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  جزر سليمان

  في جزر سليمانبرنامج التنمية الريفية 

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الُم  البنك الدولي

 :المتلقي  جزر سليمان

 :الوكالة المنفذة  البنك الدولي

 :للبرنامجالتكلفة الكلية    مليون دوالر أمريكي30.40

 ماليين 4 يعادل بما(مليون وحدة حقوق سحب خاصة  2.55

 )دوالر أمريكي تقريباً

  :قدمها الصندوققيمة المنحة التي ي 

، المفوضية األوروبية، البنك الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

 الدولي

 :الجهات المشاركة في التمويل 

  مليون دوالر أمريكي 6.10: الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

   مليون دوالر أمريكي10.17: المفوضية األوروبية

 ماليين 3بما في ذلك ( مليون دوالر أمريكي 9.20: البنك الدولي

 )ء ألزمة الغذاتصديلبرنامج الدوالر أمريكي 

 :قيمة التمويل المشترك 

 :شروط التمويل المشترك  منح

 :المتلقيمساهمة    مليون دوالر أمريكي0.93

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   البنك الدولي

 :المؤسسة المتعاونة  البنك الدولي
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  الموافقةبتوصية 

 من أجل جزر سليمانتقديمه إلى مقترح ال بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .40، على النحو الوارد في الفقرة التنمية الريفية في جزر سليمان برنامج

  

في جزر برنامج التنمية الريفية  من أجل نجزر سليمامنحة مقترح تقديمها إلى 

 سليمان

   البرنامج – أوال

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 .في المناطق الريفيةهم  في المائة من83مليون نسمة، يعيش  0.56 حوالي جزر سليمان يبلغ عدد سكان -1

تم استعادة  .على االقتصادبالغ  أثر اكان له، "اتتوترلا"ـ رف بتعأهلي، اع نزمن فترة خرج والبلد ي

حرز وقد ُأ .تدخالت من قبل بعثة المساعدة اإلقليمية إلى جزر سليمانبعد  2003عام القانون والنظام في 

إلى  نزاع ال ما بعدفترة فيمن إعادة اإلعمار نتقل  والبلد ي،عادة الوظائف األساسية للحكومةاستتقدم في 

 . األجلل طوينمائيتخطيط اإلال

في  أخفقتعتمد على موارد طبيعية غنية، ولكن هذه الموارد قد يصغير ريفي جزر سليمان اقتصاد لدى  -2

سبل العيش الريفية تعتمد بشكل كبير وما زالت  .همعيشسبل  تحسين ين منسكان الريفي التمكين غالبية

ة غير صغيرالطة االقتصادية ، ومصايد األسماك والغابات، باإلضافة إلى األنشكفافيةعلى زراعة شبه 

 مالامع الهجرة فيما بين الجزر، عشكلت  في الدخل بين الريف والحضر،  كبيرةهناك فجوةو .الرسمية

 .ات في التوترساهم

هدف إلى دعم أهداف التنمية ي مرحلتين يتألف منبرنامج التنمية الريفية هو المرحلة األولى من برنامج  -3

الوكالة برنامج ال وتمول .جزر سليمان في تنسيق بين الجهات المانحةالريفية والعمل على تحسين ال

 . والبنك الدولي،، والمفوضية األوروبيةاألسترالية للتنمية الدولية

 االستعراض المشترك لمنتصف المدة منحه، 2010في منتصف عام و .2008 في عام البرنامجبدأ تنفيذ  -4

على أساس هذا االستعراض، وافق البنك و . نطاقهعيستو إضافيا لتمويالواقترح  ياأداء مرضتقدير 

  مساهمته في برنامج التنميةا بذلكمضاعف ،على تمويل إضافي 2010 تشرين األول/أكتوبرفي الدولي 

عها في يودعم توسالبرنامج من  الصندوق أيضا المساهمة في المرحلة األولى لب من طُامك .الريفية

 .ك بعد استعراض منتصف المدة، واالنضمام كشريالمناطق النائية

إعادة ) 1: (من حيث استراتيجية على مستويات متعددة  الريفيةمساهمة الصندوق في برنامج التنميةتعتبر  -5

 المرحلة الثانية تجهيز التأثير على) 2 (؛االنخراط في جزر سليمان بعد غياب دام عقدين من الزمن تقريبا

  .القطاع رئيسية في ةشراكة مع جهات فاعلال) 3 (؛من البرنامج
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   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

بما (حقوق سحب خاصة وحدة مليون  2.55منحةً قيمتها جزر سليمان إلى   الصندوقمن المقترح أن يقّدم -6

 برنامج التنمية الريفيةللمساعدة في تمويل ، بما في ذلك الضرائب، ) أمريكي تقريباًدوالرماليين  4يعادل 

  .ليمانفي جزر س

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطارجزر سليمان ل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -7

ويقع التمويل المقترح من أجل  .2012-2010التخصيص ي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  4.25

ويمكن االلتزام  . ماليين دوالر أمريكي ضمن المخصصات اإلجمالية للبلد4والبالغ  برنامج التنمية الريفية

بالمخصصات المتبقية في إطار برنامج األمن الغذائي وسبل العيش المستدامة، الذي وافق عليه المجلس 

  .2009كانون األول /التنفيذي في دورة ديسمبر

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

  القدرة على تحمل الديون فيطارعلى أنها ذات هشاشة ائتمانية مرتفعة بموجب إف جزر سليمان تصن -8

  . في المائة100 بنسبة الصندوق على شكل منح من مويلالتتلقي ل امما يخوله .الصندوق

  تدفق األموال

من خالل حساب خزينة في مصرف جزر سليمان المركزي، يخصص سيحول تمويل الصندوق  -9

، إلى حساب مجمع معين في مصرف تجاري، مرخص له من قبل المصرف المركزي، لصالح للبرنامج

تديره وحدة تنسيق البرنامج في وزارة تخطيط التنمية وتنسيق برنامج التنمية الريفية في جزر سليمان 

  .المساعدات

  ترتيبات اإلشراف

يكون البنك الدولي مسؤوال أيضا كما س .بصفته المؤسسة المتعاونة سيدير البنك الدولي تمويل الصندوق -10

وسيساهم الصندوق بشكل فعال في جميع أنشطة دعم عمليات  .المنحةعن اإلشراف على البرنامج وإدارة 

  .اإلشراف والتنفيذ الخاصة بالبرنامج

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 يتبنى أن المقترح من المعونة، فعالية بشأن باريس إعالنتي يتضمنها ال مواءمةال مبادئ مع تماشياً -11

 عفاءاإل ذلك ويفترض .الحسابات ومراجعة بالتوريد المتعلقة الدولي البنك وإجراءات سياسات الصندوق

 صالحل الصندوقب الخاصة الزراعية التنمية لتمويل العامة الشروطالواردة في  عالقةال ذات المقاطع نم

   .)للتنمية الدولية المؤسسة (الدولي البنك وإجراءات سياسات
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 التسيير

االمتثال الكامل لسياسات ) 1( :من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير منحة الصندوق -12

 إدارة مالية صارمة، تجمع بين اإلشراف المستقل على) 2(مكافحة الفساد في البنك الدولي والصندوق؛ 

 جميع االتصاالت العامة المفتوحة والشفافة مع) 3(مراجعة الحسابات وعمليات الرصد والمراجعة؛ 

إدراج هياكل تسيير محددة من ) 4(فيما يتعلق بأنشطة البرنامج والمعامالت المالية؛ ، أصحاب المصلحة

التقنية في مجالي التوريد التدريب والمساعدة ) 5(أجل الموافقة على المشروعات الفرعية للبنية األساسية؛ 

  .واإلدارة المالية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

ومن  . في نهاية المطافقاليمغطي جميع األي، وسوف وطني النطاقهو برنامج الريفية برنامج التنمية  -13

 في المائة من مجموع 60  أو حوالييينسكان الريفال في المائة من 70المتوقع أن يصل البرنامج إلى 

 ريفية من تحسين ةأسر 60 000 أو  شخص300 000ما يقرب من يستفيد ومن المتوقع أن  .السكان

، الريفيةاألعمال  والخدمات المحلية، وخدمات الدعم الزراعي وتنمية ألساسيةلى البنية اإصول وفرص ال

  .بما في ذلك الخدمات المالية

  نهج االستهداف

شامل في جميع نهج استهداف   الريفية برنامج التنميةسيتبنى، الصندوقفي ستهداف االوفقا لسياسة  -14

 المحرومة مجموعاتلاتحظى وس . المحرومة والنساءمجموعات، مع إيالء اهتمام خاص للقاليماأل

وسوف يتحقق ذلك من خالل استهداف  .ية والخدمات الزراعية والماليةساسباألولوية في توفير البنية األ

  .محدودةالكسب الرزق  مواقعها النائية أو فرص  بحكممقيدةالجتمعات الم

 المشاركة

، المحليةة في المشاورات العامة لمناقشة أولويات التنمية ريفيبرنامج التنمية المن  المستفيدون كشارسي -15

كما  .الفرعيةلجان تنفيذ المشاريع و ،قاليماأل تنمية على مستوى ال، ومجالس في لجان التنميةهمل تمثيتميوس

  . الريفيةتنفيذ البرامج في إطار برنامج التنميةل يالمجتمعرصد للمعلومات المرتدة والآليات إدراج تم 

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية البرنامجأهداف 

 إنشاء ألسر الريفية من خاللا رفع مستويات معيشة فيالريفية برنامج التنمية اإلنمائي لهدف يتمثل ال -16

من قبل القطاع العام ذات األولوية ية االقتصادية واالجتماعية والخدمات ساس األى البننفيذ محسنة لتآليات

  .والخاص
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ة يفعالوستدامة  أكبر وأكثر اساسيةأتوفير خدمات محلية وبنية تحتية ) 1: (ويجري تحقيق ذلك من خالل -17

زيادة ) 2 (؛ جانب القرويين أنفسهم منيشاركت من خالل تحديد األولويات والتخطيط ال،ث التكلفةمن حي

) 3 (؛الطلب على المستوى المحليالتي يوجهها توفير الخدمات الزراعية على قدرة المؤسسات الزراعية 

  .تقديم الدعم لتطوير األعمال الريفية

 األهداف السياساتية والمؤسسية

 حديدها في إطار استراتيجية التنمية لدعم تنفيذ األولويات الرئيسية التي تم ت الريفيةالتنميةمج صمم برنا -18

 الوقت الالزم إلعادة بناء المؤسسات  الريفيةويتضمن برنامج التنمية .جزر سليمانفي الريفية و ةيالزراع

المرحلة األولى تختبر ومن المتوقع أن  .فضال عن روابطها مع المجتمعات الريفية ،الرسميةنظم الو

 المحلية وخدمات الدعم الزراعي في ساسيةالبنية األنفيذ ة لتيكشارتوتوسع تدريجيا النهج الجديدة وال

 النهج تلككز على تعزيز وإضفاء الطابع المؤسسي على فسترأما المرحلة الثانية  .المناطق الريفية

  .المبتكرة

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

اإلطار  والمحيط الهادياإلقليمية لجزر شبه قة الفرص االستراتيجية ثي وأهداف مع تماما متوائم البرنامج -19

ات الضعيفة؛ مجموعلالدعم ل) 1: (بناء على ذلكوفر سي ، و2010-2007 للفترة لصندوقلاالستراتيجي 

المشاركة في شراكات متعددة ) 4(؛  في المناطق الريفيةتوليد الدخل) 3(؛ تنمية فرص السوق) 2(

  .أصحاب المصالح

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

بشأن النمو وتوليد جزر سليمان في الريفية وة يالزراع استراتيجية التنميةأولويات   معالبرنامجيتواءم  -20

 المحلي وتقديم الخدمات من خالل تسييرتحسين ال) 1: (العمل في المناطق الريفية من حيثفرص 

 ؛ المناطق الريفيةالتنفيذ فيتحسين آليات ) 2 (؛الريفيةلتنمية من أجل ااالستخدام األفضل للموارد العامة 

تعزيز االقتصاد المحلي من ) 3(؛  والمجتمعات المحليةقاليماألات ضمان الروابط، وخاصة بين حكوم) 4(

لطلبات لاستجابة أكثر عي  خدمات الدعم الزراجعل) 5(؛ ديةخالل دعم إصالح السياسات االقتصا

  .إدارة الموارد الطبيعية) 7(؛ ت المالية الريفية الخدماتنمية) 6(؛ المحلية

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 لضرورة تحسين فعالية المعونة والتنسيق بين الجهات المانحة في القطاع  الريفيةبرنامج التنمية يستجيب -21

مشترك برنامج استثمار إلى منسقة المجزأة وغير العن طريق دعم التحول من أنشطة الجهات المانحة 

  .ةيمن خالل أنظمة حكومينفذ 
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   المكونات وفئات النفقات- واو

 المكونات الرئيسية

تحسين ) 2 (؛ية المحلية وتقديم الخدماتساستوفير البنية األ) 1(: مكونات هيأربعة  من البرنامج يتألف -22

  .إدارة البرنامج) 4 (؛ األعمال الريفيةتنمية) 3(؛ الخدمات الزراعية

  فئات النفقات

 وخدمات الخبراء ، واألشغال،السلعواحدة تغطي جراءات البنك الدولي، هناك فئة نفقات  إلاوفق -23

  . وتكاليف التشغيل اإلضافية،، والجوالت الدراسيةاالستشاريين، والتدريب

  الشراكاتوإرساء  ،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، - زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

 والبنك الدولي؛ ،، المفوضية األوروبيةألسترالية للتنمية الدوليةالوكالة ا) 1: (شركاء التنفيذ هم -24

؛ والهيئات التمثيلية المحلية مثل لجان التنمية في الدوائر االنتخابيةالحكومات الوطنية واإلقليمية،  )2(

  . الخدماتوالمنظمات غير الحكومية ومقدم) 4(المصارف التجارية؛  )3(

 مسؤوليات التنفيذ

ه، بتوجيه من وتنفيذلبرنامج لتنسيق الشامل المسؤولية خطيط التنمية وتنسيق المساعدات تتولى وزارة ت -25

) مجمنسق البرنا(ية وتنسيق المساعدات  لوزارة تخطيط التنماألمين الدائموسوف يرأس  .توجيهيةلجنة 

 .لبرنامج يساعده في ذلك مدير البرنامج المسؤول عن التنسيق اليومي ألنشطة ابرنامج،وحدة تنسيق ال

نية لدعم وحدة تق، سيتم تشكيل مجموعة عمل امج مع السياسات القطاعيةنلضمان اتساق أنشطة البرو

مسؤولة عن تنفيذ  ليميقألمين اإلل التابعة اإلقليميةاإلدارة ستكون و .مكون في تنفيذ كل البرنامجتنسيق 

على مستوى التنفيذية ي الوكالة  سيكون من مسؤولية موظفتقني، في حين أن الدعم الاألنشطة المحلية

  .قاليماأل

 دور المساعدة التقنية

 جل والخبراء الدوليين على األ الطويل األجلين علىوطنيال المتخصصين كال منستشمل المساعدة التقنية  -26

 ءنظراال تعزيز نظم وإجراءات ونقل المهارات إلى علىوسيركز برنامج المساعدة التقنية  .القصير

  .المحليين

  اتفاقيات التنفيذ الرئيسيةوضع

  .جاهزة ونافذةات التنفيذ الرئيسية ياتفاقفإن ، جارالبرنامج بما أن و .تمويل تنفيذ البرنامجالات ياتفاقتحكم  -27
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 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

ر التمويل وأما مصاد .ست سنواتمليون دوالر أمريكي على مدى  30.40يبلغ إجمالي تكاليف البرنامج  -28

الوكالة و ،) بالمائة31(البنك الدولي و ،) بالمائة33(والمفوضية األوروبية ، )بالمائة 13(الصندوق : فهي

  .) بالمائة3(الحكومة و؛ ) بالمائة20 (األسترالية للتنمية الدولية

  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

في ذات التكلفة المنخفضة والفوائد االجتماعية العالية الصغيرة  االستثمارات  الريفيةمج التنميةيدعم برنا -29

مباشرة  الالفوائدوتشمل  . وبناء القدرات في المناطق الريفية، والخدمات الزراعيةة،يساسالبنية األ

من خالل ة يفيلا تكبكفاءةلريفية  العامة ايةساساأل وبناء البنية عمارإإعادة ) 1: ( المتوقعة ما يليرئيسيةال

) 3 (؛هاالحيوانية وتسويقة وزيادة اإلنتاجية الزراعي) 2 (؛ة التسعقاليماألع فرعية في جميع مشاري

 وأ ، واالبتكارفرص العملخلق  مثل ،في المناطق الريفيةذات المخرجات الثابتة خاصة الاالستثمارات 

مية المالية من المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة محو األمجال في العروض العملية  تحسينآثار و

  .الحجم

 الجدوى االقتصادية والمالية

 .المباشرة لتكاليف المباشرة والفوائدا في المائة، وذلك باستخدام 27 بحوالييقدر معدل العائد االقتصادي  -30

 في 20تخفيض بنسبة نه سينجم ع و، قويةغير أنها تبقى، المستفيدينلعدد بالنسبة هذه النتائج حساسة و

 العائد تمعدالتراوحت  وقد . في المائة18 بحدود عائد اقتصاديمعدل المائة في عدد المستفيدين 

 ى عند األولةالمحسوبة لعينة من المشاريع الفرعية الفعلية المعتمدة في دورة التخطيط السنوي االقتصادي

  . في المائة57 في المائة و24استعراض منتصف المدة بين 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

 ارائد لبرامج المانحين والحكومة في جزر سليمان، ويقدم نموذججهد هو الريفية برنامج التنمية بما أن  -31

عود يوس .بشكل فعال نتائجه ال بد من رصدفإنه  لجهود التنمية في المستقبل في المناطق الريفية، محتمال

 .على حد سواء السياسة على األسر وصناع  بالفائدةالمعلوماتونشر تحليل  وتوليددعم البرنامج ل

ة يفيلاالتكالكفاءة ة التقنية والجوداالجتماعي واالقتصادي، وألثر وستشمل مجاالت البحوث الرئيسية ا

تمكين الاإلرشاد الزراعي، و المحلي، وتسيير، وتعزيز المؤسسات، والساسيةلبنية األللمشاريع الفرعية ل

  .والشبابتمايز بين الجنسين  القضايا، ويالمجتمع
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  البرنامجاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

العمل مع األنظمة ) 1: (ما يليالريفية التنمية بعض االبتكارات المؤسسية التي أدخلها برنامج تشمل  -32

عمليات صنع القرار على ) 2(؛ لمجتمعات الريفية بين الحكومة واالحكومية مع التركيز على الروابط

 ؛منتخبين مع ممثلي المجتمع المحلي المحلية التي تصل الممثلين المستوى الدوائر االنتخابية والمستويات

 على تخصيص الموارد وتنفيذ يةزيادة الرقابة المجتمعمن خالل ، بما في ذلك عمليات المساءلة) 3(

  . التي يوجهها الطلبالريفيةساسية  األىالخدمات والبن روفيت) 4 (؛المشاريع الفرعية

  نهج توسيع النطاق

 . المرحلة األولى من برنامج طويل األجل لدعم األهداف الوطنية للتنمية الريفيةهو  الريفيةبرنامج التنمية -33

ة واالجتماعية  االقتصاديساسية األىالبنتنفيذ  إنشاء آليات جديدة ومحسنة لزيادة فيالمرحلة األولى تتمثل 

بناء القدرات على ، مع في المناطق الريفية من قبل القطاعين العام والخاصاألولوية ذات والخدمات 

ليات واالبتكارات المؤسسية اآلصقل وترسخ فسوف تأما المرحلة الثانية  .جميع المستويات اإلدارية

  .جلعلى المستوى الوطني مع التركيز على االستدامة طويلة األجديدة ال

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

عدم ) 1: (ثالثة مخاطر رئيسية هيالريفية برنامج التنمية ويواجه  .اًركبي عامةمستوى المخاطر ال يعتبر -34

 زمعةوتشمل تدابير التخفيف الم .النفقات/إدارة التكاليف) 3(؛ اتضعف القدر) 2 (؛االستقرار السياسي

 مع المجتمعات المحلية للتخفيف من حدة نخراطمع الحكومة، واالمنسق ومتواتر  اتحوار سياسراء إج

ركيز التالقدرات والمؤسسات، وبناء في معتبر الستثمار االالتوترات على مستوى المجتمع المحلي، و

   .يةالتكاليف كفاءةال، ورصد التكاليف والجوانب االئتمانيةب ما يتعلق بناء القدرات فيعلى ضافياإل

 التصنيف البيئي

 من أنهإلى  نظرا" باء "الفئة من كعملية البرنامج صنف الدولي، البنك في البيئي التقدير إلجراءات طبقا -35

 طاقن على متوفرة تخفيفية من خالل تدابير مقبول بشكل إدارتها ويمكن محلية رهاثآ تكون أن المتوقع

  .واسع

  االستدامة-  كاف

، اعنز الفترة بعد لجهات المانحة لفوريةالمساعدة ال الدروس المستفادة من  الريفيةتنميةلايتضمن برنامج س -36

وازية قد ال تكون نظم م، بدال من بناء العمل من خالل النظم الحكومية وتعزيزها) 1: (بما في ذلك

ات الريفية  المجتمعلتصدي لعزلةين المجتمعات الريفية والحكومة لإعادة بناء الروابط ب) 2 (؛مستدامة

 الشراكات يسيرتوضيح دور كل من القطاعين العام والخاص وت) 3 (؛دام الثقة في المؤسسات العامةوانع

  .ين القطاع القدرات والموارد في كالستغاللبين القطاعين العام والخاص ال
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   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

دوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  والصنجزر سليمانبين تمويل الستشكل اتفاقية  -37

 كملحق المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية نسخة من وترفق  .المتلقيالمقترح إلى التمويل على أساسها تقديم 

  .بهذه الوثيقة

ة من الصندوق الدولي للتنميتمويل بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي   مخولةسليمانجزر إن  -38

  .الزراعية

 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكاَميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -39

  . في الصندوقومعايير اإلقراض

   التوصية-ثالثاً 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -40

ألف وخمسين مليونين وخمسمائة  منحة تعادل قيمتها  سليمانجزرإلى  قدم الصندوقأن ُي: قرر

خضع ألية ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 2 550 000( حقوق سحب خاصةوحدة 

  . في هذه الوثيقةالواردةواألحكام  على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامشروط 

  

  

  كانايو نوانزي

  ةيرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراع
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Negotiated financing agreement: "Solomon Islands Rural 
Development Programme" 

(Negotiations concluded on 23 November 2010) 

Grant Number:  
 
Programme Title: Solomon Islands Rural Development Programme (the “Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund”) 
 
and 
 
The Solomon Islands (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
 
WHEREAS 
 
WHEREAS, by Financing Agreement (Grant Number H332-SOL) dated 24 September, 2007 
(the “IDA Financing Agreement”) executed by and between the Solomon Islands and the 
International Development Association (the “Association”), the Association agreed to 
extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth in the Financing Agreement, 
a grant in an amount equivalent to two million two hundred thousand  Special Drawing 
Rights (SDR 2 200 000) (the “IDA Financing”) to assist in financing the Programme; 
 
WHEREAS, an Additional Financing in the amount of two million Special Drawing Rights 
(SDR 2 000 000) has been approved on 21 October 2010 by the Association for the 
Programme; 
 
WHEREAS, a Grant in the amount of three million United States Dollars (USD 3 000 000) 
has been extended from the Food Price Crisis Response (FPCR) Trust Fund, administered 
by the Association as trustee of the Fund, for the Programme;  
  
NOW THEREFORE the Parties agree as follows: 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme 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 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 Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
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Section B 
 
1. The amount of the Grant is two million five hundred and fifty thousand Special 
Drawing Rights (SDR 2 550 000). 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
3. The Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 
of nine hundred thirty thousand United States Dollars (USD 930 000). 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Development Planning and Aid 
Coordination (MDPAC) of the Recipient. 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: 
 

(a) Ministry of Agriculture and Livestock (MAL) of the Recipient;  

(b) Participating Provinces (Choiseul, Western, Malaita, Temotu, Isabel and 
Makira/Ulawa as well as any additional eligible Province agreed with the Fund); 

(c) Participating Commercial Banks, designated by the Recipient under 
Component 3 of the Programme; 

(d) Participating Service Providers, including non-governmental organizations, 
community based organizations, farmers associations or small or medium 
enterprises or private individuals designated to implement an Annual Agriculture 
Service Allocation under Component 2 of the Programme; 

(e) Participating small or medium rural enterprises (SMEs) selected to receive 
supplemental financing under Component 3 of the Programme; 

(f) Other Ministries of the Recipient who may also contribute to the 
implementation of the Programme, as appropriate. 

3. The Programme Completion Date shall be 30 November 2013.  
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Programme supervised by IDA as the Cooperating 
Institution. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: The IDA Financing Agreement, as may be amended from time to time, shall 
have been suspended; 
  
2. The following is designated as an additional ground for cancellation of this 
Agreement: The IDA Financing Agreement, as may be amended from time to time, shall 
have been cancelled; 
 
3. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this Agreement 
and shall read as follows:  
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(a) Section 2.01, General Definitions.  
“The Financing Closing Date”. For the purposes of this Agreement the 
Financing Closing Date shall be 4 months after the Programme Completion 
Date or such later date as it may be designated by notice to the Recipient.  

(b) Section 7.01 (b) (ii). The Recipient shall prepare or cause to be prepared 
Annual Workplans and Budgets (AWPBs), including Procurement Plans, within 
the timeframe foreseen in Schedule 2, Section I B, paragraph 2 of the IDA 
Financing Agreement, as may be amended from time to time. 

(c) Section 7.05 (a) (Procurement): all goods, works and consultants services 
required for the Programme and to be financed out of the proceeds of the 
financing shall be procured in accordance with: (i) the World Bank’s 
“Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits” of May 2004 as 
revised in October 2006 and May 2010; (ii) the “Guidelines: Selection and 
Employment of Consultants by World Bank Borrowers” of May 2004, and; 
(iii) Schedule 2, Section III of the IDA Financing Agreement, as may be 
amended from time to time. 

(d) Article IX (Financial Reporting and Information). The Financial Reporting 
System of the Recipient shall be in accordance with Schedule 2, Section II B 
of the IDA Financing Agreement, as may be amended from time to time. 

4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
 
 
The President The Minister for Finance and 
International Fund for Agricultural Development    Treasury 
Via Paolo di Dono 44 Ministry of Finance and 
00142 Rome, Italy   Treasury 
 P.O. Box 26 
 Honiara, Solomon Islands 
 
 
 
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 Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Recipient 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 

 
1. Target Population. The Programme shall benefit rural households in the Provinces of 
Choiseul, Western, Malaita, Temotu, Isabel, Makira/Ulawa and in any additional eligible 
Province agreed with the Fund (the “Programme Area”).  
 
2. Objective. The objective of the Programme is to assist the Recipient to raise the living 
standards of rural households by establishing improved mechanisms for the delivery of 
priority economic and social infrastructure and services through: (i) increased, 
cost-effective and sustained provision of local services and basic infrastructure determined 
through participatory planning prioritized by villagers; (ii) increased capacity of agriculture 
institutions to provide demand-driven agriculture services at the local level; and 
(iii) support for rural business development. 
 
3. Components. The Programme shall consist of the following four Components:  
 
Component 1: Local Infrastructure and Services  
 

(a) Community Development Grants 

Provision of periodic allocations to Participating Provinces to finance Community 
Development Grants to fund subprojects for public infrastructure and services. 

(b) Capacity Building:  

(i) Support for capacity building activities, including information and 
communication campaigns, training, domestic and international study tours 
and peer learning; and 

(ii) Funding of operating costs and small rehabilitation of provincial facilities to 
support: provincial government staff and line ministry staff at provincial 
level; facilitators, ward councillors and other community representatives at 
ward level; Subproject Implementation Committee members and 
contractors, to plan, budget, implement and monitor and evaluate 
Community Development Subprojects. 

Component 2: Agricultural Services 
 

(a) Annual Agriculture Service Allocations 

Provision of Annual Agriculture Service Allocations to Participating Provinces to 
engage Participating Service Providers to develop and deliver agricultural 
services at the provincial level, included in Annual Agriculture Service 
Programmes. 

 
(b) Capacity Building 

Support for capacity building for: (i) MAL at the national level to facilitate and 
supervise provincial service delivery; (ii) other Participating Service Providers; 
and (iii) rural households, through the provision of: (i) technical assistance; 
(ii) training, including on integrated pest management and (iii) targeted 
rehabilitation or replacement of offices or other infrastructure and (iv) the 
financing of operating costs. 
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Component 3: Rural Business Development 
 

(a) Supplemental Equity Facility (SEF) 

Provision of grant financing to Participating SMEs to supplement loans received 
by Participating SMEs from Participating Commercial Banks.  

(b) Capacity Building 

Provision of: (i) technical assistance to business training and counselling 
institutions; (ii) training for staff in Participating Commercial Banks related to 
handling small and medium enterprise loan and supplemental financing 
applications; (iii) technical assistance to small and medium enterprises, 
including Participating SMEs, in the preparation of business plans; and 
(iv) technical assistance to the Recipient and Participating Commercial Banks to 
develop and implement a SEF communications strategy. 

 
Component 4: Programme Management  
 
Provision of support to the Recipient for management at central and provincial levels, 
including the preparation and consolidation of annual workplans and budgets, supervision 
of Programme activities, preparation of progress reports, financial management and 
procurement functions, communication activities, monitoring and evaluation, training and 
domestic and international study tours. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
In accordance with Schedule 2 of the IDA Financing Agreement, as may be amended 
from time to time, the Recipient shall: 
 

(i) carry out or cause the Programme to be carried out in accordance with the 
Programme Implementation Manual and not waive, amend or abrogate, or 
allow to be amended, waived or abrogated, any provision of the Programme 
Implementation Manual or any component thereof, without the prior consent 
of the Fund. 

 
(ii) ensure that MDPAC shall be responsible for the overall Programme 

coordination and that the work of MDPAC shall be guided by a Programme 
Steering Committee, comprising Permanent Secretaries from the Ministry of 
Development Planning and Aid Coordination (MDPAC), Ministry of Finance and 
Treasury (MOFT), Ministry of Agriculture and Livestock (MAL), Ministry of 
Infrastructure Development (MID), Ministry of Provincial Government and 
Institutional Strengthening (MPGIS) and the Provincial Secretaries of the 
Participating Provinces.  

 
(iii) ensure that the Permanent Secretary in MDPAC shall be the Programme 

Coordinator who shall be assisted by: (i) a full time programme manager; 
(ii) a senior finance specialist; (iii) a senior procurement specialist; (iv) a 
communications specialist; (v) a coordinator for Component 1 of the 
Programme; (vi) a coordinator for Component 2 of the Programme; and 
(vii) a senior planning, monitoring and evaluation officer. 

 
(iv) maintain until completion of the Programme, a Programme Coordination Unit 

under MDPAC at the national level and ensure that such Unit is provided at all 
times with adequate funds and other resources, and is staffed by qualified 
and experienced personnel in adequate numbers, as shall be necessary to 
accomplish its functions, responsibilities and objectives under the Programme, 
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and in each case as shall be acceptable to the Fund. The Programme 
Coordination Unit shall coordinate activities implemented by the Participating 
Provinces. 

 
(v) maintain until completion of the Programme the following technical working 

groups to support the Programme Coordination Unit in ensuring consistency 
of Programme activities with the Recipient’s sector policies. (i) For Component 
1 of the Programme, the technical working group shall include representatives 
of MDPAC, MPGIS, and MID; (ii) for Component 2, the technical working 
group shall include representatives of MDPAC, MAL and Participating 
Provinces; and (iii) for Component 3, the technical working group shall 
include representatives of MDPAC, Central Bank of the Solomon Islands 
(CBSI) and MOFT.  

 
(vi) maintain until completion of the Programme, a management team at the 

provincial level in each Participating Province, and shall ensure that such 
management team is provided at all times with adequate funds and other 
resources, and is staffed by qualified and experience personnel in adequate 
number, as shall be necessary to accomplish its functions, responsibilities and 
objectives, in each case acceptable to the Fund. 

 
(vii) ensure that the Provincial Secretary of each Participating Province shall be 

responsible for Programme management at the provincial level, assisted by: 
(i) a provincial team leader; (ii) specialists in finance and engineering; and 
(iii) line agency staff, in each case acceptable to the Fund. 

 
(viii) make the proceeds of the Financing allocated to Component 1 (a) of the 

Programme available to Participating Provinces as Community Development 
Grants for Community Development Subprojects in accordance with the 
Programme Implementation Manual and the implementation arrangements 
set out below, except as the Fund shall otherwise agree: 

 
(a) Participating Provinces. The Recipient, through MDPAC, shall enter into 

an agreement with each Participating Province which shall set out the 
terms and conditions under which such Participating Province shall 
implement its respective activities under Component 1 (a) of the 
Programme. 

(b) Community Development Grant Selection. The Recipient, through each 
Participating Province shall ensure that: (i) each Community 
Development Subproject meets the eligibility criteria set out in the 
Programme Implementation Manual; and (ii) each Community 
Development Subproject has been approved by the respective 
Development Council and endorsed by the respective Provincial 
Assembly for inclusion in the annual budget of the Participating 
Province.  

(c) Community Development Grant Implementation. The Recipient, through 
each Participating Province, shall ensure that, with respect to each 
Community Development Subproject: (i) a Subproject Implementation 
Committee, acceptable to the Fund, shall appraise the Community 
Development Subproject; (ii) the Participating Province and the 
Subproject Implementation Committee shall enter into an agreement  
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setting out the terms and conditions for the Community Development 
Grant prior to commencement of the Community Development 
Subproject; and (iii) the Subproject Implementation Committee, shall 
implement, and the Participating Province shall monitor and evaluate, 
the Community Development Subproject;  

 
(d) Capacity Building Implementation. The Recipient shall ensure that 

capacity building activities and training programmes under Component 
1(b) of the Programme are implemented in accordance with the 
Programme Implementation Manual. 

 
(ix) The Recipient shall make the proceeds of the Financing allocated to 

Component 2 (a) of the Programme available to Participating Provinces as 
Annual Agriculture Service Allocations in accordance with the Programme 
Implementation Manual and the implementation arrangements set out below, 
except as the Fund shall otherwise agree: 

 
(a) Annual Agriculture Service Programme Formation. The Recipient, 

through MAL, shall ensure that each Participating Province shall develop 
an Annual Agriculture Service Programme, acceptable to the Fund, for 
each subsequent calendar year, by no later than 30 September each 
year, for Annual Agriculture Service Allocations to be made in the 
upcoming year in the Participating Province.  

(b) Annual Agriculture Service Programme Implementation. The Recipient, 
through each Participating Province, shall ensure that: (i) upon approval 
of each Annual Agriculture Service Programme, each Participating 
Province shall enter into an agreement with each Participating Service 
Provider identified under the Annual Agriculture Service Programme; 
and (ii) the Participating Service Providers shall implement, and MAL 
shall monitor and evaluate, the activities undertaken under each Annual 
Agriculture Service Programme. 

(c) Capacity Building Implementation. The Recipient shall ensure that 
capacity building activities and training programmes under Component 2 
(b) of the Programme are implemented in accordance with the 
Programme Implementation Manual. 

 
(x) The Recipient shall make the proceeds of the Financing allocated to 

Component 3 (a) of the Programme available as SEF Grants to Participating 
SMEs to provide supplemental equity financing in conjunction with a loan 
made to the Participating SME for an investment project by a Participating 
Commercial Bank in accordance with the Programme Implementation Manual, 
and the implementation arrangements set out below, except as the Fund shall 
otherwise agree: 

 
(a) Participating Commercial Banks. (i) The Recipient shall ensure that only 

commercial banks which have been approved by the Fund shall be 
Participating Commercial Banks for the purposes of the Programme. 
(ii) The Recipient, through MDPAC, shall enter into an agreement with 
each Participating Commercial Bank prior to making any proceeds of the 
Financing available to a Participating SME through such Participating 
Commercial Bank. Each such agreement shall set out the terms and 
conditions under which such Participating Commercial Bank shall 
implement its respective activities under Component 3(a) of the  
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Programme in accordance with the Programme Implementation Manual. 
Each Participating Commercial Bank shall ensure that each Participating 
SME and SEF Grant meets the eligibility criteria set out in the 
Programme Implementation Manual. 

 
(b) Provision of SEF Grants. The Recipient, through MDPAC, shall: (i) prior 

to making a SEF Grant to a Participating SME, enter into an agreement 
with such Participating SME setting out the terms and conditions of the 
SEF Grant including the amount of equity contribution to be made by the 
Participating SME; and (ii) with respect to each SEF Grant, transfer the 
proceeds of such SEF Grant to the account of the Participating SME held 
at the corresponding Participating Commercial Bank upon authorisation 
of the corresponding Participating Commercial Bank. 

 
(c) SEF Grant Monitoring. The Recipient shall ensure that (i) the Programme 

Coordination Unit shall perform bi-annual reviews of all SEF Grant 
transactions during the preceding six (6) months and provide the results 
of such reviews to the Fund in each Programme Report; and (ii) publish, 
at least every six (6) months a list, certified by the Programme 
Coordination Unit and CBSI, of all SEF Grant transactions in the 
preceding period. 

 
(d) Capacity Building. The Recipient shall ensure that capacity building 

activities under Component 3 (b) of the Programme are implemented in 
accordance with the Programme Implementation Manual. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Grant Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories of Eligible 
Expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant (“Category”), the allocations 
of the amounts of the Grant to each Category, and the percentage of expenditures to be 
financed for Eligible Expenditures in each Category: 
 
 
Category Grant Amount Allocated 

(expressed in SDR) 
Percentage of expenditures to be 
financed (inclusive of reasonable 

taxes) 
I. Goods, works, 
consultants’ services, 
training, study tours and 
Incremental Operating Costs 

2 550 000 100% 

   

TOTAL 2 550 000  

 
 

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

“Community Development Grant” means a portion of the proceeds of the Financing 
to be made available to each Participating Province out of which Community 
Development Subprojects will be funded each year, as described in paragraph (viii) 
of Section II of Schedule 1 to this Agreement: and “Community Development 
Grants” means more than one Community Development Grant.  

 
“SEF Grant” means a grant to a Participating SME, and “SEF Grants” means more 
than one SEF Grant. 

 
“Incremental Operating Costs” means expenditures under the Programme for field 
and domestic international travel, staff allowances, office lease and administrative 
expenditures, small goods and services for field and laboratory activities, 
expenditures related to building and vehicle maintenance, vehicle rental and fuel, 
and housing allowance and benefits required for positions taken in the Participating 
Provinces; but excludes government staff salaries. 

 
(c) The use of the proceeds of the Financing to pay taxes should be in accordance 
with the IDA Financing Agreement, as may be amended from time to time. 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01(a) (xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Recipient to request withdrawals from the 
Grant Account if the Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Programme:  
 
1. Anti-Corruption. For the purposes of this Agreement, a finding of corruption 
pursuant to the provisions of the IDA “Guidelines on Preventing and Combating Fraud 
and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants” dated 15 
October 2006, amended on 10 May 2010 and as may be amended from time to time, 
shall be deemed a finding of corruption under the “IFAD Policy on Preventing Fraud and 
Corruption in its activities and operations”. 

 
2. Environmental and Social Safeguards. The provisions of Schedule 2, Section I, 
C of the IDA Financing Agreement, as may be amended from time to time, are 
incorporated herein by reference and apply to the Programme. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Government’s Policy Framework Document May 2006 

Agriculture and Rural Development Strategy (2007) 

 

IFAD reference documents 

World Bank Project Appraisal Document (PAD) and key files 

World Bank Project paper on a Additional Financing Grant 

IFAD Sub regional Strategic Opportunities Paper for Pacific Island Countries 
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Logical framework 

PDO Outcome Indicators Use of Outcome Information 
 
To raise the living standards of rural 
households by establishing improved 
mechanisms for the delivery of priority 
economic and social infrastructure and 
services by the public and private 
sectors 

 
Percentage of villages with 
satisfactory access to functioning 
infrastructure and/or services 
 
Percentage of villages with 
improved access to effective 
agricultural services 

 
Indicates the increased availability 
and usefulness of infrastructure and 
services resulting from the 
programme 
 
Indicates that agricultural services are 
responsive and appropriate to 
farmers’ needs 
 

Intermediate Results 
One per Component 

Results Indicators for Each 
Component 

Use of Results Monitoring 

Component One: Local 
Infrastructure and Services 
 
Increased access to small public 
infrastructure and local services in rural 
areas that respond to expressed needs 
through a participatory planning 
process 

 

Component One: 
 

Number of infrastructure 
Community Development 
Subprojects completed and 
maintained 
 
Number of beneficiaries of 
completed Community 
Development Subprojects 
 
Percentage of people in target 
planning units participating in 
Community Development 
Subproject decision making 
 

Component One: 
 
Indicates increased capacity and 
responsiveness of local governments 
to deliver services 
 
Indicates creation of effective 
infrastructure 
 
 
Determines if participation 
mechanisms are effective and 
inclusive 

Component Two: Improved 
Agricultural Services 
 
Increased capacity of agricultural 
service providers to respond to local 
needs 

Component Two: 
 

Percentage of villages in 
Participating Provinces to whom 
agricultural services have been 
provided 
 
Percentage of people in 
Participating Provinces who have 
received and are satisfied with 
advice or services 
 
Percentage of households in 
Participating Provinces who have 
changed agricultural practices, 
including varieties, as a result of 
advice from Participating Service 
Providers 
 

Component Two: 
 
Indicates increased capacity of 
agricultural services to deliver 
services at local level 
 
Measures responsiveness of the 
services provided to local needs 
 
 
Demonstrates the effectiveness of 
agricultural services provision 

Component Three: Rural Business 
Development 
 
Increased number of sustainable 
businesses that contribute to improved 
rural living standards 

Component Three: 
 

Number of SEF-supported 
businesses established or 
expanding in rural areas 
 
Percentage increase in turnover of 
businesses established 
 

Component Three: 
 
Indicates that programme is 
stimulating the private sector in rural 
areas 
 
 
Indicates that new or expanded 
businesses supported are sustainable 

Component Four: Programme 
Management 
 
Programme components effectively 
coordinated and monitored.  

 

 
 
Annual work plan and budget 
approved and delivered on time 
 
Audits completed & submitted on 
time 
 
 
Procurement Plan implementation 
on target  
 

Component Four: 
 
Demonstrates effective administration 
and team management 
 
Indicates robust accounting 
processes and fiduciary compliance 
 
Measures effectiveness of 
procurement planning and 
implementation  

 
 
 




