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 الموافقةبتوصية 

مقترح تقديمه إلى جمهورية الاضاف: اإلتمويل البالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .27، على النحو الوارد ف: الفقرة البنجابباتستان اإلسالمية من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر ف: جنوب 

تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى جمهورية باكستان اإلسالمية من أجل 
 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب

 الخلفية -أوال
تمويل إاضاف: ف: شتل قرض بمبلغ  بشأنموافقة المجلس التنفيذي  الحصول على تسعى هذه المذترة إلى -1

من أجل مشروع تخفيف مليون دوالر أمريت:  2.9، ومنحة قدرها مختلطةمليون دوالر أمريت: بشروط  36.5
حيث  2010 /تانون األولالذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: ديسمبرو ، وطأة الفقر ف: جنوب البنجاب

ف: البطيئة على الرغم من البداية و مليون وحدة حقوق سحب خاصة.  26.35 انت قيمة القرض المقدمت
القرض  علىمليون وحدة حقوق سحب خاصة  7.05 لما مجموعه إلى اإللغاء الجزئ: تأد والت:، اأّلول

نتائج جيدة. وقد أدى األداء  ويخلف أداؤهتحوال تامال  2015، فقد حقق المشروع منذ منتصف عام األصل:
زد ، 2015 /تانون األولمليون وحدة حقوق سحب خاصة ف: ديسمبر 7.29المتسق والقوي إلى إعادة دمج 

إلحداث  2017 /أيلولمليون دوالر أمريت: تمت الموافقة عليه ف: سبتمبر 25 قيمتهتمويل إاضاف:  على ذلك
 ونملي 26.59 وه روعللمش دوقلصنالذي يقدمه ا لحال:ا ليولتما وعمجم نفإ، بالتال:لمشروع. وا ف:توسيع 

 يلول/أسبتمبر 30 ف:المشروع  وسُينجز .يک:رمأ رالدو ونملي 25باإلاضافة إلى  خاصة بسح وقحق دةحو
 اإلنجازمواعيد  سُتمدد، توفير التمويل اإلاضاف: المقترحوب. 2021 /آذارمارس 31 وسُيغلق ف: 2020

 على التوال:. 2023 /آذارمارس 31و 2022 يلول/أسبتمبر 30، إلى لمدة عامين، واإلغالق مرة أخرى

ق اطنتبير ف: سيع وتإحداث ل جن أاضاف: مل إيوعلی تمول للحصن مة باکستاوحکب لطعلی ء بنا -2
ن ممقدم اضاف: ل إيوتمر ستثمارح المقتن ام، وانتشارهفية رالجغا تغطيتهق اطسيع نومع ت، الجاري المشروع

غير مليون دوالر  76.2مبلغ  وهو ما يتمل، هذا المشروعيک: ف: رمر أالون دوملي 39.4بمبلغ دوق لصنا
 تمساهمة. نستفيدو الذي قدمه المدوالر أمريت:  مليون 5.4ومشترك  تتمويل الحتومة الذي قدمتهالمسبوق 

مقترح التمويل اإلاضاف: نفس الهدف اإلنمائ: والمتونات واألنشطة الميدانية والوتالة الرائدة وموظف: ل -3
 تعزيز المشروعسيدعم  ذلك،صل:. وباإلاضافة إلى األمشروع الالرئيسيين وترتيبات التنفيذ ت المشروع

إلى  80 000من  االنتشار( زيادة 1من خالل: )وذلك ، حتى اآلنالتخرج جهود التخفيف من وطأة الفقر و 
( 2)؛ 23إلى  0من  درجات الفقرنطاق  الت: تنتم: إلى ،مليون شخص( 3.3أسرة فقيرة )حوال:  480 000

 الجغرافية من أربع إلى عشر مقاطعات.توسيع نطاق التغطية 
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 مبرراتالالسياق و  -ثانيا
( 1: )وله تبريرات أخرى تتمثل فيما يل:يلب: المشروع جميع معايير األهلية للحصول على تمويل إاضاف:.   -4

( 2؛ ):الريفالفقر  وطأةمواءمته التاملة مع جدول أعمال التنمية الريفية للحتومة وأولويات التخفيف من 
المجتمع المحل: على مستوى منظمات لقدرته على االستفادة من الجهود السابقة لبناء القدرات المؤسسية ل

( قدرته على 3؛ )للدخل المولدةر والنماذج الريفية لنجاح ف: توسيع نطاق التخرج من الفقبغرض اوالقرى 
وتوسيع نطاقها  تبنيهالزيادة ذلك و ، نماذج التخرج من الفقر منمتتسبة االستفادة من المعرفة والخبرات ال

 وعلى مستوى المقاطعات. الفيدرال:أطر الحماية االجتماعية والتنمية االقتصادية على المستوى  بموجب

لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى األسرة.  وتفؤةيعتبر المشروع وسيلة فعالة  ذلك،عالوة على  -5
، وهو ما أسرة 100 000منظمة مجتمعية ووصل إلى أتثر من  4 000حوال:  المشروعدعم  اآلن،وحتى 

 أسرة. 80 000 المتمثل ف:يتجاوز الهدف األصل: 

بالربط بين الحماية االجتماعية واألمن الغذائ:  ُاستخلصت من المشروع: تالرئيسية ال الدروسويتعلق أحد  -6
إلى الترابط  ومخرجاتهربة المشروع تشير تجو . مستدامةو  صامدةوالتغذوي والزراعة وبناء سبل عيش ريفية 

والفقر  المدقع الفقرالت: تعان: من األصول لألسر  إنشاءالمتبادل بين الحماية االجتماعية )ف: شتل 
 ( والزراعة.الشديد

، هناك دليل وااضح على نجاح والتقييمات المؤقتة ،والمالحظات الميدانية ع،المشرو استنادًا إلى تقارير  -7
الطريق  وبالتال: تمهيد، موعة المستهدفة نحو مسار التغييرف: جهوده الرامية إلى قيادة المج المشروع

ولدت مستوى  على أنهااستثمارات المشروع  ُقيمت وقدف: ظروف معيشتهم.  وااضحإلحداث تأثير إيجاب: 
قل درجة من أ لهااألسر الت:  نطاق تخرجنقل األصول ف: ساعدت عملية إنشاء/( 1مراض: من التأثير: )

 والتدريب على المبادرات الفردية( أدى بناء القدرات والتدريب المهن: 2؛ )التال: النطاقإلى بانتقالها الفقر 
وخاصة  -( ساعدت البنية التحتية اإلنتاجية 3؛ )رجاال ونساء إلى تحسين فرص توظيف الشباب الريفيين

( أدى إدخال أنشطة 4؛ )األمن الغذائ:ى إلى تحسين على تعزيز اإلنتاجية الزراعية ، مما أد -قنوات الري 
خ وحفظ الموارد ابتتارية إلى زيادة الوع: ف: المجتمعات المحلية وتحسين اعتماد النهج المراعية للمنا

نهج  على إنشاء وتعزيز مؤسسات المجتمع عملية إاضفاء الطابع المؤسس: يتزعم( 5؛ )الطبيعية النادرة
المقارنة بين درجات  تظهر، من العينات بناًء على عينةو . ةيالمحل اتمشارتة المجتمعالتنمية القائم على 

 إلى الت: تنتم:ملحوًظا ف: النسبة المئوية لألسر  تراجعاالمشروع  ف: مشارتةالقبل وبعد  الفقر ف: األسر
للذين يعانون المئوية  ف: النسبة اهام وتراجعا (،فقط ف: المائة 4إلى  ف: المائة 58)من  "الفقر المدقعفئة "
 الت: تعان: من الفقر العابر (. ومن بين األسرف: المائة 21إلى  ف: المائة 36مزمن" )من ال الفقر"من 

 .دخالإلى فئات أعلى  ت لتنتقلقد تخرج اف: المائة منه 96، والمدقع والمزمن

 ضافياإلتمويل البوصف االقتراح الخاص  -ثالثا
فقط سيتون هذا التغير ، ولتن اإلنمائ:بنية المشروع وهدفه التمويل اإلاضاف: أي تغيير على  لن يحدث -8

أسرة فقيرة من خالل تعزيز  480 000فإن الهدف اإلنمائ: هو زيادة دخول  وبالتال:،. االنتشارعلى مستوى 
 .وزيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراع: الستانتشغيل إمتانات 
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 قبطسي إلاضاف:ا ليولتما نفإ، دلبلا ف: دوقلصنا المدعومة من رىألخا تلعملياا جميع ف: للحاا وه کماو -9
ذلك بغرض ، و درجات الفقر المعتمدة على المستوى الوطن: دامستخا لخال نم للفعاوا ملسليا دافالستها

إلى  0من  المسجلة اضمن نطاق درجات الفقر رألسا نم روعللمش فةدلمستها عةولمجما تتألفأن  ناضما
الت: تعان: ألسر ل ومع ذلك، سيتم إيالء اهتمام خاصالمدقع والمزمن والعابر(.  رالذين يعانون من الفق) 23

 .11إلى  0الت: تقع داخل النطاق من و  قر المدقعفمن ال

تتماشى التدخالت مع و التمويل اإلاضاف: المقترح من متونين تقنيين باإلاضافة إلى إدارة المشروع.  يتتون -11
 نتائج. تثمرمع الترتيز على األنشطة الت: ثبت أنها  التنفيذ،ة من تجربة الدروس المستفاد

ذين األصول لل إنشاء( 1هذا المتون ثالثة متونات فرعية: ) ويشمل. عيش: تحسين سبل ال1 المكون -11
( البنية 3؛ ))لتوليد الدخل( والتدريب على المبادرات الفرديةمهن: الدريب تال( 2) ؛يعانون من الفقر الشديد

على من النساء الفقيرات وأسرهن الفئة المستهدفة ف: إطار هذا المتون  وستتشتلالتحتية المادية المجتمعية. 
غالبية ستان  إلفادةأتثر شمواًل  قاضايا البرامج القطرية تتون صحيفة ، باستثناء أنتقريبا حصروجه ال

من االستثمارات ذات الصلة الت: تهدف إلى يغط: هذا المتون مجموعة و . القرىأو  المجتمعات المحلية
صغيرة  تنيةبما ف: ذلك توفير وحدات س النساء،مجموعة لبناء قاعدة األصول ألفقر مجموعة مستهدفة و 

المجترات للنساء ف: /الثروة الحيوانية وحزم ،11 إلى 0)وأسرهن( ف: النطاق من  داتالمشر /للنساء المعدمات
على أساس طلبات السوق  والتقن:،المهن:  التدريب أياضالتمويل اإلاضاف: ا وسيمول .18إلى  0النطاق من 

 للمستفيدين المدربين. التوظيفالمحددة مسبقا وفرص 

 قد يمول بها،إلى األولويات الت: حددتها المجتمعات المستفيدة ف: خطط التنمية المجتمعية الخاصة  استناداً  -12
 بالمياه،، بما ف: ذلك أنظمة الري االقتصادية ذات األولوية العاليةلمشروع البنية التحتية االجتماعية و ا

 البسيطة،، والهياتل الربط/وطرق الوصول ،الصالح للشرب بالمياه التزويد وأنظمة الصح:،الصرف  وأنظمة
 تهدف إلى دعم إدارة الثروة الحيوانية. ومن الجدير بالذتر أن هذا المشروع سيمول األنظمة الت: من وغيرها
لتحسين إدارة الموارد  االبتتاريةوتعزيز التقنيات صحيفة قاضايا البرامج القطرية لالخاضراء خطط الأياًضا 

خطط التنمية المجتمعية من مصادر التمويل األخرى الت:  يل، سيتم تمو على المدى األطولو الطبيعية. 
 .على مستوى المقاطعاتحددتها لجان التنسيق 

. وهو موجه أتثر نحو 1 للمتون. يعتبر هذا المتون متماًل والثروة الحيوانية: تنمية الزراعة 2المكون  -13
 تنمية، مع وجود روابط مباشرة مع ات المحليةقائم على المجتمعلمؤسس: على نهج التنمية الإاضفاء الطابع ا
زز هذا النهج ، بداًل من التدخالت المباشرة الت: تمولها المشاريع. وسيعقديم الخدماتتمرافق القطاع العام و 

وتعزيز  الدوار الصندوقآفاق استدامة تدخالت المشروع ويعزز األمن الغذائ: والتغذوي )من خالل آلية 
يعتزم المشروع دعم  اإلاضاف:،( ألفقر مجالس االتحاد وأتثرها اضعفا. وبفاضل التمويل بشأن التغذية التوعية
للمشروع  الت: ه: بمثابة وسيلة والمنشأة حديثا من المنظمات القائمةمنظمة مجتمعية  15 000تعزيز 
 والتحسيسسيستفيد جميع أعاضاء المنظمات المجتمعية من التدريب على التوعية و . هونقطة دخول بالتامل
القائم  تنميةالتتوين رأس المال االجتماع:. وستتمثل إحدى النتائج الملموسة لنهج  وعن تعبئتهمعن  الناتج
وتجزء من استراتيجية  الطويل،على المدى و . يةتنمية المجتمعالصياغة خطط  ةالمحلي اتالمجتمع على
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متانية الوصول إلى الخدمات العامة  الخروج، سيتون لدى منظمات المجتمع المحل: صلة مستدامة وا 
 الرسم:. الصغريباإلاضافة إلى الروابط مع قطاع التمويل  التنموي،والتخطيط 

سيستند التمويل اإلاضاف: إلى الترتيبات المؤسسية وترتيبات . ر التنظيميإدارة المشروع واإلطا :3المكون  -14
التنفيذ اليوم: إلى وحدة إدارة  وسُيفوضعلى النحو الذي أتده استعراض منتصف المدة.  القائمة،التنفيذ 

ف: حتومة البنجاب ومقرها ف: مقاطعة  والتنميةالتخطيط  وزارةنشئت تحت إشراف الت: أُ  البرنامج،
 سرغودا،سيتم إنشاء وحدة تنسيق إقليمية ف:  إاضافية، مقاطعاتست  ولتوسيع المشروع إلىباهاوالبور. 

على مستوى تنسيق ال اتوحدوستتلقى تال من وحدة إدارة البرنامج ووحدة التنسيق اإلقليمية الدعم من 
دارة  والتقييم،د والرص واألثر،المقاطعات. تما ستقوم إدارة المشروع بتغطية مسوحات خط األساس  وا 

إدارة  ف: إطار االنخراط ف: السياساتلتحسين  التقنيةقدم المساعدة والنشر. تما تُ  واستقطاب التأييد المعرفة،
 المشروع.

 وفوائدهتكاليف المشروع وتمويله  -رابعا
ستثمارات اشتل  ف:مليون دوالر أمريت:  121يقدر التمويل اإلاضاف: بمبلغ . تكاليف المشروع والتمويل -15

ما تتون التمويل ميو المادية والسعرية.  الطوارئبما ف: ذلك  ،متتررة على مدى فترة السنتينوتتاليف إجمالية 
مليون  2.9بمبلغ ( منحة من الصندوق 2) أمريت:؛مليون دوالر  36.5( قرض من الصندوق بمبلغ 1: )يل:

من ( مساهمة 4) أمريت:؛مليون دوالر  76.2بمبلغ  ةحتوممن ال( تمويل مشترك 3) أمريت:؛دوالر 
تنفيذ ف: المائة ل 10بنسبة  معياريةمساهمة تمثل حيث  أمريت:،مليون دوالر  5.4تقدر بمبلغ  المستفيدين

 .صحيفة قاضايا البرامج القطرية

 1الجدول 
 بحسب المكون والجهة الممولة المشروعتكاليف 

 الدوالرات األمريتية( بآالف)

 المتون

 المجموع المقترض/الجهة النظيرة المستفيدون منحة الصندوق الصندوققرض 

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ
       

 المبلغ % 

 230 98 67 734 65 5 398 5 2 661 1 26 436 25 . تحسين سبل العيش1

 653 15 36 603 5 - - - - 64 050 10 . تنمية الزراعة والثروة الحيوانية2

 025 7 69 869 4 - - 17 191 1 14 65 9 إدارة المشروع واإلطار التنظيم:. 3

 908 120 63 206 76 5 398 5 2 852 2 30 452 36 المجموع
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 2الجدول 
 بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة البرنامجتكاليف 

 الدوالرات األمريتية( بآالف)

 فئة اإلنفاق

 المستفيدون منحة الصندوق قرض الصندوق

المقترض/الجهة 
 المجموع النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 689 50 65 149 33 10 398 5 3 661 1 21 481 10 . األشغال المدنية 1

 218 59 129 - - - - 41 90 . المركبات2

 69 59 40 - - - - 41 28 . المعدات والمواد3

المساعدة التقنية . 4
 والدراساتوالتدريب 

3 811 39 1 191 12 - - 4 755 49 9 757 

 046 55 61 852 33 - - - - 39 194 21 . المنح )للمستفيدين(5

 872 3 83 232 3 - - - - 17 640 . المرتبات والعالوات6

 257 1 83 049 1 - - - - 17 208 . التكاليف التشغيلية7

 908 120 63 206 76 5 398 5 2 852 2 30 452 36 المجموع

، والت: ستساعد وحدات ستنية صغيرة( 1عدد من الفوائد من مساعدة المشروع: ) سُيستمد. موجز الفوائد -16
تاحةاألسر على توفير نفقات اإليجار  ؛ وباإلاضافة إلى فرص تسب الدخل عن المستقل للبحثالفرص  وا 

 األسرية الحيازاتمما يؤدي إلى إثراء قاعدة أصول األسر، وستوفر  الوقت،قيم المنازل بمرور  نمستث ذلك،
نوي الناتج عن الثروة ( زيادة الدخل الس2؛ )وأشجار الفاتهة ف: ساحات المنازلفرصة لزراعة الخاضروات 

( انخفاض 4؛ )على المبادرات الفردية/ذاتية الناتجة عن التدريب المهن:( العمالة والعمالة ال3)؛ الحيوانية
، النظيفة وتحسين الصرف الصح: الصالحة للشرب مياهالنفقات الرعاية الصحية نتيجة الوصول إلى 

فوائد إاضافية من حيث لبنية التحتية المادية لمختلفة العناصر ال ستولد( 5؛ )النتائج التغذوية تحسينوبالتال: 
، ج، وخفض الخسائر ف: اإلنتا)مزيد من الوقت المتاح للعمالة( ، وعدد أقل من األيام المراضيةتوفير الوقت

 بسبب طرق الربط الجيدة؛النقل تتلفة السفر/وخفض لنقل افيما يخص  تتاليف التشغيل والصيانة وخفض
، حظائر الثروة الحيوانية ثروة الحيوانية )على سبيل المثال( البنية التحتية األخرى مثل الحلول المرتبطة بال6)

، الثروة الحيوانيةو الزراعة  ميةنت ف: ظلو ، والت: يتوقع أن تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. (جتمعات المحليةللم
صالح ، لالدوارمن الصندوق المتأتية الفوائد من خالل تحسين الوصول إلى موارد االستثمار  ستتحقق

 .والمولدة للدخلالمنتجة و األمن الغذائ: أنشطة  مجموعة من

 اإلدارة المالية -خامسا
أتدت بعثة اإلشراف و جودة اإلدارة المالية بأنها مراضية إلى حد ما.  ُصنفت ،األخيرتين بعثت: اإلشراف أثناء -17

تظل فعالة. ووجدت البعثة أن معدل  الرقابة الداخليةأن أنظمة  2018 /شباطف: فبراير أجريت، الت: األخيرة
 وقد أشير إلى بعض مجاالت التحسين لتعزيز ترتيبات اإلدارة المالية. مرٍض؛الصرف 

منخفاضة. وسيتم  نهاعلى أ المخاطر اإلجمالية للمشروع على أنها متوسطة، والمخاطر المتبقية ُصنفت -18
ف: تتامل مع وحدة إدارة المشروع  اإلقليمية،التخفيف من المخاطر المحددة من خالل: إنشاء وحدة التنسيق 

؛ تعزيز المستهدفةالجديدة ألنشطة المشروع ف: المناطق  التقن:والت: ستتون مسؤولة عن التنفيذ  جودة،المو 
من خالل تعيين موظفين مؤهلين إاضافيين للتعامل مع  المشروعهيتل اإلدارة المالية الحال: لوحدة إدارة 

الحال: دليل التحديث  ؛الداخليةوظيفة المراجعة  الجغراف:؛الزيادة المتوقعة ف: حجم العمل بسبب التوسع 
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جزئيًا نظام  ، يسهِّلهاقيام برقابة فعالة على الميزانيةال؛ محاسبةالنظام برمجيات ؛ تثبيت تنفيذ المشروعل
 تلقائيًا تقارير مالية شهرية ودورية دقيقة وموثوقة. سيولد، الذي المحاسبة الجديد

 تون لوحدات التنسيق اإلقليميةسيو ، شروعلمإدارة ا وحدةف:  مرتزةية دارإلوالمالية اية دارإلم المهاا ستتون -19
 .بنفقات متنوعة للسماح ذلك، و المنسق شرافإتحت و  صندوق نقدي تحت عهدة متتب مساعد

 ليولتما ذاه تتح والألما لتلق: وسُيستخدم دوقلصنا ليوتم ف: حالياً دملمستخا نلمعيا ببالحسا سُيحتفظ -21
 بين الحساب المعين الدقيق التوفيقولتمتين  المعامالت،النفقات/أجل تتبع اإليرادات و  . ومنإلاضاف:ا

من تل مصدر تمويل على  لنفقاتوا للمقبواضاتوصيانتها  مسك سجلين منفصلين، سيتم المشروع وحساب
 حدة.

نوية للمشروع وفقًا للمعايير سيستمر المراجع العام للحسابات ف: باتستان ف: إجراء المراجعة الخارجية الس -21
شيئا  متأخرةتقارير التدقيق للسنتين الماليتين األخيرتين  وُقدمت الحسابات.الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة 

ل جعة کرالمت اختصاصاداد ابإع المشروعدة إدارة حوم وستق)أقل من شهر واحد بعد الموعد النهائ:(. و ما
دوق، لصنن الة مولمما للمشروعاتم التقارير المالية ومراجعة الحسابات لتقديدوق لصنل اليدفقاً لم وعا
المراجع الداخل: سيقوم  ذلك،باإلاضافة إلى و . "لعدم االعتراض" المسبق عليهدوق لصنالی دم إسيقو

؛ االستخدام االقتصادي والفعال لموارد والحوتمة ؛ إدارة المخاطراستعراض فعالية: الاضوابط الداخلية/بتقييم
امتثال المشروع التفاقية المالية؛ تحقيق األهداف التشغيلية/المادية؛ المعلومات  ونزاهةموثوقية  لمشروع؛ا

 إلى رئيس لجنة تنسيق المشروع. المراجعةالداخل: تقارير  المراجع وسيقدم. الساريةالتمويل والقواعد واللوائح 

 .والرسومستغط: األموال النظيرة لحتومة البنجاب دفع الاضرائب  -22

 لت:ا التوريد دعوالق فقاًو دوقلصنا ليوتم نم يلهاوتم مسيت لت:ا تمادلخوا لألعماوا لسلعا ديورت سيجري -23
 .دوقلصنا ف: للتوريد جيهيةولتا دئلمباا مع قيتف ذيلا دلحا لی، إمةولحکا تتبعها

 الوثائق القانونية والسند القانوني -ادساس
اتفاقية التمويل إلدراج القرض والمنحة اإلاضافيين ف: فئات اإلنفاق  سُتعدل التنفيذي،بعد موافقة المجلس  -24

بخالف و لن يشمل هذا التمويل اإلاضاف: أي تغييرات على أهداف المشروع والمجموعة المستهدفة. و الحالية. 
يتاضمن تعديل اتفاقية التمويل أياًضا وس، لن يتم إنشاء أي أنشطة أو فئات إنفاق جديدة. توسيع النطاقدعم 

 .2023 /آذارمارس 31 إلىوتاريخ إغالق القرض  2022 /أيلولسبتمبر 30المشروع إلى  إنجازتمديد تاريخ 

من الصندوق الدول: تلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية باتستان اإلسالمية و  -25
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن  -26 وسياسات  التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -ثامنا
 المقترح بموجب القرار التال:: اإلاضاف: أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل -27
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من أجل مشروع تخفيف وطأة الفقر ف:  اإلسالميةجمهورية باتستان : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
ستة وثالثين مليونا وخمسمائة ألف  تعادل قيمته مختلطةبشروط  إاضافيا قراضا جنوب البنجاب
أخرى تتون  وأحتاميخاضع ألية شروط  أنعلى  ،(دوالر أمريت: 36 500 000) دوالر أمريت:

 .الوثيقةالواردة ف: هذه واألحتام مطابقة على نحو أساس: للشروط 

من أجل مشروع تخفيف وطأة  جمهورية باتستان اإلسالمية: أن يقدم الصندوق إلى أيضا قـرر
 2 900 000)دوالر أمريت: مليونين وتسعمائة ألف  اتعادل قيمتهمنحة الفقر ف: جنوب البنجاب 

على أن يخاضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  (دوالر أمريت:
 .واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

 جيلبير أنغبو
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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LOGICAL FRAMEWORK 
 

Results Hierarchy 

  

  Indicators   

Name 

  

Base-

line 

Original 

Design 

Additional 

Finance 

End Target Cumulative Result (2017)  Source Frequency  

Outreach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1.b Estimated corresponding total number of household members Implement
ing 

Partners' 

records/ 

progress 

reports 

Quarterly Political and economic stability 
and security Household 

members 

  560,000 2,801,386 3,361,386 706,167 

  1.a Corresponding number of households reached 

Households   80,000 400,198 480,198 102,343 

  1 Persons receiving services promoted or supported by the project    

Males   224,000 1,120,554 1,344,554 349,552 

Not Young   392,000 1,960,970 2,352,970 494,317 

Young   168,000 840,416 1,008,416 211,850 

Females   336,000 1,680,832 2,016,832 356,615 

Project Goal 

To contribute to the reduction of 

poverty in 10 districts in Punjab 

  Percentage of beneficiary hh having graduated to a higher poverty category (based on PSC score) Impact 

surveys 

Mid-term 

and 

completion 

  

Households   70 70 70   

Development Objective 

To increase the income of poor 

rural households by enhancing their 

employment potential and increasing 

agriculture productivity and production 

  

  

Percentage of beneficiary hh reporting improved livelihoods means and income AOS, 

impact 

surveys 

Annually, 

mid-term 

and 

completion 

No major natural disasters in 

project area, no major 

changes in agric. and livestock 

prices, stable political 

economic /security situation Households   75 75 75   

Outcome 1: Improved living conditions 

and income-generative capacities for 

poorest and homeless households and 
the youth 

  Percentage of persons newly employed/self-employed after receiving vocational or business training AOS, 

impact 

surveys 

Annually, 

mid-term 

and 
completion 

Continuing market demand for 

trained workers no major 

outbreak of livestock disease 
in project area 

Persons   75 75 75   

Output: 

Ultra-poor and landless hh provided 

with small housing units and small 

ruminant packages 

  1.1.3 Rural producers accessing production inputs and/or technological packages Implement

ing 

Partners' 

records/ 

progress 
reports 

Quarterly Availability of transferable 

land for housing plots current 

landlords of underprivileged 

community members do not 

oppose project 
implementation 

Females   35,462 38,400 59,500 35,500 

  Ultra-poor hh provided with a small housing unit 

HHs   1,454 6,400 7,854 1,600 

Output: 

Poor entrepreneurs and the youth 

provided with vocational and enterprise 

development training 

  

  
  

  

  

  

  2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management Implement

ing 

Partners' 

records 

and 

progress 
reports 

Quarterly Young women and men's 

motivation to acquire 

professional skills remain high Young   5,451 10,950 16,401 12,859 

Not Young   12,719 25,550 38,269 5,777 

Females   10,902 21,900 32,802 9,318 

Males   7,268 14,600 21,868 9,318 

  People accessing facilitated advisory services 

Males   2,180 4,380 6,560   

Females   3,271 6,570 9,841   
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Outcome 2: Strengthened, more 

inclusive Community Organizations 
(COs) providing improved services to 

their members; and improved access to 

essential community infrastructure in 

poor communities 

  No. of Community Organizations (COs) providing new services to their members annual 

outcome 
surveys 

and impact 

surveys 

  Active community 

participation in infrastructure 
operation and maintenance 

Community 

Organisations 

  4,000 15,000 19,000     

Output: 

Existing and newly-created COs 

provided with capacity-building support 

  

  

  

  
  

  

  

  No. of Community Organizations (COs) supported or newly created IP's 

records 

and 

progress 

reports 

  Poorest community members 

are willing to join a CO 
Community 

Organisations 

  4,000 15,000 19,000 4,098 

  People in community groups formed/strengthened 

Females   39,600 148,500 188,100 52,900 

Males   26,400 99,000 125,400 14,958 

  People trained in community management topics 

Women trained 

other 

  3,960 14,850 18,810 5,824 

Men trained other   2,640 9,900 12,540 1,810 

Output: 

Community infrastructure identified 
using participatory processes, and 

constructed or rehabilitated 

  No. of community infrastructure schemes constructed (drinking water systems, irrigation schemes, 

sanitation, innovative technologies) 

IP's 

records/ 
progress r 

  

  

Community members are able 

to provide in kind contribution 

Infrastructure 

schemes 

  1,126 4,410 5,536 1,126 

  
  

  2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded Progress 
reports 

  
  

  
  Length of roads   71 125 196 89 

Outcome 3: Improved food security in 

targeted communities 

  

  1.2.8 Women reporting improved quality of their diets Annual 

outcome/ 

impact 

survey 

  

  

  

No major natural disasters in 

project districts Percentage   75 75 75   

Women reporting 

improved quality 

of their diets 

  252,000 1,260,624 1,512,624 3,200 

Output: 

Households access to short-term loans 

and consumption credit  

  
  

  Poor households access short-term consumption credit IP's 

records/ 

progress r 

  Proper storage infrastructure 

is available for rent in all 

targeted Union Councils 
Hhs with 

consumption credit 

  1,600 10,000 11,600 5,404   

  1.1.5 Persons in rural areas accessing financial services       

Total persons 
accessing financial 

services - credit 

  1,600 164,998 166,598 5,404       

Outcome 4: Strengthened local 

capacity for Agriculture and Livestock 

Provision 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Output: 

People trained as Para Vet 

  

  People trained as Para Vet Annual 

outcome 

and impact 

surveys 

  

  

  

No social and cultural barriers 

that prevent women from 

entering non-traditional fields 
Females   100 150 250 89 

Males   100 150 250 111 

Output: 

Modern Agriculture Equipment provided 

to Community Service Provider (CSP) 

  No. of CSPs having received equipment IP's 

records / 

progress r 

  

  

The high fuel and electricity 

cost does not limit the small 

holder capacity to use services 
 CSPs   368 800 1,168 368 

Outcome 5: Strengthened advocacy 

and dissemination between BISP and 

the Punjab Government 

  Policy 3 Existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy makers for approval, 

ratification or amendment 

Review of 

policy 

documents 

  

  

Government’s interest to learn 

from project experience 

remains high 
Number   1 3 4   

Output: 

Advocacy fora and knowledge sharing 

platforms established and facilitated 

  Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed PCU 

progress 

reports 

  

  

BISP and Provincial 

Government’s interest to 

engage in advocacy/ policy 
dialogue remains high 

Number   0 3 3   

 


