
 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيمذكرة إلى 
 :ألشخاص المرجعيونا

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

 عبد الحميد عبدولي
 مدير البرنامج القطري

  5459 06 39+4424 ياتف:رقم ال
 a.abdouli@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الييئات الرئاسية مديرة متتب

  5459 06 39+4732 ياتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

 السادسة بعد المائةالدورة  -المجلس التنفيذي 

 4104ديسمبر/تانون األول  21-21، روما
 

 لمموافقة

 

 
 
 
 
 

 
 

Document: EB 2012/107/R.25 

A 

Agenda: 9(d)(iv) 

Date: 20 November 2012 

Distribution: Public 

Original: English 

 
 

 تقرير رئيس الصندوق
 إلىبشأن قرض ومنحة مقترح تقديميما 

 من أجل  جميورية تركيا
 مستجمع نير مورات إحياءع إعادة مشرو 

 

mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2012/107/R.25 

i 

 المحتويات

 
 iii المشروع منطقة خريطة

 iv التمويل موجز

 1 المنطقي واألساس االستراتيجي السياق -أوال

 1 الفقر وسياق والريفية الُقْطرية التنمية -ألف

 الفرص وبرنامج الحتومية األولويات مع مواءمةوال المنطق: األساس -باء

 1 النتائج إلى المستند الُقْطرية االستراتيجية 

 2 المشروع وصف -ثانيا

 2 المستيدفة والمجموعة المشروع منطقة -ألف

 2 للمشروع اإلنمائ: اليدف -باء

 2 النتائج/المتونات -جيم

 3 المشروع تنفيذ -ثالثا

 3 النيج -ألف

 4 التنظيم: اإلطار -باء

دارة والتعلم والتقييم، والرصد التخطيط، -جيم  4 المعرفة وا 

 4 والتسيير والتوريد المالية اإلدارة -دال

 5 اإلشراف -ىاء

 5 وفوائده وتمويمو المشروع تكاليف -رابعا

 5 المشروع تتاليف -ألف

 5 المشروع تمويل -باء

 6 االقتصادية والجوانب للفوائد موجز تحليل -جيم

 6 االستدامة -دال

 7 أثرىا وتخفيف المخاطر تحديد -ىاء

 7 المؤسسية االعتبارات -خامسا

 7 الصندوق لسياسات االمتثال -ألف

 7 والتنسيق المواءمة -باء

 8 النطاق وتوسيع االبتتارات -جيم

 8 السياسات ف: االنخراط -دال

 8 القانوني والسند القانونية الوثائق -سادسا



 EB 2012/107/R.25 

ii 

 9 التوصية -سابعا

 

 
 الممحق

 01 )توزع أثناء الدورة( ياالمتفاوض بشأن اتفاقية التمويل
 

 الذيل
 1 اإلطار المنطق:
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 جميورية تركيا
 مستجمع نير مورات إحياءمشروع إعادة 

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق

 المقترض:  جميورية ترتيا

 المديرية العامة للغابات
 وزارة شؤون الغابات والمياه

 منفذة:الوكالة ال 

 :لممشروعالتكمفة الكمية   مليون دوالر أمريت: 74.80

مليون  43.22مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  29.71
 دوالر أمريت: تقريبا(

 الصندوق:الذي يقدمو قرض القيمة  

مليون  1.27مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  1.44
 دوالر أمريت: تقريبًا(

 :تي يقدميا الصندوققيمة المنحة ال 

 ،سنوات 8بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  ،سنة 04مدة القرض 
: السنوي تما يحدده مرجعسعر فائدة يعادل سعر الفائدة الويتحمل 

 ستة أشيرتل الصندوق 

 شروط القرض الذي يقدمو الصندوق: 

 ة محلية )مؤقتة(ساىمم
 الحتومة
 ف: المجتمعات المحلية المشارتة قرويون

 المشاركة في التمويل: جياتال 

 دوالر أمريت:مليون  3.28 :مؤقتة(ة المحلية )ىماسالم

دوالر مليون  4.53 :ف: المجتمعات المحلية المشارتة قرويون
 أمريت:

 قيمة التمويل المشترك: 

 شروط التمويل المشترك:  ال تنطبق

 مساىمة المقترض:  دوالر أمريت:مليون  3.28

 مساىمة المستفيدين:  أمريت:دوالر مليون   4.53

 التقدير:ب المكمفةالمؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 

من أجل جميورية ترتيا إلى بالتمويل المقترح تقديمو المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .77، على النحو الوارد ف: الفقرة مع نير موراتمستج إحياءمشروع إعادة 

 

  من أجلجميورية تركيا  إلى امتقديمهمقترح  ومنحةقرض 
 مستجمع نير مورات إحياءمشروع إعادة 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
متخلفة عن  المناطق الشرقية الجبلية حيث ما زالت ،ف: ترتيا لمناطقاالدخل بين حادة ف: تفاوتات  ثّمة -1

االستراتيجية الوطنية للتنمية النمو  وتتضّمن. على الرغم من النمو القوي الذي يشيده االقتصاد ،الرتب
الل خمن  اإلقليميةوتطوير البنى التحتية. وتلتزم التزاًما متيًنا بالتنمية  ،وتنمية الموارد البشرية ،االقتصادي

 3استراتيجية متماستة للحد من الفقر ترّتز على دعم التنمية الريفية ف: إطار مستدام بيئًيا. ويعيش نحو 
قرية ف: الغابات، يقع بعضيا ف: المرتفعات  40 111الستان( ف:  نف: المائة م 01)أي  ماليين شخص

ال تزال و  4112سنة لالقوم: الدخل  ف: المائة فقط من متوّسط 3بلغ دخل الفرد ف: ىذه المناطق الشرقية. و 
 .اعاسزداد اتوة تفجال

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

 ولتن ،: والبستنةحيوانالاإلنتاج ، وبشتل أساس: ف: الجبلية ف: الزراعة المختلطة ويةسر القر األتعمل  -2
 من الدولة و/أو من متّملعلى دخل األسر اإلنتاج نادًرا ما يتف: لسد استيالك األسرة. وتعتمد أتثرية 

فالبديل ىو اليجرة. ييدف مشروع إعادة إحياء مستجمع نير  ،اىاف: قر  لتبقى الممتدة األسرة مساعدات
وتتمثل الموارد الطبيعية.  اعدةقلوقف تدىور مستجمع المياه الجبلية وتحسين دعم جيود الحتومة إلى مورات 

. لتدىور الموارد الطبيعية والفقر الصندوق ف: تسر الحلقة المفرغة النخراط اإلنمائية الرئيسية فرضيةال
فالمشروع يعتبر التدىور مشتلة ترتبط بقطاعات عّدة وتتطّلب حلواًل خاصة ف: تل موقع. وسيدعم الصندوق 

نتاج اإلمًجا بين االستثمارات ف: الغابات والحفاظ على المياه والتربة و شمل داألمر الذي يتنمية المستجمعات 
ز : بأسلوب حيوانوال :لو المحص  .تتاملمو معزِّ
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 4112يتواءم تصميم المشروع مع األىداف الموضوعة ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لسنة  -3
أن إدارة الموارد الطبيعية المستدامة على  الذي ينصوال سيما البيان المؤتِّد  ،4104-4100لسنت:  ضميمتوو 

ىو شرط أساس: للحد من الفقر الريف:. وتذلك يتواءم تصميم المشروع مع سياسات الحتومة بشتل أتثر 
( تضع األىداف االستراتيجية التالية: "حماية البيئة 4107-4101تحديًدا. فخطة التنمية الريفية الوطنية )

تماد ممارسات زراعية غير ضاّرة بالبيئة وحماية موارد الغابات واستغالليا الريفية وتحسينيا من خالل اع
دارة المناطق المحمية وتحسينيا  ."بشتل مستدام، وا 

 وصف المشروع  -ثانيا

 والمجموعة المستيدفة منطقة المشروع -ألف
ف: المناطق نساء الذين يعيشون  و أصحاب الحيازات الصغيرة رجاالالفقراء من يستيدف المشروع أواًل  -4

صغيرة ضمن أقاليم إالزيغ وبينغول وموس. وتمّثل ىذه المجموعات مجتمعة  اتالجبلية ف: مستجمع
أسرة(. أما المستفيدون الثانويون فيم مجمل الستان  04 811مستفيد مباشر محتمل شديد الفقر ) 41 111

 الذين يعيشون أسفل المستجمع المعن: بيذا المشروع.

  ي لممشروعاليدف اإلنمائ -باء
 قاعدة وتحسينييدف المشروع المقترح إلى دعم جيود الحتومة لوقف تدىور مستجمعات المياه الجبلية  -5

توسيلة لزيادة الدخول وتحسين سبل العيش ف: القرى الجبلية. وسيرّتز المشروع بشتل  الموارد الطبيعية
الموارد الطبيعية  إحياءقة بإعادة يات صنع القرار والتنفيذ المتعلّ لخاص على إشراك ستان القرى ف: عم

 يضمن استدامة االستثمارات. مّما ،وتيسير خلق حس قوي بالملتية ضمن المجتمعات المحلية الجبلية

 المكونات/النتائج -جيم
 (4( إدارة الموارد الطبيعية والبيئة )استشارات وتمتين وتخطيط(؛ )0يتألف المشروع من ثالثة متّونات: ) -6

( االستثمارات ف: 7(؛ )النبات:لموارد الطبيعية واألصول البيئية )األراض: والمياه والغطاء االستثمار ف: ا
لحفاظ على تحسينات الموارد الطبيعية ا من المجتمعات المحلية الجبلية مّما يمّتنسبل العيش المحّسنة 

 واالستفادة منيا.

دارة استغالل مجتمع م خلقونتيجة متّون إدارة الموارد الطبيعية والبيئة ىو  -7 حّل: واع، قادر على التخطيط وا 
مساندة جيود المؤسسات الحتومية ليصبح التخطيط واإلدارة أتثر المتّون على ىذا الموارد الطبيعية. ويرّتز 

توّجًيا نحو الناس ولدمج الملتية واالستدامة ف: برنامجيا الطموح لالستثمارات ف: مستجمعات المياه الجبلية 
قابلة للتترار، و مجدية للمستجمعات الصغيرة خطة  48وضع  ف:المشروع  جوىر تمنيشرق: ترتيا. و 

عدادىا وتنفيذىا. وسيسعى ال لطرائق تشارتية للمشارتة ف: اإلدارة تتون للترويج  مشروعوالتفاوض بشأنيا وا 
ن الموارد فييا استراتيجيات سبل عيش المجتمعات المحلية القروية متوائمة مع االستغالل المستدام وتحسي

ف: اتخاذ  ويينعد مجموعات تخطيط المستجمعات المتعاقد معيا القر اوستسالطبيعية العامة والمشترتة. 
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لجية التزاميم بالعمل مع الوتالة المنّفذة إلعادة إحياء الموارد الطبيعية المتدىورة )على  مستنيرةقرارات 
دارتيا بطريقة مستدامة )على المدى المت وّسط والطويل(. وسيؤدي التخطيط التشارت: إلى المدى القصير( وا 

 إعداد خطط للقرى تتطّرق إلى مبادرات إدارة الموارد الطبيعية وسبل العيش المحّسنة.

، نبات:ن الغطاء الالحد من التعرية، وتحسيأما نتائج االستثمارات ف: الموارد الطبيعية واألصول البيئية في:  -8
استثمارات للمحافظة على  (0ىذا المتّون، ستشمل االستثمارات: )تدّفق ثابت للمياه. وبموجب ضمان و 

( 2( تنمية المشاتل العامة؛ )7إعادة إحياء الغابات المتدىورة؛ )( 4؛ )ضبطال خّزاناتبما ف: ذلك  ،التربة
عادة إحياء أراض: الرع:/ الحيوانات تما ىو مذتور ف: خطط  ةياسقىياتل ل تشييد( 8المراع:؛ )وا 

 مياه الصغيرة. مستجمعات ال

وسينتج عن االستثمارات ف: متّون سبل العيش المحّسنة تحّسن ف: الظروف المعيشية من خالل دعم  -9
: على نطاق صغير على أراٍض خاصة. وسيؤمن المشروع فرًصا على أساس الحيوانو  :لو نتاج المحصاإل

مما سيعّزز تبّن:  ،ت المياهالمشارتة ف: التتاليف لزيادة دخول المجتمعات المحلية ف: مناطق مستجمعا
( إنتاج 4؛ )ةإنتاج بذور محّسن (0أنشطة إعادة اإلحياء. وستشمل االستثمارت قائمة محتملة مما يل:: )

 (2؛ )الخضروات( تحسين إنتاج 8( إقامة البساتين؛ )2( تحسين حظائر الماشية؛ )7المحاصيل العلفية؛ )
لطاقة. وستأخذ ل الموفرةالترويج للتتنولوجيا ( 4؛ )سغرا( التعاقد إلنتاج ال3الري صغير النطاق؛ )

االستثمارات ف: ىذا المتّون ف: الحسبان الظروف الزراعية البيئية والظروف االجتماعية االقتصادية ف: تل 
 قرية.

بين الجنسين وتعود فوائدىا على األسرة بتامليا. إال أن بعض حيادية فيما يتعلق بالتمايز نشطة أتثرية األ -11
ال بشتل جالطاقة والبستنة( وأخرى تستيدف الر  االقتصاد ف:نشطة تستيدف النساء بشتل أساس: )األ

والتحتم بالتعرية واألشغال العامة بعيًدا عن المنزل( وذلك بسبب التقسيم التقليدي  نتاج الحيوان:أساس: )اإل
سين لضمان أن تؤثر األنشطة . وستتطّرق عملية التخطيط للفوارق بين الجنىلألدوار بين الجنسين ف: القر 

وينبغ: أن تتنّبو عملية الرصد والمسوحات االجتماعية إلى التغيرات ف: أعباء النساء  ،ا ف: النساءإيجابً 
 والفوائد الت: يحصلن علييا من المشروع. 

  تنفيذ المشروع -ثالثا

 النيج  -ألف
الذين  تانستياجات الت: عّبر عنيا الواالح نيج المشروع المرتتز على الطلب، بدًءا من الرغباتييّسر  -11

. واألنشطة الت: ز الملتيةإشراك المجتمع المحل: وتعزي ،يعيشون ف: مستجمعات المياه الصغيرة المستيدفة
تستجيب لالحتياجات الت: عّبرت عنيا المجتمعات المحلية ولجدوى  ،ستنّظم ف: تل قرية متنّوعة ومرنة
تبط األنشطة الت: تستيدف تحسين اقتصاد المجتمعات المحلية ف: األنشطة المادية واالقتصادية. وستر 

 القرى وسبل العيش فييا ارتباًطا وثيًقا وتعتمد على إعادة إحياء الموارد الطبيعية واالىتمام بيا.
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 اإلطار التنظيمي -باء
يميا حديًثا، المديرية العامة للغابات الموجودة ضمن وزارة شؤون الغابات والمياه، الت: أعيد تنظ ستتون -12

مسؤولة عن تنفيذ المشروع على المستوى المرتزي ف: أنقرة وعلى المستوى اإلقليم: ف: إالزيغ وعلى مستوى 
نشأ وحدات تشغيلية لدعم التنفيذ الميدان: ضمن المديرية العامة ف: أنقرة وف: إالزيغ. . وستُ المحافظات

جنة دائمة على المستوى المرتزي، تتون وستوّظف فرق تخطيط وتيسير من القطاع الخاص. وستعّين ل
مسؤولة عن توجيو السياسات واإلشراف العام، بما ف: ذلك الموافقة على خطة تنفيذ المشروع وخطة العمل 

 .السنوية والميزانية

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
شراًتا إالمياه الصغيرة على نيج تشارت: ييّسر فرق تخطيط مستجمعات  ستنّفذىاالتخطيط الت:  أنشطةتقوم  -13

من حيث الموارد. وبالتال:،  ويين فقراالقر شد أو متساوًيا لتل المجموعات ف: القرى، بما فييا النساء والشباب 
ستضع خطط مستجمعات المياه الصغيرة برنامج االستثمار األمثل إلعادة إحياء الموارد الطبيعية )التربة، 

 الطاقة. استيالكتوفير و :، والمراع:، والموارد المائية( والزراعة صغيرة النطاق نباتوالغطاء ال

بحسب الجنس  الرصد والتقييم بيانات جميع يشمل نظام الرصد والتقييم رصد األداء واألثر. وستصّنف -14
معة مع مؤشرات مختارة من خطط مستجمعات المياه تمج ،. وستشّتل مؤشرات اإلطار المنطق:محافظةوال
تقييم أثر مختلف إجراء قاعدة نظام الرصد. ويتمّتع موظفو المديرية العامة للغابات بالقدرة على  ،لصغيرةا

جمع المعارف وتقاسميا ضمن المديرية العامة من وسيقومون بذلك. وسيمّتن ىذا األمر  ،التقنيات والنيج
ة عن وضع نظام للعمل مع وعلى مستوى وطن: ودول: أوسع. وستنتج أبرز الدروس المستفاد ،للغابات

ق عمليات التخطيط لمستجمعات المياه الصغيرة ف: إدارة الموارد. وستوث   لتشاركالمجتمعات المحلية الجبلية 
دارتيا لتترارىا ف: مناطق أخرى.  التخطيط السنوية منتدى يتيح توثيق الدروس  حلقات عمل وستتونوا 
 .ةمعرفال توليدالمستفادة وتحديد المجاالت الواعدة ل

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
عن اإلدارة المالية  يةمسؤولبال قسم التخطيط االستراتيج: والميزنة ف: المديرية العامة للغابات سيضطلع -15

سبق وعدم اعتراضو قبل إدخاليا مللمشروع. وستخضع خطة العمل السنوية والميزانية الستعراض الصندوق ال
الستالم األموال  ينلدى المصرف المرتزي مخصص بينمية. وستفتح الحتومة حساضمن الميزانية الحتو 

منحة الصندوق. وسيّخول قسم التخطيط االستراتيج: والميزنة قرض/ حصيلةمن  مسبًقا بالدوالر األمريت:
خطة  إلىلمديرية العامة للغابات المؤسس: لحساب الاألموال من خالل  سيوّجو القسمتشغيل ىذا الحساب. 

لذلك. فيما يتعّلق بالتوريد،  اصيخصعينة من خالل رموز م ياالموافق علييا وسيتتّبع السنوية العمل والميزانية
ستتّبع إجراءات التوريد الوطنية تما ينص على ذلك قانون التوريد العام، على أن تتوافق ىذه اإلجراءات مع 

لتوريد  المبادئ التوجييية المعمول بيا ف: الصندوقتّبع . وستُ المبادئ التوجييية للتوريد المعمول بيا ف: الصندوق
ة التقنية والخبراء. وسيتوافق المقترض والصندوق ف: خطة التوريد السنوية على أنواع أساليب التوريد والحاجة مساعدال
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 عقد يمّول منطار الزمن: لتل إلى التأىيل المسبق أو الالحق والتتاليف المقّدرة ومتطّلبات االستعراض المسبق واإل
 الصندوق.حصيلة قرض 

السائد ف:  حيث التسيير، تخضع تل العمليات المالية والمادية التابعة للمشروع إلطار التسيير المتين من -16
الصندوق. وتشمل تدابير حسن التسيير الت: يعتمدىا  الصارمةالشفافية واالستقامة وستمتثل لمتطّلبات  ترتيا،

بيئة خالية من الفساد وتأمين استدامتيا من  التدابير الالزمة لخلقتل تخاذ ا (0الموجودة ضمن المشروع: )
ألنشطة القائمة لالداخلية والمراقبة االمتثال لإلجراءات  إرساء( 4أجل األنشطة القائمة بموجب المشروع؛ )

ثال لسياسة االمت (7) وفق المعايير الدولية للممارسات الفضلى؛بموجب المشروع والمحافظة علييا وضمانيا 
 .التدليس والفساد ف: أنشطتو وعملياتو منعالصندوق بشأن 

 اإلشراف -ىاء

 التشغيليةالوسائل والممارسات سُيشرف الصندوق مباشرة على المشروع، ويقوم دعم اإلشراف والتنفيذ على  -17
  .وسيشمل إدارة المنحة والقرض ودعم تنفيذ المشروع

 ه وتمويمو وفوائد تكاليف المشروع -رابعا

  تكاليف المشروع -ألف

 ية، بما ف: ذلك الطوارئ المادية والسعر اإلجماليةالمتتررة اإلضافية  المشروع تتاليفاالستثمارات و تقّدر  -18
 التتاليف األساسيةف: المائة من  52.7االستثمارات  تلفةت. وتبلغ أمريت: مليون دوالر 74.80و حبن

 ف: المائة. 7.3يف المتتررة اإلجمالية المتوّقعة، فيما تبلغ نسبة التتال

  تمويل المشروع -باء
 1.27والمنحة البالغة  مليون دوالر أمريت: 43.22بحسب التقديرات الراىنة، يمّول قرض الصندوق البالغ  -19

مليون  3.28ف: المائة من تتاليف المشروع اإلجمالية، وستساىم الحتومة بمبلغ  37مليون دوالر أمريت: 
: المائة( من التتاليف اإلجمالية. وسيؤمن المستفيدون األوليون أنفسيم )المزارعون ف 05.7) دوالر أمريت:

 .ف: المائة( 3.3مليون دوالر أمريت: تقريًبا ) 4.53المشروع( نحو  منطقةالمشارتون ف: 

ن الفقرتي)د( من الشروط العامة لتمويل التنمية الريفية، ومع األخذ بعين االعتبار 0-8تاستثناء من البند  -21
إلى  7)و( من سيايات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق، طلب المقترض زيادة فترة السماح من 74)ج( و 74
سنوات. وخالل السنتين اإلضافيتين من "فترة السماح" فإن الفائدة ستستمر ف: التراتم وسوف تدرج ف:  8

ات اإلقراض ومعاييره. عالوة على )ز( من سياي74صاف: القيمة الحالية الت: سيتم الحفاظ علييا وفقا للفقرة 
 السماح أقل قدر من األثر على قدرة البلد على تحمل الديون وعلى خدمتيا.ذلك، سيتون إلطالة فترة 
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 المكّوناتخطة التمويل بحسب 
  )بآالف الدوالرات األمريتية(

 

قرض 
   الصندوق

منحة 
   الصندوق

ميزانية 
   الحكومة

ضرائب 
   اإلجمالي   المستفيدون   الحكومة

 

 % المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ

 8.2 176.2 3 - - 14.7 466.4 - - 9.9 315.0 75.4 394.8 2 إدارة الموارد الطبيعية والبيئة   -2             

استثمارات ف: الموارد الطبيعية   -1
 40.5 506.3 15 0.4 63.2 17.4 721.7 2 7.4 153.0 1 - - 74.8 568.3 11 واألصول البيئية

 47.9 502.9 18 15.7 905.5 2 15.4 854.3 2 0.7 126.0 - - 68.2 617.1 12 استثمارات ف: سبل العيش المحسنة  -1

 3.4 327.6 1 - - 0.4 5.6 9.5 126.0 8.7 115.0 81.4 081.0 1 وحدة العمليات  -4

 
27 661.2 71.9 430.0 1.1 1 405.0 3.6 6 048.1 15.7 2 968.7 7.7 38 512.9 100.0 

 

 تحميل موجز لمفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

 (2: )أساسا وىما ستثماراال مطين منمن ن ،وميمة إضافيةالمشروع منافع صافية  ولدمن المتوّقع أن ي -21
ة للدخل و/أو ( تمويل أنشطة مدرّ 4الموارد الطبيعية وتدابير السيطرة على عوامل التعرية؛ ) إحياءإعادة 

الموارد الطبيعية وتدابير السيطرة على عوامل التعرية من:  إحياءمنافع إعادة  جممخّفضة للنفقات. وستن
وانخفاض األضرار الناجمة عن الفياضانات  التربة خسارةيمتن قياسيا بتراجع  التقليل من التعرية الت:

لناجمة عن التوظيف قصير األجل السنوي من خالل ، باإلضافة إلى المنفعة اإلضافية ااألرضية واالنزالقات
ف: أعمال المحافظة على التربة. أما منافع االستثمارات ف: تحسين سبل العيش فتنشأ من  ويينتوظيف القر 

األنشطة المدّرة للدخل و/أو المخّفضة للنفقات بشتل إنتاج زراع: أو حيوان: وتذلك ف: تراجع نفقات 
من خالل االستثمار ف: مصادر الطاقة البديلة ومنيا سخانات المياه العاملة  األسرة. وسيتحقق ىذا األمر

، والعزل الحراري للمنازل. ويقّدر معّدل الطاقةف: استخدام  ةءلتفاالت: تتمتع با واألفرانبالطاقة الشمسية، 
إلى أن  اسيةحسالتحليل  ويشيرف: المائة على مدى عشرين سنة.  4العائد الداخل: االقتصادي العام بنحو 

. ويفترض التحليل ذاتيا بالقيمةتتاليف الزيادة لالمنافع منو  لتراجعىذا المعّدل األساس: أتثر حساسية بقليل 
وتظير محاتاة سيناريو تراجع اإلنتاج معّدل عائد  .المشروع دائم ف: وضع بدوناالقتصادي سيناريو إنتاج 

 ف: المائة. 04اقتصادي داخل: عام يزيد عن 

 االستدامة -دال
لية شديدة بسبل المعالجة الفّعالة لمستجمعات المياه الج وتنفيذتملك الحتومة الترتية القدرة على تصميم  -22

ضمان وبالتال: تحسين سبل عيش ستان المجتمعات المحلية الفقراء من خالل  ،التدىور ف: شرق: ترتيا
، وفاعلةة قائمة يضمن بنى حتوم مشروع متأصلأتثر إنتاجية. ال :نباتوغطاء وتربة للمياه  ثباًتاتدفق أتثر 

ومحّفزات بشتل استثمارات ضمن  اتشارتيً  انيجً ويتضّمن تصميم المشروع األمر الذي سيضمن استدامتو. 
لضمان التغّير التدريج: الطوع: ف: سلوك المجتمعات المحلية ف: إدارة الموارد  ،متّون سبل العيش
 للفقر وتدىور الموارد الطبيعية. لحلقة المفرغةاوبالتال: تسر  ،الطبيعية المشترتة
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 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -ىاء

: الرتود والتراجع على مستوى ف: ما يل: تشمل المخاطر التامنة الرئيسية الت: قد يواجييا المشروع -23
ع البرنامج طبيعية؛ وتراجالتوارث الو  متطرفةال داثواألحبعد سنوات عّدة من النمو القوي؛  عاماالقتصاد ال

من سياسات مناصرة للفقراء ترّتز على الحد من  ةحتومالالوطن: الطموح إلعادة تأىيل األراض:؛ وانسحاب 
على  ،ال تزال احتماالت استمرار النمو االقتصادي قائمة وسليمةو . األقاليمالفوارق ف: الدخول على صعيد 

االتحاد  إلى انضمامياف: سياق تتبّنى ترتيا، و الرغم من أن الوضع المال: العالم: ف: حالة حرجة اليوم. 
االمتثال لبروتوتوالت حماية البيئة الصارمة. ومن األوروب:، تدابير لتلبية المعايير التقنية واإلدارية للتجارة و 

نفاذىاالمتوّقع أن يستمّر تحسين سياسات إدارة الغابات والموارد الطبيعية التقدمية  . وتلتزم ترتيا بالتصدي وا 
حالة أراض: الغابات المتدىورة ف: الجبال الشرقية والمناطق المتاخمة ليا شديدة الفقر نسبًيا. ويبدو التقّدم ل

السياس: واالجتماع: واإلصالحات الت: تحققت ف: السنوات السابقة راسخة. وتشتير مناطق ترتيا الشرقية 
 وجيوزيةلك خبرة تالبنى التحتية، إال أن ترتيا تمو مضّرة بالبشر وآثارىا  ،سيما الزالزل وال ،بالتوارث الطبيعية
 وى: قادرة على التقليل من آثارىا. ف: ىذا المجال،

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

مع تل استراتيجيات وسياسات الصندوق ذات الصلة بما فييا: اإلطار االستراتيج:  المشروعيتواءم تصميم  -24
عمل ال؛ وخطة الصندوق: الوصول إلى فقراء الريفف: ستيداف االوسياسة  ؛4108-4100 فترةلل للصندوق

 نخراطسياسة الصندوق بشأن االو : تعميم التمايز بين الجنسين ف: عمليات الصندوق؛ 4112-4117للفترة 
ارة البيئة تغّير المناخ؛ وسياسة الصندوق إلدبشأن مع البلدان المتوسطة الدخل؛ واستراتيجية الصندوق 

جراءات سياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ؛ ووالموارد الطبيعية التقدير البيئ: واالجتماع: ف: ؛ وا 
 الصندوق. 

ومن غير المتوّقع أن  ،ز المشروع الفوائد القصيرة والمتوسطة والطويلة األجلبالنظر إلى األثر البيئ:، سيعزّ  -25
. وسيساعد تصميم البرنامج بذاتو على تخفيف الضغط على الحًقا ةتؤدي التدخالت إلى نتائج بيئية سلبي

تدعم سبل عيشيم.  أنشطة زراعية أتثر إنتاجيةاالنخراط ف: ويعين النساء والرجال ف:  ،الموارد الطبيعية
 األسر الريفية صمودوتذلك، سيشّجع المشروع استخداًما أتثر تفاءة للموارد الطبيعية والطاقة ويعّزز بالتال: 

م تدخالت المشروع خز . ويوّجو األحوال الجوية القصوىتجاه  اويخّفف من ضعفي ،الصدمات ف: وجو
 . اءع ف: الفئة بالمشرو  تصنيفُيقترح ، وبالتال: اليش والمتضّرر اإليتولوج:واستثماراتو إلى تحسين النظام 

 المواءمة والتنسيق -باء

يتمّتع البنك و ك الدول: وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:. الشرتاء الدوليون األساسيون ف: المشروع ىم البن -26
ف: منطقة البحر األسود واألناضول وىو اآلن  مستجمعات المياه تنميةالدول: بخبرة سابقة طويلة ف: مجال 

والمديرية العامة للثروة  ،وزارة شؤون الغابات والمياه ، معتحليلية واستشارية مساعدةدراسة  إعدادصدد ب
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تجزء من تطوير استراتيجية إلدارة مستجمعات المياه. وستتون ىذه الدراسة مستلزًما ميًما لتنفيذ  ،الحرجية
المشروع. ولطالما تشارك الصندوق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: ف: ترتيا وعلى األرجح أن األمر 

 زام الصندوق بفاعلية التنمية.تسيستمّر تجزء من ال

 النطاق االبتكارات وتوسيع -جيم

ط عناصر المشروع االبتتارية بالترتيز الشديد على إشراك ستان القرى ف: عمليات صنع القرار والتنفيذ ترتب -27
لضمان االستدامة. وفيما تحظى الييئات ومحاوالت خلق حّس شديد بالملتية بين المجتمعات المحلية الجبلية 

الموارد الطبيعية فيما يتعّلق بالمادي والتعاف: الحتومية المعنية بسجّل موّثق ف: مجال تحقيق االستقرار 
وستفيد النيج  المتدىورة، تحتاج العناصر التشارتية إلى المزيد من التعزيز لضمان أثر طويل األجل ودائم.

و من الممتن توسيع غدوسي ،التشارتية الت: سُتجّرب ف: المشروع مستجمعات مياه أخرى وأتبر ف: البلد
 نطاقيا.

 ط في السياسات االنخرا -دال

بدعم جيود الحتومة ف: إدارة  ونالمعنيّ يسعى الصندوق والمانحون اآلخرون انطالًقا من ىذا المشروع،  -28
ف: الغابات  ويينالموارد الطبيعية إلى تعزيز الحوار مع الييئات المعنية بشأن إدخال بنى تحفيز إضافية للقر 

نظم جديدة لتوزيع األراض: ونقليا من الملتية العامة  وقد يشمل ذلك ف: المستقبل إدخال نوا بيئتيم.ليحسّ 
 إلى الملتية الخاصة. 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم على جميورية ترتيا ستشتل اتفاقية التمويل بين  -29

التمويل اتفاقية نسخة من وزع أثناء الدورة توس .المتلق:/رضأساسيا تقديم التمويل المقترح إلى المقت
 .المتفاوض بشأنيا

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل سلطة  مخولة بموجب القوانين السارية فيياوجميورية ترتيا  -31
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية ال -31 وسياسات  زراعيةوا 
 ف: الصندوق.ومعاييره  اإلقراض
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 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -32

سبعة عشر مليونًا تعادل قيمتو  بشروط عاديةقرضًا جميورية ترتيا : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
 03 588 024وحدة حقوق سحب خاصة )نين وستين واثومائة  اً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف
أخرى تتون مطابقة على نحو  وأحتاميخضع ألية شروط على أن وحدة حقوق سحب خاصة( 

 .ف: ىذه الوثيقة الواردةواألحتام أساس: للشروط 

وحدة  وثمانين ألف مائت:منحة تعادل قيمتيا جميورية ترتيا : أن يقدم الصندوق إلى قرر أيضا
وأحتام وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع ألية شروط  441 111)اصة حقوق سحب خ

 .الواردة ف: ىذه الوثيقةواألحتام تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط 
 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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FINANCING AGREEMENT 
 

IFAD Loan Number: ____________ 
 

IFAD Grant Number:___________ 
 
Project Title: Murat River Watershed Rehabilitation Project (the ―Project‖) 
 
The Republic of Turkey (the ―Borrower/Recipient‖) 
 
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 as provided in paragraph B2.  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/Recipient (collectively 
referred to as ―the Financing‖), which the Borrower/Recipient shall use to implement the 
Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. A. The amount of the IFAD Loan is SDR 17 955 162. 
 B. The amount of the IFAD Grant is SDR 280 000. 
 

2. The IFAD Loan is granted on ordinary terms with a maturity period of 18 years.  As 
an exception to section 5.01(d) of the General Conditions, the applicable grace period 
shall be five years. 
 
3. The Loan Service Payment Currency for the IFAD loan shall be the US dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and service charge of the IFAD loan shall be payable on each 
1 June and 1 December. 
 
6. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in an 
amount approximately equivalent to USD 1 601 600 in cash contribution and 
approximately USD 6 850 300 to cover taxes. 
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Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the General Directorate of Forestry (OGM) of the 
Borrower/Recipient. 

 
2. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. 

 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional general condition precedent to 
withdrawal: A Central Operations Unit (OU) shall have been established, embedded in the 
Lead Project Agency, to coordinate Project implementation, and a Deputy Manager 
acceptable to the Fund shall have been recruited nationally on a competitive basis to 
head the OU. 
 
2. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient: 
 

Prime Ministry 
The Undersecretariat of Treasury 
General Directorate of Foreign Economic Relations 
Inonu Bulvari NO 36 
06510 Emek – Ankara 
Turkey  
 
Facsimile Number: +90 312 204 73 66; and +90 312 204 73 67 
 
Copy (for correspondence regarding payment of principal and interest only) to:  
 
General Directorate of Public Finance 

Inonu Bulvari NO 36 
06510 Emek – Ankara 
Turkey 
 
Facsimile Number: +90 312 204 73 66  
 

 
For the Fund: 
 

President  
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Rome, Italy  
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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/Recipient. 
 

REPUBLIC OF TURKEY  
 
 
 
  

[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 beneficiaries of the Project shall be poor women and 

men smallholders, living in upland villages in selected Micro-Catchments (MCs) 

within Elaziğ, Bingöl and Muş provinces (the ―Project Area‖). 
 

2. Goal.  The overall goal of the Project shall be to reduce poverty among the 

upland communities of the Murat river watershed. 
 

3. Objective.  The objective of the Project is to support Government’s efforts to 

check further degradation of watersheds and to improve the natural resource 

base as a means to raise income and livelihood in upland villages. The Project 
will specifically focus on village dwellers’ involvement in the decision-making and 

implementation processes relating to the rehabilitation of the existing natural 

resources while facilitating the creation of a strong sense of ownership among 
the upland communities and thereby ensuring sustainability of investments. 

 

4. Components.  The Project shall consist of three components:  (i) Natural 
Resources and Environmental Management (consultations, empowerment and 

planning); (ii) Investments in Natural Resources and Environmental Assets (land, 

water and vegetation); and (iii) Investments in Improved Livelihoods 

empowering upland communities to maintain and benefit from the natural 
resources improvements. 

 

4.1 Component 1:  Natural Resources and Environmental Management. 
This Component shall seek to promote the establishment of environmentally 

conscious communities capable of planning and managing the use of natural 

resources.  The Component will focus on assisting Government institutions’ 
efforts to make planning and management more people-oriented, and to build 

ownership and sustainability into its programmes for investments in the upper 

watersheds of Eastern Turkey.  The Project will support the generation, and 

implementation of viable and replicable micro-catchment plans under which the 
village communities’ livelihood strategies are aligned with the sustainable use 

and improvement of public/shared natural resources.  Contracted micro-

catchment Planning Teams shall assist villagers to make informed decisions 
about committing themselves to work with the implementing agency to 

rehabilitate their degraded natural resources (in the short-term) and manage 

them sustainably (in the medium and long-term).  The participatory planning will 
result in the preparation of village plans addressing both natural management 

and improved livelihood initiatives.  

 

4.2 Component 2:  Investments in Natural Resources and Environmental 
Assets.  Under this Component investments will comprise: (a) soil conservation 

investments, including check dams; (b) rehabilitation of degraded forests; 

(c) rehabilitation and sustainable management of degraded grazing 
land/rangelands; and (d) livestock watering structures as laid out in the micro-

catchment plans. This will result in reduced erosion, improved vegetative cover 

and a steady flow of water. 
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4.3 Component 3:  Investments in Improved Livelihoods.  The 
investments under this  Component shall comprise a possible menu of: 

(i) improved grain production; (ii) forage crop production; (iii) improved livestock 

stables; (iv) orchard establishment; (v) improved vegetable production; 

(vi) small-scale irrigation; (vii) contracted seedling production; and 
(viii) promotion of energy saving technologies. Investments under the 

component shall take into consideration the agro-ecological and socio-economic 

conditions in each village.  The investments in small-scale crop and livestock 
production shall be on a cost-sharing basis on private land and shall seek to 

reinforce and underpin  the adoption of rehabilitation activities. 
 

 

II. Implementation Arrangements 

 

5. Project Steering Committee.  A Project Steering Committee to provide 

overall oversight project implementation shall be established within the Ministry 

of Forestry and Water Affairs (MFWA), the implementing agency. The Committee 
shall be chaired by the Deputy Undersecretary for Forestry and membership shall 

comprise the Director General of the General Directorate of Forestry (OGM) 

and Director General of the General Directorate of Combating Desertification and 
Erosion Control (CEM) and the Department Heads of (i) Afforestation; (ii) Soil 

Conservation and Watershed; (iii) Forest-Village Relations Department; (iv) 

Strategy Planning; (v) Data Processing; (vi) Nursery and Seed Activities; and 
(vii) Watershed Planning and Land Rehabilitation (CEM), or such other 

membership as the Fund and the Borrower/Recipient may agree. A Deputy 

Project Manager, to be recruited externally, shall act as secretary to the 

Committee.  The Committee shall provide overall policy guidance and oversight, 
approve the Annual Work Plans and Budgets and ensure that overall operations 

are within the legal and technical framework agreed between the Government 

and IFAD.  
 

6. Central Operations Unit.  A Central Operations Unit (OU) shall be 

established within the Lead Project Agency in Ankara to support implementation 
of the Project. The Unit shall comprise a Project Manager, a Central Focal Point, 

five technical staff members and contracted support staff .  The Deputy General 

Director of the Lead Project Agency shall assume the position as Project Manager 

and the head of the Afforestation Department of the Lead Project Agency shall be 
the Central Focal Point.  The OU staff members seconded by the Lead Project 

Agency shall be on part time basis .  The Deputy Project Manager shall work 

closely with the OU.  The OU’s main functions shall be: (i) to provide broad based 
management support to the field operations in terms of planning, programming, 

budgeting, monitoring and documenting progress; (ii) to elevate experiences and 

lessons learned through the Steering Committee to the policy level; and (iii) to 
report to the Ministerial level and General Directorate level and IFAD. 

 

7. Field Operation Unit  A Field Operation Unit (FOU) shall be established at 

the Regional Directorate of Forestry (OBM) level in Elazığ, with seconded staff 
from OBM and support from the Deputy Project Manager who will be based at 

this level.  The principal functions of the Unit shall be: (i) to provide management 

support to the implementation at the provincial level; (ii) to coordinate planning 
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and reporting between OBM and the Lead Project Agency in Ankara; and (iii) to 

handle day-to-day management and implementation of the Project. The Unit 
shall take the lead in the procurement of all civil works, goods and services, and 

technical assistance that relate to the field activities.  The staff of the FOU shall 

include a senior forest engineer, a procurement officer, a monitoring and 

evaluation (M&E) officer, and a finance officer, all staff seconded from OBM on a 
part time basis. 

 

8. Provincial Level.  At the provincial level seconded forest engineers shall be 
appointed in Elazığ, Bingöl and Muş.  Their tasks shall be  to ensure coordination 

between their respective units and Deputy Project Manager in Elazığ.  The 

Provincial level staff shall initiate screening of the potential micro-catchments in 
the three provinces. The final selection of micro catchments eligible for Project 

support shall be done jointly by the provincial units and (OBM) based on physical 

as well as socio-economic criteria.  A Micro-Catchment Planning Team shall be 

contracted to work with the communities in the selected micro-catchments.  The 
resulting micro-catchment plans shall stipulate the optimal programme of 

investments in the rehabilitation of natural resources (soil, vegetation, pastures 

and water resources), small-scale agriculture and energy saving. Once agreed, 
the micro-catchment plan will be carried out jointly by the provincial staff and 

the village communities. 

 
9. The monitoring and evaluation function shall be integrated in the 

management system, and be guided by the Project’s logical framework. The 

monitoring and evaluation activities will be carried out in coordination with the 

General Directorate of Combating Desertification and Erosion and the Lead 
Project Agency. 
 
10. Project Implementation Manual.  The Lead Project Agency shall prepare a draft 
Project Implementation Manual (PIM), which will be forwarded to the Fund for comments 

and no objection before being formally adopted.  
 
11. Mid-Term Review.  A Mid-term Review (MTR) shall be conducted at the end of 
Project Year three, to assess the progress, achievements, constraints and emerging 
impact and likely sustainability of the project and make recommendation and necessary 
adjustments for the remaining period of disbursement.  The MTR shall be carried out 
jointly by the Lead Project Agency and IFAD. 
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Schedule 2 
  

Allocation Table 
  

1. Allocation of IFAD loan, and IFAD Grant Proceeds. The Table below sets forth 
the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the IFAD Loan and the 

IFAD Grant and the allocation of the amounts of the IFAD Loan and the IFAD 

Grant to each Category and the percentages of expenditures for items to be 
financed in each Category: 
  
  

Category IFAD loan Amount 

Allocated 

(expressed 
in SDR) 

IFAD Grant 
Amount Allocated 

(expressed 
in SDR) 

Percentage  

1.  Civil Works 10 194 162   
100% Net of Taxes, 

Beneficiary and 

Government 

Contribution 

2.  Vehicles, Equipment 

and Goods 

4 261 000   100% Net of Taxes, 

and Beneficiary 

Contribution 

3.  Technical Assistance, 

Training, Studies and 

Workshops  

2 991 000 280 000 100% Net of Taxes, 

and Government 

Contribution 

4.  Recurrent Costs       

(a) Salaries 

  

(b) Other Operating 

Expenditures 

257 000 
  

252 000 

  

  

  

  

100% Net of 

Government 

Contribution 

100% Net of Taxes, 

and Government 

Contribution 

TOTAL 17 955 162 280 000   
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Logical framework 
 

Results Hierarchy Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 

 
Goal 

Reduced poverty among the upland 
communities of the Murat river watershed. 

Number of village HHs living below the poverty line reduced 
(10%). 

Official statistics, Baseline (MCP) 
and impact assessment studies. 

Government maintains and pursues pro-
poor policies. 

No extreme economic, seismic, or climatic 
shocks. 

Development Objective 

Improved livelihood and natural resources 

management in the upper catchment areas in 
the Murat watershed. 

 30% increase in vegetative cover in treated micro-

catchments, three years after project completion (include tree 
survival rate). 

 80% of participating families have improved livelihood 
(nutrition, income, reduced workload). 

 10% reduction in government expenditures on rehabilitation 

of public works damaged due to floods and landslides. 

GIS –based data collection 

including photos.  
Vegetation plot/afforestation 

data  
Social survey. 
Improved livelihood measured by 

nutritional diet, income and 
women workload. 

Provincial records. 

 

Existing forestry and natural resource 
policies are improved & enforced. 

 
Infrequent staff turnover.  
 

Components/Outcomes 

1. Natural resources and environmental management 

1.1 Environmental awareness enhanced 

in MC communities.  
▪ 50% of villagers in targeted micro catchment areas have 

agreed to MC management plans.  
▪ OGM  records. 
 

▪ Baseline survey. 
 

▪ Impact assessment. 

▪ Meeting attendance and 
minutes. 

Awareness raising effective.  

1.2 Modalities for participatory & 
sustainable natural resource 

management operational. 

▪ Consensus in planning and management decision-making is 
reached through participatory processes with equal gender 
representation and inclusion of vulnerable groups. 

Existing village and OIM structures for 
decision making allows for the 

establishing effective modalities for NRM 
co-management.  

2 Investments in natural resources and environmental assets 

2.1 Rehabilitation of soil and vegetation.    

2.1.1. Soil erosion reduced. 10% reduction in sediment load from selected micro catchments.  ▪ Sediment traps.  

▪ Erosion field plots. 

▪ Vegetation field plots. 

▪ OGM records. 

Physical conditions (soil, rainfall) and 
management practices (fire wood 

collection, livestock rearing) adequate for 
soil and vegetation rehabilitation. 

2.1.2. Vegetative/forest cover increased. 20% reduction in erosion from treated areas.  

2.1.3. Improvements in grazing/rangeland. 30% increase in vegetation cover in rangelands. 

2.2. Improved livestock productivity due 

to improved access to clean water.  

75% of livestock in rangeland benefit from water points (possible 

proxy: livestock mortality). 
▪ OGM/PPT records 

▪ Social surveys  

Improved water access translates into 

better livestock management. 

3 Investments in improved livelihood 

3.1. Diversified and more efficient use of energy. 

3.1.1. Fuel wood consumption reduced. 30% reduction in annual HH fuel wood use. ▪ OGM/PPT records. 

3.1.2. Energy saving technologies adopted. 25% increase in number of HH using renewable technologies. 

3.2. Improved agricultural productivity.   

3.2.1. Improved stables and livestock 

management.  

20% productivity  increase per livestock head  ▪ HH and focus group 
interviews. 

▪ PPT records. 

▪ HH and focus group 
interviews. 

 

Villagers demonstrate an interest and are 

willing to invest in new management 
practices 
Sufficient water availability.  

Possible to provide sufficient no. of 
villagers without irrigation access to 

irrigation. 

3.2.2. Output from horticulture, orchards, 
forage and field crops increased.  

10% increase in rain fed crop production and yields/ha.   
30% increase in overall value for irrigated crop. 

3.2.3 Increased access to irrigation for 

horticulture/agriculture, forage and 
orchards). 

20 % increase of number of households with access to irrigation. 
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Logical framework (cont’d) 
Outputs 

1 Natural Resources and 

Environmental Management 

   

 ▪ NRM awareness raised in MC 
communities.  

▪ 25 MC plans produced with 
operational modalities for 

participation. 

▪ Staff trained in NR and 
environmental management 
including: Multifunctional 

participatory planning; 
participatory monitoring & data 

management; poverty and 
gender sensitization 

▪ Studies and workshops in: NR 
economics; carbon sequestration; 
energy efficiency and alternative 

energy sources 

▪ Percentage of villagers in MC area taking part in preparing MC 
plans.  

▪ Selected elements in the MC plans are NRM oriented. 

▪ Numbers of plans produced (pro-poor/gender sensitive/ 
participatory).  

▪ Number of TA contracts, workshops and training.  

▪ OGM, OBM, OIM staff and PPT attendance and results. 

▪ Supervision reports. 

▪ OGM records. 

▪ Audits. 

▪ OGM records.  

▪ Post training test/evaluation 
charts. 

▪ Procurement systems in place and 
functioning. 

▪ Sufficient Government counterpart 
funds available in a timely manner. 

▪ No community segment excluded 
from participating. 

▪ Beneficiaries accept terms of cost 
sharing. 

2 Investments in Natural Resources    

  Soil conservation works (9 000 
ha). 

 Forest and rangeland rehabilitation 
and afforestation (22 160 ha). 

 Two public nurseries completed in 
Elazığ and Muş. 

 Erosion measurement field trials 

installed (25). 

 Sediment measurement stations 

installed (25). 
 

 Soil conservation investments effective.  

 Forests rehabilitated (% increase vegetation cover), 

afforestation (number of trees/survival rate). 

 Rangelands rehabilitated (ha. and % increase in vegetation 

cover): 
o No. of livestock drinking facilities operational; and  

o No. of shelters for communal use operational.  

 Public nursery that includes cold storage for seedlings 

developed (production increase). 

 Erosion field plots and gully erosion (stick measurement) 

operational and participatory. 

 Sediment measurement stations operational. 

 Erosion/sediment 
measurement. 

 MFWR records/photo (time and 
GPS marked). 

 Audits. 

 
 Data collected for 

erosion/water run-off/sediment 
yield. 

 

 OGM pursue best practices for NRM 
and erosion control  

 

 OGM and village collaboration in 

operation and data handling 
 

 OGM and village collaboration in 
operation and data handling 

3 Investments in Improved 

Livelihood 

   

  Demonstrations and farmer 
training events (308). 

 Farmer exposure visits (292). 

 Improved wheat and barley 

production (1 381 ha). 

 Improved forage crops (1 230 ha). 

 Improved horticultural production 

(247 ha) including 180 ha of new 
orchards. 

 Water storage ponds built and 
connecting earth canals 

rehabilitated (250). 

 Drip irrigation installed (127 ha). 

 New contracted seedlings 

producers operational and selling 
(4). 

 New solar panels installed and in 

use (1 250 hh’s).  

 Insulation (625hh’s). 

 Energy saving stoves installed 

(1 250 hh’s). 

 Improved stables (100). 

 Demonstration and farmer training program conducted 
(number of participants). 

 Farmer exposure visits carried out (number of participants). 

 Sustained increase in grain yields (%). 

 Sustained increase in forage crop production (%). 

 Sustained increase in horticultural production (%). 

  Small scale irrigation developed: 

o Water storage ponds functioning (increase in water 
collection); and 

o Increase in water supply from rehabilitated earth canals 
(%). 

 Increase in crop yield and value from irrigated land (%). 

 Contracted seedling production introduced as a profitable 

business model. 

 Energy saving technologies (solar, insulation and stoves) have 
led to reduced fuel consumption. 

 Increases revenues from increased yield o meat and milk and 
savings from less disease.  

Supervision reports. 
OGM records. 

PPT records. 
Audits. 

Number of trees in orchards and 
survival rate (OGM records). 
 

PPT records.  
 

 
Number of seedlings produced/ 

revenues.  
(Sale Record.) 

Fuel consumption (PPT record/ 
survey). 
PPT records. 

 Village communities interested in 
participating in training/exposure. 

 Sufficient land available and farmers 
interested in applying new 

technologies. 

 (Improved crop production, crop 

rotations and soil conservation 
measures.)  

 Interest to engage in seedling 

production.  

 Possible to produce seedlings at 

competitive prices sufficient demand 
for seedlings. 

 Improved efficiency translates into 
less use of fuel. 

 Existing stables have negative impact 
on livestock production and health.  

  


