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  موجز االستراتيجية القطرية

تمت المواءمة بين برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي وبين السياسات واالستراتيجيات  -1

الموضوعة من قبل حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك استراتيجية التنمية الزراعية 

كما يتوافق هذا البرنامج مع اإلطار . االجتماعية الوطنية السابعة-والريفية وخطة التنمية االقتصادية

االستراتيجي لعمل الصندوق ومع سياساته واستراتيجيته األساسية المتعلقة باالستهداف والمساواة بين 

 . الجنسين واألرض والشعوب األصلية وتغير المناخ

تقاء بمستوى تنسيق التدخالت اإلنمائية تسعى جمهورية الو الديمقراطية الشعبية جاهدة من أجل االر -2

وتمثل عمليات اجتماعات المائدة المستديرة التي تعقدها . حسبما سبقت الموافقة عليه في إعالن فيينتيان

ويسهم الصندوق في أعمال مجموعات التنسيق التابعة . الجهات المانحة أداة أساسية لكفالة ذلك التنسيق

 المتحدة، وفريق األمم )ANR(العمل المعنية بالزراعة والموارد الطبيعية لشركاء التنمية، ومنها مجموعة 

ويتعاون الصندوق اآلن تعاونا ناجحا مع شركاء في التنمية، ). REACH" (ريتش"القطري، وشبكة شراكة 

والوكالة ) GIZ( وحكومة لكسمبورغ والوكالة األلمانية للتعاون الدولي مصرف التنمية اآلسيويمثل 

وقد أسهم العديد من شركاء التنمية إسهاما . برنامج األغذية العالميو) SDC(ية للتنمية والتعاون السويسر

 .  الحاليبرنامج الفرص االستراتيجية القطريةفي وضع  فعاال

برنامج   التي جرت داخل جمهورية الو، يهدفتشاورالعملية بناء على توافق اآلراء الذي خلصت إليه  -3

القطرية الحالي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام الفقراء من سكان الريف لتحقيق الفرص االستراتيجية 

وقد حدد هذا البرنامج، بالتعاون مع األجهزة . االستدامة في األمن الغذائي وسبل الرزق االقتصادية

نحين الحكومية وشركاء التنمية، المجاالت التي يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية ويكمل فيها أنشطة الما

 )1(: ويتوخى هذا البرنامج، على وجه التحديد، تحقيق أهداف استراتيجية ثالثة هي كما يلي. اآلخرين

 )2(تحسين إمكانية الحصول على األرض والموارد الطبيعية وإدارتها على مستوى المجتمعات المحلية؛ 

 الزراعة القائمة على تحسين إمكانية الحصول على الخدمات االستشارية والمدخالت الالزمة ألنظمة

 . تحسين إمكانية نفاذ منتجات مختارة إلى األسواق)3(التكيف والتكامل بشكل مستدام؛ 

 بناء )1(: ويربط بين كل هذه األهداف االستراتيجية الثالثة عدد من القضايا المشتركة، وهي كما يلي -4

مالئم مع المجموعات العرقية؛  االنخراط ال)2(قدرات كل من الحكومة والمستفيدين ومقدمي الخدمات؛ 

 البنية التحتية )4( تشجيع االنخراط مع المرأة والشركاء الرئيسيين في كل أنظمة اإلنتاج والتسويق؛ )3(

ومنها (أو األسواق ) ومنها مثال ري المساحات الصغيرة في القرى(االستراتيجية المتعلقة بأنظمة الزراعة 

 تكوين جماعات مصالح مشتركة تضم المزارعين )5(؛ )سواقمثال الطرق الموصلة بين المزارع واأل

 .  الصمود أمام المخاطر المرتبطة بالمناخ وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ)6(والمنتجين؛ 

المجموعة الرئيسية المستهدفة من عمل الصندوق هي مجموعة متنوعة تنوعا عرقيا من األسر الريفية  -5

 األسر )1(: ذه المجموعة الرئيسية مجموعتان فرعيتان أساسيتان هما كما يليوتندرج ضمن ه. الفقيرة

والتي تعاني من عجز في مخزون األرز ألكثر (غير المتمتعة باألمن الغذائي المعرضة لمخاطر عالية 

والتي ال يتوفر لها سوى نفاذ محدود إلى األسواق أو ال يتوافر لها نفاذ إلى ) من أربعة أشهر سنويا
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 األسر األقل معاناة من فقدان األمن الغذائي ولكن تتوافر لها إمكانية أكبر )2(سواق على اإلطالق؛ األ

 .للنفاذ إلى األسواق

 )1(: تتمثل التحديات الرئيسية أمام النجاح في تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي فيما يلي -6

حلي والحكومة وندرة المنظمات غير الحكومية محدودية القدرات على مستوى كل من المجتمع الم

 محدودية الشفافية داخل الحكومة فيما يتعلق )2(ومقدمي الخدمات الذين تتوفر لهم الكفاءات الالزمة؛ 

دة فضال  تقلبات الطقس الشدي)3(باالستثمار األجنبي المباشر وإدارة األراضي وتنمية القطاع الخاص؛ 

 .عن آثار تغير المناخ

 تحسين الشراكة، واالستثمار في تنمية )1(: سنى تخفيف حدة هذه المخاطر عن طريق ما يليوسوف يت -7

 تحسين المواءمة بين الحاجات التي يتم تحديدها عن طريق عملية )2(القدرات، وتقوية دعم التنفيذ؛ 

ن وكجزء م. التخطيط التي تعتمد على دور المجتمعات المحلية ضمن إطار السياسات الوطني الكلي

 )3(الحوار الدائر لتحقيق هذا الهدف، يعكف الصندوق على إنشاء مجموعة عمل معنية بالسياسات؛ 

تجديد الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، وصون التنوع الحيوي، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ، 

  .وتشجيع واعتماد االستجابات القائمة على التكيف
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  بيةجمهورية الو الديمقراطية الشع

  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

   المقدمة-أوال 

يسعى الصندوق إلى أن يكون شريكا لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية في جهدها الحثيث الرامي إلى  -1

" المربوطة بريا"وتمثل جغرافيتها .  من وضعها كواحد من أقل البلدان نموا2020الخروج بحلول عام 

واق سوف تبني عليها برامج الصندوق من أجل تعزيز األحوال المعيشية لفقراء فرصة كبيرة لتنمية األس

ولدى جمهورية الو تصميم على ترويج تصور مفاده أن أراضيها تمثل معبرا بريا يوفر أقصر . الريف

 .طرق النقل البري بين البلدان الساحلية المجاورة

، وهو ما تمت هندسته ضمن مبادرات اإلقليم ويمثل ما تحقق مؤخرا من تقدم في روابط النقل اإلقليمي -2

فقد تم فتح ". مربوطين بريا"الفرعي لحوض نهر الميكونغ األكبر، دعامة التحول إلى بلد واقتصاد 

وأصبح الممر الشرقي الغربي في اإلقليم الفرعي لحوض . وتحسين طرق تربط الصين وتايلند وفيت نام

، عاصمة الو، بميناء دانانغ الكبير الواقع عند منتصف ساحل فيت نهر الميكونغ األكبر يربط اآلن فيينتيان

أما على المحور الشمالي الجنوبي، فإن الممر الشمالي .  كيلومتر من فيينتيان500نام، وهو على مسافة 

الجنوبي الذي يتمثل في الطريق السريع اآلسيوي الطويل يربط البالد مع كل من كمبوديا وتايلند في 

ومن المقرر البدء قريبا في األشغال . نوب الغربي ويربط البالد مع الصين في الشمالالجنوب والج

  . الالزمة للربط بالسكك الحديدية بين جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وبين البلدان المجاورة لها

 الو  مشروعا من مشاريع التنمية وتخفيف حدة الفقر في ريف جمهورية11 نفذ الصندوق 1978منذ عام  -3

 ألف 200وقد وفرت هذه المشاريع مساندة ألكثر من .  مليون دوالر أمريكي91.2بلغ مجموع قيمتها 

  . أسرة ريفية

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي في آن واحد إرشادا وإطار إدارة لنشاط الصندوق في يوفر  -4

تراتيجية الوطنية للنمو واستئصال االسوهو يبني على . 2015 إلى 2011جمهورية الو في الفترة من 

االجتماعية الوطنية السابعة، واستراتيجية التنمية الزراعية والريفية - وخطة التنمية االقتصاديةالفقر،

 كما أنه -مساندة مبادرات المجتمعات المحلية في أودومشاي المشروع لمشروع إنجازالجديدة، وتقييم 

  . لفرعي لحوض نهر الميكونغ األكبراإلقليم امتوائم مع استراتيجية مشروع 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي عددا من ضمت عملية التشاور التي انتهت إلى وضع -5

 إجراء استعراض مكتبي للدراسات والتقارير التي تتناول العمليات المدعمة )1(: الخطوات كما يلي

 بنت على 2011كانون الثاني / يناير26 إلى 4  إيفاد بعثة صياغة في المدة من)2(بموارد الصندوق؛ 

النتائج التي خلصت إليها البعثة التحضيرية المعنية ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الموفدة في 

 إجراء عملية تشاور ميدانية مع الوكاالت المنفذة والقطاع الخاص )3(؛ 2010كانون األول /شهر ديسمبر
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 1 إعداد ست دراسات؛)4(ية والمجموعات العرقية وغيرها من المستفيدين؛ ومعاهد البحوث وشركاء التنم

 تنظيم حلقة تطبيقية تشاورية بشأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع شركاء التنمية )5(

 تنظيم حلقة تطبيقية عن التحقق داخل البلد في )6(؛ 2011كانون الثاني / يناير25واألطراف المعنية في 

   ).انظر الذيل األول (2011أيار / مايو19

  السياق القطري - ثانيا

  السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي -ألف 

  الخلفية االقتصادية للبلد

 في المائة من الناتج 6.4بلغ متوسطه (حققت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية نموا اقتصاديا ملموسا  -6

ات العشر األخيرة، وإن جاء النمو مرتبطا بزيادة مستمرة في معدل على امتداد السنو) المحلي اإلجمالي

وقد اتبع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ). 2009 في المائة في عام 6حيث ارتفع إلى (التضخم 

. 2009 دوالرا أمريكيا في عام 878 إلى 2008 دوالرا أمريكيا في عام 849اتجاها مشابها، إذ ارتفع من 

 2. في المائة من السكان يقعون تحت خط الفقر الوطني39التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من غير أن 

ويذكر أن .  في المائة50و في المائة 46ويتركز الفقر في مناطق المرتفعات وتتراوح معدالته بين 

شرقي آسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية هي البلد الذي يوجد به أكبر قطاع ريفي في منطقة جنوب 

وتتسم .  في المائة من سكانها على الزراعة والموارد الطبيعية في كسب رزقهم80إذ يعتمد ما يقرب من 

 في 40بنسبة (كما تنتشر به الغابات على نطاق واسع )  في المائة80بنسبة (جغرافية البلد بالطابع الجبلي 

 . المائة في 4، بينما تبلغ نسبة األراضي الصالحة للزراعة )المائة

كالتعاون فيما ( يزداد تركيز الحكومة على الروابط اإلقليمية والدولية من أجل اإلسهام في استئصال الفقر، -7

، وتنمية قطاعات إنتاجية تحركها األسواق، وتعزيز قدرات سكان الريف ومجتمعاتهم )بين بلدان الجنوب

 مواصلة االستثمارات العامة في البنية وتوفر. المحلية على االنخراط في النشاط االقتصادي اإلنتاجي

التحتية والخدمات دعما لهذه األولويات، كما تدعمها استثمارات القطاع الخاص في اإلنتاج والتسويق، بما 

  . في ذلك االستثمارات في الزراعة والحراجة

بل كسب إن حجم وطبيعة وتشابك ما دخل مؤخرا من استثمار أجنبي مباشر وما يحدثه من تأثير على س -8

الرزق لدى الفقراء من السكان قد أبرزا الحاجة إلى بناء القدرات وإلى إيالء تركيز أوضح على مستوى 

كما أن ضعف المؤسسات على . السياسات من قبل األجهزة الحكومية المختصة باالستثمار واألراضي

 المتكررة، ومحدودية مستوى األقاليم والمقاطعات يزداد حدة في تأثيره بفعل تواضع حجم الموازنات

  . حراك الموظفين وعدم كفاية تمويل تكاليف التشغيل الحكومية

                                                      
) 2(ة الختيار سالسل القيمة؛ المبادئ اإلرشادي) 1: (الدراسات التي أعدت من أجل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هي كما يلي 1

تقييم أوضاع ) 5(التغير المناخي وإدارة الموارد الطبيعية؛ ) 4(تحليل الفقر والسياق المؤسسي؛ ) 3(منظمات الزراعة والمزارعين؛ 
 .   التمويل الريفي) 6(األسر الريفية؛ 

 .  بيانات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2
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ويقوم القطاع الصناعي في جمهورية الو أساسا على استغالل مواردها الطبيعية الوفيرة، وهي تشمل  -9

رات وتوفر صادرات الطاقة الكهربائية المولدة من مساقط المياه وكذلك صاد. المياه والغابات والمعادن

 في 26وقد أسهم القطاع الصناعي، في المتوسط، بنصيب بلغ . المعادن دعما متزايدا للنمو االقتصادي

، ولكن التنبؤات تشير إلى أن هذا القطاع سوف يشهد 2005المائة من الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام 

أما .  في المائة30جمالي على توسعا سريعا في السنوات المقبلة حتى تزيد مساهمته في الناتج المحلي اإل

 إذ أن متوسط مساهمته سنويا في الناتج المحلي اإلجمالي –قطاع الخدمات فقد شهد أداؤه تحسنا تدريجيا 

وقد حققت الزراعة، على امتداد الفترة ذاتها، إسهاما متسقا في الناتج . 2005 في المائة منذ عام 38بلغ 

 في المائة، وهو إسهام تحقق في المقام األول بفضل 36وئة  في الما35المحلي اإلجمالي تراوح بين 

   .تحسين الروابط مع أسواق المنطقة وبفضل االستثمارات الوافدة من البلدان المجاورة

  الزراعة والفقر الريفي

 يعتبر حجم وإنتاجية ومدى تنوع الحيازات الزراعية في المناطق النائية .االجتماعية-الجوانب االقتصادية -10

مهورية الو الديمقراطية الشعبية أقل مما يكفي لتحصين األسر الفقيرة من المخاطر المرتبطة بنفاد في ج

ومن بين األوضاع . الموارد الطبيعية، والتنافس على األراضي، وتقلبات المناخ، واآلفات، واألمراض

ائضا كافيا لتأمين دخل المستمرة أن قلة من األسر في المجتمعات المحلية الفقيرة هي وحدها التي تنتج ف

فعدم اتساق العرض والجودة، إلى جانب غياب أي نظام يحكم ويعزز أوضاع ناتج المنتجات . معقول

وقد أدت جهود . القابلة للتسويق، يتسبب باستمرار في إضعاف فرص خلق الثروة لدى الفقراء من السكان

متنقلة إلى تقليص فترات إراحة األرض، الحكومة الرامية إلى تحقيق االستقرار في أساليب الزراعة ال

 . وهو ما سبب اشتداد حدة المنافسة على الموارد

 -تعيش أفقر شرائح السكان الريفيين وأكثرها تعرضا للمخاطر في المرتفعات وال تنتمي إلى مجموعة الو -11

.  بها الحكومة مجموعة عرقية تعترف49، ولكنها تنتمي إلى واحدة من )التي تمثل األغلبية في البلد(تاي 

. ويوضح التحليل أيضا أن أسباب انتشار الفقر تختلف اختالفا كبيرا من مجموعة عرقية إلى أخرى

: وغالبا ما يرتبط انتشار الفقر بين مجموعات عرقية معينة، إضافة إلى األسباب الشائعة، بما يلي

لتقليدية، وسياسات تحقيق االجتماعي، وإعادة التوطن بعيدا عن مواقع القرى ا-اإلقصاء االقتصادي

االستقرار في أساليب الزراعة المتنقلة، واالختالالت في المساواة بين الجنسين، واألمية، وضعف اإللمام 

 . بلغة الالو

تتعادل نسبة مساهمة المرأة والرجل في قوة العمل قي قطاع الزراعة، وتؤدي المرأة دورا مهيمنا بفارق  -12

وفضال على ذلك، ال يزال وضع المرأة متدنيا في المجتمعات المحلية . كبير عن الرجل في تغذية األسر

وتعاني المرأة في المجموعات العرقية من وضع أكثر تدنيا . من حيث القيادة والحصول على الفرص

بسبب ضعف مهاراتها اللغوية والحسابية، وهو ما يؤدي في أغلب األحوال إلى صعوبة الحصول على 

العرف في العديد من المجموعات العرقية على تقييد إمكانية مشاركة المرأة في وقد جرى . المعلومات

ورغم أن كل وزارات الحكومة لديها استراتيجيات . االجتماعات العامة والتدريب الذي ينظم خارج القرية

ة، وخطط عمل لالرتقاء بالمساواة بين الجنسين على المستوى الوطني ومستوى اإلقليم والمقاطعة والقري

 . فإن التنفيذ الفعلي لهذه الخطط يميل إلى عدم االنتظام
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 األرض ليست فقط أهم مورد لسبل الرزق في القطاع الزراعي، وإنما لها .إمكانية الحصول على األرض -13

وتتأثر إمكانية الحصول على األرض في جمهورية الو . أهمية محورية في ضمان األمن الغذائي

ومثال ذلك التصاعد المستمر في منح (ن جراء زيادة التنافس على الموارد الديمقراطية الشعبية سلبا م

 . ، ومن جراء التلوث من الذخائر غير المنفجرة، وخصوصا في جنوب البالد)امتيازات األراضي

فقد ناقشت الجمعية . يعتبر تخطيط استخدام األراضي وعملية تخصيص األراضي مهيئين للتسارع -14

ار سندات ملكية لألراضي، وخطورة الخسائر التي تتكبدها المجتمعات المحلية الوطنية الحاجة إلى إصد

وقد . في األراضي بسبب منح امتيازات األراضي، وذلك ضمن عوامل أخرى، وتدني إنتاجية األرض

 . تعهدت الحكومة بدعم هذه العملية

وطنية إلدارة األراضي  نشرت وزارة الزراعة والغابات باالشتراك مع الهيئة ال2010آذار /وفي مارس -15

دليال عن التخطيط التشاركي الستخدام األراضي الزراعية والحراجية على مستوى القرى وتجمعات 

وهذا الدليل يعتبر أداة الجمع بين تخطيط استخدام األراضي وبين تخصيص األراضي واإلسراع . القرى

وطنية في العام الحالي موافقتها على وسوف تعلن الجمعية ال. بعملية تسجيل األراضي في كل ربوع البلد

مشروع الخطة الرئيسية الوطنية لمسح األراضي وتخصيصها، وهي الخطة التي وضعت بالتعاون بين 

وزارة الزراعة والغابات والهيئة الوطنية إلدارة األراضي، ومن المقرر أن تبدأ بعد ذلك عملية تخصيص 

 . األراضي

 في المائة من السكان على قاعدة 80 كما سلف ذكره، يعتمد .عيةتغير المناخ وإدارة الموارد الطبي -16

 في المائة من االستثمار األجنبي المباشر 60الموارد الطبيعية كسبيل للرزق، بينما يرتبط ما يصل إلى 

وكون أن جمهورية الو واحدة من بلدان حوض نهر . في جمهورية الو بالبيئة والموارد الطبيعية

وتتنبأ نماذج المناخ . علها واحدة من أشد تلك البلدان تعرضا آلثار تغير المناخالميكونغ األسفل يج

في إقليم )  في المائة30 إلى 10من (الرياضية الراهنة بوجود اتجاه عام إلى زيادة هطول األمطار 

. الميكونغ األكبر، تتخذ شكل زيادة كثافة مرات سقوط األمطار، مع التعرض لمواسم جفاف أطول

ؤدي هذا التغير في أنماط سقوط األمطار إلى زيادة مخاطر التعرية والفيضانات واالنهيارات وسوف ي

ويتمثل القيد الرئيسي على . األرضية وحرائق الغابات، مع ما يسببه ذلك من تدهور في األمن الغذائي

وجه الخصوص  وعلى –أما التقلب المناخي . اإلنتاج الزراعي في مدى توافر المياه خالل موسم الجفاف

 فيحد بالفعل من توافر هذا المصدر -ما يظهر أنه زيادة في وتيرة وشدة الجفاف في بعض مناطق البلد

 . البالغ األهمية من مصادر اإلنتاج لدى األسر

 لم تحقق الجهود الرامية إلى تشكيل منظمات .منظمات المزارعين ومنظمات المجتمعات المحلية -17

فاألسر لديها نزعة . ية تتوفر لها مقومات االستمرار سوى نجاح محدودللمزارعين والمجتمعات المحل

ويتطلب . نحو العمل بشكل مستقل، وغالبا ما تبدو على غير وعي بالمنافع التي تتأتى من العمل الجماعي

العديد من التدخالت االستراتيجية الالزمة في جمهورية الو أنشطة على مستوى المجموعات أو 

ولبلوغ هذه الغاية، تعكف وزارة الزراعة والغابات على وضع خطة استراتيجية . ليةالمجتمعات المح

وتوضح المناقشات األولية مدى الحساسيات إزاء التحديات التي ينطوي . لمساندة منظمات المزارعين

عليها إنشاء منظمات ذات استقالل ذاتي، وتوضح كذلك وجود رغبة مالئمة في أن يقتصر دور الحكومة 
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 تقديم الخدمات إلى منظمات المزارعين، مما يؤدي إلى تقليص أي دور لهذه المنظمات في التنسيق على

 . أو اإلدارة

صعوبة النفاذ :  في الوقت الراهن، تواجه الجماعات المحلية الريفية الفقيرة عوائق تنشأ عما يلي.األسواق -18

، وارتفاع تكلفة النقل، والسياسات )موسميفأحيانا ال يتاح النفاذ إلى األسواق إال بشكل (إلى األسواق 

المحلية التقييدية، ومحدودية التمويل، واالفتقار إلى معلومات عن األسواق، والعزوف عن تحمل 

وتتسم أساليب الزراعة التقليدية التي ). التي تتسم باالستغالل أحيانا(المخاطر، والممارسات التجارية 

عدم اتساق العرض، ومحدودية الحجم، : ر الفقيرة بما يليتستخدم في الوقت الراهن من قبل األس

وتواضع ) وخصوصا المنتجات التي تحتوي على قيمة مضافة(ومحدودية تنوع السلع القابلة للتسويق 

وفضال . الجودة، وكلها عوامل تجبر المزارعين حتما على قبول ما يعرض عليهم من أثمان بال مناقشة

 . المزارعون إلى العمل بشكل مستقل ونادرا ما يشكلون مجموعاتعلى ذلك، كما سلف ذكره، يميل

  السياق السياساتي واالستراتيجي والمؤسسي -باء 

  السياق المؤسسي الوطني

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية دولة ذات حزب واحد ولم يظهر لديها إال مؤخرا مجتمع مدني، أما  -19

 إقليما ومقاطعة اتحادية واحدة 16وتنقسم جمهورية الو إلى . األطر القانونية والمؤسسية فال تزال ضعيفة

ويتألف كل إقليم من مقاطعات وكل مقاطعة تنقسم إلى تجمعات من القرى تسمى . تضم العاصمة فيينتيان

. واألجهزة الحكومية ممثلة على المستوى الوطني وكذلك على مستوى اإلقليم والمقاطعة. بان-كوم

ول عن الزراعة والتنمية الريفية على المستوى الوطني هو وزارة الزراعة والجهاز الرئيسي المسؤ

وتتمثل واليتها الرئيسية في وضع السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالزراعة . والغابات

 وداخل وزارة الزراعة والغابات، هناك المعهد الوطني للبحوث. والتنمية الريفية الموجهتين نحو األسواق

الزراعية والحراجية والهيئة الوطنية لإلرشاد الزراعي والحراجي، وكلتاهما تضطلع بدور مهم في تنفيذ 

 . االستراتيجيات الزراعية

. االجتماعية الوطنية-تتولى وزارة التخطيط واالستثمار مسؤولية تخطيط ورصد خطة التنمية االقتصادية -20

 . العام واالستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقروهي تضطلع أيضا بتخطيط ورصد برامج االستثمار 

وعلى مستوى كل إقليم، تعد دائرة التخطيط واالستثمار ومكتب الزراعة والغابات باإلقليم، على التوالي،  -21

وتستمر الالمركزية على . الجهازين المقابلين لوزارة التخطيط واالستثمار ووزارة الزراعة والغابات

 .ث يوجد مكتب الزراعة والغابات بالمقاطعةمستوى المقاطعة حي

يضع مؤشر تقييم السياسات القطرية والتقييم المؤسسي الذي وضعه البنك الدولي جمهورية الو ضمن  -22

البلدان ذات األداء المتواضع في مجاالت إدارة القطاع المالي، والحماية االجتماعية، وتعبئة اإليرادات، 

 ومن السمات األساسية للحوكمة العالقة بين الحكومة على المستوى .والشفافية، والمساءلة، والفساد

 يتمتعون بقدر مهم األقاليمفالسياسة تتحدد على المستوى المركزي ولكن حكام . الوطني وحكومات األقاليم

  .من االستقاللية، وهو ما يتسبب أحيانا في إعاقة تنفيذ السياسات الوطنية
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  لفقر الريفياالستراتيجية الوطنية للحد من ا

تتبع سياسة التنمية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وثيقتين رئيسيتين من وثائق السياسات هما خطة  -23

خطة التنمية وتشمل .  واالستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقراالجتماعية الوطنية-التنمية االقتصادية

كل القطاعات الرئيسية، وكذلك عددا من ) 2015-2011( الحالية االجتماعية الوطنية-االقتصادية

القطاعات المعاونة، وتعالج قضية استئصال الفقر من خالل األولويات المشتركة بين القطاعات وبرامج 

التنمية االقتصادية؛ والتنمية االجتماعية والثقافية؛ والحماية : وتنقسم هذه الخطة إلى ما يلي. وطنية معينة

الطبيعية والتنمية المستدامة؛ وتنمية المشروعات؛ والتنمية اإلقليمية والمحلية؛ البيئية وإدارة الموارد 

 . والحوكمة؛ واألمن العام والدفاع الوطني؛ والتعاون الدولي واإلقليمي؛ والتصنيع والتحديث

تشجيع النمو : االجتماعية الوطنية إلى ثالث ركائز هي كما يلي-خطة التنمية االقتصادية وتستند  -24

أما أهدافها فتتمثل فيما . الثقافية، والحفاظ على البيئة-صادي والعدالة االقتصادية، والتنمية االجتماعيةاالقت

التصنيع؛ وتحسين نظم التعليم والتدريب والصحة وتوسيع مظلتها؛ وتحسين البيئات المعيشية : يلي

مية الوطنية؛ وتعزيز تنمية لمجوعات مختلف األعراق؛ وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التن

 . صال الفقر الجماعي؛ وتحقيق االستقرار في أساليب الزراعة المتنقلةئالموارد البشرية واست

 الصادرة عن وزارة الزراعة 2020 إلى 2011تتبع وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية للفترة من  -25

 تولي أولوية عالية لتعزيز مقومات والغابات منهجا في التنمية يركز على كل منطقة على حدة، فهي

استمرارية استخدام األراضي، وتشمل الزراعة من أجل تربية الثروة الحيوانية، والمنتجات الحراجية 

بخالف األخشاب، وأنظمة الزراعة في مناطق المرتفعات، وأنظمة تخصيص األراضي ذات مقومات 

ديات أمام ترجمة هذه األهداف إلى أعمال ومن الواضح أنه ال تزال هناك تح. االستمرارية األعلى

  .محددة، وهي تحديات تعود إلى قيود القدرات ومحدودية التكامل بين كل مستويات اإلدارة العامة

  التنسيق والمواءمة

تبذل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية جهودا حثيثة من أجل تحسين المواءمة بين التدخالت اإلنمائية،  -26

ويمثل أسلوب اجتماع المانحين في شكل مائدة مستديرة . قراره في إعالن فيينتيانوذلك حسب ما سبق إ

ويتعاون الصندوق مع مجموعات التنسيق بين شركاء التنمية، . أداة رئيسية في ضمان تلك المواءمة

ومنها مجموعة العمل المعنية بالزراعة والموارد الطبيعية، وفريق األمم المتحدة القطري، وشبكة 

وقد تلقى . وقد حقق الصندوق سجل أداء جيد في التعاون والتنسيق المؤسسيين". ريتش"ت شراكا

الصندوق أثناء الحلقة التطبيقية التشاورية التي نظمت لوضع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي 

يلة تبدي قدرا إلى اآلخرين، وأنه واحد من منظمات قل" تصغي"تهنئة من شركاء التنمية على كونه منظمة 

وحتى اليوم، نجح تعاون . كافيا من المرونة يمكنها من التعاون مع طائفة متنوعة من شركاء التنمية

 والوكالة ، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، وحكومة لكسمبرغ، اآلسيويمصرف التنميةالصندوق مع 

ث وطنية ودولية، واع الخاص، ومعاهد بح والقط،برنامج األغذية العالمي و،السويسرية للتنمية والتعاون

وقد تعاون العديد من .  والمركز الدولي للزراعة االستوائية،كالمعهد الوطني لبحوث الزراعة والغابات

 ).انظر الذيل األول(شركاء التنمية تعاونا نشطا في وضع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي 
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وكذلك مواءمة عمله مع وثيقة (سات الحكومية ومواءمة عمله معها كذلك يضمن الصندوق التزامه بالسيا -27

 بما في ذلك االستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقر، - )إطار األمم المتحدة بشأن المساعدة اإلنمائية

 ووثيقة استراتيجية التنمية الزراعية للفترة من االجتماعية الوطنية السابعة،- وخطة التنمية االقتصادية

 ومع اإلطار االستراتيجي الصادر عن -  الصادرة عن وزارة الزراعة والغابات2020 إلى 2011

ومن خالل التعاون مع األجهزة الحكومية وشركاء التنمية، يحدد برنامج الفرص . الصندوق ذاته

لتكامل مع االستراتيجية القطرية الحالي المجاالت التي يتمتع فيها الصندوق بالميزة النسبية ويسعى إلى ا

 .أنشطة سائر المانحين

  الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في البلد -ثالثا 

  النتائج السابقة واألثر واألداء -ألف 

أربعة ) 2010-2006للفترة (شمل أحدث برنامج للفرص االستراتيجية القطرية مدعم بموارد الصندوق  -28

 :ميم وتنفيذ المشروع الرابع، وهي كما يلي يغطي الصندوق تنفيذ ثالثة منها، كما يغطي تص- مشاريع

مصرف التنمية ، وهو مشروع بدأه اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز اإلنتاجيةمشروع  •

 ؛)2008وتمت الموافقة عليه في عام  (اآلسيوي

 ، وهوفي المنطقة الشمالية من خالل تنمية الثروة الحيوانية المستدامة العيش سبل تنميةمشروع  •

 ؛)2006وتمت الموافقة عليه في عام  (مصرف التنمية اآلسيويمشروع بدأه 

 ؛)2005وتمت الموافقة عليه في عام ( الريفية في أتابيو وسايابوري المعيشةبرنامج تحسين سبل  •

 ). 2010أيلول /وقد أغلق في سبتمبر(أودومشاي المحلية في مجتمعات ال مبادرات مساندةمشروع  •

 يتوخى تعزيز النمو االقتصادي 2006االستراتيجية القطرية الموضوع في عام كان برنامج الفرص  -29

وسبل الرزق المستدامة لصالح فقراء الريف، مع التركيز على وجه خاص على المرأة والجماعات 

كما اشتمل العديد من تدخالت الصندوق على مكونات خاصة بالتعليم والصحة، وكان . المعرضة للخطر

 المقام األول هو ضمان حصول المستفيدين على األدوات والبنية التحتية الالزمتين الغرض من ذلك في

 . لتحقيق النمو الذاتي

رغم أن تنفيذ المشاريع المندرجة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق وفر قدرا من الدعم  -30

ستثمار فيه ركزا في المقام األول لألصول اإلنتاجية لألسر المعنية، فإن نطاق ذلك البرنامج وأولويات اال

وقد ذكر التقييم الذي أجري مؤخرا لذلك البرنامج أنه بينما طرحت في البداية . على بناء القدرات

مقترحات تتعلق بطائفة واسعة متنوعة من التدخالت، فإن المنافع المتحققة مالت إلى التركز في مجاالت 

وعلى وجه الخصوص، جاءت .  محركه بالضرورة هو الطلبمعينة، وأن العديد من تلك المنافع لم يكن

ومع . اإلنجازات المتحققة في مجال إدارة الموارد الطبيعية واإلنتاجية الزراعية أقل بكثير من المتوقع

 أن قدرات وخدمات )1(: ذلك، فإن النتائج الكلية للمشروعات المكتملة والجارية تشير إلى ما يلي
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 أنه حدثت تحسينات ملموسة في سبل الرزق لدى القرى واألسر )2(عزيزا؛ الوكاالت المنفذة شهدت ت

  .التي تتلقى الدعم المباشر في إطار المشاريع المعنية

  الدروس المستفادة -باء 

 :من الدروس ذات األهمية الكبيرة لهذه االستراتيجية ما يلي -31

ة وما يرتبط بها من الموارد  أن يركز الدعم المقدم من الصندوق على سبل الرزق في الزراعينبغي •

وينبغي أن يدخل الصندوق في شراكة مع الجهات المانحة األخرى بغية ضمان االرتقاء . الطبيعية

 بمستوى التكامل بين األنشطة؛

يعتبر استمرار بناء القدرات وإدارة المعرفة على قدر بالغ من األهمية لجميع األطراف صاحبة  •

 الفنية، وممثلو خدمات اإلرشاد الزراعي واألسر المستفيدة؛، بما في ذلك الوكاالت المصلحة

 إرساء روابط مع خدمات اإلرشاد الزراعي الحكومية والخاصة التي يمكن أن تعزز ضمان ينبغي •

 امتالك األراضي، واإلنتاجية الزراعية وإنتاجية الثروة الحيوانية، والنفاذ إلى األسواق؛

 الفرص والقيود التي تنشأ عن  األسواق أن تأخذ في الحسبانينبغي للتنمية الزراعية الموجهة نحو •

 االستثمار األجنبي ذي الحجم الكبير في قطاعي األراضي والتعدين؛

ينبغي اتباع منهج موجه نحو األسواق من أجل تقوية الروابط بين المزارعين والعاملين في مجال  •

 النقل والتجار؛

لمجتمع المدني والقطاع الخاص في تصميم وتنفيذ البرنامج ينبغي إيالء اهتمام أكبر لدور مجموعات ا •

 القطري المدعم بموارد الصندوق؛

استخدام لغات (ينبغي أن يسير االستهداف وفق مناهج مطوعة ومحددة لكل مجموعة مستهدفة  •

من أجل ضمان استفادة شريحة أكبر من ) المجموعات العرقية المستهدفة ومراعاة الفروق الثقافية

 كان الريف من مشروع الدعم المعني؛أفقر س

من الضروري زيادة التركيز على التنويع الزراعي وعلى أساليب الحصاد المستدامة للمنتجات  •

 الحراجية بخالف األخشاب؛

ينبغي دعم نظم صنع القرارات الالمركزية؛ وينبغي إعطاء مستوى المقاطعة سلطة أقوى في مجال  •

 المساءلة؛

لمشاركة القواعد الجماهيرية في تخطيط األنشطة وتنفيذها، ويتعين كفالة ينبغي إيالء األولوية  •

 انخراط المرأة والشباب في هذه العملية؛

 ينبغي تحاشي إنشاء هياكل تنفيذ موازية، كوحدات إدارة البرامج على سبيل المثال؛ •

 حتية؛ينبغي التركيز بقوة منذ بداية كل مشروع على تشغيل وصيانة استثمارات البنية الت •

  .وبين البرامج االستثمارية) اإلقليمية والقطرية(ينبغي تحقيق تآزر أقوى بين المنح  •
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  اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق - رابعا

  ميزة الصندوق النسبية على الصعيد القطري -ألف 

رص يتمثل توافق اآلراء العام الذي يستخلص من عملية التشاور التي جرت من أجل وضع برنامج الف -32

االستراتيجية القطرية الحالي في أن الصندوق ينبغي له أن يولي األولوية في تدخالته مستقبال للمجاالت 

ويمكن تلخيص الميزة النسبية التي يتمتع بها الصندوق على المستوى . التي يتمتع فيها بميزة نسبية

 الفقيرة والمعرضة للمخاطر  االستخدام الكامل لطاقاته في استهداف المجموعات)1(: القطري فيما يلي

 تعزيز )3( تحسين سبل الرزق لدى المستفيدين باتباع منهج قائم على المشاركة؛ )2(في المناطق الريفية؛ 

االستفادة من الموارد عن طريق بناء شراكات مؤسسية متجاوبة مع الجهات المانحة األخرى والحفاظ 

 .طني ودون الوطنيعلى شراكات وثيقة مع الحكومة على المستويين الو

 األساسية للصندوق في القطاع الريفي والزراعي واضحة بالقدر الكافي في برنامج الفرص المهمة -33

االستراتيجية القطرية الحالي، حيث يركز البرنامج على اتباع منهج متكامل في تناول قضايا األمن 

يز على القطاع الزراعي على هذا ويضمن الترك. الغذائي وأنظمة اإلنتاج الزراعي والروابط مع األسواق

.  يحقق فيها نجاحا استراتيجيا متميزانأالنحو تركز الموارد المتاحة في المجاالت التي يتسنى للصندوق 

ويسمح التركيز على هذا النحو أيضا بتحقيق مواءمة أوثق مع االلتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها 

 يتعلق بتخفيف حدة الفقر، وكذلك بالمواءمة مع ما ورد في وثيقة بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما

ويتيح هذا المنهج مجاال مفتوحا للمواءمة بين . استراتيجية التنمية الزراعية الجديدة الصادرة عن الحكومة

االستثمارات الموجهة إلى الخدمات االجتماعية من قبل شركاء التنمية الذين يتمتعون بميزات نسبية أعلى 

  .ي تلك الميادينف

  األهداف االستراتيجية -باء 

الغاية من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي هي ضمان توفير إمكانية حصول فقراء الريف  -34

ومن األمور األساسية في هذا الشأن . على إمكانية الحصول على الغذاء وسبل الرزق بشكل آمن ومستدام

 في مواجهة التحديات المتعلقة بكل موقع على حدة، ويتم تحقيق هذه اتباع منهج متكامل يتسم بالمرونة

 :    الغاية عن طريق ثالثة أهداف استراتيجية مترابطة هي كما يلي

 

 

لى تحسين إمكانية نفاذ منتجات مختارة إ

 األسواق

 على الغذاء السكان الريفيين الفقراءتوفير إمكانية حصول 

 وسبل الرزق بشكل آمن ومستدام

تحسين إمكانية الحصول على الخدمات 

االستشارية والمدخالت الالزمة ألنظمة 

الزراعة القائمة على التكيف والتكامل 

 بشكل مستدام

 األرضتحسين إمكانية الحصول على 

بيعية وإدارتها على مستوى والموارد الط

 المجتمعات المحلية
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تحسين إمكانية الحصول على األرض والموارد الطبيعية وإدارتها على : الهدف االستراتيجي األول  -35

تحسين إمكانية الحصول على األرض   يعني الهدف االستراتيجي األول.ت المحليةمستوى المجتمعا

ويقترح . والموارد الطبيعية عن طريق توفير الدعم لمجموعات المزارعين ومستخدمي الموارد الطبيعية

 :   البرنامج تحقيق النتائج التالية ضمن هذا الهدف االستراتيجي

ممثلة للمنتجين من أجل حماية مصالحهم وحقوقهم المتعلقة التمكين المطرد لجماعات المصالح ال •

 باألرض والموارد الطبيعية؛

تأكيد دور جماعات المصالح الممثلة للمنتجين في تخطيط أنشطة حصاد وتدجين المنتجات الحراجية  •

 بخالف األخشاب واإلشراف على تلك األنشطة بشكل مستدام؛

وضع نماذج إلدارة الغابات على مستوى القرية تتوفر لها مقومات االستمرار والتنفيذ الفعال لتلك  •

 النماذج باتباع مناهج تعتمد على الجماعات المحلية؛

توفير إمكانية الحصول بشكل مستدام على المياه واستخدامها لألغراض المنزلية واإلنتاجية عن  •

 .ات األمطار الفرعيةطريق تحسين تخطيط استغالل مستجمع

 :ويتوقع البرنامج تحقيق هذه النتائج عن طريق ما يلي -36

  تشكيل نقاط اطالع عامة لنشر المعرفة المتعلقة بحقوق المجتمعات المحلية والحقوق الفردية؛ •

 دعم تحسين ضمان ملكية األراضي، وخصوصا األراضي المشتركة؛ •

 المنتجين المنخرطة في اإلدارة المستدامة للغابات توفير الدعم المستمر لجماعات المصالح التي تمثل •

 وتوفير الدعم للمزيد من تطوير تلك الجماعات؛

إدارة المنتجات الحراجية بخالف األخشاب بناء على فهم نظم الملكية التقليدية لتلك المنتجات لدى  •

 أو التدجين المستدام؛/المجتمعات المحلية المستهدفة؛ ووضع خطط للحصاد و

الطلب على المياه على مستوى القرية من أجل تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة، إلى تخطيط  •

  الخيارات البسيطة لجمع المياه؛تشجيعجانب 

مناصرة السياسات الرامية إلى تعزيز المنافع المتحققة من الغابات المعاد تأهيلها ومساقط المياه  •

 .      المحمية

ياه على أساس التشاور المتأني الذي يولي االعتبار الواجب لفئات يؤيد الصندوق عملية تخصيص الم -37

وينبغي لهذه العملية أال تؤدي فقط إلى . استخدامات األراضي لدى سكان القرى، ويحترم الحقوق العرفية

 بل أيضا إلى تقليص المنازعات حول األرض بالنسبة لفقراء ،نيتعزيز اإلنتاجية وتعزيز األمن الغذائي

 . الريف

رغم توافر الدعم في إطار السياسات واإلطار التشريعي إلدارة الموارد الطبيعية من قبل المجتمعات  -38

 .المحلية، فإن من الضروري تنمية القدرات وتركيز الشراكات على تعزيز التأثير وتوسيع النطاق
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ويتوقع . ة الوسيتم تشجيع توفير منافع ملموسة للمرأة من خالل الشراكة مع اتحاد المرأة في جمهوري -39

يستفاد في تحقيق الهدف االستراتيجي األول من جوانب التآزر األخرى، بما في ذلك الروابط أيضا أن 

 مبادرة التنوع الحيوي الزراعي،: ومن أمثلة ذلك ما يلي. القائمة التي يتعهد بها شركاء التنمية اآلخرون

 واإلطار ،األكبر الميكونغ نهر لحوض رعيالف اإلقليم ومبادرة ممرات الحفاظ على التنوع الحيوي في

 من االنبعاثات خفض في) PES" (البيئية الخدمات مقابل الدفع "على القائمة التجريبية للمناهج الوطني

 الدولي البنك شراكة من الدعم تلقى التي المبادرة وهي REDD+(،3 (وتدهورها الغابات إزالة عمليات

  .الغابات بكربون المعنية

تحسين إمكانية الحصول على الخدمات االستشارية والمدخالت الالزمة : ستراتيجي الثانيالهدف اال -40

 نظرا للتحديات التي ال تزال تواجهها :ألنظمة الزراعة القائمة على التكيف والتكامل بشكل مستدام

 :المجتمعات المحلية التي يقطنها فقراء الريف، يشمل هذا الهدف االستراتيجي النتائج التالية

 ؛استدامة اإلنتاج وزيادته •

 تحسين التوازن الغذائي لدى األسر الفقيرة، وخصوصا المرأة والطفل؛ •

 . تعزيز الصمود والتكيف مع التقلب المناخي وحاالت تفشي اآلفات واألمراض •

 :ويتوقع البرنامج تحقيق هذه النتائج عن طريق ما يلي -41

 البيوت، وإنتاج الثروة الحيوانية، وتربية إدخال أنظمة زراعة تحقق التكامل الفعال بين حدائق •

 األحياء المائية، وزراعة المحاصيل، واالعتماد على المنتجات الحراجية بخالف األخشاب؛

تنويع التركيب المحصولي على نحو تشمل فيه مواسم الزراعة المتعددة المحاصيل محاصيل مواسم  •

  واألمطار الساقطة النادرة؛الجفاف القادرة على استغالل بقية الرطوبة في التربة

اعتماد األساليب البسيطة في الحفاظ على األراضي المنحدرة، بما في ذلك زيادة نشاط الحراجة  •

 الزراعية؛

 ؛)وخصوصا عن طريق استخدام نباتات البقول المعمرة(تعزيز أساليب إدارة فترات إراحة األرض  •

 قية على نحو يراعي الفروق الثقافية؛توفير خدمات اإلرشاد الزراعي بلغات المجموعات العر •

 بأسعار في متناول المشتري من -وهي البذور والشتالت–زيادة إتاحة المواد الوراثية المالئمة  •

األصناف ذات المقاومة العالية للجفاف واألمراض، والتي تتميز بسرعة النضج وارتفاع اإلنتاجية 

 والقيمة الغذائية العالية؛

ليدية المعتمدة على المجتمع المحلي محدودة النطاق في الري وتجميع المياه من اعتماد األساليب التق •

  الصالحة للزراعة؛األرضأجل تحقيق أقصى حد من استخدام 

 وضع خريطة للمخاطر وأنظمة لإلنذار المبكر للتحسب للمخاطر؛ •

                                                      
 األدوار تشمل إذ وتدهورها، الغابات إزالة نطاق) +REDD (وتدهورها الغابات إزالة عمليات من تاالنبعاثا خفضتتجاوز مبادرة  3

 . الغابات في الكربون أرصدة وتعزيز للغابات المستدامة واإلدارة الصون في المتمثلة
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آلفات وخصوصا تطعيم الحيوانات، والمكافحة المتكاملة ل(تحسين مكافحة األمراض واآلفات  •

 ؛)ومكافحة القوارض في الحقول

 .تحسين إدارة المنتجات في مراحل ما بعد الحصاد •

ورغم النشاط المكثف الذي يقوم به المعهد الوطني لبحوث الزراعة والحراجة، مدعوما في ذلك من قبل  -42

ة الو، المجموعة االستشارية المعنية بمراكز البحوث الزراعية الدولية، وهي مجموعة قائمة في جمهوري

وفي الوقت الحالي، فإن المعهد الوطني . فإن إدخال واعتماد أساليب الزراعة المحسنة يتسم بالبطء

لبحوث الزراعة والحراجة، والهيئة الوطنية لإلرشاد الزراعي والحراجي، ومكتب الزراعة والغابات 

قات وخبرات فنية مما يلزم ، ومكتب الزراعة والغابات بالمقاطعات كلها ال يتوافر لديه من طاباألقاليم

أما . للمساعدة على التحول من أساليب الزراعة التقليدية إلى أنظمة الزراعة المتكاملة سوى قدر محدود

فرادى المزارعين فيفتقرون هم أيضا إلى إمكانية االطالع على المعلومات، ويفتقرون على وجه 

فلديهم قدرة محدودة ليس إال في . راتالخصوص إلى إمكانية الحصول على أدوات عملية صنع القرا

ومن ثم يقترح أن يضطلع الصندوق بدور . تحديد االختيارات التي تراعي خصائص بيئتهم اإلنتاجية

عن طريق المعهد الوطني لبحوث الزراعة والحراجة، والهيئة الوطنية لإلرشاد الزراعي (قيادي 

 الزراعة والغابات بالمقاطعات ومقدمي الخدمات ، ومكتبباألقاليموالحراجي، ومكتب الزراعة والغابات 

في األقاليم التي يستهدفها نشاط الصندوق من أجل دعم ) من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

تنفيذ هذه العمليات والمساعدة على بناء قدرات المجتمعات المحلية والقطاع الخاص واألجهزة العاملة في 

 . تقديم الخدمات

 من أجل تحسين النفاذ . تحسين إمكانية نفاذ منتجات مختارة إلى األسواق:لثتراتيجي الثاالهدف االس -43

 :إلى األسواق، يعني هذا الهدف االستراتيجي تحقيق النتائج التالية

تحقيق المزارعين دخال أعلى وتدفقات منافع أفضل عن طريق تعزيز إمكانية النفاذ إلى سالسل  •

 السل القيمة تلك؛القيمة الراسخة وتحسين سير س

 اضطالع جماعات اإلنتاج على مستوى القرية بتنظيم اإلنتاج والتسويق وجهود الصون والمناصرة؛ •

 تحسين الدخل عن طريق اغتنام الفرص المتاحة محليا لتحقيق قيمة مضافة؛ •

دعم جماعات اإلنتاج وجماعات المصالح على مستوى القرى عن طريق تحسين ما يقدم لها من دعم  •

 شكل خدمات فنية وخدمات تسويق وخدمات مالية؛في 

تحاشي حدوث عرض زائد وتحاشي حدوث تقلبات حادة في أسعار السوق، وخصوصا خالل  •

الفترات التي تشهد وفرة في المحصول، وذلك عن طريق تحسين فعالية إدارة حجم المنتجات الداخلة 

 كفاءة إدارة المخزونات؛إلى السوق من خالل االستفادة من تجهيزات التخزين وزيادة 

 :ويتوقع البرنامج تحقيق هذه النتائج عن طريق ما يلي -44

 نقاط اتصال لتوصيل الخدمات الفنية إلى المجتمعات )1(: منظمات المزارعين التي تعمل باعتبارها •

  كيانات وسيلية لربط اإلنتاج الموحد بفرص األسواق؛)2(المحلية؛ 
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سواق والتي تضم منظمات التجار ومنظمات المزارعين، حيث نمو أنشطة المتاجرة القائمة على األ •

ن مثل هذه األنشطة سوف تتناول بشكل متزايد أحجاما كبيرة من المعامالت في المنتجات، مع ما أ

يتيحه ذلك من الوصول إلى أقصى إمكانية محليا وإقليميا لإلحالل محل الواردات واغتنام الفرص 

 التي تتيحها أسواق التصدير؛

تخدام العقود اآلجلة كوسيلة لتمويل التجارة واالستثمارات في المعدات الالزمة لألنشطة المحققة اس •

للقيمة المضافة على مستوى القرية، مع انتظام تداول السلع األساسية والسلع المشتملة على قيمة 

 مضافة عن طريق التجار والمصدرين؛

 على مستوى القرية من أجل األسواق المحلية إنتاج وتداول المنتجات المشتملة على قيمة مضافة •

 واإلقليمية؛

التمويل من مصادر تجارية للتجارة واالستثمار عن طريق منظمات المزارعين، ال سيما التمويل  •

الموجه إلى توسيع نطاق التجارة في المحاصيل والثروة الحيوانية والمنتجات الحراجية بخالف 

 شتمل على قيمة مضافة؛األخشاب، وكذلك اإلنتاج المحلي الم

 .    البنية التحتية االستراتيجية للطرق التي تربط القرى بنقاط التجارة الرئيسية •

ومن األمور األساسية الالزمة لتحقيق الهدف االستراتيجي الثالث تطوير منظمات المزارعين المالئمة  -45

ثيقا بين مكتب الزراعة وسوف يتطلب ذلك تنسيقا و. وتيسير روابطها مع األسواق ومصادر التمويل

من ) كاألجهزة المسؤولة عن التجارة والصناعة(والغابات بالمقاطعات وبين األجهزة التنفيذية المحلية 

أجل إشراك مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وكذا المنظمات غير الحكومية على المستوى 

ء ودعم منظمات تتوافر لها فعندئذ يصبح في مقدور هذه األجهزة أن تساعد على بنا. االستراتيجي

وإضافة إلى . مقومات االستمرارية بهدف ضبط أوضاع الناتج وإنتاج منتجات تشتمل على قيمة مضافة

ذلك، يتوقع من تلك المنظمات أن تيسر المعامالت المحلية ومعامالت التصدير، وأن تطور روابط مع 

ك مثال عن طريق مشروعات األعمال كأن يكون ذل(المنظمات التي توفر التمويل على أساس تجاري 

أما موظفو الحكومة على مستوى المقاطعة فسوف يكون مطلوبا توفير ). المصرفية الموجهة إلى القرى

كأن يكون (الدعم لهم لتمكينهم من تيسير المعامالت األولية بين منظمات التجار ومنظمات المزارعين 

وفضال على ذلك، مع توسع ). مستوى المقاطعةذلك مثال عن طريق تنظيم المعارض التجارية على 

األسواق والتداول، ينبغي توفير الدعم إلى القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية لألسواق، بما في ذلك 

العمليات الالزمة للتخزين التجاري ومراقبة الجودة وتثبيت أسعار السوق واالتجار في الكميات الكبيرة 

ولتخفيف األثر السلبي الممكن الناجم عن تخصيص امتيازات .  إلى كل ما سبقالسائبة وتوجيه االستثمار

األراضي طويلة األجل على المجتمعات المحلية المحيطة، ينبغي النظر في آليات مثل العقود اآلجلة 

فمن شأن . لتوريد السلع والخدمات وعقود اإلنتاج الخارجي للمزارعين المحليين مع حاملي االمتيازات

 . ن يمكن المجتمعات المحلية من اغتنام الفرص االقتصادية التي يتيحها وجود تلك االمتيازاتهذا أ

وأخيرا، من الممكن دعم االستثمارات المحلية في البنية التحتية للطرق االستراتيجية وكذلك دعم  -46

التقليدية، وذلك االستثمارات التي توجهها منظمات المزارعين إلى مشاريع الري وتجميع المياه باألساليب 

 . وفق الخطط الزراعية التي تضعها المجتمعات المحلية
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 بناء قدرات )1(: وهناك عدد من القضايا المشتركة بين كل األهداف االستراتيجية الثالثة، وهي كما يلي -47

 االنخراط المتجاوب والمالئم مع المجموعات )2(المستفيدين والشركاء العاملين في تقديم الخدمات؛ 

 تشجيع االنخراط مع المرأة كشريك رئيسي في كل أنظمة )3(قية مع مراعاة ثقافاتها وهوياتها؛ العر

 تشكيل )5( البنية التحتية االستراتيجية المرتبطة بأنظمة الزراعة أو األسواق؛ )4(اإلنتاج والتسويق؛ 

تكيف في مواجهة  الصمود وال)6(جماعات المصالح المشتركة الممثلة لكل من المزارعين والمنتجين؛ 

  .تقلب المناخ وتغيره

  فرص االبتكار -جيم 

سوف يضطلع الصندوق بتيسير اختبار وتطبيق منهج ألنظمة الزراعة المتكاملة التي تتوفر لها مقومات  -48

االستمرار، وخصوصا ما يناسب فقراء الريف القاطنين في المرتفعات، مما يساعد على ضمان األمن 

ومتى ثبتت فعالية ذلك المنهج، سوف .  من خالل إرساء الروابط مع األسواقالغذائي وفرص توليد الدخل

يضم توسيع نطاقه، ضمن جملة أمور، كفالة توافر القدرات المالئمة لدى مكتب الزراعة والغابات 

أما . باألقاليم ومكتب الزراعة والغابات بالمقاطعات من أجل دعم مواصلة هذه األنشطة بجهودهما الذاتية

فة المكتسبة من المشاريع التجريبية المقترحة فسوف تساعد الحكومة وشركاء التنمية اآلخرين على المعر

 . توفير الدعم للفقراء من سكان المرتفعات خارج المنطقة المستهدفة من المشاريع المقترحة

ر األط/أي أطر السياسات - كذلك فإن توسيع النطاق سينطوي على تحديد بيئة التمكين المالئمة -49

وهي بيئة يمكن فيها  - التنظيمية، وهياكل سالسل العرض، ونظام معلومات األسواق، وغير ذلك

للقطاعين العام والخاص أن يسهما في تحقيق األمن الغذائي وإشراك األسر الفقيرة في المعامالت 

توى المحلي وسوف يساعد اعتماد منهج تعاقبي في تدريب المدربين على بناء القدرات على المس. السوقية

.  بالمقاطعاتوالغاباتمن خالل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص وكذلك من قبل مكتب الزراعة 

وسوف ينصب التركيز على اختبار الشراكات في مختلف حلقات سلسلة العرض، بدء من موردي 

هيز، وذلك المدخالت، ومرورا بمؤسسات التمويل وجماعات المزارعين، وانتهاء بالمشترين ومصانع التج

من أجل المساعدة على بناء حركة نشطة في مختلف مراحل سلسلة العرض وإشراك األسر الفقيرة في 

 .تلك السلسلة

ومتى نجحت المشاريع التجريبية، فإن دور الصندوق في مرحلة توسيع النطاق سوف يتمثل في تيسير  -50

مشاريع التجريبية إلى المواقع األخرى خارج نقل المعرفة والخبرة واألفكار المتعمقة المكتسبة أثناء فترة ال

المناطق المستهدفة، وإسداء المشورة إلى كل من مكتب الزراعة والغابات باألقاليم ومكتب الزراعة 

والغابات بالمقاطعات بشأن التعديالت الالزمة للمساعدة على تطويع الدروس المستفادة حسب الظروف 

 . تهدفةالفريدة السائدة في المناطق غير المس

هناك بالفعل خبرات مشجعة يمكن أن يستفيد منها الصندوق والحكومة وشركاء التنمية اآلخرون بالبناء  -51

 : عليها، وهي تشمل ما يلي

برنامج األغذية  للصندوق سجل طويل في التعاون مع .برنامج األغذية العالميتكثيف الشراكة مع  •

ليب زراعية معينة تتوفر لها مقومات االستمرار وهناك أسا.  في توسيع نطاق االستثماراتالعالمي
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مع زراعة كفاف الهضاب والبنية التحتية الخاصة بالمياه تتطلب عمالة كثيفة في البداية على مستوى 

 تقليص برنامج األغذية العالميويمكن من خالل التعاون مع . كل من المزرعة والمجتمع المحلي

 تطبيق وتعزيز األثر؛فترة التحضير لإلنتاج، وتوسيع نطاق ال

سيتم تجريب نظم الزراعة والتسويق المتكاملة  .تجريب وتوسيع نطاق نماذج الزراعة والتسويق •

باعتبار ذلك استجابة محددة الغتنام الفرص التي تتيحها زيادة حجم التجارة العابرة للحدود وكتحرك 

وص تعزيز الفرص القابلة وسيتم على وجه الخص. في مواجهة المخاطر الناشئة عن تقلب المناخ

. للتوسع الناشئة من الروابط التي يتم إرساؤها مع المستثمرين والتجار الحاليين من القطاع الخاص

وسيتم كذلك توسيع نطاق بعض األمثلة الناجحة المستمدة من عمل لجنة المنظمات غير الحكومية 

 . الفرنسية للتعاون مع جمهورية الو

مليات استعراض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، سوف يشجع الصندوق أثناء تنفيذ المشاريع وع -52

الفضاءات "التفكير في المفاهيم والقضايا المتعلقة بتوسيع النطاق، بما في ذلك العوامل المحركة، و

  .لتكرار التجارب والتكيف أو توسيع نطاق التدخالت الناجحة" المسارات الممكنة"، و"المتاحة

  جية االستهدافاستراتي -دال 

تتمثل المجموعة الرئيسية المستهدفة من عمل الصندوق في مجموعة متنوعة تنوعا عرقيا من األسر  -53

وتندرج ضمن هذه المجموعة الرئيسية مجموعتان فرعيتان أساسيتان . الفقيرة التي تقطن المناطق الريفية

والتي تعاني من عجز (خاطر عالية  األسر غير المتمتعة باألمن الغذائي المعرضة لم)1(: هما كما يلي

والتي ال يتوفر لها سوى نفاذ محدود إلى األسواق أو ال ) في مخزون األرز ألكثر من أربعة أشهر سنويا

 األسر األقل معاناة من فقدان األمن الغذائي ولكن تتوافر )2(يتوافر لها نفاذ إلى األسواق على اإلطالق؛ 

 .واقلها إمكانية أكبر للنفاذ إلى األس

كلتا المجموعتين الفرعيتين تشترك في نفس نظام كسب الرزق القائم على زراعة المحاصيل وتربية  -54

والعديد من تلك األسر يتنقل بين هذه . الثروة الحيوانية وجمع منتجات الغابات وبعض العمل مقابل أجر

وكلتاهما تفتقر إلى . عاالفئات على أساس منتظم، كما أن العديد من األنشطة ينطبق على المجموعتين م

أو تسويق المحاصيل النقدية، وكلتاهما /اقتناء األصول والخدمات الالزمة لتشجيع تعزيز زراعة الكفاف و

 .تجد نفسها في وضع غير موات عند التعاقد مع التجار

 .وسوف يظل استهداف المرأة واألسر التي تعولها المرأة والشباب واحدا من مناطات التركيز القوية -55

وتواجه .  كبيرا من قوة العمل الزراعية وعليها مسؤولية أساسية في تغذية األسرافالمرأة تشكل جزء

األسر التي تعولها المرأة قيودا بالغة الشدة، حيث إنها غالبا ما تفتقر إلى العمالة وليس لديها سوى إمكانية 

مان أنشطة تعزيز المساواة وسيعمل الصندوق على ض. محدودة للحصول على خدمات اإلرشاد الزراعي

بين الجنسين عن طريق صياغة خطط عمل تستجيب العتبارات المساواة بين الجنسين وتعزيز الوعي 

وسوف تؤدي تدابير االستهداف الشامل للجميع إلى تهيئة .  وشركائههبالمساواة بين الجنسين بين موظفي

وسوف يستهدف . نشطة في أنشطة الصندوقبيئة مواتية النخراط المرأة والشباب من أجل المشاركة ال
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 العرقية وعن طريق توفير الدعم والمدارسالبرنامج الشباب، وخصوصا عن طريق الجامعات الزراعية 

 . نشطة الرعايةأل

 )2( االستهداف الجغرافي حسب نسب الفقر؛ )1(:  يتوخى البرنامج استخدام طرائق االستهداف التالية -56

 استهداف المزارعين المنخرطين في )3(النشاط المندرج في البرنامج؛ االستهداف الذاتي حسب نوع 

  .تنظيمات جغرافية تنطوي على إمكانية إرساء روابط بين اإلنتاج واألسواق

  الصالت السياساتية -هاء 

 دعم منظمات )1(: تتمثل التحديات المهمة في الحوار بشأن السياسات فيما يلي في المقام األول -57

 )3( االعتراف الرسمي من قبل الحكومة بملكية األرض للمجتمعات المحلية المعنية؛ )2(المزارعين؛ 

 تمكين المجتمعات )4(تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار الخاص على فقراء الريف؛ 

 )5(المحلية العاملة في الزراعة من أداء دور أهم في تخطيط وتنفيذ ورصد برامج اإلرشاد الزراعي؛ 

 . تقييم المخاطر المناخية وتخفيفها

وكإسهام من قبل الصندوق في الحوار األوسع نطاقا الدائر مع الحكومة بشأن السياسات الرامية إلى  -58

تمكين جمهورية الو الديمقراطية الشعبية من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، سوف يتم تشكيل مجموعة 

حليين ودوليين بدعم من الصندوق للمساعدة على سد الفجوة عمل معنية بالسياسات مؤلفة من خبراء م

وسوف تضطلع تلك المجموعة بالوظائف التالية، ضمن . بين المستوى التشغيلي والمستوى االستراتيجي

مثل سياسة تخصيص ( توفير رد الفعل التقييمي بشأن مدى فعالية السياسات الجارية )1(: جملة أمور

.  استكشاف إمكانية توسيع نطاق العمليات الناجحة)2(؛ )تنقل، وغيرهااألراضي، ونمط الزراعة الم

. وسوف يتم وضع أهداف البرنامج وخطط العمل السنوية الخاصة به بالتعاون مع الحكومة والشركاء

وسوف يتم إرساء روابط مع مجموعات العمل األخرى، مثل مجموعة العمل المعنية بالزراعة والموارد 

 أكرا وإعالني برنامج عملالمزارعين اآلسيويين، من أجل ضمان المواءمة وتطبيق الطبيعية ومنتدى 

  .باريس وفيينتيان

  إدارة البرنامج - خامسا

   برنامج الفرص االستراتيجية القطريةرصد -ألف 

سوف يتم سنويا استعراض أداء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إبان إجراء استعراض الخصائص  -59

وف يشارك في هذا العمل فريق إدارة البرنامج القطري، وكبار ممثلي الحكومة، والمنظمات وس. القطرية

وسوف يكون األساس في عملية الرصد . غير الحكومية، والمجتمع المدني وشركاء التنمية اآلخرون

امج الفرص والتقييم، وتحديد النتائج والمؤشرات الفارقة لمتابعة التقدم المحرز، هو إطار إدارة نتائج برن

وتمثل إحصاءات السيناريو األساسي الواردة في إطار إدارة ). انظر الذيل الثالث(االستراتيجية القطرية 

غير أنه بالنظر إلى االختالفات اإلقليمية الكبيرة في . النتائج االتجاهات العامة على المستوى الوطني
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مات أكثر تحديدا للسيناريو األساسي على جمهورية الو، من األهمية بمكان تكملة هذه المؤشرات بتقيي

 . مستوى األقاليم قبل البدء في كل مشروع

وسوف تدخل نتائج الرصد السنوي للبرنامج ضمن االستعراض المرحلي للبرنامج، والمقرر إجراؤه في  -60

وسوف يولي البرنامج أهمية أيضا للمسوح المتخذة أساسا للمقارنة ومسوح نظام . 2013منتصف عام 

وسوف يجري االستعراض المرحلي تقييما . ة النتائج واألثر التي أجريت على المشاريع التشغيليةإدار

السالمة االستراتيجية ) أو ينفي(للروابط المنطقية بين أسس المقارنة وبين النتائج المتوقعة؛ وسوف يؤكد 

ستراتيجية الثالثة على  االاألهدافللبرنامج؛ وسوف يقترح عند االقتضاء إدخال تغييرات من أجل تحقيق 

 . وجه أفضل

، وسوف يورد ذلك التقرير تقييما لمدى النجاح تقرير إنجاز البرنامج، سوف يوضع 2015في نهاية عام  -61

وكجزء من عملية إدارة المعرفة، سوف يعرض الصندوق نتائج االستعراض . في تحقيق النتائج المتوقعة

واستنادا إلى التقارير واالستعراضات السابقة .  التنميةالمرحلي واستعراض إكمال البرنامج على شركاء

عن التدخالت المدعومة من قبل الصندوق في جمهورية الو، تتمثل المجاالت التي تتطلب تحسينا كبيرا 

 .في اإلدارة المالية من جهة والرصد والتقييم من جهة أخرى

ميم المشاريع من أجل ضمان وضع  سوف يتم اتخاذ إجراءات أثناء عمل بعثات تص.اإلدارة المالية -62

وسوف يجري استعراض للمبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة . تقديرات أدق لتكاليف تلك المشاريع

ومن المتوخى توفير التدريب والدعم الفني في مجال اإلدارة المالية، وذلك بغية . بالتوريدات وتطبيقها

افة الرصد لمهام المراجعة المالية واالمتثال لتعليمات وهذا، إلى جانب زيادة كث. تعزيز القدرات المؤسسية

التوريدات أثناء عمل بعثات الرقابة، يتوقع له أن يضمن تحسين نوعية القوائم المالية، مع تحقيق تسوية 

 .أسرع للتوصيات المعلقة الخاصة بالمراجعة المالية وتحسين كفاءة توريدات المشاريع ومردوديتها

وكي يتسنى . م توفير المزيد من الدعم للتنفيذ من أجل إرساء نظم رصد وتقييم فعالة يلز.الرصد والتقييم -63

وسوف يتم تبسيط نظام . تعزيز إدارة المشاريع، سيواصل الصندوق دعمه لبناء القدرات في هذا المجال

ا يتعلق وفيم. الرصد والتقييم الخاص بالبرامج المستقبلية ومواءمتها مع األنظمة الحكومية قدر اإلمكان

بالبرامج القائمة، سوف يتم تبسيط نظام الرصد والتقييم، وسيتم استعراض األطر المنطقية والمؤشرات 

 . من ضمان تعزيز فعالية واستمرارية نظام الرصد

 استنادا إلى التجارب السابقة، يدرك الصندوق أن الرقابة المباشرة هي أمر أساسي .الرقابة المباشرة -64

 مصرف التنمية اآلسيويوتتسم المشاريع الممولة من الصندوق والتي يتولى . ذلضمان سالسة التنفي

الرقابة عليها بانخفاض مقادير الصرف، األمر الذي يشير إلى أهمية وتأثير الرقابة المباشرة من قبل 

  .الصندوق

  إدارة البرنامج القطري -باء 

في الوقت الراهن وزارة المالية وعدد وتشارك في هذا . إدارة البرنامج القطري هي مسؤولية الحكومة -65

وسوف يجري . من الوزارات التنفيذية، من بينها وزارة الزراعة والغابات ووزارة التخطيط واالستثمار

فريق إدارة البرنامج القطري استعراضا ألداء البرنامج بغية تقوية الروابط والشراكات وتحسين التكامل 
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ومن أجل سد الفجوة بين المستوى التشغيلي والمستوى . حينمع الحكومة والوكاالت الممثلة للمان

وسوف . االستراتيجي، سوف تتم تكملة فريق إدارة البرنامج القطري بمجموعة عمل معنية بالسياسات

وسوف يسهم تشكيل . تتألف هذه المجموعة من شخصيات بارزة من المتخصصين المحليين والدوليين

ذا النحو في تعزيز المعرفة المؤسسية واالستمرارية، وسوف هيكل الدعم المهني المتخصص على ه

كما أن توافر . يؤدي أيضا إلى صياغة المشورة الفنية والمشورة بشأن السياسات بشكل أكثر مالءمة

االستفادة الميسرة من خدمات الخبراء سوف يؤدي أيضا إلى تحسين رصد المشاريع المعرضة للمخاطر 

  . فور نشوئهاويسمح بتقييم أسرع للقضايا

  الشراكات -جيم 

سيواصل الصندوق برامجه الحالية للتعاون والتنسيق مع المؤسسات األخرى، بما في ذلك برامجه للتعاون  -66

، والمركز الدولي للزراعة االستوائية، والوكالة األلمانية للتعاون مصرف التنمية اآلسيويوالتنسيق مع 

 وشركاء برنامج األغذية العالمي و،رية للتنمية والتعاون والوكالة السويس،الدولي، وحكومة لكسمبرغ

ويسعى الصندوق إلى مواصلة العمل المنسق من أجل ضمان جوانب التآزر والتكامل . التنمية اآلخرين

وفي إطار برنامج . مع العمليات التي يضطلع بها شركاء التنمية، وذلك تطبيقا إلعالني باريس وفيينتيان

عزز ميزته النسبية مع تالقطرية الحالي، سوف تسمح آليات الشراكة للصندوق بأن الفرص االستراتيجية 

االستفادة في ذات الوقت من الدراية الفنية المتوافرة لدى الجهات المانحة األخرى العاملة في أنشطة 

وسوف تكون الشراكات الفعالة أمرا ال غنى عنه لتحقيق كل هدف من األهداف االستراتيجية، . مكملة

 : ويتطلب ذلك ما يلي

هناك : الدخول في اتفاقات تنفيذ مبتكرة تسلم بالحاجة إلى توفير المساعدة الفنية ذات الجودة العالية •

فرصة فريدة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خالل الدعم الفني، والبحوث المشتركة، 

لتقوية األواصر مع المبادرات المندرجة وهناك أيضا فرصة . وأنشطة التبادل مع الشركاء اإلقليميين

 ؛مصرف التنمية اآلسيويضمن استراتيجية اإلقليم الفرعي لحوض الميكونغ األكبر التي وضعها 

التقدير والدعم للدور المهم الذي يتعين أن يضطلع به القطاع الخاص وكذا مقدمو الخدمات من  •

ات الوقت في استدامة التدخالت في القطاع الخاص في تعزيز فرص األسواق، مع اإلسهام في ذ

  . المجاالت البيئية واالجتماعية والمالية

 منحة قطرية لدعم عملية التعداد الزراعي، ومن المقرر أن يقدم منحة 2010قدم الصندوق في نهاية عام  -67

. يإقليمية بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة االستوائية وهي تندرج ضمن ذخيرة مشاريع العام الحال

وسوف يعمل الصندوق على تحسين جوانب التآزر بين المنح اإلقليمية ومشاريع االستثمار، وسوف 

  . للتنمية الدوليةاألستراليةكالوكالة يستكشف إمكانية إقامة شراكات مع شركاء تنمية آخرين 

  االتصاالت وإدارة المعرفة  -دال 

ولبلوغ هذه . قراطية الشعبيةمية الو الديمن الضروري تحسين االتصاالت وإدارة المعرفة في جمهور -68

الغاية سوف يقوم البرنامج القطري الذي ينفذه الصندوق بالنشر المنتظم للممارسات الجيدة والدروس 
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ومنها على سبيل المثال (المستفادة، وذلك باإلضافة إلى مشاركته النشطة في مختلف منابر تبادل المعرفة 

ويعتزم الصندوق ). والموارد الطبيعية، وفريق األمم المتحدة القطريمجموعة العمل المعنية بالزراعة 

تكثيف نشاطه بقدر كبير في مجال االتصاالت وإدارة المعرفة في فترة برنامج الفرص االستراتيجية 

القطرية الحالي، وذلك من خالل الدراسات التي تقوم بها مجموعة العمل المعنية بالسياسات، وكذا من 

.  متأن لألداء يخلص إلى تحديد ما تحقق من االبتكار وتحديد فرص توسيع النطاقخالل استعراض

وسوف تعتمد المشاريع الجارية والمستقبلية على السواء جدول أعمال إلدارة المعرفة كجزء من عملياتها 

  .كما ستستخدم المنح اإلقليمية الحالية في دعم أنشطة تبادل المعرفة. التنفيذية

  مويل بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداءإطار الت -هاء 

قام الصندوق بحساب تمويله لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي على أساس سنوي وفقا لنظام  -69

ية الشعبية للدورة طويبلغ تخصيص الموارد لجمهورية الو الديمقرا. تخصيص الموارد على أساس األداء

 مليون 16.9مبلغ ) 2012-2010(أساس األداء البالغة ثالث سنوات الحالية لتخصيص الموارد على 

وقد . دوالر أمريكي، ويتوقع لتخصيصات الموارد المستقبلية أن تقارب مستوياتها الحالية على أقل تقدير

تميز األداء القطري باالستقرار منذ فترة ليست بالقصيرة، ويستند حساب تخصيص التمويل للسنة األولى 

غير أنه ينتظر تحقيق .  الفرص االستراتيجية القطرية إلى أحدث درجات األداء المسجلةمن برنامج

إمكانية الحصول على األرض، وتوافر المياه للزراعة وإمكانية الحصول : تحسينات في المجاالت التالية

إمكانية عليها لغرض الزراعة، وإمكانية االستفادة من األبحاث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، و

 .مدخالت الزراعية والنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعيةالالحصول على 

  1الجدول 
حساب المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للسنة األولى من برنامج الفرص 

  االستراتيجية القطرية
تصنيف األداء في السنة األولى من  المؤشرات 

 القطريةبرنامج الفرص االستراتيجية 
  درجات أداء القطاع الريفي 

 3.75 اإلطار السياساتي والقانوني للمنظمات الريفية )1(ألف 
 4.50 الحوار بين الحكومة والمنظمات الريفية )2(ألف 
 3.50 إمكانية الحصول على األرض )1(باء 
 3.25 إمكانية الحصول على المياه لغرض الزراعة )2(باء 
 3.33 ستفادة من األبحاث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعيإمكانية اال )3(باء 
 3.67 الظروف المهيئة لتطوير الخدمات المالية الريفية )1(جيم 
 3.67 مناخ االستثمار المتاح للشركات في الريف )2(جيم 
 2.67 إمكانية الحصول على مدخالت الزراعة والنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية )3(جيم 
 4.00 إمكانية تلقي التعليم في المناطق الريفية )1(ل دا

 4.00 تمثيل المرأة )2(دال 
 3.25 تخصيص وإدارة الموارد العامة الموجهة إلى التنمية الريفية  )1(هاء 
 3.25 المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية  )2(هاء 

 42.84 مجموع الدرجات مجمعة 
 3.57 مجمعة ألداء القطاع الريفيمتوسط الدرجات ال 
 4.00 درجات أداء المشاريع المعرضة للخطر 
 CPIA( 3.28(التصنيف وفق التقييم السياساتي والمؤسسي القطري  
 2.379 درجة األداء القطري 
  دوالر أمريكي5.720.000 التخصيص السنوي 
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  2الجدول 

  العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة األداء القطري

درجات أداء المشاريع  سيناريو التمويل

  المعرضة للخطر

/+)-1( 

  درجة أداء القطاع الريفي

/+)-0.3( 
 في درجة األداء القطري النسبة المئوية للتغير

وفق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 مقارنا بالسيناريو األساسي

 )1 790% (25- 3.27 3 حالة التغير االفتراضي المحدود

 )2 379% (0 3.57 4 السيناريو األساسيحالة 
 )3 050% (28+ 3.87 5 حالة التغير االفتراضي الكبير

 

  المخاطر وإدارة المخاطر -واو 

 :تتمثل المخاطر الرئيسية الراهنة وإجراءات تخفيفها فيما يلي -70

 االحتمال تدابير التخفيف المخاطر

محدودية القدرات على مستوى كل من 
ة وأجهزة الحكومة وندرة المجتمعات المحلي

المنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات 
 المتمتعين بالكفاءات الالزمة 

تحسين الشراكة، واالستثمار في تنمية القدرات، وتعزيز دعم التنفيذ من خالل بناء 
 .القدرات يمكنها جميعا، إلى حد ما، تخفيف هذه المخاطر

 مرتفع

 تجديد الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، يمكن تخفيف هذه المخاطر جزئيا من خالل غير المناخأحوال الطقس الشديدة وكذلك آثار ت
ويمكن أيضا . وصون التنوع الحيوي، وتشجيع واعتماد االستجابات القائمة على التكيف

 . أن تساعد نظم اإلنذار المبكر ووضع خرائط المخاطر على التحسب لتلك المخاطر

 متوسط

ادية الكلية مثل تضخم أسعار الصدمات االقتص
األغذية، وعدم اليقين بشأن األوضاع 

 االقتصادية، ونوبات هبوط النشاط االقتصادي

يمكن توقي هذه المخاطر عن طريق تنويع اإلنتاج الزراعي، وتخفيض تكلفة 
 . المدخالت، وتنويع قاعدة األصول المملوكة لألسر

 متوسط

 بالقدر المعلومات المتاحة قد ال تكون ممحصة
الكافي، أو قد ال تكون موثوقا فيها، أو قد ال 

 تكون قابلة للتطبيق على نطاق واسع

توفير الدعم المنتظم للبرامج في مجال إدارة المعرفة عن طريق الصندوق يمكن أن 
 . يؤدي إلى اعتماد أفضل الممارسات والتكنولوجيات الفعالة والمالئمة

 متوسط

زة الحكومة فيما محدودية الشفافية داخل أجه
يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر، وإدارة 

 األراضي، وتنمية القطاع الخاص 

يمكن تخفيف حدة هذه المخاطر جزئيا عن طريق تحسين المواءمة بين الحاجات التي 
يتم تحديدها عن طريق عملية التخطيط التي تعتمد على دور المجتمعات المحلية ضمن 

وكجزء من الحوار الدائر لتحقيق هذا الهدف، يعكف . الكليإطار السياسات الوطني 
 .الصندوق على إنشاء مجموعة عمل معنية بالسياسات

 مرتفع

  محدودية الشفافية في السوق
  

تيسير الشراكة ) 1: (يمكن تخفيف حدة هذه المخاطر جزئيا عن طريق تشجيع ما يلي
ن البائعين والمشترين عن بين القطاعين العام والخاص من أجل تضييق الفوارق بي

طريق تسليط الضوء على المصلحة المشتركة في االرتقاء بمعايير جودة المنتجات 
وتحسين توقيت ) من حيث الفرز حسب الدرجات وكذلك من حيث التعبئة(الزراعية 

وسوف يسهم ذلك أيضا في بناء الثقة، وهو عنصر بالغ األهمية . ومصداقية العرض
تحسين إدارة السلع المتدفقة إلى السوق كي يصبح المزارعون ) 2 (للعالقات التجارية؛

) 3(هم من يحددون األسعار ال من يقبلون األسعار المعروضة عليهم دون مناقشة؛ 
إجراء حوار بشأن السياسات من أجل تحديد أفضل الطرائق لتحسين العالقة بين 

 وصيغ العقود بهدف إجراء دراسات بشأن االمتيازات) 4(المزارعين والمشترين؛ 
 .    تحسين هذه العالقة

 متوسط
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هناك حاجة إلى تخفيف حدة هذه المخاطر، وهي أمر أساسي لتحقيق األهداف االستراتيجية الثالثة  -71

وسوف يتم دمج تقييم المخاطر ضمن مكون الرصد .  القطرية االستراتيجيةالمقترحة في برنامج الفرص

ستتم عمليات التقييم الدورية للمخاطر المتوقعة والمستجدة على السواء و. والتقييم في كل أنشطة البرنامج

كجزء من عملية اإلدارة الشاملة للبرنامج القطري، وذلك إلى جانب أي متابعة الزمة تصمم حسب 

  .االقتضاء
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COSOP consultation process 

1. The consultation for this results-based Country Opportunities and Strategy 
Programme (RB-COSOP) occurred in two steps.  A pre-COSOP mission was conducted 
from 5 to 16 December 2010. This was followed by the main RB-COSOP mission from 4 
to 26 January 2011. The pre-COSOP mission aimed to undertake some preliminary 
assessments and identify the main pillars for IFAD’s engagement over the period 2011 to 
2015. Overall this mission recommended that IFAD’s future programmes should continue 
to invest in the Northern and Southern provinces as this allows IFAD to build on lessons 
learned and scale-up successes in order to ensure impact and sustainability. It also 
recommended that IFAD should concentrate its efforts more on the agricultural 
livelihoods of the rural poor and not to dissipate its resources into broader social 
infrastructure opportunities. Instead, these should be met through strategic partnership 
with other donors if available. 

2. Subsequently, the main mission finalised the field work, confirmed the areas for 
IFAD’s strategic engagement, and drafted the RB-COSOP report. Both mission relied on 
document review, sector studies, key informant interviews, field visits, household 
interviews, and wrap-up workshops to inform and guide COSOP development. Both 
missions fully engaged with Government and other development partners. The main 
COSOP mission also held a half day stakeholder workshop to validate and further refine 
the emerging strategy.  

3. This COSOP is supported by the following sector studies: (a) Agriculture and 
Farmers' Organizations; (b) Rural Finance; (c) Value chain assessment of poor rural 
households in the Lao People’s Democratic Republic; (d) Natural Resource Management 
and climate change; (e) Poverty Analysis and institutional context; (f) Principle to guide 
value chain selection. 

4. Key informant interviews and field visits: Consultations were held with a number of 
government and donor agencies in Vientiane. Meetings were held at the national level 
with the following Government agencies: Ministry of Planning and Investment (MPI), 
Ministry of Finance (MOF), Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Ministry of Agriculture and 
Forestry (MAF), Ministry of Public Work and Transportation (MPWT), Ministry of Industry 
and Commerce (MIC), National Land Management Authority (NLMA), Ministry of Health 
(MOH) and Water Resources and Environment Agency (WREA). 

5. Over the period of COSOP formulation meetings were also held with all key 
development partners and local NGOs including: AFD, AsDB, Care International, CIAT, 
FAO, GIZ, Health Unlimited, JICA, Lao Women's Union, Lao Youth Union, the Lao National 
Chamber of Commerce and Industry (in Vientiane and Oudomxay [in the future replaces 
‘Oudomxai’]), Luxembourg Development, SDC, SNV, UNDP, UNEP, University of Lao 
(Department of Agriculture), Village Focus International, WB and WFP. The main private 
sector entities met are: the Lao agroprocessing association, the Agriculture Promotion 
Bank, the Nayoby Bank, noodle and candle factories, tea processors (Lao eco-place), 
maize and job’s tears traders and sesame oil processors/exporters.  

6. The missions also undertook field visits in the provinces of Attapeu and Sekong in 
the south and Sayabouly [in the future replaces ‘Sayabouri’] and Oudomxay in the north. 
Meetings were held with line agencies at the provincial and district level and interviews 
occurred with households in selected villages. All villages were selected based on poverty 
incidence. While some were very remote, requiring long travel times, the selection 
ensured that the team appreciated the reality of service delivery in the remote areas of 
the country. The team split up for village visits ensuring that small groups only visited 
villages.  This also enabled more villages to be covered. 

7. Key discussions during the Provincial and District visits centred on the respective 
roles of Government agencies. All agreed that the Ministry of Agriculture, its devolved 
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service delivery groups (PAFO and DAFO) and its research and training arms, must play a 
key implementation role.  

8. COSOP Consultation Workshop: a COSOP workshop was held with stakeholders on 
25 January to reflect on the strategy, its feasibility and risks associated with its delivery. 
Thirty-four participants took part in the half day workshop and included representation 
from all agencies, donors and NGOs listed above. 

9. Participants were asked initially to reflect on IFAD’s comparative advantage in the 
Lao People’s Democratic Republic and areas where improvements could be made. 
Feedback received enhanced the discussion of comparative advantage in the COSOP. 
Participants provided comments on the key risks overall feasibility and potential linkages 
and partnerships. This input strengthened the discussion of these issues in the COSOP. 
There was strong support for the integrated approach to conservation farming systems 
and the sustainable harvesting of NTFPs. All participants agreed that, whereas farmer 
organizations were needed to advance many of the initiatives, the success of these in the 
past has been mixed. 

10. COSOP in-country validation Workshop: an in-country validation WS was organised 
on 19 May 2011 in Vientiane. The main stakeholders participated and agreed on the 
relevance and importance of the three SOs proposed. The main themes proposed for 
discussion were the scaling-up process and the policy working group. 

11. Once finalised, the COSOP is expected to be presented at the September 2011 
Executive Board. 
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Country economic background 

Data Profile 2000 2005 2007 2008 
Overview 
Population, total (millions) 5.40 5.88 6.09 6.21 
Population growth (annual %) 2.0 1.7 1.8 1.8 
Surface area (sq. km) (thousands) 236.8 236.8 236.8 236.8 
GNI, Atlas method (current US$) (billions) 1.50 2.65 3.70 4.66 
GNI per capita, Atlas method (current US$) 280 450 610 750 
GNI, PPP (current international $) (billions) 5.98 9.21 11.65 12.73 
GNI per capita, PPP (current international $) 1,110 1,570 1,910 2,050 
People 
Life expectancy at birth, total (years) 61 64 65 65 
Fertility rate, total (births per woman) 4.6 3.7 3.5 3.5 
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) 52 43 39 37 
Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49) 32 38 .. .. 
Mortality rate, under-5 (per 1,000) 86 70 64 61 
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 36 .. .. .. 
Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 42 41 40 52 
Primary completion rate, total (% of relevant age group) 69 71 74 75 
Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) 81 84 86 87 
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) 0.1 0.1 0.2 .. 
Environment 
Forest area (sq. km) (thousands) 165.3 161.4 159.9 .. 
Agricultural land (% of land area) 8.0 8.5 9.2 .. 
Improved water source (% of population with access) 48 54 .. 57 
Improved sanitation facilities (% of population with access) 26 43 .. 53 
Economy 
GDP (current US$) (billions) 1.74 2.72 4.29 5.47 
GDP growth (annual %) 5.8 7.1 7.6 7.3 
Inflation, GDP deflator (annual %) 25.1 2.1 6.9 8.4 
Agriculture, value added (% of GDP) 53 36 36 35 
Industry, value added (% of GDP) 23 24 27 28 
Services, etc., value added (% of GDP) 25 39 37 37 
Exports of goods and services (% of GDP) 30 33 36 33 
Imports of goods and services (% of GDP) 44 49 51 44 
Gross capital formation (% of GDP) 28 34 38 37 
States and markets 
Time required to start a business (days) .. 195 100 100 
Military expenditure (% of GDP) 0.8 0.4 0.4 0.4 
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 0 11 24 33 
Internet users (per 100 people) 0.1 0.9 1.6 8.5 
Global links 
Merchandise trade (% of GDP) 49.9 52.7 46.4 45.5 
Net barter terms of trade index (2000 = 100) 100 95 115 113 
External debt stocks, total (DOD, current US$ millions) 2,501 2,844 4,388 4,944 
Total debt service (% of exports of goods, services and 
income) 

7.8 17.3 15.2 .. 

Net migration (thousands) -88 -115 .. .. 
Workers' remittances and compensation of employees, 
received (current US$ millions) 

1 1 1 1 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$ 
millions) 

34 28 324 228 

Net official development assistance and official aid received 
(current US$ millions) 

281 302 396 496 

Source: World Development Indicators database, April 2010
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COSOP results management framework 

Country strategy alignment4  
COSOP strategic 
objectives 

COSOP outcome indicators related to 
the strategic objectives5 

COSOP milestone 
indicators showing 
progress towards strategic 
objective6 

 COSOP Institutional/Policy objectives 

• Food security and self 
sufficiency 

• Decrease poverty to below 
19% of the total population, and 
poor households to below 11% of 
total households, by year 2015. 

 
COSOP Goal: Rural poor have secure and sustainable access to food and economic livelihoods 
 
Baseline: 2007/8 National consumption poverty rate of 26.7%. Food consumption rate of 24.6% 

  

• Ensure forest cover at 65% 
of the total area of the country 

 
• Secure the country from 

losses due to natural disasters, 
such as controlling forest fires, 
drought, flood, erosion of rivers, 
and denuding of mountains 

 
• Increase population having 

access to clean water to 80% 
 
• To complete issuing one 

million land titles in a systemic and 
regulated manner, without conflict 
and achieving a three-fold increase 
in land revenue (or equal to 5% of 
the national revenue) 

 

SO1: 
Community-
based access to, 
and 
management of, 
land and 
natural 
resources is 
improved 
 
Baseline: 
Currently no 
producer groups 
engaged in 
planning, 
coordinating and 
supporting access 
to land and 
natural resources. 

• At least one producer interest 
group formed and functioning in every 
target village (RIMS 2.1.1 & 2.1.4) 

 
• 40% target villages have some 

form of community tenure agreements 
for use of land and natural resources 
(RIMS 2.6.1) by yr4 

 
• 60% of households in target 

villages receive tangible benefits from 
adoption of conservation practices 

 

• More than 40% of 
producers engaged in 
interest groups 

• 30% of participating 
community have 
environmental plans7 (RIMS 
1.1.13) 

• Communal tenure for 
all kinds of village lands 
registered in 10% of 
villages 

• Swidden upland 
fallows and agricultural land 
protected by improved SWC 
measures (RIMS 1.1.14) 

• 70% of producers in 
target area trained in NRM 
(RIMS 1.1.9) 

• 50% of drinking water 
systems rehabilitated and 
25% of communities receive 
new water system (RIMS 
1.7.3)  

 

• Support development of farmers’ 
organizations policy with MAF through participation 
in donor working group and targeted TA 

 
• Policy dialogue to support formal recognition 

of communal tenure (National Land Management 
Authority) through the policy working group 

 
• Develop capacity of farmers and farmers’ 

organizations to access private extension and 
veterinary services 

 
 
 

                                          
4 Draft 7th NSEDP for 2011-2015 
5 Where relevant indicators will be reported on a sex and age disaggregated basis with differentiation between ethnic groups households 
6 Idem as footnote 4  
7 forged to guide sustainable harvesting of NTFPs, forest management or water resources 
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Country strategy alignment4  
COSOP strategic 
objectives 

COSOP outcome indicators related to 
the strategic objectives5 

COSOP milestone 
indicators showing 
progress towards strategic 
objective6 

 COSOP Institutional/Policy objectives 

• Ensure 350Kg of 
rice/person/year in mid-and 
uplands 

 
• Aim to achieve growth in 

livestock at 4-5% per year, 
including cows and buffaloes at 
about 2-3%, and pigs and poultry 
at about 6% 

SO2: Access  to 
advisory 
services and 
inputs for 
sustainable, 
adaptive and 
integrated 
farming 
systems is 
improved 
 
Baseline: >95% 
of producers 
follow traditional 
rotational farming 
and gathering 
practices8 

 
• 50% of farmers adopt one or 

more recommended productivity or 
diversification technologies (RIMS 
2.2.2) by the end of yr 4 

 
• 50% of households report crop 

and animal productivity increases 
(RIMS 2.2.2)  

 
• 50% of households report a 

reduction in their rice-deficit period 

• 60% of new extension 
staff or alternate 
agricultural service 
providers trained (RIMS 
1.2.1) 

• 60% of people trained 
in crop production practices 
and technologies (RIMS 
1.2.2) 

• 60% of people trained 
in livestock production 
practices and technologies 
(RIMS 1.2.3) 

• 60% of people 
accessing facilitated 
advisory services (RIMS 
1.2.4) 

• Work with NAFRI, PAFO and DAFO to develop 
capacity for integrated farming systems planning 
(incorporating cropping, livestock and gathering 
activities) 

 
• Support NAFRI and NAFES to replicate and 

adapt lessons from previous applied research on 
uplands farming systems through stronger 
linkages between research and extension 

 
• Work with NAFES to support mainstreaming 

of LEAP extension methodology in mid and upland 
areas of target provinces  

• To encourage production in 
small and medium enterprises 
(average grow rate at least at 
15% per annum) 

 
• To accomplish greater 

market participation ratio of small 
and medium enterprises, so that 
they provide employment to more 
than 85% of the non-farm 
workforce 

 
• Aim to achieve annual 

exports growth at about 18% and 
imports at about 8% per year 

SO3: Access to 
markets for 
selected 
produces is 
improved 
 
Baseline: 
Whereas most 
producers are 
opportunistic 
marketers < 5% 
of consistently 
market produce 
across the year 

 
 
• At least one value added 

enterprise maintains operations in each 
district after three years (RIMS 2.5.2) 

 
• 40% of capital requirements of 

value added enterprises met through 
innovative credit agreements (e.g. 
forward contracting) (RIMS 2.3.2) 

 
• 60% of village-access roads 

maintained in the target areas (RIMS 
2.4.2) 

 

• More than 50% of the 
farmers in the target group 
form farmers/marketing 
groups and/or 60% of 
existing  groups 
strengthened (RIMS 1.4.4) 

• 50% of people trained 
in post-production, 
processing and Marketing 
(RIMS 1.4.1) 

• At least 15 
agreements signed between 
producer groups and 
commercial processors and 
traders by PY2 (RIMS 1.3.4)  

• Groups managing 
infrastructure formed 
and/or strengthened in 20% 
of  all target villages by PY2 
(RIMS 1.1.2) 

• Improve contract farming mechanisms 
through the formation of and support to farmers’ 
organizations 

 
• Engage with provincial and district 

Departments of Industry and Commerce to remove 
formal and informal restrictions on trading of key 
crops 

 
• Support the gradual establishment of apex 

organizations for producer groups through 
technical assistance and financing 

 
 

                                          
8 Given the variability that exists across provinces, specific data will need be collected prior to commencement of projects under this COSOP 
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Previous COSOP results management framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators a/ Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal: 
Enhanced impact on 
economic growth and 
sustainable livelihoods 
improvement of the rural 
poor, women and vulnerable 
groups in target districts 
identified as the poorest and 
poor by the NGPES. 

Income poverty incidence reduced by 50% from 48% in 1990 to 24% by 2015. 
• Increased ownership of household assets. 
• Reduction in the prevalence of malnutrition for children under five (weight for age, height for age and 

weight for height). 

• Lao Consumption and 
Expenditure Surveys. 

• VAM Data of WFP. 
• Results and impact 

management system 
(RIMS) assessments. 

• PBAS reviews. 
• MDG progress reports and 

reviews. 

• Stable social, economic and 
political environment. 

• Poverty reduction in the poor 
and poorest districts continues 
to be NGPES priority.  

Purpose: 
An increase in the food 
security and incomes of 
households in target districts 
in response to needs defined 
by communities. 

• Increase per capita grain availability to 350 kg/annum by 2010. 

• US$ equivalent of investment in the poor targeted NGPES districts, including co-financing from other 
external agencies, the Government and by the private sector. 

• Project specific indicators. 

• Statistical reports of 
Government. 

• Impact surveys. 
• Project supervision 

reports. 

• Macroeconomic and 
decentralization policies 
continue to support poverty 
reduction and community self-
development. 

• Stable social, economic and 
political environment. 

Output: 
The capacity of poor 
households and village- and 
community-based 
organizations strengthened.  

• Number of groups operational/functional for at least 3 years, by type. 
• Number of women on local decision making bodies. 
• Number of groups with women leaders. 
• Number of village development plans included in local government plans. 

• RIMS assessments. 
• Mid-Term and Project 

Completion Reviews. 
• Participatory Impact 

Assessments. 
• Project supervision 

reports. 

• Government continues to 
support decentralised and 
participatory community self-
development. 

Production and productivity 
of crops, livestock and 
natural resources by the 
poor and vulnerable 
households improved. 

• Ha of incremental crops grown. 
• Number of farmers adopting technology recommended by the service providers. 
• Number of farmers reporting production/yield increases. 
• Number of poor farmers reporting increased animals. 
• Number of households provided with long-term security of tenure of natural resources. 
• Ha of common property resources under improved management practices. 
• Shifting cultivation replaced with economically viable alternatives. 
• Opium production eradicated and replaced with economically viable alternatives. 

• RIMS assessments. 
• Mid-Term and Project 

Completion Reviews. 
• Participatory Impact 

Assessments. 
• Annual UNODC opium 

surveys. 
• Project supervision 

reports. 

• Proven and appropriate 
technology options and 
alternatives are available for 
extension. 

• Targeted households efficiently 
use market information and 
rural financial services. 

Improved access to 
sustainable rural financial 
services markets.  

• % of portfolio at risk. 
• % of operational self-sufficiency. 
• % of operating cost/loan portfolio. 
• % of households producing for the markets.  

• RIMS assessments. 
• Mid-Term and Project 

Completion Reviews. 
• Participatory Impact 

Assessments. 
• Project supervision 

reports. 

• Government reforms of the 
financial and banking sector 
continue as planned. 

• Government continues to 
deregulate and liberalise 
markets and prices. 

Capacity and accountability 
of key service providers 
improved and institutional 
and policy changes 
effectively achieved. 

• Capacity of key service providers improved in their service delivery to the targeted population, including 
introduction of a participatory and demand-driven work culture. 

• Effective and accountable systems and procedures functioning for decentralised planning, financing and 
implementation. 

• Piloting and disseminating innovative approaches to poverty reduction and rural development for possible 
replication by Government and/or other development partners. 

• Number of projects where new/changed pro-poor legislation or regulations are enforced at the local and 
national levels. 

• Country Portfolio Reviews. 
• RIMS assessments. 
• Mid-Term and Project 

Completion Reviews. 
• Participatory Impact 

Assessments. 
• Project supervision 

reports. 

• Government receptive to 
institutional and policy changes. 

• Government decentralization 
policy continues.  

• Adequate capacity of IFAD to 
influence government in 
institutional and policy changes. 

• Continued cooperation and 
coordination with other 
development agencies. 
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Project completion evaluation 

For the Oudomxai Community Initiatives Support Project in the 

 Lao People’s Democratic Republic 

Agreement at completion point 

 

A. Introduction 

1. In 2010, a completion evaluation of the Oudomxai Community Initiatives Support 
Project (OCISP) was conducted in the Lao People’s Democratic Republic. The main 
objectives were: (i) to assess the performance and impact of the project; and (ii) to 
generate findings and recommendations useful for ongoing and future agriculture and 
rural development projects and programmes in the Lao People’s Democratic Republic. 

2. The main Evaluation Mission was conducted in August-September 2010. A final 
learning workshop was organised in December 2010, to take stock of the evaluation 
findings and prepare the Agreement at Completion Point (ACP). This ACP, which has been 
facilitated by IFAD’s Office of Evaluation, sets out understandings between IFAD (Asia 
and the Pacific Division) and the Government of the Lao People’s Democratic Republic 
(Ministry of Planning and Investment) of the evaluation findings and recommendations, 
and their proposals to implement them. The recommendations agreed upon will be 
tracked through the President’s Report on the Implementation Status of Evaluation 
Recommendations and Management Actions.   

3. A new COSOP is currently being developed (January 2011) between IFAD and the 
Government of the Lao People’s Democratic Republic and this will be followed by the 
formulation of a new project. It is foreseen that IFAD future programmes will continue to 
invest in the Northern and Southern provinces. This will allow IFAD to build on lessons 
learned and scale-up successes in order to ensure impact and sustainability.   

B.  Main evaluation findings 

4. The project was managed well but implementation was uneven because of 
problems with the agricultural and natural resource management (ANRM) component and 
delays with the rural financial services component. Rural infrastructure development was 
the most successful component, meeting or surpassing all its output targets. The 
institutional development activities in the community development and institutional 
strengthening components were also successful. Village participatory planning was 
established and fed into district planning and budgeting for service delivery. Good project 
management and coordination was achieved, with a significant increase in the capacity of 
project implementers. Overall, OCISP was implemented within the planned period, with 
high levels of disbursement. 

5. As a broad based rural development project, OCISP was successful. Through the 
investment in rural infrastructure, it brought the target population in remote villages 
closer to markets and services and gave them much greater access to safe water, with 
undoubted health benefits. The construction of school dormitories increased enrolment 
rates in primary and secondary schools. The village savings and credit schemes (VSCSs) 
mobilised village savings and provided funds for small agricultural and trading 
enterprises. Villagers’ wellbeing was also improved through health, nutrition and adult 
literacy programmes, village communications and cultural villages. The process of 
participatory village planning was strengthened, so that villagers were more able to 
agree their priorities and be more confident in negotiating them with district government 
service provides. Women’s wellbeing and access to decision-making processes improved. 

6. OCISP was also successful in building the capacity of the government agencies to 
fulfil their mandates and roles within the framework of the Lao Government’s 
decentralization policy. Training, technical assistance and guidance from supervision 
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missions played an important part in this process, but capacity was also built through 
learning by doing. Although initially there were difficulties in establishing the right 
processes and procedures, they were overcome and project staff became more confident 
in their abilities to do the work. OCISP acquired a reputation for successful 
implementation among government and donors. 

7. However, the main purpose of the project was to improve the livelihoods of the 
villagers by developing improved and sustainable agricultural development and natural 
resource management in areas where shifting cultivation and opium production had been 
reduced. In this respect, the project was much less successful. The main economic 
alternative, which was widespread in the province, not just in the target villages, was 
maize cultivation. The main driver of this development was the private sector, although 
the project did contribute by providing seed and extension advice, roads infrastructure 
and savings and credit schemes. The project’s other contribution was the expansion of 
lowland rice production through the construction of irrigation schemes and paddy rice 
expansion; but this could only benefit a small proportion of the target population because 
of the limited availability of valley bottom land. Apart from a few other small initiatives in 
the growing of fruit, vegetables and NTFPs, and even fewer activities with livestock and 
fish farming, no significant alternatives were developed for the upland areas, where other 
alternatives than maize were needed. Very little activity was undertaken with respect to 
natural resource management.  

C.  Agreement at completion point 

8. All of the evaluation report’s recommendations are deemed acceptable and feasible 
by the Government of the Lao People’s Democratic Republic and IFAD, and will be 
implemented in the future. The paragraphs below provide some details on the nature and 
on the implementation arrangements, including assigned responsibilities and timeframes 
as applicable for the main recommendations and derived sub-recommendations.  

(i) Consolidate successful interventions in existing project villages. Consolidating 
project interventions in order to improve sustainability should include: (a) improving the 
capacity of villagers to manage their own VSCSs while continuing to strengthen and 
supervise the recently established district and provincial microfinance institutions; (b) 
strengthening the Agricultural Technical Service Centres; and (c) monitoring the 
maintenance of rural infrastructure, linking it to district services for major repairs and 
finding ways to increase the commitment of resources from government departments at 
all levels. 

• Partners involved, but not restricted to, implementing the recommendation: 
Ministry of Planning and Investment, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of 
Public Works and Transport, WFP and IFAD. 

• Follow up: This effort will be primarily Government led and will include the 
establishment of a road maintenance fund. The Government will need to identify other 
activities to respond to the remaining sub-recommendations in the coming months. WFP 
will support the government in responding to sub-recommendations (a) and (c) through 
the Cash for Work and Food for Work programme. IFAD will support the Government as 
appropriate. 

• Timeframe: starting from 2011. 

(ii) Focus on improving ANRM through explicit focus on the uplands, addressing 
deficiencies of the agricultural extension system, including a broader range of 
partnerships and identifying relevant implementation modalities. The main consideration 
for any future project in Oudomxay must be to address issues related to ANRM. 
Ultimately, any improvement in the livelihoods of villagers will depend on the 
development of sustainable economic alternatives. There are physical limits to the 
development of lowland rice production, land-use-planning policies have limited the 
amount of land available for upland agricultural production, and maize cultivation is not 
sustainable in the long run without measures to offset declining soil fertility. Any future 
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ANRM strategy should focus more explicitly on the uplands and include: (a) agricultural 
intensification; (b) agricultural diversification; (c) increasing livestock productivity 
through forage planting; (d) improved harvesting of NTFPs; (e) a value chain approach 
that will strengthen the links between farmers, transporters and traders; and (f) 
participatory land and forest management and awareness raising on villagers’ rights to 
use and manage natural resources. 

(iii) Any new project that focused primarily on ANRM would have to address the 
deficiencies of the agricultural extension system, not only increasing resources and 
capacity building but also improving institutional management and commitment. The 
extension system also needs to be much more focused on innovation. Extension officers 
and researchers need to work together to identify problems and find solutions for upland 
agriculture and natural resource management. The new ANRM component should include 
a broader range of partnerships, including private sector operators, research institutions, 
the National Agricultural and Forestry Extension Service and training establishments. 
Government departments that have an interest in the sector could also be involved, such 
as the National Land Management Authority and the Ministry of Industry and Commerce. 
The primary responsibility for project management, coordination and decision-making 
should continue to be located in the provincial and district planning offices, with oversight 
from the local Steering Committees, but a mechanism for accessing advice from relevant 
national line ministries should also be established.  

• Partners involved, but not restricted to, implementing the recommendation: 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Planning and Investment, Ministry of 
Industry and Commerce, National Land Management Authority, IFAD, WFP.  

• Follow up: Recommendations will be addressed by the new COSOP and the 
programme covering Oudomxay and Sayabouly. 

• Timeframe: 2011-2015. 

(iv) Incorporate more remote ethnic villages. Any new project should focus explicitly on 
the more remote ethnic villages; however, the range of activities should be considered 
carefully. OCISP already found that it was difficult to work in these villages; transport 
was time consuming and there were few staff with knowledge of ethnic languages. Any 
future project should combine quick wins through the provision of rural infrastructure 
with longer term development of agriculture and natural resource management. The 
community development approach should be more narrowly focused on these two areas, 
building local participatory capacities to interface with project implementers. The broad 
based Community Development approach with a proliferation of implementers and 
activities might not be cost effective in the more remote areas. 

• Partners involved, but not restricted to, implementing the recommendation: 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Industry and Commerce, National Land 
Management Authority, WFP and IFAD 

• Follow up: Recommendations will be addressed by the new COSOP and the 
programme covering Oudomxay and Sayabouly. 

• Timeframe: 2011-2015. 

(v) Build knowledge management for wider scaling up. OCISP provided a good source 
of lessons learned that could be useful for other projects, government policy-makers and 
donors. However, little time or resources have been available to take advantage of this. A 
future project should systematically build in a fully resourced knowledge management 
component, which analyses the lessons from OCISP and future project experiences, 
produces knowledge products, and organises dissemination activities with links to other 
projects, researchers, policy makers and beneficiaries.   

• Partners involved in implementing the recommendation: IFAD, Ministry of Planning 
and Investment and other related Ministries. 
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Follow up: Recommendations will be addressed by the new COSOP and the programme 
covering Oudomxay and Sayabouly. In addition, use of the Information and Knowledge 
Management Unit (IKMU) within the Department of International Cooperation, MPI (the 
Grant Support already available through IFAD to MPI), will be used for this purpose. 

• Timeframe: 2011-2015. 

 

Signed by: 

 

Mr Somchith Inthamith 

Director General, Department of International Cooperation 

Ministry of Planning and Investment 

Lao People’s Democratic Republic 

 

_________________________________________ Date:___________________ 

 

Mr Thomas Elhaut 

Director, Asia and the Pacific Region 

Programme Management Department 

International Fund for Agricultural Development 

 

_________________________________________ Date:___________________ 
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Indicative project pipeline during COSOP period 

1. SOUM SON SEUN JAI PROGRAMME (COMMUNITY-BASED FOOD SECURITY AND 
ECONOMIC OPPORTUNITIES PROGRAMME)  

A. Possible geographic area of intervention and target groups 

1. Four districts in Sayabouly and five in Oudomxay make up the programme area and 
all are among the country’s 72 poor districts (out of a total of 143). Eight (excluding the 
newly created Saysathan) have received IFAD support through the recently closed 
Oudomxai Community Initiatives Support Project (OCISP) and the ongoing Rural 
Livelihoods Improvement Programme (RLIP) in Attapeu and Sayabouri. 

2. The target group (approximately 17,000 households) consists of two sub-groups: 
(i) highly vulnerable food-insecure households (> 4 months’ rice deficit p.a.) with limited 
capacity to enter into the market; and (ii) poor households that are moderately food-
secure but have a greater potential to enter into the market. The majority of the target 
group is made up of Khmu, Hmong and Phrai ethnic groups. Women and female heads of 
household are an important target sub-group because of their role in agricultural 
production and responsibility for household nutrition, but they often lack access to 
labour, extension services and market opportunities. 

3. The following modes of targeting are envisaged: (i) geographical targeting based on 
poverty ratios; (ii) self-targeting based on programme activities that interest only poor 
households and (iii) targeting geographically organized farmers organizations with 
production and market linkage potential. 

B. Justification and rationale  

4. The programme design is centred-around an integrated and community-based 
approach to tackling key production and market constraints.  

5. Current farming practices are often characterized by unsustainable short rotation 
shifting cultivation resulting in increasingly low soil fertility, limited dry season cropping, 
slow maturing livestock husbandry practices and overexploitation of non-timber forest 
products (NTFPs). For example, foraging from the surrounding forests and access to 
productive fishing streams continues to be a critical factor in ensuring food security (field 
observations suggests that 36-49% of nutritional intake among poor rural households are 
sourced from nearby forests and rivers). Furthermore, given the absence of irrigation 
systems, during the dry season  integrating forest-based farming systems play a critical 
role for farmers in planning their farming activities on available lands. Planting taro in 
nearby forests is being used as a strategy by the poor to hedge against crop failure, 
particularly to replace rice should the rice crop fail entirely, as it did this year due to 
drought. 

6. This situation is compounded by the absence of value added processing, partly 
driven by the lack of access to markets and market opportunities. Production and 
marketing is highly individualized and lacks organization which continues to undermine 
the farmer’s ability to reduce production cost and negotiate better prices with buyers.  

7. Given these conditions, a substantial number of households in the target districts 
have yet to graduate permanently from poverty, and only a third of rural households are 
fully food-secure (with 12 months’ rice availability).  

8. In this context, addressing current challenges facing poor households will require 
focus on improving agricultural systems. That was one of the key lessons from previous 
IFAD projects; this was also strongly highlighted in the recent evaluation of the OCISP 
project. 
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C. Key Project Objectives 

9. The goal is to contribute to the reduction of extreme poverty and hunger (MDG 1) 
in the Lao People’s Democratic Republic. The development objective is to create 
opportunities and generate momentum towards securing sustainable access to food and 
wealth creation for the rural poor in the target villages. The programme design supports 
the three strategic objectives of the future COSOP for 2011-2015. 

D. Ownership, Harmonization and Alignment 

11. The programme design supports the National Growth and Poverty Eradication 
Strategy (NGPES), the MDG targets, the 7th National Socio-Economic Development Plan 
(NSEDP), and the Strategy for Agricultural Development 2011 to 2020.  

12. By focusing on improving rural livelihoods the programme will complement the 
investments being made by other development partners in the transport and social 
sectors (AsDB, China, KfW and WFP). The programme will be implemented through the 
existing government agencies’ structures.  

E. Components and activities 

13. The programme will have two components:  

(A) Integrated farming systems: (i) improving upland conservation and production 
systems (ii) livestock development; and (iii) water management 

(B) Links to markets: (i) village-access roads; and (ii) improving access to markets 

14. The integrated farming systems component will aim to improve and integrate 
farming systems through the formation of farmers’ organizations, the introduction of 
better intercropping and conservation practices, better animal husbandry and efficient 
water harvesting. Drinking water supply schemes will also be provided as a social entry 
point for the programme. 

15. The links to markets component will develop pilot approaches in each of the target 
provinces. 

16. In Sayabouly, demand from the Hongsa mining operations will be a catalyst. One 
possible way to meet increased credit requirements as a result of this growing demand 
will be by linking the lending activities of commercial banks with those of the existing 
village banks. This approach would be supported by on-farm technical support services 
delivered through farmers’ organizations to help reduce risks. In Sayabouly, the 
programme will also use the farmers’ organizations to expand commercial production and 
processing of NTFPs. 

17. In Oudomxay, the existing supply chain network for maize and other cash crops will 
be used for cross-border trade to market NTFPs and other products. It will be the catalyst 
for strengthening the supply chain networks and market linkages and for developing 
public/private partnerships to expand and improve private provision of on-farm technical 
support by traders/exporters to farmers’ organizations. 

18. The two above components are strictly interlinked. Both target sub-groups share a 
common livelihoods system based on cropping, raising livestock, gathering of forest 
products, and some limited wage labour. Many households move between these two sub-
groups on a regular basis, and many activities will be appropriate for both of them. Both 
sub-groups lack access to services to promote enhanced subsistence farming and/or 
marketing of cash crops and are at a disadvantage when contracting with traders. 

19. Agricultural value chains, natural resources management, and food security are 
intricately related issues in the Lao People’s Democratic Republic. In this context, an 
integrated and flexible approach to addressing location-specific challenges among the 
rural poor is essential for the development of this programme. Capacity building, 
knowledge management, community-based natural resource management, farmers’ 
organizations and gender mainstreaming will be integral parts of all activities. 
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F. Costs and financing 

20. IFAD will contribute with a DSF grant of US$ 13.9 million available under the PBAS. 
IFAD will seek partnerships for programme financing with other development partners, 
including GIZ, the Government of Luxembourg and WFP, who collaborated with IFAD in 
Sayabouly and Oudomxay. 

G. Organization and management 

21. The programme implementation will be aligned to government procedures for 
decentralized development with the provincial and district agencies responsible for 
planning and delivering programme services to the target villages. Implementation will 
use private as well as public sector service providers and involve public/private 
partnerships. A major strategy will be to form and strengthen farmers’ organizations as 
focal points for village resource planning, community-based action, farmer-to-farmer 
dissemination, as well as processing, value addition and marketing activities. A piloting 
approach will be followed during the implementation of the programme. For example: 
trials on upland agroforestry and farming systems, with appropriate participatory 
planning and capacity building will be piloted in a set of villages during the first year, and 
then possibly scaled-up in subsequent years.   

22. The proposed methodology would incorporate a public/private partnership approach 
where product demand is first identified in partnership with traders/exporters. Based on 
the identified market potential, the trader/exporter would facilitate the provisioning of 
technical support services based on the National Agriculture and Forestry Research 
Institute’s experience combined with a community-based development plan for 
commercialized production. 

23. At national level, MAF will be responsible for backstopping the provinces and overall 
programme coordination. It is anticipated that the proposed program will take advantage 
of an already existing administrative structure at the national level, which will be 
supported by three additional staff. No programme management unit will be required at 
provincial and district levels, the programme will be implemented through existing 
provincial and district government structures. IFAD will be responsible for programme 
direct supervision. 

H. Monitoring and Evaluation indicators 

The programme will build on, and align to the Government M&E system and it will include 
RIMS indicators to respond to IFAD’s requirements. The programme baseline (RIMS+) 
will be prepared before the programme start-up. Reporting will be required every six 
months.  

I. Risks 

Major risk factors to successful implementation are related to the low capacity of 
government agencies, the lack of local service providers and the coordination with 
partners. These risks will be addressed by strengthening in-country implementation 
support systems through trainings, regional exchanges and visits, and by providing 
technical assistance in partnerships with GIZ, the Government of Luxembourg, WFP and 
other development partners. A comprehensive assistance plan to support government 
agencies in the implementation will be prepared. To ensure successful implementation, a 
cascade training approach will be followed and support will be provided through regional 
NGOs, public/private partnerships and service providers.  

J. Timing 

24. The initial programme design will take place in the first quarter of 2011 and the 
design completion mission is scheduled for the second quarter of 2011. The programme 
is expected to be presented at the December 2011 Executive Board. Implementation 
should start early in 2012 in support of the 7th NSEDP (2011-2015).  
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2. SOUTHERN LAOS FOOD SECURITY AND MARKET LINKAGES PROGRAMME  

A. Possible geographic area of intervention and target groups 

1. The Lao People’s Democratic Republic’s Southern upland districts bordering Vietnam 
and Cambodia continue to experience the highest levels of poverty. Livelihoods for these 
predominantly ethnic villages are further hampered by acidic soils, poor roads, and 
increasing land and resource concessions for FDI (hydro-power, minerals (bauxite) and 
agricultural plantations). Furthermore, unsustainable and often illegal cross-border 
resource exploitation, particularly for timber, is a constant issue. In this area Unexploded 
Ordnances (UXO) are a serious threat and limit the use of land for agriculture. Poverty 
analysis undertaken for IFAD COSOP 2011-2015 shows that Attapeu and Sekong are 
among the poorest provinces of the south, with the districts of Kaleum and Dakcheung in 
Sekong, and Sanxay and Phouvong in Attapeu, ranked among the country’s priority 47 
poor districts. Sekong’s poverty rate of 47 % (rural: 53%; urban: 29 %) is significantly 
higher than the national average. 

2. These four districts will be the focus for this new programme, scheduled to start in 
2014. Based on future PBAS, opportunity may exist to expand the programme to include 
additional eastern border districts within other Southern provinces. The target group 
within the core four districts consists of two sub-groups: (i) highly vulnerable food-
insecure households (> 4 months’ rice deficit p.a.), with limited capacity to enter into the 
market; and (ii) poor households that are moderately food-secure, and have a greater 
potential to enter into the market. 

3. In these districts only a small fraction of the population are ethnic Lao speakers 
(3% in Sekong). The vast majority come from one of at least 14 distinct ethnic minority 
groups, in particular the Brao, Ye, Katu, Trieng, Harak, Katang, Laven, and Sou. Within 
these communities, women and female heads of household are an important focus, 
particularly because of the role they play in agricultural production and their 
responsibility for household nutrition, while at the same time too often lacking access to 
labour, extension services and market opportunities. 

4. The following modes of targeting are envisaged: (i) geographical targeting based on 
poverty ratios to identify poor villages and village clusters; (ii) participatory community-
based targeting to direct programme activities that specifically focus on poor households; 
and (iii) targeting farmers organizations to enhance advocacy, the efficiency of 
information delivery, productivity improvement, group product consolidation, and market 
linkages. 

B. Justification and rationale 

5. Elevated areas in Attapeu and Sekong offer significant long term productive 
potential for the Lao People’s Democratic Republic. Although these areas have a low 
population density, their proximity to export markets in Vietnam, along with their 
elevation, provide important production opportunities.  Already coffee growing is being 
widely promoted in the region, and the coffee industry is developing significant 
independent capacity for consolidation, processing and niche marketing. Other cool 
season crops (e.g. asparagus, brassicas and leafy vegetables) also show promise. 
Interest has also been increasing in expanded cassava production, as well as livestock 
production. 

6. However, the current farming practices are largely based on shifting cultivation. In 
some areas this remains sustainable due to longer rotations and limited pressure on 
forest land. However, once subject to more intensive cultivation, or shorter rotation 
periods, these friable, well drained soils become rapidly acidic. In which case, without 
corrective inputs or ameliorants, productivity rapidly declines. 

7. Current climate change projections also conjecture an increased risk of rainfall 
variability (droughts and flooding rains). In 2009, typhoon Ketsana was a significant 
shock to target households within IFAD’s ongoing RLIP project in Attapeu. Assets were 
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lost, and short and medium term food insecurity increased. As climate variability 
increases, farming households will need to focus on developing more resilient farming 
systems and appropriate safety nets. 

8. IFAD can play a significant role in helping reduce such inequitable development, by 
enhancing the access of poor farmers to sufficient resources to sustainably meet their 
family food security and income needs. This requires more careful land-use planning at 
the village level, clear tenure for farming households, and improved support (and 
advocacy for) communities to negotiate more favourable partnerships with foreign direct 
investors.  Increased regulatory capacity of provincial and national government will be 
needed, as well as both improved and more transparent public/private-sector 
partnerships. 

9. In tandem with these opportunities, poor farmers will require their traditional 
farming systems to be enhanced. The integration of crop and animal systems also needs 
improvement, as does cross seasonal productivity. Sustainable harvesting regimes for 
NTFPs will likewise need development.  Consistent productivity and quality 
improvements, along with enhanced value adding to crop, animal and non-timber forest 
products, will allow farmers to enter the market more consistently, and achieve more 
meaningful cash returns throughout the year. 

C. Key Project Objectives 

10. The goal is to contribute to the reduction of extreme poverty and hunger (MDG 1) 
in the Lao People’s Democratic Republic. The development objective is to enhance the 
market opportunities, productivity and resilience of mid and upland farming systems in 
Southern the Lao People’s Democratic Republic. 

11. The programme supports the three strategic objectives of IFAD’s proposed COSOP 
for 2011-2015. 

D. Ownership, Harmonization and Alignment 

12. The programme supports the National Growth and Poverty Eradication Strategy 
(NGPES), and the MDG targets.  It is aligned with the 7th National Socio-Economic 
Development Plan (NSEDP 2011-2015), as well as MAF’s Strategy for Agricultural 
Development 2011 to 2020. In compliance with the Paris and Vientiane declarations, the 
programme will be implemented through the existing government structures. 

13. By focusing on improving rural livelihoods, the programme will complement the 
investments being made by other development partners, including current co-financing 
with AsDB, ongoing work by GIZ and WFP. Other complementarities that could be 
explored include: WB (Poverty Fund, Food Security, and Sustainable Forestry initiatives), 
AsDB funded Biodiversity Corridors Initiative, and NGOs, such as Health Unlimited, World 
Wildlife Fund and others. 

E. Components and activities 

14. It is envisaged that the programme’s design will commence in late 2012/beginning 
2013.  As such, it will be influenced by developments over the next two years, as well as 
by the lessons and successes of the two IFAD ongoing projects in the South. Component 
areas are therefore indicative at this time, but could include: (a) Improved integrated 
farming systems; (b) Improved market linkages. 

F. Costs and financing 

15. IFAD will use its PBAS allocation for 2013-2015. However, IFAD might also seek 
partnerships for programme co-financing. 

G. Organization and management 

16. The programme implementation will be aligned with government procedures for 
decentralized development. The planning and delivering of programme services to the 
target villages will therefore involve the provincial and district agencies. However, 
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implementation will also use private as well as public sector service providers, and 
involve public/private partnerships. 

17. The programme will be managed and implemented through the existing provincial 
and district agricultural offices. At a national level, MAF will coordinate reporting, and 
monitoring and evaluation. Also, MPI and DPI will play a role in ensuring that project 
activities are aligned with national, provincial and district SEDPs, as well as with other 
development programs.  

H. Monitoring and Evaluation indicators 

18. The programme will build on, and align to, the Government M&E system. It will also 
include RIMS indicators in accordance with IFAD’s requirements.  The programme 
baseline (RIMS+) will be prepared before programme start-up. Reporting will be required 
every six months. 

I. Risks 

19. Major risk factors to successful implementation are related to the low capacity of 
government agencies, the lack of local service providers, the potential failure of 
coordination with partners, and the increasing risks associated with the region’s climate 
vulnerability. These risks will be addressed by strengthening in-country implementation 
support systems through trainings, regional exchanges and visits, and by providing 
technical assistance in partnerships with other development donors. A comprehensive 
assistance plan to government agencies in their support of implementation will be 
prepared. To ensure successful implementation, a cascade training approach will be 
followed, and support will also be provided through regional NGOs, public/private 
partnerships and service providers. 

J. Timing 

20. The programme is scheduled for design in late 2012/early 2013; the design 
completion mission is scheduled for the second quarter of 2013; the programme is 
expected to be presented at the December 2013 Executive Board. Implementation should 
commence in 2014. 
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Key file 1: Rural poverty and agriculture-/rural-sector issues 

Priority Areas Affected Group Major Issues Actions Needed 

Food security 

Rural households particularly the 
poor, women-led households, ethnic 
groups that experience frequent 
hunger seasons 

• Food insecurity and hunger seasons  
• Poor nutrition structure 
• Severe malnutrition of children under five  

• Partnership with agencies directly assisting nutrition and basic asset 
building 

• Diversified agricultural production 
• Fair access to and sustainable use of NTFP 

Sustainable 
agriculture 

Rural households particularly the 
poor, women-led households, ethnic 
groups living in resettled lowland and 
upland areas 

• Inconsistent marketing of food crops and livestock 
• Lack of diversification 
• Excessive use of natural resources related to 

production 
• Absence of a sustainable community-based 

agricultural plan 
• Dry season with no or little production 
• Land constraints, fallows without cover crops 
• Competition from concessions 
• Lack of appropriate extension services to upland 

areas 

• Participatory Land Use Planning 
• Sustainable integrated farming system 
• Improved conservation practices in agriculture 
• Diversified on-farm and off-farm income generating activities 
• Capacity building  

Farmers’ 
organization 

Rural households particularly the 
poor, women-led households, ethnic 
groups that rely on traditional 
subsistence farming techniques 

• Lack of mutual trust in merged villages making 
formation of producer groups more difficult 

• Individualized farming and marketing practices  
• Smallholder production with non-standardized quality 

and low volume 
• Poor access to market information and know-how 

• Promoting farmers’ associations and cooperatives leading to organized 
farming and marketing 

• Build service capacities in contract farming and cooperative marketing 
among farmers’ associations 

• Including the economically active poor in farmers’ associations 
• Link farmers’ associations to production sector specialization 

Natural resource 
management 

Rural households particularly the 
poor, women-headed households, 
and ethnic groups that rely on forest 
resources and traditional subsistence 
farming 

• Increasing clearing of forest and land for commercial 
development 

• Over-exploitation practices of local communities in 
open access areas 

• Increasing agriculture exploitation by concessions 
• Unprotected biodiversity 

• Adaptive farming system 
• Fair access to and sustainable use of NTFP 
• Participatory Land Use Planning 
• NRM-driven processes and techniques 

Extension support 

Rural households, particularly those 
who intend to produce beyond the 
subsistence level 
Extension workers, especially those 
who intervene at district and village 
levels 

• Site appropriate service support lacking 
• Technical services for uplands lacking 
• Intermittent support mechanism at village level 
• Professionals and technicians are not trained 
• Poor service mobility vs. wide and remote area of 

coverage 
• Lack of incentive system for consistent support at 

village level 
• Absence of coherence between overall community 

development objectives and available extension 
support 

• Demand-driven extension service 
• Expand private sector provisioning of technical services  
• Piloting effective extension support model at grassroots level 
• Replicate and scale up success stories 
• Technical training for extension staffs in skill and knowledge 

specialization and diversification 
• Piloting incentive system for village-level support 
• Integrate project support into the extension institutional network 

Enabling 
environment for 
livelihoods 

Rural households particularly the 
poor, women-led households, ethnic 
groups that experience frequent 
hunger seasons 

• Primary subsistence needs yet to be met 
• Difficult access to health and medical care 
• Primitive sanitation and hygiene conditions 
• High illiteracy rate 

• Security of tenure of sufficient land for food security 
• Low-cost traditional irrigation and water harvesting systems 
• Partnership with agencies investing in improving conditions of health, 

education, sanitation and hygiene 
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Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) 

Organization Strengths Weaknesses Opportunities / Threats Remarks 
Enablers     

Ministry of Planning and 
Investment 

• Coordination functions with 
other line agencies 

• Strong relationships with 
provincial leadership and 
Governor’s offices 

• Good relationships with 
donors 

• Experience with project 
cycle management 

• Limited technical capacity 
at all levels  

• No service delivery 
functions 

• Limited financial 
management and 
planning at provincial 
level and below 

 
• Responsible for coordinating NSEDP 

process 
• Statistical and research capacities 

National Land Management 
Authority 

• Mandate for land titling 
including communal lands of 
ethnic groups 

• Representation in all 
districts 

• New agency with 
overlapping functions with 
MAF 

 

• Opportunity to partner with NLMA 
and Land and Natural Resources 
Research and Information Centre for 
appropriate land titling for upland 
areas  

• Staff at LNRRIC have updated skills, 
academic competence and close 
relations to proponents of debates in 
the National Assembly on land rights 

• New authority with mandate for land 
titling 

Water Resources and 
Environment Agency (WREA) 

• Strategic central location  
• Scope of mandate promotes 

integrated approach & 
mainstreaming climate and 
biodiversity 

• Lacks skilled staff at 
province and district level 

• Watershed management 
function largely unstaffed 

• Current external capacity 
development support to WREA 
leading to rapid improvement and 
can be further leveraged 

• Important partner for key CC and 
watershed management areas 

• Will play a key role in REDD oversight 

Service Providers     

Ministry of Agriculture and 
Forestry (MAF) 

• Qualified staff 
• Representation at all 

administrative levels 
• Good relationships with 

donors 
• Experience with project 

cycle management 

• Limited financial 
management and 
planning at provincial 
level and below 

• Opportunity to empower MAF as key 
partner in agriculture to take on its 
mandated role 

 

• Regulatory and service delivery mandate 
• Ministry home to key service provider 
• Prepares strategies in response to Party 

Congress recommendations 

MAF 
National Agriculture and 
Forestry Extension Services 
(NAFES) 

• All PAFO and DAFO have 
extension mandates (PAFES 
and DAFES)  

• Mandate for technology 
extension 

• Well qualified staff at 
National and Provincial 
levels 

• Limited capacities in local 
languages 

• Limited outreach to 
women 

• Limited collaboration with 
private sector 

• Limited expertise in 
integrated farming 
systems 

• LEAP project is executed from 
NAFES. 

• Opportunity to train village extension 
agents 

• Opportunities for greater and more 
transparent private sector linkages 

• Recently established national extension 
system with kumban level 
representation which primarily are 
DAFES staff that periodically meet with 
farmers at kumban level 

MAF 
National Agriculture and 
Forestry Research Institute, 
and Northern Agriculture and 
Forestry Research Centre 

• Trained staff 
• Sound experience in 

agricultural research and 
extension 

• Limited number of staff 
and great demand for 
services 

• Weak representation at 
provincial and district 

• Opportunity to serve as research and 
extension mentor through linkages 
with NAFReC and PAFOs 
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities / Threats Remarks 
(NAFRI / NAFReC) levels 

• Limited experience scaling 
up innovations 

• Limited direct interaction 
with farmers except in 
targeted research 

MAF - Northern Agriculture and 
Forestry College 
(NAFC) 

• Higher Diploma Programme 
in Upland Agriculture started 
in 2010 

• Strong support from SDC 

• Students have limited 
financial support and 
must grow food, cook and 
clean besides course work 

• Link training to labour market 
• Livestock and Fishery divisions 
• Several students from ethnic 

minorities training to become 
extension workers 

• Opportunities for supporting ethnic 
group, youth in target villages to 
become trained over three years in skills 
of importance for their home community 

Ministry of Industry and 
Commerce 

• Strong relationships with 
private industry 

• Qualified staff at National 
and Provincial levels 

• Experience in skills 
development 

• Unclear mandate re: 
trade regulation 

• Opportunity to streamline 
regulations 

• Threat of interference and collusion 
 

Ministry of Health • Qualified staff 

• Mandate exclusive to 
potable water; causes 
fragmentation re: 
integrated water 
management 

• Opportunity to scale up past water 
innovation of IFAD and other donors. 

• Opportunity to add value on nutrition 
/ closing the food security loop 

• Good track record in the design and 
delivery of clean water and sanitation 
systems 

Transportation and Public 
Works 

• Qualified staff 
• Existing construction 

planning cycle 
• Good cooperation with other 

line Ministries 

• Limited community 
involvement 

• Limited O&M 
• Small budget at provincial 

and district level 

 
• Good partner for delivery of roads and 

other infrastructure 

 
 



 

 

2
0

ا
ف 
لمل

الرئيسي
 -3

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
1

 
 

 

Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential 

Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/Programme Coverage Status Complementarity/Synergy Potential 
Sustainable Forestry for Rural 
Development – AF (Additional Financing)  
• National policy formulation and 

development of Participatory 
Sustainable Forest Management models 
for Production Forest, timber revenue 
and benefit sharing arrangements with 
local communities, transparent timber 
sales procedures to maximize timber 
revenues, and timber products industry 
restructuring and Forest Inspection. 

Savannakhet, Saravan, Khammouane, 
Champasak (1st phase) and Sayabouly, 
Vientiane, Bolikhamxay, Attapeu and 
Sekong (2nd Phase till 2012) 

US$23.5m (WB US$10m 
2009-11 and Govt of 
Finland US$13.5m 2009-
12) 

Participatory sustainable forest management (PSFM); 
Forest and Land Use Planning within each demarcated 
village territory; Preparation of forest management 
plans at kumban level for villages located inside or on 
border of demarcated Production Forest Areas. No 
overlap with IFAD project areas in Sayabouly but in 
Attapeu’s Sanxay and Sanmaxay districts. 

Lao Environmental and Social Project 
• Management of land, forests and water 

Low land and upland areas US$7m. Closing on June 
2013 

Forest management Initiatives related to community 
and Biodiversity Investments 

Lao Upland Food Security Improvement 
Project 
• Agricultural productivity improvement 

Upland. Sekong, Saravane and Attapeu 

US$14.6m. Closing in Dec. 
2014 in cooperation with 
the  Poverty Reduction 
Fund 

• Improved Farm Systems for Food Security  
• Farm access roads 
• Linkage with markets 
• Irrigation 

Forest Carbon Partnership Facility, 
Readiness 
• Preparation Proposal (R-PP)  2012 

readiness implementation 
• The Lao People’s Democratic Republic 

selected among the few countries 
eligible for FCPF 

National level 

R-PP endorsed in 
Washington DC November 
2010 => access to 
Readiness Fund 

A number of activities and pilots to be carried out in the 
Readiness Phase will require changes to legislation on 
benefit sharing, and, possible PES modalities, 
afforestation plans and forest conservation plans with 
communities 

Forest Investment Program (FIP) 2012 
• The Lao People’s Democratic Republic 

selected among few countries globally 
to benefit from FIP  

• WB with AsDB and others 
• Scoping mission January 2011.   

National 
FIP US$20-30m out of CIF 
for the Lao People’s 
Democratic Republic 

FIP includes a Dedicated Grant Mechanism for 
Indigenous Peoples. SE Asia workshop for IP held in 
Vientiane end Jan 2011 to discuss implementation 
arrangements under FIP 

World Bank 

Poverty Reduction Fund (with SDC and 
AusAID) 
• Participatory village and kumban 

planning 
• Social and productive infrastructure 

Huaphanh, Sekong, Attapeu, 
Champasak, Saravan, Luangnamtha, 
Xienghuang 

US$20m for 2009 – 2011. 
New phase being designed 

• Includes responsive funding for local initiatives 
• New programming in Attapeu and continued in 

Sekong. Room for partnering on livelihoods and 
productive infrastructure 

The Northern Rural Infrastructure 
Development Sector Project 
• Irrigation systems and rural access 

roads together with associated 
initiatives to enhance agricultural 
productivity. 

Northern provinces of Bokeo, Luang 
Namtha, Oudomxay and Phongsaly, with 
a combined population of 760,000 
people 

A grant of US$23m 
approved in Nov. 2010. 
Expected project duration: 
2011 – 2017 

• Agricultural infrastructures 
• Contract farming 
• Commercialization for rural smallholders 
• Integrated water resource management 
• Eco-environment protection  
• Support to indigenous people 

AsDB-IFAD Sustainable Natural Resources 
Management and Agricultural Productivity 
Enhancement Project 

Five provinces of Champassak, Saravan, 
Savannakhet, Sekong and Attapeu 
2009-2015 

IFAD grant US$15m 
AsDB US$20m 

NRM land use plans at provincial level. Screening sub-
projects prepared by local bodies for project 
implementation, roads, irrigation 

AsDB 

AsDB-IFAD Northern Region Sustainable 
Livelihoods through Livestock 
Development Project 

Five provinces of Bokeo, Luang Namtha, 
Luang Prabang, Xieng Khouang and 
Houaphan. (2007-2014) 

IFAD grant US$3m 
AsDB US$10m 
SDC US$3.5 m 

The specific objective of the project is to enhance 
village livestock systems through improved livestock 
productivity and profitability under integrated upland 
farming systems. 
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 Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/Programme Coverage Status Complementarity/Synergy Potential 

AsDB and Nordic Fund: 
Capacity Enhancement for Coping with 
Climate Change 

 
Recently initiated. 
Workshop on work plan 
held end Jan 11. 

National and provincial level capacity development 
(agriculture, forestry, water resources, energy). Policy 
review, institutional strengthening. 
Will have pilot project by end-2011 

Poverty Alleviation in Remote Upland 
Areas, II 

2008-2012 (-14) in Saysathan district of 
Sayabouly implemented by Care and 
District Agriculture and Forestry Office 

US$1.4m and US$300.000 
Care co-funding 

Coincides with new IFAD project covering Saysathan 
district. Care implements components on livestock 
mobile clinic, tea growing, water supply and roads 

The Agro Biodiversity Initiative Project  
(TABI) 

2009-11 (MAF, NLMA, WREA,) 
Alignment to National Agro-biodiversity 
Plan 

CHF 743.015 Works on Communal tenure with LNRRIC of NLMA 

Small Scale Agro Enterprise Development 
in Upland Project (SADU) and Laos 

 On-going Supported by CIAT and working through NAFRI, on 
market based approaches for food security 

Extension for Agriculture Project (LEAP), 
Laos    

LEAP through Helvetas 3rd phase with NAFES. Main 
project on extension in the Lao People’s Democratic 
Republic 

Agricultural Education Reform   Support to NARC (college for agricultural extension in 
Luang Prabang) 

Right link Lao (Right-Land, Information, 
Networking and Knowledge Lao)  

  Support for government and communities re forest and 
land laws and rights with VFI 

SDC 

Northern Regional Upland Sustainable 
Livelihoods through Livestock 
Development Project (NRSLLDP). with 
IFAD and AsDB 

  Joint SDC-IFAD-AsDB programme 

WFP 
• Food for Work 
• Food for Training 
• Purchase for Progress (P4P) 

 

On-going country 
programme and the Lao 
People’s Democratic 
Republic as piloting 
country for P4P 

• Food security and nutrition 
• Community infrastructures 
• Training 
• Agricultural market and support 

Rural Development in Mountainous Areas 
of the Lao People’s Democratic Republic 
(RDMA) confinanced with RLIP-IFAD 
• Technical assistance for local and 

regional NRM and economic 
development 

• Social development 
• Institutional development 

Attapeu, Sekong, Sayabouly  

Ends 2012, new project to 
include elements of RDMA 
and the Land Management 
and Registration Project 

• District and village participatory planning 
• Support to market access 
• Natural resource management  
• Participatory land use planning (PLUP) 
• Rural finance 

GIZ 

Land Management and Registration Project 
• 2008 and ongoing until 2012, then 

included in a new project as a Land 
Component from 2012 onwards 
covering land survey, LUP and land 
registration, private and communal land 

 
Works with NLMA on land 
registration 

Possible collaboration with IFAD project in Sayabouly 
2012 onwards with support to analytical work on 
communal agricultural (shifting cultivation) land  
registration as part of ongoing land registration 

Lux 
Development 

Bolikhamxay Livelihood Improvement and 
Governance Project 
• Works through MPI 

2010-2014 €6.6m 

Agricultural and forestry extension, land ownership 
certification, and market promotion, rural infrastructure 
comprising schools, dormitories, village meeting halls, 
market centres, feeder roads and irrigation facilities 
through block-grant mechanism to the respective 
districts. The third major intervention is micro-finance 
and village development grants. 
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 Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/Programme Coverage Status Complementarity/Synergy Potential 

Technical assistance  to Agro-ecology 
sector (PROSA) 
• Agriculture of conservation 
• Partnership building 
• Technical training 

Northern highland €1m, ongoing 

• Farmers’ associations 
• Value chain capacity building 
• Land titling 
• Marketing 
• Provincial governance 

Agence 
Française de 
Développement 
(AFD) 

Northern Uplands Development Program 
• Agriculture, marketing, value chain and 

environmental conservation 
• With financing from EC, SDC, BMZ (via 

GIZ),  

Luang Prabang, Ponsali, Huaphanh €17.5m 

• Farmer’s association 
• Value chain capacity building 
• Environmental management 
• Extension capacity building 

IUCN 

Landscapes and Livelihoods Strategy 
• The Livelihoods and Landscapes (LLS) 

project supports IUCN Lao to work 
closely with the Government of Lao and 
local Lao communities to build 
knowledge and capacity in the 
management of natural resources. 

  

The IUCN the Lao People’s Democratic Republic Country 
Programme Agreement is supported by the Swedish 
International Development Agency (Sida). The Country 
Programme Agreement (CPA) allows the IUCN the Lao 
People’s Democratic Republic country office to foster 
relationships with key partners, develop programme 
areas and respond to emerging regional, national and 
local issues 

UNDP /GEF 
Improving the Resilience of the Agriculture 
Sector in the Lao People’s Democratic 
Republic to Climate Change Impacts 

2011-2014 
NAPA Follow-up project 
3 provinces and 5 districts 
Savannakhet Province: Outhumphone 
and Champhone districts 
Saravan Province: Kongsadon district 
Sayabouly Province: Phieng and Paklia 
districts 

Approved by GEF-Sec Dec 
2010 
US$4.45m from LDCF 

NAFRI to implement and work with extension services. 
Strengthen knowledge base on CC, build institutional 
capacity, & introduce adaptive technologies on the 
ground. 
Demonstration sites; piloting community-based 
adaptation measures, including crop diversification, 
drought- and flood-resilient crop options & farming 
methods, low-cost water conservation/irrigation 
technologies. Micro watershed work  

UNDP/GEF 

Mainstreaming Biodiversity in the Lao 
People’s Democratic Republic’s Agricultural 
and Land Management Policies, Plans and 
Programmes 

2011-2016 

US$2.265m GEF grant 
US$3m co-finance from 
SDC/TABI 
Projected start date: 
March 2011 

Will work closely with TABI 
Agro-biodiversity management to promote biodiversity, 
food security & quality of life. Will include farmers 
groups, farmer field schools, biodiversity-friendly 
farming including organic production, value chain 
research 

UNDP/UNEP Poverty Environment Initiative (PEI)  On-going 

Build the long term capacity of the government to 
integrate environmental concerns in national 
development plans, investment management processes 
and poverty reduction strategies 

UNDP/GEF/ 
AusAID 

Small Grants Programme /AusAID Mekong 
and Asia Pacific (MAP), Community-Based 
Adaptation 
(CBA) Programme  

August 2009 – June 2014 On-going 
improve the adaptive capacity of communities, thereby 
reducing their vulnerability to the adverse effects of 
climate change risks 

UNDP 
Capacity Development on Disaster Risk 
Management 

 On-going 
National Disaster Management Organization (NDMO). 
Enhance livelihoods of poor, vulnerable and food 
insecure populations through sustainable development 
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response 

Typology Poverty Levels And Causes Coping Actions Priority Issues Potential Response 

Moderately 
vulnerable 
35% - 40% 
(including women, 
youth and ethnic 
groups) 
 

• Moderately food-secure 
 
• Some involvement in value chains but 

share no premiums 
 
• Contract farming 2+3 model is common  
 
• Access to non-formal credit 
 
• Risk of falling into poverty if adverse 

events take place 
 
• Work for the better-off in the paddy fields 

• Meet family needs with regular 
off-farm and on-farm incomes 

 
• Access forest and river-based 

products to supplement daily 
food intake 

 
• Sell livestock 

• Increased application of improved and 
climate-resilient farming practices and 
techniques  

 
• Improved integration in value chains 
 
• Increased productivity and quality of 

farm produce 
 
• Access to credit 
 
• Improved access to markets, community 

infrastructures and support services 
 

 
• Increased application of 

improved farming practices and 
techniques  

 
• Income generating 

specialization and diversification 
 
• Inclusive farmers’ organizations 
 
• Sustainable NRM and adaptive 

farming model 
 
• Improved community 

infrastructures and facilities 
 
• Capacity building 
 
Security of tenure of communal 
land 

The poor or the 
most vulnerable 
(including women, 
youth and ethnic 
groups) 
50% - 60% 
 

• No land or little 
 
• Language barriers preventing access to 

information  
 
• Food-insecure  
 
• Low farm productivity 
 
• Limited access to market 
 
• Limited access to credit 
 
• High vulnerability to natural disasters and 

increasing climate variability 
 
• High expenditure on medicine and food 
 
• Poor nutrition balance 
 
• Low literacy level 

• Become labourers for FDI, 
rubber plantations etc. 

 
• Work for the better-off in the 

village 
 
• Sell livestock 
 
• Encroach on forest for new land 
 
• Collect NTFP for food security 
 
• High reliance on forest and river-

based products to supplement 
daily food intake 

 
• Depend on external assistance 

for survival 

• Secure food security and better nutrition 
balance   

 
• Access to sufficient land 
 
• Need tenure security of communal lands 

against FDIs and land appropriation 
 
• Access to extension services in own 

language 
 
• Increase productivity, diversification and 

quality of farm produce 
 
• Improved access to markets, community 

infrastructures and support services 
 
• Access to credit 

• Security of tenure of communal 
land 

 
• Soil fertility management of 

fallow lands 
 
• Improved and appropriate 

extension services, also in 
ethnic languages  

 
• Increased application of 

improved and climate resilient 
farming practices and 
techniques  

 
• Market linkages  
 
• Productive infrastructures 
 
• Capacity building 
 

 




