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 برنامجالخريطة منطقة 

  

 

 جمهورية باكستان اإلسالمية
 مبادرة التحول االقتصادي ف  جيلجيت بالتستان

 تقرير رئيس الصندوق
 

بترسيم الحدود أو إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف  هذه الخريطة ال تعن  التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق 
 .التخوم أو السلطات المختصة بها

 9025-02-20ة المصدر: الصندوق الدول  للتنمية الزراعي
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 جمهورية باكستان اإلسالمية
  لتستانات بجيلجيمبادرة التحول االقتصادي في 

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق

 المقترض:  جمهورية باتستان اإلسالمية

 الوكالة المنفذة:  لتستانات بجيلجي حافظةم، حتومة التخطيط والتنميةة وزار 

 :امجنبر للالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريت  290.25

 76مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  48.55
 1مليون دوالر أمريت  تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

 شروط قرض الصندوق:  ايةتيسيرية للغ

 المشاركة في التمويل: الجهات  الحقا حددت

 قيمة التمويل المشترك:  مليون دوالر أمريت  2..99

 شروط التمويل المشترك:  الحقا تحدد

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريت  92.72

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريت  7.55

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  المباشر الصندوقيخضع إلشراف 

 مليون دوالر أمريت  0.5للنفقات المستوفية للشروط ف  حدود 
 نفاذ مفعولوتاريخ  قة المجلس التنفيذيفواتاريخ مبين  المتتبدة

  .اتفاقية التمويل

 :تمويل بأثر رجعيقيمة ال 

                                                      
مشروع تخفيف وطأة الفقر ف  جنوب من تمويل  ،تم شطبها، بناء على طلب من جمهورية باتستان اإلسالميةأمريت  ماليين دوالر  01بما ف  ذلك 1 

المبلغ المشطوب على هذا االلتزام باقتراح إعادة ويمتثل (. EB 2010/101/R.27/Rev.1بعد المائة،  األولى)الذي وافق عليه المجلس ف  دورته البنجاب 
" ف   ام مبالغ القروض و/أو المنح الموافق عليها والملغاةاستخدما يتعلق بمراجعة نهج الصندوق في"عليها ف  النحو للقواعد واإلجراءات الت  وافق المجلس 

 (.EB 2014/111/R.12/Rev.1الوثيقة )دورته الحادية عشرة بعد المائة 
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 الموافقةبتوصية 
المقترح تقديمه إلى جمهورية باتستان  بالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .52 ف  الفقرة ، على النحو الواردلتستانات بجيلجيمبادرة التحول االقتصادي ف  من أجل  اإلسالمية

 
مبادرة التحول االقتصادي من أجل  جمهورية باكستان اإلسالميةقرض مقترح تقديمه إلى 

 لتستانات بجيلجيفي 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 الفقرالتنمية الق ْطرية والريفية وسياق  -ألف
 225 حوال ب 9022تيلومترا مربعا. وقدر عدد ستانها ف  عام  672 025ل  مساحة أراض  باتستان ايبلغ إجم -1

، قدر الناتج المحل  9025ف  المائة منهم ف  المناطق الريفية. وف  عام  70يعيش أتثر من  2مليون نسمة،
 2 965 حوال د من الناتج المحل  اإلجمال  بالفر  نصيبمليار دوالر أمريت ، و  95747 حوال اإلجمال  االسم  ب

بينما تساهم  –ف  المائة  52 –الناتج المحل  اإلجمال   منيساهم قطاع الخدمات بأتبر حصة و  3دوالر أمريت .
 ف  المائة على التوال . 95ف  المائة و 92الزراعة والصناعة بنسبة 

ف   25، وأتثر من سنة 95تقل عن ف  المائة من ستانها  55أتثر من  أعمارباتستان بلد "فتية" نسبيا إذ أن  -2
سنة. وتوجد تفاوتات تبيرة بين الجنسين بسبب العوامل االجتماعية واالقتصادية  55و 95المائة هم بين سن 

حسب المؤشر العالم   9025ف  عام  بلدا جرى تقييمها 259بين  252والصحية، وصنفت باتستان ف  المرتبة 
ف   57 القادرين على القراءة والتتابة نسين التابع للمنتدى االقتصادي العالم . ويبلغ معدل البالغينللفجوة بين الج

ف   746المائة، إال أن هناك تفاوتات هائلة بين الستان الحضريين والريفيين وعبر األقاليم. ويبلغ معدل البطالة 
  4.المائة

قات الفرد الغذائية وغير الغذائية ف  الشهر فويحدد بن ،لحراريةالسعرات االرسم  ف  باتستان إلى  خط الفقر يستند -3
ويحسب تقرير يستند إلى مسح  5سعرة حرارية للفرد البالغ ف  اليوم. 9 250الالزمة لدعم استهالك غذائ  يعادل 

ف  المائة، مع  27455ه  نتشار الفقر ال أن النسبة اإلجمالية 9022عام  ف  أجري بشأن الدخل واإلنفاق األسري
ويعود سبب الفقر  6.ف  المائة ف  المناطق الحضرية 25452ف  المائة ف  المناطق الريفية، ونسبة  26402نسبة 

                                                      
2
 90224مكتب اإلحصائيات الباكستاني،   

3
 90254تقرير وحدة المعلومات في مجلة إيكونوميست،   

4
 ، شعبة المالية، حكومة باكستان90254-9022المسح االقتصادي الباكستاني،   

5
 نفس المصدر4   

6
 254، تقرير أبحاث رقم 9022هارون جمال، إحصائيات الفقر في باكستان: تقديرات لعام   
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إلى حد تبير إلى الحجم الصغير  مثل جيلجيت بالتستان ف  المناطق النائية وذات الطبيعة الجغرافية الصعبة
ق، واالفتقار إلى االئتمان والمدخالت وخدمات الدعم، ومحدودية الوصول إلى األسوا محدوديةو لحيازات األراض ، 

 فرص العمالة غير الزراعية، والقيود السياساتية والمؤسسية.

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

 –استراتيجية الحد من الفقر بصورة مباشرة وثيقة  لتستانات بمبادرة التحول االقتصادي ف  جيلجيدعم تسوف  -4
األساسية التسع وتضع ترتيزا خاصا على تدرج الزراعة تواحدة من بين الدعائم  ، الت (9020) المرحلة الثانية

التمويل الريف  ودعم الزراعة وصغار المزارعين، والمشاريع الصغرى واألعمال الصغيرة، والبنية األساسلة الريفية، 
  وتنمية النساء، والتعليم توسائل هامة للحد من الفقر.

الذي أعطى أولوية ، 9025-9020طرية للفترة برنامج الصندوق للفرص االستراتيجية الق أيضا مع مبادرةتواءم التو  -5
مشروع لنجاح السابق الذي حققه انتشار الفقر فيها وامعدل وارتفاع  نسب نظرا إلى حرمانها ال لتستاناب-تلجيلجي

-تجيلجيمعيشة الفقراء الذين يصعب الوصول إليهم ف  ممول من الصندوق ف  تحسين تنمية المناطق الشمالية ال
 .لتستاناب

 برنامجوصف ال -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة برنامجالمنطقة  -ألف
، ويبلغ عدد تيلومتر مربع 69 500غط  مساحة تتستان ف  شمال با ئيةونا ةمرتفع ةجبلي منطقة لتستاناب-تجيلجي -6

 ف  المائة من الستان يملتون 20أن نسبة أتثر من  لمنطقةومن الصفات المميزة ل مليون نسمة. 242حوال   استانه
ف  المائة ف  بقية البلد. إال أن حصة الفرد من الحيازة صغيرة  59بعض األراض  الزراعية، بالمقارنة مع نسبة 

تر. إال أن الحجم الصغير للمزارع، والشتاء القاس  الطويل، والتضاريس الجبلية، أ 042-047جدا وتتراوح بين 
أقل من المتوسط الوطن . والتنوع الغذائ  هو األفقر  وغيرها من التحديات الطبيعية ينتج عنها مستويات استهالك

أجرته منظمة  ف  المائة. ويسجل مسح 27مريعة ه   بين األطفال بنسبة إعاقة النمو ف  البلد، ويقدر معدل انتشار
ة نسببينما تعان  ، يتمتعون باألمن الغذائ ف  المائة فقط من الستان  97أن نسبة  9025األغذية والزراعة ف  عام 

من درجة عالية من انعدام األمن  ف  المائة 29، ونسبة من درجة متوسطة من انعدام األمن الغذائ ف  المائة  52
ف  المائة  92ف  المائة، ومعدل انتشار الفقر  27ومعدل القراءة والتتابة بين البالغين منخفض عند حد  .الغذائ 

 ف  المائة بالنسبة لباتستان تتل.  92بالمقارنة مع 

زراعة؛ لذلك فإن هذا القطاع له دور مهم بالنسبة للنمو الف  المائة من الستان ف   20تنخرط نسبة تزيد على  -7
 .، وما زال الحال تذلكمنطقةوقد تان المشمش أتثر أنواع األغذية المنتجة تقليديا ف  ال والحد من الفقر.

إنتاج محاصيل نقدية عالية القيمة مثل الفاتهة الرتفاع، هناك توجه نحو اولالستفادة من مزايا الموسمية و 
 والخضروات. والبطاطس ه  المحصول الرائد بعد المشمش بالنسبة للمساحة المزروعة واإلنتاج.



EB 2015/114/R.14/Rev.1  

2 

األسر الزراعية ذات الحيازات الصغيرة المنخرطة ف  إنتاج المشمش رئيسية من الستتألف المجموعة المستهدفة  -8
هتتار واحد. ويشمل المستفيدون اآلخرون المجهزين على نطاق صغير،  والبطاطس على مساحة أرض تقل عن

وسيتم  وتعاونيات التجارة والتصدير، واألشخاص المنخرطين ف  أنشطة إضافة القيمة، وموردي المدخالت وناقليها.
مهارات من ، وسيتم استهداف الشباب والنساء تحديدا لتنمية البرنامجتعميم المنظور الجنسان  ف  جميع نواح  ال

أجل فرص العمل المولدة للدخل ذات الصلة. وستتون نقطة الدخول بالنسبة للمبادرة مجموعات المنتجين القرويين 
ف  تنظيمه لهذه المجموعات والرابطات على رأس المال  البرنامجوسوف يبن  ورابطات التسويق المنظمة. 

. 2229 منذ عام منطقةظمت ف  إطار برامج أخرى ف  النُ االجتماع  القائم الذي ولدته المنظمات المجتمعية الت  
، بشتل والشباب  أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، بمن فيهم النساء 200 000حوال  ستفيد ما يقدر بوف يوس

من أصحاب األعمال  200مباشر من أنشطة تنمية سالسل القيمة والري. إضافة إلى ذلك، سيتم مساعدة نحو 
 20 000ألجزاء مختلفة من سالسل القيمة. تما سيجن  حوال  الريادية المحليين على توسيع نطاق خدماتهم 

األسواق، واإلرشاد، والبحوث، واالستثمارات بالمزارع  ت  تربطشخص فوائد غير مباشرة من رفع سوية الطرق ال
 األخرى.

 برنامجالهدف اإلنمائي لل -باء
 منطقةأسرة ريفية ف   200 000 لما ال يقل عنزيادة الدخول وفرص العمل الزراعية هو  إلنمائ االهدف  -9

 .لحد من الفقر وسوء التغذية ف  المنطقة، تجزء من الهدف التل  المتمثل ف  تحسين الدخول والتستاناب-تجيلجي

 المكونات/النتائج -جيم
: البنية األساسية نين اآلخرينتل منها المتو  عززثالثة يمتونات من  عملية الت  ستستمر سبع سنواتتألف الت -11

دارة البرنامج والدعم السياسات . وسوف تحقق هذه المتونات خمسة نواتج ماإلنتاجية؛ وتن ية سالسل القيمة؛ وا 
نتاجيتها، ومبيعاتها  200 000( زيادة 2رئيسية: ) ( إدخال نهج تنمية 9سلع زراعية رئيسية؛ )لأسرة إلنتاجها، وا 

( 2؛ )راع  قضايا المساواة بين الجنسين والتغذيةتللفقراء والشباب، و  تتون مناصرةالمجتمع  اويوجهه ةمستدام
ضافة القيمة على المستوى المحل  لتحسين  استثمار الجهات الفاعلة ف  األعمال الزراعية ف  اإلنتاج والتجهيز وا 

الحتومة والقطاع الخاص الزراعية بصورة مستدامة وتوسيع تحسين خدمات ( 5)تسويق منتجات األغذية المحلية؛ 
 لسياسات مناصرة للفقراء ووضعها موضع التطبيق.الحتومة  رسم( 5نطاق وصول الفوائد؛ )

أنشطة التعبئة والتخطيط المجتمعيين  دعمانيتألف متون البنية األساسية اإلنتاجية من متونين فرعيين مترابطين ي -11
ورة تنافسية. وهذان المتونان صماعية يتم اختياره بمع دعم من شريك ف  التعبئة االجت ف  أفقر أربعة أقسام،
لتنمية  المتون الفرع  الخاص بالري من أجل توسيع نطاق النهج المجتمع  المجرب والمختبرالفرعيان هما، أوال، 

د من األراض  المروية لتل تر واحأتر من األراض  المروية الجديدة وتوفير ما متوسطه أ 50 000الري، إلضافة 
تما ستتلقى األسر المشارتة أسرة مشارتة، بما ف  ذلك األسر الت  ترأسها النساء وأسر المعدمين من األراض . 

دعما ف  تنمية األراض . وثانيا، سوف يربط المتون الفرع  الخاص بطرق الوصل بين المزارع واألسواق مناطق 
 الجديدة الت  تتم تنميتها بطرق السهول والطرق الرئيسية. وسوف يتحقق ذلك عن اإلنتاج الحالية والمناطق المروية
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، ورفع سيارات الدفع الرباع من طرق الدواب القائمة إلى مستوى يسمح باستخدام تيلومتر  500طريق رفع سوية 
 ات النقل عليها.إلى مستوى يسمح باستخدام شاحن الدفع الرباع سوية الطرق الت  ال تصلح حاليا سوى لسيارات 

سيوجهه نهج تجاري يرتتز إلى السوق بحيث تقوم المبادرة بتحديد السهول ذات األولوية متون تنمية سالسل القيمة  -12
م من األقسام السبعة استنادا إلى معايير ستشمل إجمال  عدد الستان، عدد األسر الفقيرة، إجمال  إنتاج سف  تل ق

، والمساحة المتوفرة لتنمية الري، واالحتياجات من طرق محصوليةالمساحة المحاصيل ذات األولوية، إجمال  ال
ويمتن توسيع التغطية ابتداء من السنة الثالثة بحسب التقدم والنتائج. وضمن تل . المزارع واألسواق الوصل بين

تجين القرويين. سهل، ستبدأ التدخالت بالقرى الت  فيها منظمات مجتمعية يمتن تعزيزها لتصبح منظمات أتبر للمن
وتنظيم رابطات المنتجين  وسوف توفر مجموعات المنتجين هذه األساس لتوسع تدريج  إلى جميع القرى ف  السهل

 ف  السهل.

سوف و خاصة والشرتاء اآلخرين. فاعلة المع الجهات ال رابطات المنتجين ف  السهلالمتون انخراط  ييسر سوفو  -13
دعم من وتاالت الات المنتجين و رابطخطط أعمال  نريتشموالشرتاء ال لسهلرابطات المنتجين ف  االعقود بين توجه 

 لسالسلالمساعدة التقنية تقديم الخاص بمن خالل فريقها ، المبادرة ستساعد على وجه الخصوص،و تنفيذ البرنامج. 
يات ومقدم  الخدمات ذات الصلة ف  وضع خطط األعمال واستراتيج، والمجهزين المنتجين رابطاتالقيمة، 

مية لتحقيق ، والحصول على رأس المال من أجل التنمعيار جودة متفق عليهل اوفق اتالتسويق، وزيادة حجم المنتج
تنمية سالسل ل صندوقب، سوف تستتمل استثمارات رأس المال امبرر  ما تان ذلكحيثو . متامل إمتانات منتجاته

والبحوث لتوفير  لإلرشاد ةيوتاالت الحتومالالمبادرة أيضا قدرات  وسوف تبن ة. ابلمقالآلية المنح  يستخدمالقيمة 
 المتون ساعدسيوأخيرا،  .فعال بشتلورابطات المنتجين ف  السهل مجموعات المنتجين ف  السهل ل خدماتال

دارة ، واستخداميةتلمالوتوثيق سجالت األراض  و  من أجل لفقراءل رةصمنالوائح صياغة سياسات و  علىالحتومة   وا 
 .لخدمات اإلرشاد والبحوث نماذج فعالة وضعو ، يل وصيانة الطرقوتشغ ،مياه الري

وزير إلدارة والتنسيق بقيادة لجنة توجيهية برئاسة ل فعاال انظام متون إدارة البرنامج والدعم السياسات سوف يضع  -14
اللجنة التوجيهية، وستتون مسؤولة  توجيهتعمل تمؤسسة مستقلة تحت لامج نسيتم إنشاء وحدة تنسيق البر و . رفيع

عداد الميزانية، والتنسيق، والرصد، وال ومراجعة الحسابات السنوية، فضال عن إدارة  توريد،عن تخطيط البرامج وا 
وضع السياسات  ف أيضا الدوائر الحتومية  برنامجوحدة تنسيق ال وسوف تساعد .القيمةسالسل  صندوق تنمية

دارة المعرفة إدماج اعتبارات  برنامجاليق وحدة تنسوستضمن وتنفيذها.  المساواة بين الجنسين، والشباب، والبيئة، وا 
 .جوانب إدارة وتنفيذ البرامجواالتصاالت ف  جميع 

  برنامجالتنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
الممارسات ، وتحديث   لألسرة الواحدةضااألر ة حياز تحسين برنامج إلى توسيع المساحة المحصولية، و اليستند نهج  -15

إلى اإلنتاج التجاري مع فوائض للتسويق وزراعة  عجزو  الزراعية، وبالتال  تحويل االقتصاد الريف  من زراعة تفاف
تشارت  نهج سيتم اتباع و . لمنطقةللمزايا النسبية تستجيب لمتطلبات السوق ومناسبة ل قيمة أتثر تخصصاال عالية
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مجتمعية ف  ق مع الممارسات التقليدية القائمة والنظم الس، بما يتلتنمية األراض  والمياه تز على المجتمعتر ي
شريك التعبئة شرك سوف يُ ، لى النتائجإة مستندالالمبادرة وفقا لمعايير ومتى تم اختيار مخطط . بالتستان-جيلجيت

ت  تتعلق بها؛ ال األحتامو  ة ف  اتخاذ القرارات بشأن الشروطمختار مجتمعات  المنفذة الوتالة وموظفاالجتماعية و 
  ضاالتوزيع العادل لألر و ؛ تهاتوافر المياه وملتيو  ؛أدوار ومسؤوليات الوتالة المنفذة؛ وملتية األرض وحق الطريقو 
ة من األراض ؛ واستراتيجية تنفيذ والمعدمنساء رأسها الهم األسر الت  تفيمن بتحديد المستفيدين و ؛ ت  تتم تنميتهاال

مثل ت  المياه، ، سيتم إنشاء رابطة لمستخدموقبل أن يبدأ البناء .الزمنية، وما إلى ذلك هاجداولو مخططات الري 
تما . (يقتض  األمر ذلك)حيث  المقاولو  ةاالجتماعي تعبئةال شريكو لتعامل مع الوتالة المنفذة، لجميع المستفيدين، 

 لتتم االستعانة بهم من قبلالري،  خططاتلم يةشباببناء  ةعو جمم 50مبادرة أيضا ف  تدريب وتجهيز ستستثمر ال
 .ال البناءشغأف  المقاولين المجتمعات/

وسوف تدعم المبادرة، بتتميلها لزيادة اإلنتاج، نهجا شامال ويوجهه الطلب تجاه تنمية سالسل القيمة )ف  البداية من  -16
أجل المشمش والبطاطس؛ ويمتن اتباعه الحقا مع منتجات واعدة أخرى(. وستتون نقطة الدخول بالنسبة لدعم 

ية، مع إيالء العناية الواجبة للنساء والشباب. وسيتون سالسل القيمة مجموعات المزارعين المنظمة على مستوى القر 
ن اخطط تنمية سالسل القيمة العنصر تنظيم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف  مجموعات للمنتجين وصياغة 

والجودة، والتسويق. وسوف يستدع  النهج التعليم، وبناء القدرات، وربط  ن لمعالجة تحديات التجميع،االرئيسي
المصلحة الرئيسيين على طول تامل سالسل القيمة، مع دعم سياسات  تمتين . وسيتون ف  صلب هذا أصحاب 

الشراتات، بحيث يتم ربط المنتجين والمزارعين، والخدمات العامة، والجهات الفاعلة ف  لوساطة النهج نموذج 
رة والشبتات من أجل التوسع راتات مسؤولة متبادلة. ويتوقع لالستراتيجية أن تنم  القدشالقطاع الخاص ف  

 المستدام لإلنتاج والفوائض التسويقية، مما سينتج عنه زيادة ف  الدخول والحد من الفقر.

لة حديثا ضمن السهول المستهدفة المنتجات القائمة والمشت   النساء مجموعاتمع بصورة نشطة  ستنخرط المبادرةو  -17
قيمة، وتنمية الري، والتنمية االجتماعية. وفضال عن التشجيع أولويات النساء فيما يتعلق بتنمية سالسل اللتبين 

من مجموعات النساء  90 منتجين ف  السهل، ستنشئ المبادرةالنشط وخلق الفرص للمشارتة ف  مجموعات ال
 ف،تصنيف، والتغليالتما سيتم تحديد فرص مناسبة للنساء ف  البيئة االجتماعية الثقافية المحلية، مثل  المنتجات.

والتجهيز، وسوف تتلقى النساء تدريبا على مثل هذه الوظائف. ومن المجاالت األخرى الت  سيتم نظيف، لتاو 
الترتيز عليها أنشطة سالسل القيمة الت  ترتتز على النساء، بما ف  ذلك مجموعات تسويق الحليب وتجهيز 

القيود الت  لنساء من أجل معالجة امل المنتجات الثانوية للمشمش. وسوف ُتدخل المبادرة أدوات ومعدات موفرة لع
لمنتجات، لتجهيز، وتجفيف و  أعمال ما بعد الحصاد من تقشير،حصاد، و الف   المتتافئة تنتج عن أعبائهن غير

ولتتميل النتائج المتوقعة من تحسين البنية األساسية ودخول أعلى بشأن التغذية، ستوفر المبادرة  وما إلى ذلك.
 التغذية لألسر المشارتة. أيضا التدريب ف  مجال

 اإلطار التنظيمي -باء
شعبة الشؤون االقتصادية ف  حتومة باتستان وتالة التنسيق الرئيسية فيما يتعلق بتمويل الصندوق، ستتون بينما  -18

الت  تشرف على  الوتالة المنفذة الرئيسيةلتستان اب-تجيلجيمحافظة حتومة تون وزارة التخطيط والتنمية ف  ست
موجبه بتنفذ  هجينة. وسيتبع التنفيذ نموذج ذاتيا وذات سلط تنسيق البرنامج مستقلةلمن خالل وحدة التنفيذ 
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مقدمة للخدمات من مختلفة متونات/أنشطة مختلفة من قبل وتاالت عامة، ومنظمات غير حتومية، وجهات 
 . وحدة تنسيق البرنامج بتنسيق من ،القطاع الخاص 

الثالثة، أي جيلجيت، وديامير، وبالتستان. وستتون هذه  إقليمية ف  تل من األقاليميق شبه سيتم إنشاء وحدات تنس -19
الوحدات مسؤولة عن تخطيط، وتنسيق، ورصد األنشطة ف  السهول والقرى المستهدفة بالتعاون مع شريك التعبئة 

ن و شرتاء التنفيذ الرئيسيوسيتون  .لمختصةوالدوائر اة التقنية الخاص بسالسل القيمة، دجتماعية، وفريق المساعاال
( فريق المساعدة 9ورة تنافسية؛ )ات غير الحتومية، ويختارون بص( شرتاء التعبئة االجتماعية/المنظم2تالتال : )

( مجموعة من شرتاء القطاع الخاص، بما ف  ذلك أصحاب األعمال الريادية 2التقنية الخاص بسالسل القيمة؛ )
الشرتات والجهات التجارية المشترية للبطاطس سواء للبذر أو الطعام، و المحليين، ومجهزي ومصدري المشمش، 

 90منها رابطات نسائية(، و 90من رابطات المنتجين القرويين )ستتون  990( حوال  5وشرتات توريد المدخالت؛ )
  ، وأربع إلى خمس من رابطات المنتجين اإلقليمية.ف  السهلمن رابطات المنتجين 

دارة المعرفةوال ،التخطيط -جيم  رصد والتقييم، والتعلم وا 
يتبع شتل الخطة اإلطار المنطق ، . وسوف بادرةة السنوية وثيقة التخطيط الرئيسية للميانيز خطة العمل والممثل ست -21

بما ف  ذلك مؤشرات الرصد المفصلة بوضوح والت  يمتن قياسها واإلبالغ عنها بسهولة. وستقع المسؤولية التلية 
. وسوف يتم استتمال نظام التخطيط والرصد والتقييم البرنامجعلى عاتق وحدة تنسيق  والتقييم عن أنشطة الرصد

استهالل  ووضعه موضع التشغيل، بالتشاور مع جميع شرتاء التنفيذ، ف  غضون األشهر الستة األولى من
داالبرنامج. وسيتون  رة المعرفة، واالتصاالت نظام التخطيط والرصد والتقييم جزءا من نظام شامل للمعلومات، وا 

وف  الوقت المناسب عن تقدم التنفيذ ومعلومات ارتجاعية من أجل صنع القرار على سيوفر معلومات دقيقة و 
على أقصى حد بحلول نهاية الشهر ، من األفضل قبل االستهالل، ولتن  وسيتم إجراء مسح أساس .مستوى اإلدارة

يتعلق بالنواتج ما في نظام إدارة النتائج واألثرنادا إلى اإلطار المنطق /لوضع المعايير است ،الثالث من بدء التنفيذ
وسوف تصنف المؤشرات حسب نوع الجنس والحالة االجتماعية واالقتصادية إلى الحد  والنتائج إزاء المستفيدين.

 . المستفيدينلى ل إو صالممتن للسماح بتقدير سليم فيما إذا تان يتم الو 

 والتوريد والتسيير اإلدارة المالية -دال
ويقدر متطلبات الصندوق فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية. لللتثبت من االمتثال أجري تقدير لنظام اإلدارة المالية  -21

بأنه يمتن تخفيف هذه المخاطر، الت  تعتبر عالية نظرا للموقع النائ  وضعف القدرات على المستوى الالمرتزي، 
هذه تعيين موظفين ماليين مؤهلين بعقود تستند تشمل تدابير التخفيف . و التدابير إلى "متوسطة" باتخاذ مجموعة من

تخضع  إلى بيانات نفقات موثقة إلى شرتاء التنفيذ استنادا المدفوعات فر صو اإلبالغ المال  الفصل ؛ و إلى األداء؛ 
تنسيق البرنامج، والصندوق، مشترك ومنتظم لحسابات البرنامج من قبل وحدة  رصدللمراجعة الداخلية والخارجية؛ و 

 .صالحيته، تل ف  سياق شعبة الشؤون االقتصاديةو بالتستان، -وحتومة جيلجيت

مسؤولة عن اإلدارة المالية وعن تنسيق وتوحيد تل التقارير المالية الواردة من الشرتاء  برنامجستتون وحدة تنسيق ال -22
ات وفقا لمتطلبات الصندوق والمعايير المحاسبية وسوف تمسك هذه الوحدة مجموعة تاملة من الحساب المنفذين.

 المتعارف عليها دوليا. 
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 دوره مراجعة جميع الموارد العامة. ف  باتستان بالمراجعة الخارجية السنوية للنفقات، ويشمل سيقوم المراجع العام -23
مع المبادئ التوجيهية وسوف تتاح تقارير هذه المراجعة ف  غضون ستة أشهر من إقفال السنة المالية، بما يتماشى 

 للصندوق.

ن األولتين من التنفيذ، متخصصة خالل السنتيوسوف تقدم خدمات المراجعة الداخلية من قبل شرتة خاصة و  -24
 .بالتستان-جيلجيتوستتاح التقارير لوحدة تنسيق البرنامج، والصندوق وحتومة 

بالتعاون مع الوتاالت المنفذة  السنويةيات نزايموال بإعداد خطط العمل برنامجوحدة تنسيق القوم ست ةلميزانيوضع ا -25
  لموافقة اللجنة التوجيهية للبرنامج والصندوق عليها.

مع  ،حصيلة القرضمن أجل استالم  State Bank of Pakistanمعين لدى فتح حساب سوف يُ . األموالتدفق  -26
حساب فرع  بالروبية الباتستانية. وسوف يتم استالم األموال من الحساب الفرع  ف  حساب البرنامج الذي تديره 

تلبية التزامات التوريد والتنفيذ الخاصة بوحدة تنسيق البرنامج. وسوف تفتح تل من وحدة تنسيق البرنامج من أجل 
 زانياتمن أجل استالم األموال وفقا لخطط العمل والمي با فرعيا خاصااوحدات التنسيق ووتاالتها الشريتة حس

ريقة طتدفقات األموال إلى المتفق عليها، وقوائم النفقات الدورية، وتصريحات النفقات. وسوف تستند جميع السنوية 
 . حساب السلفة المستديمة

شغال، والخدمات لع، واألتوريد الس وحدة تنسيق البرنامج مسؤولة وعرضة للمساءلة عنتتون س .التوريد -27
ودليل التوريد ف  الصندوق  لمبادئ التوجيهية للتوريد ف  مشروعات الصندوق، والذي سيتم وفقا ليةاالستشار 

الت  وافق عليها الصندوق. وسوف تحدد وسائل التوريد المحددة، (. وسوف يتبع التوريد خطط التوريد 9020)
واألطر الزمنية، وتدابير التخفيف من المخاطر ف  رسالة إلى  وترتيبات االستعراض المسبق، والتتاليف التقديرية

 .التوريد إدارةترتيبات خطة التوريد. وسيفصل دليل تنفيذ البرنامج إجراءات، وعمليات، و  المقترض ويتم تضمينها ف 

 اإلشراف -هاء

التمويل. وستشمل بالتعاون مع الحتومة والجهات المشارتة ف  لصندوق، للإلشراف المباشر  البرنامجسيخضع  -28
التنفيذ من قبل متتب  ن. وستنظم بعثات إضافية لدعميتاألول ف  السنتين إلشرافخطة اإلشراف إيفاد بعثتين ل

( االمتثال االئتمان  مع 2التنفيذ ما يل : )دعم وسوف يتضمن اإلشراف و الصندوق القطري حسب االقتضاء. 
( أداء التنفيذ، والتقدم المحرز نحو 9والصرف، والتوريد والتعاقد؛ )، روط القانونية، واإلدارة الماليةاالهتمام بالش

( دعم 2األهداف، واالستثمارات والمخرجات، والتسيير واإلدارة، واالستهداف وتعميم منظور المساواة بين الجنسين؛ )
واسعة إلى استثمارات ظرة دعم التنفيذ منظور برنامج قطري بإدخال نوسيدمج . التوجيه والمساعدة رالتنفيذ لتوفي

نشاء نظم ومؤسسات للحد من الفقر،  التنمية للتأثير على السياسات والممارسات استنادا إلى الخبرات التشغيلية، وا 
 .وتيسير الشراتات المالية والمعرفية، واستخالص الدروس وأفضل الممارسات
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 وتمويله وفوائده  البرنامجتكاليف  -رابعا

 البرنامجتكاليف  -ألف

بمبلغ  ،ف  المائة( 2ف  المائة( والطوارئ المادية ) 27) الطوارئ السعريةمبادرة، بما ف  ذلك الدر مجموع تتاليف يق -29
 ماليين دوالر أمريت . 2. ويقدر متون النقد األجنب  بمبلغ مليون دوالر أمريت  290

 موجز تتاليف البرنامج بحسب المتون :2الجدول 
 

    الدوالرات األمريكية( ماليين)ب    

 

 (باكستانيةال روبياتال آالف)ب
% من  

 مجموع
 تكاليف
 األساس

 % من

 النقد

 مجموعال األجنبي

النقد 
 جنبياأل

النقد 
 محليال

% من 
 مجموع

 تكاليف

 األساس

 % من

 النقد

 مجموعال األجنبي

النقد 
 محليالنقد ال جنبياأل

 
  

        

 اإلنتاجيةالبنية األساسية  -ألف
 تنمية الري واألراض  -0 5 229 562 525 222 5 556 925 20 55 50429 5495 55427 20 55
 طرق الوصل بين المزارع واألسواق -2 2 567 550 265 507 2 650 257 20 26 25422 2460 26402 20 26
 للبنية األساسية اإلنتاجية المجموع الفرعي 923 688 5 702 226 7 922 952 20 72 55450 5425 72455 20 72
  

        

 تنمية سالسل القيمة -باء
 صندوق سالسل القيمة -0 2 227 277 29 560 9 062 525 5 90 22422 0420 90492 5 90
 التعبئة االجتماعية -2 222 222 29 226 522 920 2 5 2422 0429 5402 2 5
 الزراع اإلرشاد  -3 920 762 6 520 922 952 2 9 9407 0406 9422 2 9
 البحوث الزراعية -4 979 229 22 525 965 626 5 2 9457 0422 9472 5 2

9 2 9422 0402 9420 9 2 072 922 902 2 272 925 

نظام تسجيل األراض  وتوثيق  -5
 ملتيتها

 لتنمية سالسل القيمة المجموع الفرعي 2 062 665 292 220 2 909 225 5 22 92422 2497 22495 5 22
 وحدة تنسيق البرنامج -جيم 220 729 99 622 252 595 2 2 2420 0499 2422 2 2

 مجموع تكاليف األساس 2 522 222 672 272 20 255 550 6 200 22452 6452 202409 6 200
 الطوارئ المادية 926 992 20 092 296 957 2 2 9420 0492 2422 2 2

 الطوارئ السعرية 9 222 972 57 029 9 265 257 2 92 25465 0490 25425 2 27
 مجموع تكاليف البرنامج 29 002 222 256 962 29 257 259 6 295 229492 6429 290425 6 222

 البرنامجتمويل  -باء
مليون دوالر أمريت   95مليون دوالر أمريت ، تساهم الحتومة بمبلغ  290للبرنامج بقيمة  تقدر التتاليف اإلجمالية -31

 لتمويل الضرائب، والمرتبات، والتتاليف التشغيلية، وبعض النفقات األخرى. وسوف يوفر ف  المائة( 90) منها
 6 مليون دوالر أمريت ، والمستفيدون مبلغا يقدر بقيمة 76 تعادل قيمته بشروط تيسيرية للغاية الصندوق تمويال

والمفاوضات  .عدة جهات مانحة عن اهتمامها بتقديم تمويل مشترك للمبادرة توقد عبر ماليين دوالر أمريت . 
 مليون دوالر أمريت . 92جارية حاليا بشأن فجوة التمويل المتبقية وقدرها 
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 :9الجدول 

 ليمو تالكاليف بحسب فئة اإلنفاق وجهة الت 
  )بماليين الدوالرات األمريتية( 

 فئة اإلنفاق 

 قرض الصندوق
اآلخرون المشاركون 

 المستفيدون في التمويل
المقترض/الجهات 

 المجموع النظيرة

 القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

          االستثمارتتاليف 

 69.12 20.6 14.26 9.5 6.54 19.2 13.29 50.7 35.03 األشغال المدنية -2

 0.63 17.0 0.11 - - 23.0 0.14 60.0 0.38 المعدات والمواد -9

 7.22 29.9 2.16 - - 19.2 1.39 50.9 3.67 التدريب -2

 0.76 55.5 0.42 - - 12.0 0.09 32.5 0.25 المرتبات -5

 20.10 - - - - 19.0 3.82 81.0 16.28 المنح واإلعانات - -5

 0.36 25.0 0.09 - - 23.0 0.08 52.0 0.19 االستشارات -7

 1.87 30.0 0.56 - - 19.0 0.35 51.0 0.95 المساعدة التقنية -6

 100.06  17.60  6.54  19.17  56.76 مجموع تكاليف االستثمار

          التتاليف المتتررة

 12.77 30.0 3.83 - - 19.0 2.43 51.0 6.51 المرتبات والعالوات -2

 7.32 30.0 2.19 - - 19.0 1.39 51.0 3.73 التتاليف التشيغلية -2

 20.09  6.03  -  3.82  10.25 التكاليف المتكررة مجموع

 120.15 19.7 23.63 5.4 6.54 19.1 22.98 55.8 67.00 المجموع

 
لسماح بالتمويل استثناء من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية من أجل ا من المتوقع منح .التمويل بأثر رجعي -31

اتفاقية التمويل. وسوف تعتبر  مفعول قبل بدء سريان مستوفية للشروط يتم تتبدها ت أنشطة معينةنفقار رجع  لبأث
المحددة  وسوف تشمل األنشطةعندما يصبح التمويل قابال للصرف. واجبة الرد من قبل الصندوق ات نفقتلك ال
عملية التوظيف وتتاليف محدودة؛ مستوفية لشروط التمويل بأثر رجع  تتاليف تشغيل  الت  تعتبر والمبالغ

عداد دليل للتمويل؛ وتتاليف إجراء  برامج محاسبية إلتترونيةوالمعدات الرئيسية؛ وتتاليف ترتيب   ة،أساسي حو مسوا 
 مبلغ المفاوضات ولن يتعدى خاللمقدار التمويل بأثر رجع  د وسيحد .وتوظيف مقدم خدمات للتعبئة االجتماعية

تل  رد إليهاعلى توفير هذا التمويل بصفة أولية وسوف تُ  باتستان ر أمريت . وقد وافقت حتومةدوال 500 000
وسيتون تاريخ النفاذ بالنسبة للتمويل بأثر رجع  هو  .النفقات المستوفية للشروط من التمويل الذي يقدمه الصندوق

 تاريخ موافقة المجلس التنفيذي على التمويل.

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

األسر أسرة من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة، و  200 000  لاحو يد من تدخالت المبادرة بشتل مباشر يستفس -32
ن آخرو  20 000وسيجن   .النساءال  ترأسها األسر و  المعدمة من األراض  الت  تضم شبانا عاطلين عن العمل،

فوائد مباشرة وغير مباشرة من  ،والبنائين، الخ ،والحرفيين ،أجر يوم ب ينملاوالع من أصحاب الحيازات الصغيرة،
ضافة يعملو شخص  200حوال  ا أيضتما سيستفيد . أيضا التدخالت خدمات وتوفير  ،قيمةالن ف  التجهيز، وا 

  سوف تستمد الفوائد الرئيسية من:و . أخرى على طول سلسلة القيمة
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  ؛ف  المائة 20إضافية من األراض  المروية حديثا، وزيادة المساحة المروية المحلية بنحو  ترأ 50 000)أ( 

من نوعية و تبر أن المزارعين من نقل تميات تميمن تتاليف النقل و  سيقلل مماتم من الطرق،  500سوية رفع )ب( 
 ؛أفضل

الري، منها حوال   نميةعات العمل لتمليون دوالر أمريت  ف  االقتصاد الريف  من خالل مدفو  95حوال   ضخ)ج( 
عادة و  سيتم استردادهامليون دوالر أمريت   92 استثمارها ف  نفس القرى للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ا 

 ؛الطرق وتجهيز األغذية سويةرفع  عنباإلضافة إلى فرص العمل المتولدة 

ضافة و  ،المحل ، والتخزينبناء القدرات، والتجهيز مرافق توفير مجموعة واسعة من )د(  من  990 مما يدعمالقيمة ا 
 ؛يةو قر ال مجموعات المنتجين

  ؛ والتجهيز، ونظم التسويق؛الفاتهة جارشأإنتاج بذور البطاطس و  هة نحو السوق ف موجو  تحسينات مستدامة( ه)

ة األشغال العامة لتقديم وزار و مديرية إدارة المياه، لزراع  والبحوث الزراعية، وبناء قدرات تعزيز اإلرشاد ا( و)
 ة؛المحافظعلى مستوى وتالة  متانةالخدمات بشتل أفضل، بما يتناسب مع 

صالح السياسات ف  مجاالت حاسمة تإدارة المياه، وتشغيل وصيانة الطرق، وسجالت األراض ( ز)  صياغة وا 
 .لضمان تقديم خدمات أحسن، وتسيير واستدامة أفضلوتوثيق ملتيتها 

 االستدامة -دال
سيتم تعزيز االستدامة عن طريق إشراك المجموعات والمنظمات المجتمعية ف  جميع األنشطة؛ ورفع سوية النظم،  -33

؛ واالستثمار ف  تحسين الوصول والحد ات الحجمتفاءوالممارسات، والهياتل الموجودة فعال ف  اإلقليم؛ وتحقيق 
؛ وخلق قاعدة تجارية لتوليد إيرادات ف  المستقبل من ةالنائي منطقةلا العالية للمعامالت السائدة ف  هذهمن التتاليف 

الترتيز  (2)ما يل :  ستدامةقبل الحتومات المحلية. وتشمل الجوانب التتميلية الت  تهدف إلى تعزيز فرص اال
تنمية  (9)بين المنتجين والمشترين من القطاع الخاص؛  تعود بالنفع على الجميعخلق عالقات تجارية مستقلة  على

ضافة القيمة المحلية الخاصة لخلق سبل بديلة لتسويق المنتجات؛ ) ( تعزيز البيئة التمتينية من 2صناعة التجهيز وا 
 خالل دعم وضع نظم سياساتية وتنظيمية محلية.

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

واسعة تعود تقديم مبادرة تنمية شاملة و وب. للصندوق ف  باتستان مجال رئيس  للقلق بالنسبة للبرنامج القطرياألمن  -34
ية ثنالتوترات اإلالمبادرة من تخفف  من المتوقع أنالريفية ف  جميع أنحاء المنطقة، بالفائدة على المجتمعات 

للممر بالنسبة أن المنطقة المستهدفة ذات أهمية استراتيجية  وبماوالقبلية المحتملة. وعالوة على ذلك، الدينية و 
 محافظةمن الحتومة االتحادية وحتومة  تالفإن ، وطنيةال الطاقةو لمياه ا مداداتوإل الصين -الباتستان  ياالقتصاد
أفراد األمن للحفاظ على القانون والنظام ف   وجود ما يتف  من على ضمان اتبير  اترتيز بالتستان تضع -جيلجيت
 .المنطقة
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قدرة الحتومة المحلية الشابة نسبيا فإن ، بالتستان-جيلجيتف   تاريخهتون أتبر مبادرة تنمية حتى تس هأن هذوبما  -35
محافظة،  مرتبةقد تم مؤخرا فقط منح المنطقة فطر. اخمنطاق هو مجال آخر للال واسعتنفيذ مثل هذا التدخل على 
التصميم د فقد أفر تبيرة. لذا  نميةإلى المستوى المطلوب للتنفيذ الفعال لعملية ت بعدالمؤسسية  هاقدرات لم تصلوربما 

قدرات الخدمات الحتومية، وحزم تنافسية لموظف  البرنامج الرئيسيين الذين سيتم تعيينهم من لبناء  مخصصات
شراك المنظمات غير الحتومية  ،القطاع الخاص  .لتنفيذ الميدان مقدم  خدمات لالخبرة ت ذاتوا 

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

وترتيبات  البرنامج. وقد صممت أنشطة 9025-9022لصندوق للفترة مع اإلطار االستراتيج  ل مبادرةالتماشى ت -36
هج وبما يتماشى مع النُ  الصندوق ف بما يمتثل الستراتيجية االستهداف  الخاص به تنفيذه ونظام الرصد والتقييم

تسق . وتالتابعة للصندوق ات دائرة إدارة البرامجف  عمليإطار تعميم التمايز بين الجنسين المبينة موجزاتها ف  
تتواءم إدارة وتشغيل صندوق الصندوق. و  ف  ةالشراتعالقات  رساءاستراتيجية تنمية القطاع الخاص وا   مع مبادرةال

 .التمويل الريف  الصندوق لصنع قراروأدوات ف  الصندوق سياسة التمويل الريف  تنمية سالسل القيمة المقترح مع 
استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ وسياسة  تل من يتماشى معتدخل الأن وقد أجري تقدير بيئ  مفصل أتد 

تما أتد التقدير أن موارد المياه الت  ستستغل للري ال تشتل خطرا؛ وأن  دارة البيئة والموارد الطبيعية.إلالصندوق 
ذوبانا إجماليا أسرع ومع أن بعض اإلسقاطات العلمية تتوقع األثر المتراتم لالستخدام اإلضاف  للمياه ال يذتر. 

 الجليدياتف  جبال الهمااليا، تجد دراسات محددة لمنطقة تاراتورام )حيث يقع هذا البرنامج( أن مساحة  لجليدياتل
ث المخاطر من حي مبادرةال توقد صنفتتسع نظرا للظواهر المناخية المختلفة بالمقارنة مع جبال الهمااليا الغربية. 

 البيئية ضمن الفئة "باء".

 المواءمة والتنسيق -باء

الت  تانت األنشطة بشتل وثيق مع الوتاالت المانحة األخرى العاملة ف  الوقت الحاضر أو  الصندوق نسقيس -37
 الوتالةإيطاليا، و  مثلمصادر تابع أيضا إمتانيات التمويل المشترك من يف  الماض  القريب ف  المنطقة، وستعمل 

تصميم بالفعل ال. وقد استفاد برنامج األغذية العالم ، و الوتالة اليابانية للتعاون الدول ، و األمريتية للتنمية الدولية
برنامج  عمل ف  شراتة معأن الصندوق ية لهذه الوتاالت. تما جاريوال سابقةالبرامج ال منة خلصمن الدروس المست
مع تجري و لالتصاالت ذات الصلة.  ساسيةالمنطقة المستهدفة والبنية األطر ف  اخمللخرائط لتنفيذ  األغذية العالم 

إمتانيات توسيع برنامج التغذية المدرسية وبرنامج الغذاء مقابل  ةمناقش برنامج األغذية العالم القطري ل المتتب
 .البرنامجإلى المنطقة المستهدفة من  برنامج األغذية العالم التابعين ل العمل

 رات وتوسيع النطاقاالبتكا -جيم

 ستجري محاوالت إلدخال عدة جوانب ابتتارية إلى المنطقة المستهدفة ه  تما يل : -38
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ومجموعات المزارعين أصحاب  الخاص/قطاع الشرتات متبادلة بين القطاع ةيمسؤولذات تجارية عالقات )أ( 
متانية و عار، األسالبائعين المتعلقة بمشاغل و  ،حجمالة و بالنسبة للجود المشترينمشاغل الحيازات الصغيرة تعالج  ا 

  ؛الثقةو  ،السوقب التنبؤ

 مول المبادرة إنشاء، ستف  المائة 90 ية بنسبةمجتمعمساهمة نهج التقليدي الذي يقتض  بدال من اتباع ال)ب( 
ف  دوالر أمريت  مليون  20 حوال  تضخ بذلكالمياه وتنمية األراض  على أساس التتلفة التاملة، و  مخططات

ف  المائة من هذه  50تسديد األسر المستفيدة طل ب من تيسوف و االقتصاد الريف  المحل  ف  شتل أجور. 
لى حساب  يةلو صليف، ولتن على مدى ثالثة مواسم محالتتا لالحتياجات اإلضافية  يمتن استخدامه  مجتمعوا 

 ؛المتفق عليها ويةتنمية القر الالقيمة، والتنمية االجتماعية حسب خطط  لسمرافق سالللبنية األساسية، و 

لمنتجات والمنطقة لتاملة المجموعة الغط  وية، قابلعمل على أساس المنح الميالقيمة،  سلسال نميةصندوق ت)ج( 
 ؛بأسرها

 تراتاألإضافة آالف  إمتانيةعلى طول األنهار الرئيسية مع  بالتفاءة التتاليفيةتتسم المياه لرفع  نظمتجريب )د( 
 .لنظام اإلنتاج الزراع ضافية اإل

 االنخراط في السياسات  -دال

سيتم توفير دعم للحتومة بشأن صياغة السياسات فيما يتعلق بتنمية سالسل القيمة ومجاالت األولوية بالنسبة  -39
السياسة و السياسة الخاصة بمياه الري، و لالستثمارات. وتشمل تلك المجاالت تسوية قضايا األراض  وتوثيق الملتية، 

وسوف ييسر متتب  .على البذور والمنتجات وشهادات الجودة تصديقال اتشهادو خاصة بتشغيل وصيانة الطرق، ال
بين المبادرة المقترحة والمشروعات األخرى الت  يمولها الصندوق ف  البلد  تالقحالصندوق القطري ف  إسالم أباد ال
ف   اإلنتاج الحيوان  والوصول إلى األسواقمشروع يدمج وعلى وجه الخصوص، ف  تلك المجاالت السياساتية. 

نهج سلسلة قيمة يسعى لالنخراط مع السياسات الحتومية، بحيث يسمح للصندوق دوق نالممول من الصالبنجاب 
ف  مجاالت ذات  لقاعدة إلى القمةيتجه من او بتغذية عمليات حوار السياسات الوطن  بمنظور مناصر للفقراء 

  أهمية رئيسية بالنسبة للحد من الفقر ف  البالد.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول  للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت   جمهورية باتستان اإلسالميةبين التمويل ستشتل اتفاقية  -41

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها تملحق  .قترضالمقترح إلى المالتمويل يقوم على أساسها تقديم 
 .بهذه الوثيقة

من الصندوق الدول  للتنمية  تلق  تمويلسلطة  فيهابموجب القوانين السارية  مخولة جمهورية باتستان اإلسالميةو  -41
 .الزراعية

ن  مقتنع بأن  -42 التمويل وسياسات  للتنمية الزراعية المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول التمويل وا 
 .ومعاييره الصندوق المقدم من
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 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التال :التمويل أوص  بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -43

ثمانية  تعادل قيمته وط تيسيرية للغايةبشر قرضًا جمهورية باتستان اإلسالمية : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
وحدة حقوق سحب  000 550 48وحدة حقوق سحب خاصة )ليونا وخمسمائة وخمسين ألف وأربعين م

واألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس  للشروط  وأحتاميخضع ألية شروط  على أن، (خاصة
 .هذه الوثيقة ف الواردة 
 

 تانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدول  للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Economic Transformation Initiative - Gilgit-Baltistan Programme (ETI-GB)" 

(Negotiations concluded on 16 April 2015) 

Loan Number: ______ 
 
Programme Title: Economic Transformation Initiative - Gilgit-Baltistan Programme (the “Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and the 
 
Islamic Republic of Pakistan (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS upon the Borrower’s request, the Fund has agreed to provide financing to support the Programme; 
 
NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows: 
 
Section A 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme 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 
amended from time to time, (the “General Conditions”), are annexed to this Agreement, and all provisions 
thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in 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 Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 

1. The amount of the Loan is forty-eight million five hundred and fifty thousand Special Drawing Rights 
(SDR 48 550 000). 

2. The Loan is granted on highly concessional terms as defined in the General Conditions. 

3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD. 

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 

5. Principal and service charges shall be payable on each 1 July and 1 January with payments of principal 
commencing on 1 July 2025. 

6. There shall be a designated account (the “Designated Account”) in USD in the State Bank of Pakistan, 
and a Programme account (the “Programme Account”) in Rupees in the National Bank of Pakistan to receive 
the financing for the exclusive use of the implementation of the Programme. 

7. There shall be sub-designated accounts at the Regional Coordination Unit (as referred to in Schedule 1 
to this Agreement) level in district-level branches of the National Bank of Pakistan – one in each of the three (3) 
regions of the Programme Area as referred to in Schedule 1 to this Agreement.  

8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Programme in the approximate amount of 
twenty-four million United States dollars (USD 24 000 000), a part of which shall finance the cost of taxes 
associated with the implementation of the Programme. 
 
Section C 

1. The Lead Programme Agency shall be the Planning and Development Department of the Provincial 
Government of Gilgit-Baltistan. 
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2. Programme Parties shall include, inter alia, beneficiaries and all the entities in relation to Programme 
implementation as referred to in Schedule 1 to this Agreement. 

3. The Programme Completion Date shall be the seventh (7
th
) anniversary of the date of entry into force of 

this Agreement. 
 
Section D 

The Loan shall be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 

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

(i) the Programme Coordinator and the Finance Manager shall have been duly appointed/designated 
in accordance with this Agreement; and 

(ii) a draft Programme Implementation Manual (the “PIM”), as referred to in Schedule 1 to this 
Agreement, shall have been duly submitted and shall have received no objection from the Fund. 

2. The following is designated as an additional ground for suspension of the right of the Borrower to request 
withdrawals: 

A computerized accounting system, acceptable to the Fund, shall have been installed and operationalized 
at the Programme Coordination Unit (as referred to in Schedule 1 to this Agreement) within three (3) 
months of the date of the entry into force of this Agreement. 

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

For the Borrower: 

Secretary 
Economic Affairs Division 
Ministry of Finance, Revenue, Economic Affairs, 
  Statistics and Privatization 
C Block, Pak Secretariat 
Islamabad, Pakistan 

For the Fund: 

The President 
International Fund for Agricultural Development 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 

This Agreement, dated [dd/mm/yyyy], has been prepared in the English language in two (2) original copies, 
one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower. 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 
 
 
 
 
  
[Authorized Representative] 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 
 
  
Kanayo F. Nwanze 
President 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population.  The primary target group of the Programme shall be smallholder farming households 
that have an average landholding of less than one (1) ha in Gilgit-Baltistan (the “GB”) (the “Programme Area”) 
and engaged in production of potato, apricot and other high value cash crops. Others shall include related small-
scale processors, trading and export cooperatives, value adders, input suppliers and transporters. Gender shall 
be mainstreamed in all aspects of the Programme and youth and women shall be specifically targeted in skill 
development for income generation. 
 
2. Goal.  The overall goal of the Programme is to improve incomes and reduce poverty and malnutrition in 
rural areas of the Programme Area.  
 
3. Objectives.  The development objectives are increased agriculture incomes and employment for 
approximately one hundred thousand (100 000) smallholder rural households in the Programme Area, including in 
particular enhanced capacity for sustainable livelihoods through asset transfers; enhanced capacity for 
employment and productive self-employment; enhanced access to basic services; increased productivity and 
production of agriculture produce; and strengthened local capacity for agriculture and livestock service 
provision. 
 
4. Components.  The Programme shall consist of the following Components: 
 
4.1. Component 1: Productive Infrastructure. Component 1 consists of two sub-components as follows: 
 

4.1.1. Sub-component 1.1: Irrigation. This sub-component shall build on/scale up the tried and tested 
community-based irrigation development approach to add fifty thousand (50 000) acres of new irrigated 
land, resulting in provision of, on average, one (1) acre of irrigated land to each participating household 
including women headed households and landless. Participating households shall be assisted in early 
development of land. 

 
4.1.2. Sub-component 1.2: Farm-to-Market roads. This sub-component shall link existing production 
areas and newly developed irrigated areas to main valley roads and trunk roads. This will be achieved by 
upgrading four hundred (400) km of existing pony tracks to a standard that allows use by all-terrain 
vehicles, and upgrading roads currently fit solely for all-terrain vehicles to a standard that allows for truck 
transportation. 

 
4.2. Component 2: Value Chain Development. Component 2 shall be driven by a commercial and market-
centred approach whereby the initiative will identify priority valleys in each of seven districts based on criteria 
that will include total population, number of poor households, total production of priority crop, total cropped area, 
area available for irrigation development and farm-to-market road needs. Coverage may be expanded from the 
third year depending on progress and results. Within a valley, interventions shall start with villages with existing 
community organizations that can be consolidated into larger village producer groups (the “VPGs”). These 
producer groups will provide the foundation for gradual expansion to all villages in the valley and the 
organization of valley producers’ associations (the “VPAs”).  
 
Component 2 shall facilitate VPA engagement with private actors and other partners. Contracts between VPAs 
and their purchasing partners shall drive the business plans of producers’ associations and the support from 
Programme implementing agencies. In particular, through its value chain technical assistance team, the 
initiative will assist producers’ associations, processors and related service providers in developing business 
plans and marketing strategies, increasing product volume at an agreed quality standard, and accessing capital 
for development to realize the full potential of their products. Where justified, capital investments will be 
complemented by a value chain development fund using a matching grants mechanism. The initiative will also 
build the capacity of government extension and research agencies to effectively provide services to VPGs and 
VPAs. Finally, the component will assist the Government in formulating pro-poor policies and regulations for 
land records and titling, irrigation water usage and management, road operation and maintenance, and 
developing effective models for extension and research services. 
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4.3. Component 3: Programme Management and Policy Support. This Component shall put in place an 
effective management and coordination system and ensure the successful implementation of the Programme.  
 

II. Implementation Arrangements 
 
5. Lead Programme Agency.  The Planning and Development Department (the “P&DD”) of the Provincial 
Government of GB shall be the Lead Programme Agency and shall have overall responsibility for Programme 
implementation. A small ETI Support Cell shall be established within the Lead Programme Agency consisting of 
a Programme Officer and a Programme Assistant to follow up on all Programme related matters. 

6. Economic Affairs Division (the “EAD”).  The EAD, Ministry of Finance, Revenue, Economic Affairs, 
Statistics and Privatization of the Borrower shall be the main coordinating agency for the purposes of Loan 
administration. 

7. Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan (the “MoKA&GB”).  The MoKA&GB shall be responsible for 
ensuring required federal level institutional support and adequate provision of financial resources to cover 
annual counter-part fund requirements of the Programme, and for overall progress monitoring of evaluation of 
the Programme implementation. 

8. Programme Steering Committee (the “PSC”).  Headed by the Chief Secretary, a PSC shall be established 
at the provincial level of GB to provide the overall policy and administrative support, coordination and direction 
to the Programme in accordance with this Agreement. The rest of the membership shall be drawn from, inter 
alia, core development and finance departments, implementing departments (Public Works Department and 
Department of Agriculture representing Agriculture Extension, Agriculture Research, and Water Management 
Directorate), the private sector, representatives of the Valley Farmers Associations, and Social Mobilization 
partners. The MoKA&GB shall be represented in the PSC by an officer at or above the rank of Joint Secretary. 

9. Programme Coordination Unit (the “PCU”).  A PCU shall be established and operate as an independent 
institution headed by a Programme Coordinator under the guidance of the steering committee, and shall be 
responsible for Programme planning and budgeting, coordination, monitoring, financial management, 
procurement and annual audits, as well as management of the value chain development fund. The PCU shall 
also assist government departments with policy development and implementation. The PCU shall ensure that 
gender, youth, environment, knowledge management and communication considerations are integrated into all 
aspects of Programme management and implementation. The Fund’s no objection shall be received before the 
appointment or dismissal of the Programme Coordinator and other key Programme personnel.  
10. Regional Coordination Units (the “RCUs”).  Three (3) RCUs, headed by a Regional Coordinator, shall be 
established in Diamer (for Diamer and Astore), Skardu (for Skardu and Ghanche) and Gilgit (for Ghizer, Gilgit 
and Hunza). Each RCU shall be responsible for planning, coordination and implementation of activities in the 
target valleys and villages in close collaboration with the Social Mobilization Service Provider(s), implementing 
agencies and the Value Chain Technical Assistance Team.  
 
11. Service providers/implementing partners.  The main implementing partners in the Programme shall be 
(i) duly selected Social Mobilization Service Provider(s)/non-governmental organizations; (ii) the Value Chain 
Technical Assistance Team; (iii) Private Sector Partners including local entrepreneurs, down country corporate 
and commercial buyers; (iv) the Farmers/Producers Organizations; and (v) Public sector extension, research 
and infrastructure agencies. 
 
12. Mid-Term Review.  The EAD, the Lead Programme Agency, the MoKA&GB and the Fund shall jointly 
carry out a Mid-Term Review of Programme implementation no later than the end of Programme Year 3 based 
on terms of reference prepared by the Lead Programme Agency in consultation with the EAD and satisfactory to 
the Fund. 
 
13. Programme Implementation Manual (the “PIM”).  The Lead Programme Agency shall prepare a draft PIM 
acceptable to the Fund and submit the accepted version for approval to the PSC. When so approved, a copy of 
the PIM shall be provided by the Lead Programme Agency to the Fund. The PIM may be amended or otherwise 
modified from time to time only with the prior consent of the Fund. The PIM shall include, inter alia: 
 

(i) Qualifications, terms of reference and detailed implementation responsibilities of Programme 
Parties; 

 
(ii) Recruitment and appointment procedures for key Programme personnel; 
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(iii) Criteria for the performance appraisal of the Programme personnel and adequate internal control 
system; 

 
(iv) Criteria for selection of Social Mobilization Service Providers/non-governmental organizations and 

Value Chain Technical Assistance Team; 
 
(v) Processes of Social Mobilization and formation of Valley Farmers Associations; 
 
(vi) Targeting and selection criteria for participating beneficiaries; 
 
(vii) Programme operational, financial and procurement procedures, including an accounting procedure 

for bookkeeping and reporting, implementation and monitoring procedures; and 
 
(viii) Financial management mechanism and flow of funds for all outputs and activities. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
 
1. Allocation of Loan Proceeds.  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 eligible expenditures 
to be financed net of taxes, co-

financing and beneficiaries’ 
contribution 

I. Civil works 22 850 000 91% 

II. Equipment and materials 400 000 89% 

III. Grants and subsidies 10 620 000 100% 

IV. Training and consultancies 3 140 000 63% 

V. Salaries and allowances 4 250 000 63% 

VI. Operating costs 2 430 000 80% 

 Unallocated 4 860 000  

TOTAL   
 

48 550 000  

 
Category II “Equipment and materials” includes, inter alia, vehicles. 
 
 

2. Retroactive financing.  Notwithstanding the provisions of Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, an 

amount not exceeding five hundred thousand United States dollars (USD 500 000) to cover the costs 

incurred after the Fund’s approval of the Financing and before the entry into force of this Agreement for 

the preparatory work for Programme implementation shall be pre-financed by the Borrower and 

reimbursed by the Financing after the entry into force of this Agreement and the satisfaction of conditions 

precedent to withdrawal. 
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 الذيل

Logical framework 

Description Indicators MOV Assumptions/Risks 

Goal: Improved incomes and reduced 
poverty and malnutrition in rural 
areas of Gilgit-Baltistan region 

45,000 HHs decrease in population below poverty line  
PSLM surveys  
ETI Assessments against BISP 
Scorecard  

 Political and social stability in the region 
and its environs 
New developed land equitably distributed 
including women and landless poor 

  10 % decrease in child malnutrition (under 5yrs old, chronic, acute-underweight and stunted)  
RIMS Survey (panel & 
control) 

 Climatic abnormalities and natural 
calamities remain within acceptable 
tolerance levels 

Development Objective: Increased 
agricultural incomes and food 
security for at least 100,000 rural 
households in 7 districts of Gilgit-
Baltistan on a sustainable basis 
  
  
  
  

At least 100,000 households reached 
WFP mapping of settlements 
and programme activity 
reports 

Higher production, combined with p 
nutritional education and improved road 
access, will make substantive dent in 
malnutrition rates 

50% of target district HHs and value chain operators have increased their agriculture income by at 
least 25% 

RIMS survey (panel) 

25% increase in production and productivity of priority value chains 
Producer Organizations sales 
records 

 Programme activities implemented as per 
phasing 

35% increase in surplus marketed (potato and apricot) Annual Outcome Surveys 
Govt and partners are able to timely 
predict and respond to natural disasters 
and localised hazards 

Outcome 1: 100,000 farm households 
increase production, productivity and 
sales in prioritized agricultural 
commodities 

50,000 households have expanded their agricultural land holding and 60,000 hhs increase sales to 
private-sector partners 

Farmer organizations records 

Improved quality, quantity and reliability 
in supply to contracted private partners 
will improve farm returns  
Investments in local value addition and 
reductions in transaction costs for 
traders/processors/wholesalers  

Outcome 2: Sustained and 
community-driven development 
approach established that is pro-poor 
and youth/gender- and nutrition-
sensitive  

 
200 mixed and 20 female producer groups established  
10% women among farmers trained provided land titling, and constituting PO decision-making 
bodies  

Programme activity records 
and PO records 

Youth have preference for working in 
village if economic opportunities are same 
or better than in towns and cities offering 
low-skill employment 

50% funds recovered against estimated cost recovery for irrigation development  
80% recovered funds invested in village 

  

Outcome 3: Agri-business actors invest in 
local processing and value addition 
to improve marketing of local food 
products 

220 contracts signed between FOs and private-sector buyers 
Value of new investments by private actors in agriculture enterprises  
A pilot tested under DFID funded Credit Guarantee Scheme with State Bank 
 

Investment fund applications 
plus private investor balance 
sheets 

Sufficient quantity, quality and seedling 
reliability of agricultural products available to 
sustain PPPP 

Outcome 4: Govt and private 
agricultural services are sustainably 
improved/ expanded  

50 000 farmers served by agricultural services (inputs, advisory services) 
Client satisfaction surveys 
and DOA service delivery 
records 

All GB agricultural households will be able 
to access improved agricultural service 
provision, including women 

Outcome 5: Government formulates and 
enforces pro-poor agricultural policies 
covering water, land titling, roads O&M 
and products and certification regime 

Land Titling Regulation for ETI promulgated by end of year 1 
Land Records/Titling cells established by end of year 1. 
Provincial Land Records and Titling Law promulgated by end of Programme Year 2 
Land titles provided for newly irrigated lands, including for women-headed households and youth 
Seed and product certification system functional 
Provincial water policy and roads O&M policy formulated and implemented by end of year 3  

Public land registry records, PO 
contracts and records with 
farmers 

Farmers using/producing improved seeds are 
able to increase productivity and sales 

 


