Component A - Community Infrastructure Improvement 

7.1. The activities under this component shall be implemented by the Bureau of Water 
Resources (BOWR) for the improvement of water supply systems as well as the Bureau 
of Health for the supervision and technical guidance of water quality control and 
monitoring. Water Users Groups to be established in respective villages will review 
system design and implementation plans.  

7.2. The Bureau of Transportations (BOT) shall be responsible for the implementation of 
the village road activities. Road Maintenance Groups to be established in respective 
villages shall be consulted on detailed engineering design and implementation plans.  
 
7.3. At village level, the VIGs will also be involved in the supervision and 
implementation of Project activities. The BOWR and BOT shall be responsible for the 
identification of eligible villages for their respective activities 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 reporting to CPMOs on the progress and results of 
implementation. 
 

7.4. The sanitation and other facilities improvement interventions shall be implemented 
by the new Countryside Construction Offices at County level. The Bureau of Forestry at 
County level shall provide technical assistance and supervision of the implementation of 
ecosystem restoration piloting in Lushui County. Village Maintenance Groups to be 
established in respective villages shall be responsible for the maintenance of the 
constructions. 
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8. Component B - Agricultural Productivity Enhancement 
 
8.1. The BOWR at County level shall be responsible for the implementation of the 
activities under the farmland infrastructure improvement sub-component and shall 

assume responsibility for technical guidance and supervision of the interventions. More 
specifically, the BOWR responsibilities shall include the technical review and clearance of 
detailed design of intervention, technical supervision of construction works, advice on 
the formation of Water Users Groups, capacity building and facilitation of the formulation 
and implementation of maintenance plans by each Water Users Group. 
 
8.2. The CPMOs shall be responsible for the implementation of the modules under this 
sub-component including the identification of eligible villages in accordance with agreed 
selection criteria, the identification of target households giving priority to the poor, 
women and ethnic minorities, the selection and adjustment of the crops in 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 groups or 
farmers cooperatives and reporting to PPMO on the progress and results of 

implementation. 
 
8.3. The County BOA, Agricultural Extension Station, County Bureau of Forestry and 
their Township agents shall deliver the technical training and extension services to 
farmers. 
 
9. Component C - Value Chain Development and Improved Market Access 
 
9.1. The BOA shall support cooperative and value chain development with a focus on 
cooperative establishment and strengthening. Service providers, including the private 
sector, shall be engaged as required to provide specific technical services related to the 
production, cooperative development and value chain development modules, such as 
undertaking market studies, preparing business plans and providing technical assistance.  
 
9.2. The integration and enhancement of existing market information and linkage 
services shall be jointly undertaken by the DOA and an IA. 
 
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 townships, villages, 
cooperatives and other beneficiaries; 

(iv) Selection criteria for the implementation of Project activities such as those for 
infrastructure and constructions projects; 

(v) Project operational, financial procedures and procurement procedures, 
including an accounting software for bookkeeping and reporting, participatory 

planning, implementation and monitoring procedures; 

(vi) M&E system and procedures including RIMS; and  

(vii) Implementation modalities for all modules. 
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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 

Total Costs 

   
I. Civil works 16 300 000 51% 

   
II. Vehicles, Equipment 

& Materials 
600 000 80% 

   
   
   
III. Training, 

Workshops, 
Technical assistance 
& Studies 

2 350 000 100% Net of Taxes 

   
   
IV. Agricultural Modules 5 510 000 50% 
   

V. Market Modules 2 660 000 50% 
   
Unallocated 3 030 000  
   

TOTAL 30 450 000  

 
 

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

“Vehicles, Equipment & Materials” under Category II, shall mean eligible 
expenditures incurred for vehicles, equipment and materials including 
furniture and office equipment such as computers, printers and phones. 

 
“Agricultural Modules” under Category IV shall mean eligible expenditures 
incurred for supporting the improvement of agricultural and fishery 
production under Component B and C. 

 
“Market Modules” under Category V shall means eligible expenditures 

incurred for the implementation of activities in relation to market support and 
value chain development under Component C. 
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators2 Means of 

Verification 

Assumptions 

GOAL3 

Rural development and 

poverty reduction in the 

targeted areas of Yunnan 

Province achieved 

 15 per cent drop in child malnutrition prevalence as compared to 

baseline (RIMS). 
 25 per cent of HHs have improved asset ownership index 

compared to baseline (RIMS) 
 

 Government 

Statistics 

 RIMS 

 

OBJECTIVES 

Increased incomes, enhanced 

food security, strengthened 

resilience, and improved 

habitats for 194,100 poor 

households achieved 

 70 per cent of HHs report improved food security as compared to 
baseline 

 Average incomes of the rural poor increase by 20 per cent by 
project year 5 

 RIMS and 

benchmark 

surveys; 

 Impact 

assessment. 

 Continued government support to 

poor rural areas; 

  Increased income improves assets; 

 Increased income of households leads 

to reducing child malnutrition. 

OUTCOME BY COMPONENT (gender disaggregated) 

Component A: Community 

infrastructure: Improved 

living conditions for rural 

poor by developing 

community infrastructure 

(roads, water supply 

systems, sanitation and other 

facilities)  

 

 

 

 

 

 

 

Outcomes: 
 20 per cent reduction in weekly time for traveling to market by 

beneficiary households in villages with road interventions  
 20 per cent reduction in weekly time for collecting water by 

beneficiary households in villages with drinking water supply 
interventions 

 20,300 HHs report improved sanitation and other community 
environment facilities, of which around 50 per cent are women  

 Normative O&M carried out annually for infrastructure facilities 
by IMGs  

Outputs: 
 367 kilometers of rural road constructed or rehabilitated  

 47 water ponds, 165 km of pipelines and 1 small water storage 
weir constructed 

 156 public latrines constructed  
 114 infrastructure maintenance groups established and trained of 

which 40 per cent members are women 

 RIMS and 

benchmark 

surveys; 

 Project M&E 

reports; 

 Agricultural 

census data 

 Sector reports 

 Continued government investment for 

development of rural infrastructure 

 Rural infrastructure constructed 

meets government standards 

 VIGs are capable of organizing 

maintenance of community 

infrastructure. 

 

                                         
2
 All targets refer achievements obtained by the end of the project implementation, unless stated otherwise. 

3
 Indicators for achievements of project goal to be confirmed and aligned with the 12

th
 five year provincial poverty reduction plan, and baseline figures will be updated as soon as available.  
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Narrative Summary Verifiable Indicators2 Means of 

Verification 

Assumptions 

Component B: Agricultural 

Productivity 

Enhancement: Improved 

agricultural productivity 

through irrigation and 

farmland development, 

improved access to services 

and development of crops 

and livestock.  

Outcomes: 

 80 per cent of trained farmers adopt recommended 
technologies ; 

 Crop yields in irrigated areas increase by 15 per cent on average 
three years after project intervention 

 Crop yields in non-irrigated areas receiving extension and 
demonstrations increase by 10 per cent three years after project 

intervention 
 Normative O&M carried out annually for I&D systems by WUAs  

Outputs: 

 196 ha of farmlands consolidated;  

 242 km of irrigation and drainage canals and 201 km of irrigation 

pipelines developed;  

 19 Water Users Associations established prior to respective I&D 

investments and trained, of which 40 per cent are women; 

 124 km of on-farm access roads rehabilitated and developed;  

 4,700 households participating in production modules, including 

crops, livestock and fishery modules.  

 RIMS and 

surveys; 

 Project M&E 

reports; 

 Sector 

reports. 

 Continued government investment in 

irrigation and drainage development 

 Farmers adopt recommended 

technologies and practices 

 Recommended technologies are 

effective in increasing production; 

 

 

Component C: Market 

Support and Value Chain 

Development: Improved 

market access and value 

chain of rural poor.  

Outcomes: 
 90 per cent of targeted cooperatives and project value chains are 

operational after 3 years; 
 80 per cent of cooperative members report increased income 

through cooperatives 
Outputs: 

 9,040 households supported under crops, medicinal herbs, and 

livestock modules. 

 78 cooperatives and women’s groups supported, with 15,500 
member households by project end, including investment in 

equipment and facilities 
 36 value chains together with cooperatives facilitated and linked 

to growth markets, with 28,800 beneficiary households; 
 Implementing agency staff trained (provincial and county) in 

value chain and cooperative development.  
 1 federation of cooperatives and 1 biodiversity advisory group 

established and operational for niche/biodiversity products 
 Market information system developed in cooperation with China 

Mobile 

 - RIMS and 

benchmark 

surveys; 

 - Project M&E 

reports; 

 Agriculture 

and livestock 

reports 

 Sector 

reports. 

 Continued government support for 

farmer cooperatives 

  Service function of cooperatives 

recognized by farmers; 

 Existing farmer cooperatives 

participate in project activities. 

 Other chain actors operate in good 

faith with cooperatives in the value 

chain development process 

 Markets for target products continue 

to expand, prices stable or increase. 

 Improved rural investments are 

maintained by local 

authorities/beneficiaries. 

 Provincial and county staff participate 

in training and implement 

participatory methodologies and best 

practices.  

 


