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  جمهورية قيرغيزستان

تنمية النظام مشروع إعادة التشجير واالتجار بالكربون في إطار مشروع 

   اإليكولوجي في تيان شان

  التمويلموجز 

 :المؤسسة المبادرة  البنك الدولي

 :المقترض  جمهورية قيرغيزستان

وكالة الدولة لحماية البيئة وإعادة التشجير؛ وكالة التنمية 

 المجتمعية واالستثمار
 :الوكالة المنفذة 

 :شروعالتكلفة الكلية للم   مليون دوالر أمريكي17.27

 ماليين 4بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  2.55

 )دوالر أمريكي تقريبا
 :قيمة قرض الصندوق 

 ماليين 4بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 2.55

 )دوالر أمريكي تقريباً
  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

واحد في الات، ويتحمل رسم خدمة مقداره ثالثة أرباع سنو

 في السنة%) 0.75(المائة 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

مرفق البيئة العالمية؛ الصندوق الياباني لوضع السياسات 

 وتنمية الموارد البشرية
 :الجهات المشاركة في التمويل 

 مليون دوالر أمريكي 1: مرفق البيئة العالمية

 لصندوق الياباني لوضع السياسات وتنمية الموارد ا

  مليون دوالر أمريكي0.41: البشرية

 :قيمة التمويل المشترك 

 :شروط التمويل المشترك  منح

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي1.98

 :مساهمة المستفيدين   دوالر أمريكيمليون 5.88

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  لزراعيةالبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية ا

 :المؤسسة المتعاونة  البنك الدولي
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   من أجل جمهورية قيرغيزستان إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

مشروع إعادة التشجير واالتجار بالكربون في إطار مشروع تنمية النظام 

 اإليكولوجي في تيان شان

   المشروع-أوالً 

  سية التي يتناولها المشروع فرصة التنمية الرئي-ألف 

ويعيش ثلثا السكان في مناطق ريفية وتبلغ نسبة . جمهورية قيرغيزستان مجتمع يسوده الطابع الزراعي -1

وتوفر النظم اإليكولوجية للغابات خدمات بيئية وفوائد اقتصادية للسكان .  في المائة51الفقر الريفي 

شكل أيضاً جزءًأ ال يتجزأ من نظم كسب العيش لسكان وت .المحليين وتساهم في حماية التنوع البيولوجي

وإن إعادة . الريف، فتمكنهم من الحصول على الحطب واألخشاب ومنتجات الغابات غير الخشبية

. اقتصادية وبيئية هامة لحكومة قيرغيزستان- التشجير، والتشجير وتحسين إدارة الغابات أهداف اجتماعية

.  الغابات غير كافية، وإن إدارة الموارد الطبيعية تشكل في العادة تحدياًغير أن الجهود الرامية إلى تنمية

وسوف يساهم المشروع في الحد من الفقر بزيادة إمكانيات حصول السكان المحليين على فوائد الغابات 

وسوف يساهم مشروع االتجار بالكربون في زيادة اإليرادات . والفوائد الوطنية البيئية واالجتماعية

  .وسيع نطاق المعرفة ووضع نموذج لالتجار بالكربون قابل للتكرار في المنطقة اإلقليميةوت

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق سحب  2.55من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية قيرغيزستان بمبلغ  -2

مليون  2.55ط تيسيرية للغاية، ومنحة بمبلغ بشرو)  دوالر أمريكي تقريباماليين 4بما يعادل (خاصة 

مشروع إعادة للمساعدة في تمويل ) دوالر أمريكي تقريباماليين  4بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة 

 40مدة القرض  .بالكربون في إطار مشروع تنمية النظام اإليكولوجي في تيان شانالتشجير واالتجار 

%) 0.75(واحد في المائة ال ثالثة أرباع ه خدمة مقدارل رسمويتحمسماح،   سنوات فترة10سنة، منها 

 .في السنة

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

نظام تخصيص الموارد على "  في إطارجمهورية قيرغيزستانل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

مشروع  وإن .2009-2007لتخصيص ي على مدى دورة امريكأمليون دوالر  17.73" أساس األداء

 هو آخر إعادة التشجير واالتجار بالكربون في إطار مشروع تنمية النظام اإليكولوجي في تيان شان

مشروع يمول في حدود هذه الدورة، باستخدام الرصيد المتبقي من المخصصات المحددة بموجب 

  .تخصيص الموارد على أساس األداء
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  ستيعابية للدولةعبء الدين الوطني والقدرة اال

بموجب إطار القدرة على تحمُّل الديون، مما يجعلها مؤهلة " الفئة الصفراء"تعتبر قيرغيزستان من بلدان  -4

  . في المائة من مقدار التمويل الذي سيعطى لها50ألن تشكل المنحة 

  تدفق األموال

لتي تحتفظ بها وحدة تنفيذ سيتدفق تمويل الصندوق إلى المشروع بواسطة دفعات إلى الحسابات المعينة ا -5

  .المشروع، التابعة لوكالة الدولة لحماية البيئة وإعادة التشجير ووكالة التنمية المجتمعية واالستثمار

  ترتيبات اإلشراف

وسوف يقدم الصندوق . هو الوكالة المبادرة أيضاًوالمؤسسة المتعاونة في المشروع هي البنك الدولي،  -6

  .م دعماً للتنفيذ عند االقتضاءمساهمة عينية لإلشراف  ويقد

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

، ُيقترح أن يعتمد الصندوق جرياً على مبادئ المواءمة الواردة في إعالن باريس بشأن فعالية المعونة -7

وينطوي هذا على التنازل عن األجزاء ذات الصلة . سياسات البنك الدولي في التوريد ومراجعة الحسابات

المؤسسة الدولية (من شروط الصندوق العامة لتمويل التنمية الزراعية، واألخذ بسياسات البنك الدولي 

  ).للتنمية

 التسيير

سيكون تنفيذ المشروع  )1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوق -8

ليل العملي للمشروع، الذي يعرف العمليات واإلجراءات واألدوار والمسؤوليات المتصلة بتنفيذ بموجب الد

سيتم التعاقد مع وكالة التنمية المجتمعية واالستثمار لتنفيذ األنشطة المتصلة بالمجتمع ) 2(المشروع؛ 

سوف يستخدم ) 3(المحلي لضمان التعبئة االجتماعية المالئمة ومشاركة المجتمع مشاركة مالئمة؛ 

) 4(النموذج التعاوني إلدارة الغابات بغية إقامة مشاركة فعالة بين أصحاب المصلحة في المشروع؛ 

  .ستُجرى عمليات مستقلة للتثبُّت والتحقُّق من أجل عمليات تمويل الكربون

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

وسوف يركز، وفقاً لسياسة الصندوق في تحديد األهداف، بصورة . حاء البلدسُينفَّذُ المشروع في جميع أن -9

  .رئيسية على المجتمعات المحلية الريفية التي تكون نسبة الفقر فيها أعلى

  نهج االستهداف

سُيبنى تحديد أهداف المشروع على أساس عملية التعبئة االجتماعية التي وضعتها وكالة التنمية المجتمعية  -10

ر والتي تهدف إلى ضمان مستويات رفيعة من مشاركة المجتمع المحلي في تخطيط واالستثما

المشروعات الصغيرة واختيارها بواسطة تدابير كمشاركة النساء والمجموعات المهمشة األخرى إلى 



  EB 2009/98/R.33/Rev.1 

3 

وإن مبادئ اإلدارة التعاونية للغابات التي اعتُمدت بموجب المشروع . أقصى حد ممكن في اتخاذ القرارات

 أن تكون المشاركة في اتخاذ القرارات على أوسع نطاق ممكن وأن تصل فوائد المشروعات إلى تضمن

  .سكان المناطق المشاركة، ال سيما الفقراء والنساء منهم

  المشاركة

سُيتََّبُع نهج تشاركي قائم على أساس المجتمع المحلي في األنشطة التي تنفذ عن طريق وكالة التنمية  -11

ويمكن للقرى منفردة أن تشارك مباشرة كمجتمع محلي واحد، أو أن يشارك . مارالمجتمعية واالستث

أعضاء المجتمع المحلي كأفراد أو كمجموعات، وذلك يتوقف على المراسيم ذات الصلة المتعلقة باإلدارة 

 .التشاركية للغابات وتأجير األراضي المزروعة بالغابات واستعمالها

   األهداف اإلنمائية–دال 

  المشروع الرئيسيةأهداف 

. الهدف اإلنمائي للمشروع هو المساهمة في تحسين إدارة النظم اإليكولوجية والحد من الفقر الريفي -12

وسيتاح لسكان الريف المحليين، ال سيما الفقراء منهم، أن يحصلوا على مزيد من فوائد الغابات 

  .واإليرادات من االتجار بالكربون والسياحة اإليكولوجية

  السياساتية والمؤسسيةاألهداف 

سيبني المشروع على الخبرة المتولدة من البرنامج السويسري لدعم إعادة التشجير ويوسع نطاق نموذج  -13

  .اإلدارة التعاونية للغابات بقصد تحسين إدارة الغابات

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

، ألن األنشطة تدعم إدارة 2010-2007 للصندوق المشروع متوائم تواؤماً تاماًّ مع اإلطار االستراتيجي -14

  .الموارد الطبيعية

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

المشروع متوائم مع األولويات الوطنية المحددة في مفهوم الحكومة لتنمية قطاع الغابات في جمهورية  -15

  .قيرغيزستان

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 التي وضعتها خمس جهات 2010-2007تسق مع االستر اتيجية المشتركة لدعم البلد للفترة المشروع م -16

البنك الدولي، ومصرف التنمية اآلسيوي، والوكالة السويسرية : مانحة رئيسية تعمل في قيرغيزستان

األركان ومن . للتنمية والتعاون، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ووكاالت األمم المتحدة

  .األربعة لالستراتيجة المشتركة لدعم البلد االستدامة البيئية الدائمة وإدارة الموارد الطبيعية
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   المكونات وفئات النفقات- واو

  المكونات الرئيسية

تعزيزحفظ التنوع البيولوجي في المناطق المحمية واألراضي  )1: ( مكونات هيثالثة المشروع من يتألف -17

إدارة المشروع ) 3(؛ ) في المائة82.5(إعادة التشجير واالتجار بالكربون ) 2(؛ )المائة في 9.8(اإلنتاجية 

،  بينما يمول مرفق البيئة )3(و ) 2(التمويل المقدم من الصندوق مقدم للمكونين ).  في المائة7.7(

  ).1(العالمية المكون 

  فئات النفقات

المساعدة ) 2(؛ ) في المائة5.3(ات والبضائع المعد/األشغال المدنية) 1: (هناك أربع فئات للنفقات -18

 في 74.4(االستثمارات وأنشطة التشجير ) 3(؛ ) في المائة12.6( والوطنيان الدوليانالتدريب /التقنية

  .) في المائة7.7(التكاليف المتكررة ) 4(؛ )المائة

   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ والشراكات- زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

لشريكان الرئيسيان في تنفيذ المشروع وكالة الدولة لحماية البيئة وإعادة التشجير، ووكالة التنمية سيكون ا -19

  .المجتمعية واالستثمار

 مسؤوليات التنفيذ

ستتولى وكالة الدولة لحماية البيئة وإعادة التشجير المسؤولية اإلجمالية عن تنفيذ المشروع بواسطة وحدة  -20

ة التنمية المجتمعية واالستثمار الجزء المجتمعي من المشروع، وتطبق وستنفذ وكال. تنفيذ المشروع

معاييرها هي نفسها في التعبئة االجتماعية، واختيار المشروعات الصغيرة جداًّ، والتنفيذ والتمويل 

وقد أقيم بالفعل تعاون قوي بين وكالة الدولة لحماية البيئة وإعادة التشجير ووحدة تنفيذ . والرصد

  .التنمية المجتمعية واالستثمارووكالة المشروع 

 دور المساعدة التقنية

ستلزم المساعدة التقنية في مجاالت التنوع البيولوجي، وتخطيط اإلدارة، واإلدارة المستدامة للغابات،  -21

  .وللعناصر المتصلة بآلية التنمية النظيفة

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ووقع صندوق الكربون . ضات على اتفاقية منحة مرفق البيئة العالميةأنجز البنك الدولي والحكومة المفاو -22

.  كتاب إعالن نوايا لشراء تخفيضات االنبعاثاتوإعادة التشجير البيئة الدولة لحمايةالبيولوجي ووكالة 

والعمل جارٍ في وثائق تصميم المشروع المتعلقة بالجوانب المتصلة بآلية التنمية النظيفة ووضع اللمسات 

  .خيرة على دليل عمليات المشروعاأل
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  شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر  .خمس سنوات مليون دوالر أمريكي وعلى مدى 17.27يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -23

 في 5.8(، ومرفق البيئة العالمية ) في المائة46.3(، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: التمويل فهي

 11.5(، والحكومة ) في المائة2.4(، والصندوق الياباني لوضع السياسات وتنمية الموارد البشرية )ائةالم

  ). في المائة34(، والمستفيدون )في المائة

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

إيجاد ) 1: (جتمعات المحلية الريفية الفقيرة، مثليتوقع أن يصل جزء كبير من فوائد المشروع إلى الم -24

الوصول ) 3(زيادة توفُّر المراعي والفواكه والجوز وفصيلته والحطب والخشب المستدير؛ ) 2(الوظائف؛ 

تحسين التنوع ) 4(إلى األنشطة المدرة للدخل بواسطة منح صغيرة للمشروعات الصغيرة جداًّ؛ 

باإلضافة إلى ذلك، سوف تساعد خطة . ر منتجات الغابات غير الخشبيةالبيولوجي، بما في ذلك زيادة توفُّ

االتجار بالكربون على زيادة اإليرادات، وتوسيع نطاق المعرفة، وتطوير نموذج لالتجار بالكربون قابل 

  .للتكرار في المنطقة اإلقليمية

 الجدوى االقتصادية والمالية

 16.3 االقتصادي األساسي هو العائدومعدل . م اقتصادياًّ سنة أن المشروع  سلي20تبين من تحليٍل لمدة  -25

وإذا أخذنا في الحسبان تحسين خصوبة التربة في المزارع الكبيرة واألراضي المجاورة . في المائة

؛ وال يبين تحليل الحساسية استجابةً تُذكَر  معدل العائد االقتصاديالصالحة للزراعة فسوف يزداد

وإن األنواع السريعة النمو، مثل شجر الحور، لها معدل مردود داخلي . ر الفوائدالنخفاضٍ معتدٍل في تأخُّ

  .عاٍل، بينما أشجار الفاكهة والصفصاف ال تُدرُّ إيرادات إال بعد أربع أو خمس سنوات

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

لمعرفة مثل الجوالت الدراسية، وحلقات العمل، والحمالت اتخذ المشروع ترتيبات ألنشطة إدارة ا -26

وبالنظر إلى أن هذا مشروع ابتكاري . اإلعالمية، وغير ذلك من مناسبات إشراك اآلخرين في المعرفة

يربط ألول مرة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الكربون البيولوجي، ستوضع 

  .السنة األولى من سنوات المشروعاستراتيجية إلدارة المعرفة أثناء 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

وسوف . هذه أول معاملة للصندوق في االتجار بالكربون بواسطة صلة مع صندوق الكربون البيولوجي -27

يساهم تنفيذ المشروع في تنفيذ اختبار نُُهجٍ الستهداف الفقر تستخدم في خطط االتجار بالكربون في 
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وسوف يدعم المشروع أيضاً بصورة مباشرة إقامة .  روعات مماثلة في أماكن أخرى وفي المستقبلمش

  .شراكات بين القطاعين العام والخاص في إعادة التشجير وإدارة الغابات

 نهج توسيع النطاق

ة للكربون فربما تَُمكِّن األسواق الطوعي. توجد في المشروع إمكانيات لتكراره في المنطقة دون اإلقليمية -28

وتوجد في زراعة األشجار، . أو قطاعات مماثلة/من التكرار وتوسيع النطاق في البلدان المجاورة و

بخاصة في األراضي المشاع، إمكانيات للتكرار في البلد وفي المنطقة شبه اإلقليمية، ويتوقف ذلك على 

  .األحوال اإليكولوجية

   المخاطر الرئيسية– ياء

  ابير التخفيف منهاالمخاطر الرئيسية وتد

محدودية االنتباه الرسمي للمسائل البيئية ومن ) 1: (تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجه المشروع ما يلي -29

تعليق العملية القانونية التي تسمح بتحويل األرض الهامشية إلى بساتين ) 2(ثم محدودية السيطرة عليها؛ 

وتتضمن تدابير التخفيف ). بما في ذلك التوريد(الية عدم كفاية القدرة على اإلدارة الم) 3(ومزارع؛ 

التزام رسمي من قبل ) 2(برنامج وعي عمومي مكثف كجزء من المشروع؛ ) 1: (المخطط لها ما يلي

 سوف تعدل للسماح بالتنفيذ الكامل والكافي 2009تموز / يوليو31 بتاريخ 257الحكومة بأن أحكام القانون 

  .والتدريبالدعم التقني ) 3(للمشروع؛ 

 التصنيف البيئي

يستبعد أن يكون كعملية من الفئة باء نظرا ألنه  صنف المشروع ،عمالً بإجراءات الصندوق للتقييم البيئي -30

  .له أثر سلبي ذو شأن على البيئة

  االستدامة-  كاف

 المدى سوف تدرُّ خطة تمويل الكربون، التي  تشكل جزءاً أساسياًّ من المشروع سيالً من اإليرادات في -31

وسوف يتحقق معظم اإليرادات اآلتية من الكربون بعد . البعيد من مبيعات محققة لتخفيض االنبعاثات

وستُقدم إمكانيات زيادة . إقفال المشروع ألن تزايد أعداد األشجار سيكون منخفضاً في السنوات األولى

وفي الوقت ذاته يعتمد . المشروعاإليرادات حافزاً قوياًّ للمحافظة على خطة تمويل الكربون بعد إقفال 

المشروع على هيكل اإلدارة والتنظيم القائم، الذي يزيد احتمال استمرار األنشطة وبذلك ييسر استدامة 

  .الغابات
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  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانيا

ثيقة القانونية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الو جمهورية قيرغيزستانستشكل اتفاقية التمويل بين  -32

 اتفاقية التمويل  نسخة منوترفق .المتلقي/التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي تلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية قيرغيزستان و -33

 .للتنمية الزراعية

 وسياسات  مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوإني -34

 .ومعايير اإلقراض

  التوصية - ثالثا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -35

مليونين سيرية للغاية تعادل قيمته  قرضاً بشروط تيجمهورية قيرغيزستانأن يقدم الصندوق إلى : قرر

على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وخمسمائة وخمسين ألف

يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه 

  .الوثيقة

مليونين وخمسمائة وخمسين  تعادل قيمتها  منحةجمهورية قيرغيزستانأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط ) وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ألف

  وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي            

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية            
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Negotiated financing agreement: 

"Forestry and Carbon Trading Project under the Tien Shan Ecosystem Development 
Project " 

(Negotiations concluded on 10 November 2009) 

Loan Number: [_______________] 
 
Grant Number: [_______________] 
 
Project Title: Forestry and Carbon Trading Project (the “Project”), under the Tien Shan Ecosystem 
Development Project 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Kyrgyz Republic (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS: 
 
A. The International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the 

“World Bank”) acting as an implementing agency of the Global Environment Facility (hereinafter 
referred to as “GEF”), has agreed to provide a grant to the Borrower/Recipient in the amount of 
one million United States dollars (USD 1 000 000) (hereinafter referred to as “GEF Grant 
Agreement”) to assist in co-financing the Strengthening Biodiversity Conservation in Protected 
Areas and Productive Landscapes Component and the Project Management Component, 
respectively Parts A and C of the Tien Shan Ecosystem Development Project to be 
implemented in the Borrower/Recipient’s territory on terms and conditions set forth in the GEF 
Grant Agreement between World Bank, acting as the implementing agency of the Global 
Environment Facility, and the Borrower/Recipient; 

 
B. the Japanese Policy and Human Resources Development (herein after referred to as “PHRD”) 

has agreed to provide a grant in the approximate amount of six hundred twenty six thousand 
one hundred and twenty United States dollars (USD 626 120) to finance the Tien Shan 
Ecosystem and Development Project preparation and implementation; 

 
C. the Borrower/Recipient has requested a Loan and a Grant from the Fund for purposes of 

financing the Forestry and Carbon Trading Component, Part B of the Tien Shan Ecosystem 
Development project (the “Project”) described in Schedule I to this Financing Agreement. 

 
NOW THEREFORE the parties agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project 
Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table (Schedule 2), and 
the Special Covenants (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 2009, as 
may be amended from time to time (the “General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all 
provisions thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions identified in Section E 



 EB 2009/98/R.33/Rev.1   الملحق

9 

paragraph 3 below. 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 (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 The amount of the Loan is SDR 2 550 000. 

The amount of the Grant is SDR 2 550 000. 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment shall be the USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of the principal amount of the Loan shall be payable on each 15 May and 15 
November commencing on 15 May 2020. Service charge shall likewise be payable on each 15 May 
and 15 November. 
 
6. There shall be two Project Accounts in Bank(s) proposed by the Borrower/Recipient and 
accepted by the World Bank and the Fund, for Project operations for the benefit of the State Agency 
for Environmental Protection and Forestry and the Community Development and Investment Agency 
respectively. Such accounts shall collectively be referred to as “Project Accounts”. 
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount 
required to ensure full and adequate implementation thereof. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Borrower/Recipient’s State Agency for Environmental 
Protection and Forestry (SAEPF). 
 
2. The following is designated as an additional Project Party: the Community Development and 
Investment Agency (ARIS). 
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this 
Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant shall be administered and the Project supervised by the World Bank as the 
Cooperating Institution. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this Agreement: 
 

a) The GEF Grant Agreement has failed to enter into full force and effect within 180 days of 
the Date of entry into force of this Agreement, and substitute funds are not available to 
the Borrower/Recipient on terms and conditions acceptable to the Fund; 

 
b) the right of the Borrower/Recipient to withdraw the proceeds of the GEF Grant has been 

suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or any event has occurred which, 
with notice of the passage of time, could result in any of the foregoing; and  

 
c) the provisions of Kyrgyz Law N. 257 of 31 July, 2009 preventing full implementation of the 

Project are still effective at 31 August, 2010.  
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2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal: 
 

a) A Project Operational Manual (POM), substantially in the form approved by the World 
Bank and the Fund shall have been adopted by the Lead Project Agency and a copy 
thereof shall have been provided by the Lead Project Agency to the World Bank and the 
Fund; 

 
b) the Project Accounts shall have been opened pursuant to Section B, paragraph 6 hereto; 

 
c) the Memorandum of Co-operation between SAEPF and ARIS, referred to under 

paragraph 2, Part II of Schedule 1 hereto, shall have been duly executed, and a copy 
thereof shall have been provided by the Lead Project Agency to the World Bank and the 
Fund;  

 
d) the provisions of Kyrgyz Law N. 257 of 31 July, 2009 shall have been amended to the 

satisfaction of the World Bank and/or of the Fund, to permit full implementation of the 
Project. 

 
3. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement: 
 

a) Section 7.05 (Procurement): all goods, works and consultants services 
required for the Project and to be financed out of the proceeds of the 
financing shall be procured in accordance with the requirements set forth or 
referred to in: 

(i) Section I of the “Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits” published by the World Bank in May 2004 and revised in October 
2006 (“Procurement Guidelines”), in the case of goods and works, and 
Sections I and IV of the “Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants by World Bank Borrowers” published by the World Bank in May 
2004 and revised in October 2006 (“Consultant Guidelines”) in the case of 
consultants’ services; 

(ii) the provisions of Section III of the GEF Grant Agreement, as the same 
shall be elaborated in the Procurement Plan prepared and updated from time 
to time by the Borrower/Recipient for the Project in accordance with 
paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the 
Consultant Guidelines (“Procurement Plan”); and 

(iii) in accordance with Schedule 2 Section III of the GEF Grant Agreement. 

b) Section 9.03 (Audit of Accounts): the Borrower/Recipient, through SAEPF, 
shall have consolidated financial statements for the Project audited in 
accordance with the relevant provisions of the Standard Conditions for Grants 
made by the World Bank out of Various Funds (dated 1 July, 2008 as 
amended from time to time) (hereinafter “Standard Conditions”). Each such 
audit of the financial statements shall cover the period of one (1) fiscal year of 
the Borrower/Recipient. The audited financial statements for each such period 
shall be furnished to the World Bank not later than six (6) months after the 
end of such period. 

4. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
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The President Minister for Finance 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance, 
Via Paolo di Dono 44 58 Erkindik Blvd. 
00142 Rome, Italy Bishkek City, 720040, 
 Kyrgyz Republic 
 
 Telex: 245-156 NUR KH 
 Facsimile: (996-312) 661645 
 
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. 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient  
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall benefit rural poor communities throughout the territory of the 
Borrower/Recipient (the “Project Area”). 
 
2. Goal. The goal of the Project is to contribute to poverty reduction by increasing local people’s 
access to forest benefits, employment generation and revenue from carbon trading. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project include: (a) assisting the Borrower/Recipient in improving 
ecosystem management and sustainable forestry in the Tien Shan Region of the Borrower/Recipient’s 
territory (hereinafter “Tien Shan Region”); (b) contributing to: (i) improved ecosystem management and 
rural poverty reduction; and (ii) climate mitigation by sequestering carbon dioxide in forests in the territory 
of the Borrower/Recipient. 
 
4. Parts. (a) The Tien Shan Ecosystem Development Project shall consist of the following parts: (i) 
Part A: Strengthening Biodiversity Conservation in Protected Areas and Productivity Landscapes; (ii) Part 
B: Forestry and Carbon Trading; and (iii) Part C: Project Management. 

(b) The Fund shall assist the Borrower/Recipient in financing Parts B and C of the Tien Shan Ecosystem 
Development Project only. 

4.1. Part A: Strengthening Biodiversity Conservation in Protected Areas and Productive Landscapes 

Strengthening biodiversity conservation in the Tien Shan Region by building the Borrower/Recipient’s 
management capacity in protected areas through: 

a) provision of technical assistance and support to the Borrower/Recipient for strengthening the 
management of selected Protected Areas, including the preparation of Protected Area 
management plans, as well as provision of technical assistance for improving biodiversity 
monitoring and transaboundary management; and provision of equipment and carrying out 
renovations, upgrades and restorative works to reduce threats to biodiversity in and around 
Protected Areas; and 

b) promoting public awareness of biodiversity conservation as well as promoting sustainable 
tourism in the Tien Shan Region. 

4.2. Part B: Forestry and Carbon Trading 

a) carrying out of afforestation and reforestation activities in the selected sites to (i) mitigate 
climate change; (ii) develop a carbon trading mechanism; (iii) recreate habitat for 
biodiversity; and (iv) generate local benefits, including fruits, nuts, forage, fuel, construction 
wood and other non-timber forest products, as well as environmental benefits. 

b) provision of technical assistance for validation and monitoring of carbon sequestration as 
well as for improving the management and condition of existing walnut fruit forest; and 

c) provision of capacity building and technical support for improved coordination between the 
Borrower/Recipient’s agencies and the population for natural resources management. 

4.3. Part C: Project Management 
 
Provision of support for overall management and coordination of the Project, including the preparation and 
consultations on work plan, the carrying out of fiduciary and safeguard responsibilities as well as the 
carrying out of procurement, financial reporting and accounting activities. 
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II. Implementation Arrangements 

 
Institutional arrangements 

1. SAEPF shall be responsible for overall implementation of the Project and for 
procurement, financial management, disbursement, monitoring and reporting for the 
entire Project. To that end, the Borrower/Recipient shall maintain SAEPF with adequate 
staff and resources, in a manner satisfactory to the World Bank. 
 
2. A detailed description of Project activities to be carried out respectively by the Lead 
Project Agency and ARIS shall be specified in a Memorandum of Co-operation to be 
entered into by SAEPF and ARIS, acceptable to the World and the Fund, as may be 
amended only with the prior consent of the World Bank and the Fund. 

Project Monitoring, Reporting and Evaluation 

3. Project Reports; Completion Report 

a) The Borrower/Recipient, through SAEPF, shall monitor and evaluate the 
progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the 
provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions and on the basis of 
indicators agreed with the World Bank. Each Project Report shall cover the 
period of one calendar quarter, and shall be furnished to the World Bank not 
later than forty-five (45) calendar days after the end of the period covered by 
such report. 

b) The Borrower/Recipient, through SAEPF, shall prepare the Completion Report 
in accordance with the provisions of the World Bank’s Standard Conditions. 
The Completion Report shall be furnished to the World Bank not later than six 
(6) months after the Closing Date. In order to assist the Borrower/Recipient in 
preparing the Completion Report, the Borrower/Recipient, through SAEPF, 
shall employ consultants whose qualifications, experience and terms of 
reference are acceptable to the World Bank and the Fund.  

4. Financial Management and Financial Reports 

a) The Borrower/Recipient, through SAEPF, shall ensure that a financial 
management system is maintained in accordance with the relevant provisions 
of the Standard Conditions. 

b) The Borrower/Recipient, through SAEPF, shall ensure that interim unaudited 
consolidated financial reports for the Project are prepared and furnished to 
the World Bank not later than forty-five (45) calendar days after the end of 
each calendar quarter, covering the quarter, in form and substance 
satisfactory to the World Bank. 

Schedule 2 
 

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

Grant Amount 
Allocated (SDR) 

% of Eligible Expenditures  
to be Financed 

 
 
I. Civil Works/equipment 
 and goods 

 
121 000 

 
121 000 

 
100% net of taxes and other 
contributions or 88% of total 

expenditures 
 

II. International and 
 National Technical 
 assistance/Training 
 

289 000 289 000 100% net of other 
contributions 

III. Investment  Forestation 
Activities 

1 708 000 1 708 000 100% net of taxes and 
beneficiaries’ contributions 

 
IV. Recurrent costs 177 000 177 000 100% net of taxes and other 

contributions or 88% of total 
expenditures 

 
V. Unallocated 255 000 255 000 

 
 

TOTAL 2 550 000 2 550 000  
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
 
“Investment Forestation Activities” means eligible expenditures for small-scale business projects to 
ensure forestation sustainability. 
 
“Other Contributions” means contributions by financiers of the Project other than the Fund and the 
Borrower/Recipient. 
 
“Recurrent Costs” means eligible expenditures for operations and maintenance, social payments, 
allowances and other Project operating costs. 
 
“Small-scale Business Projects” means forestation and forest management activities by State Owned 
Forest Enterprises (Lezkhozes), Public Private Partnerships and micro-project groups. 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
1. The Borrower/Recipient shall ensure that all disbursements under the Financing shall be made 
in accordance with the Disbursement Handbook for World Bank Clients (2006, as amended from time 
to time). 
 
2. The Borrower/Recipient shall ensure that no less than 45% of land made available for Project 
implementation is allocated to communities, whilst the remaining land is allocated to Public-Private 
Partnerships in which communities may take part. 
 
3. The Borrower/Recipient shall ensure that livelihoods restoration in the form of access to 
alternative pastures, or improvement thereof, is facilitated in the event of conflicts arising as a result of 
the informal or occasional use of marginal pastures by the Project. 
 
4. The Borrower/Recipient, through SAEPF, shall: (a) carry out the Project in accordance with the 
provisions of the Project Operational Manual, the Borrower/Recipient’s Environmental and Social 
Assessment, the Borrower/Recipient’s Environmental and Social Management Plan as may be 
updated from time to time in agreement with the World Bank, and the Borrower/Recipient’s Access 
Restriction Policy and Process Framework satisfactory to the World Bank, and shall not amend, 
suspend, abrogate, repeal or waive any provisions of the Project Operational Manual, the 
Environmental and Social Assessment, the Environmental and Social Management Plan, the 
Protected Area Management Plan and the Access Restriction Policy and Process Framework, without 
prior approval of the World Bank; and (b) include adequate information on the implementation of the 
Environmental and Social Management Plan and the Access Restriction Policy and Process 
Framework in the Project Reports referred to in paragraph 3 (a), Part II of Schedule 1 to this 
Agreement. 
 
5. The Borrower/Recipient, through SAEPF: (a) shall ensure that all measures 
identified and described in the Environmental and Social Assessment, the Environmental 
and Social Management Plan, the Protected Area Management Plan and the Access 
Restriction Policy and Process Framework are taken in a timely manner; and (b) shall not 
carry out any forestation works under the Project on the sites which are under lease or 
informal use for grazing livestock unless an agreement for alternative sites has been 
reached with the users of grazing, satisfactory to the World Bank. 
 
6. Prior to the commencement of works under the Project, the Borrower/Recipient, 
through SAEPF, shall prepare and implement an appropriate Resettlement Action Plan for 
compensation or resettlement, in accordance with the Access Restriction Policy and 
Process Framework, to be in form and substance satisfactory to the World Bank. 
 
7. The Borrower/Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the 
provisions of the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed 
by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 (“Anti-Corruption Guidelines”). 
For the purposes of this Agreement, a finding of corruption pursuant to the provisions of “Guidelines 
on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA 
Credits and Grants” shall be deemed a finding of corruption under the “IFAD Policy on Preventing 
Fraud and Corruption in its activities and operations”. 
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Logical framework 

Narrative summary Performance indicators Means of verification Risks 
Development goal    
Contribute to improved ecosystem 
management and rural poverty reduction 
 

(i) Improved household asset ownership by gender 
 
(ii) Reduced prevalence of child malnutrition by gender 
 
(iii) VER sold 
 

National surveys & statistics 
WB and/or UNDP data 

External economic shocks 
 
Natural hazards 

Project purpose    
Help restore forest ecosystems and reduce 
anthropogenic pressure on nature forest 
resources; register with CDM  

(i) 13,950 ha of new forests established and maintained, with 
6,280 ha for rural communities via ARIS 
 
(ii) CDM approval 
 
(iii) Use of Collaborative Forest Management continued and 
expanded by the project 
 

Project monitoring, impact 
surveys, case studies, 
participatory M&E, CDM 
verification 

Inadequate public awareness campaign 
 
Inadequate community commitment and 
participation 
 

Expected outcomes    
(i) Diversify local livelihoods strategies, 
especially those of the poor, by increased 
availability of forest products 
 
(ii) Increase the long-term financial 
sustainability of rural communities and SAEPF 
 
(iii) Demonstrate feasibility of carbon finance 
from forestry 
 
(iv) Effective project management 
 

(i) Fruits, nuts and fire wood available for local communities 
including: 100,000 tons of apple; 1.3 million cubic meter of 
poplar round wood harvested during 2018-27 
 
(ii) Employment generated 
 
(iii) Gross carbon revenue: USD0.34 million by 2014 and 
USD01.23 million in 2017 
 
(iv) PDD verified by CDM 
 
(v) Project implementation timely and well-coordinated 
 

Project monitoring reports; 
periodic surveys; 
independent validations and 
verifications; supervisions, 
audits, PCR 

Conflicts with interests of herders currently using 
marginal land for grazing 
 
Elite capture of decision-making process & benefits 
 
Inequitable distribution of benefits and revenues 
among stakeholders 
 
 

 
 



 




