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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية الو بالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى المجتمع المحلي في سوم من أجل  الديمقراطية الشعبية

 .60  في الفقرةى النحو الوارد، علسون سون جاي

  
 

برنامج األمن  من أجل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى ا مقترح تقديمهمنحة

الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى المجتمع المحلي في سوم سون سون 

 جاي

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  ياق الفقرالتنمية القُطْرية والريفية وس - ألف

البلدان األقل نمواً بحلول ضمن  هاتصنيفالتخلص من على مصممة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  -1

مستويات عالية من الفقر وعلى الرغم من التقدم المحرز لتحقيق هذا الهدف، ما زالت . 2020عام 

ية من أصل تايلندي وليس من ، ال سيما بين المجموعات اإلثنسائدةوانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

 الوصول إلى يصعبد حيث وتعيش هذه المجموعات في مناطق جبلية نائية من البال. أصل الوي

 على هذهفرضت بعض المبادرات الحكومية مخاطر إضافية وقد . األسواق والخدمات األخرى

على ملكية األسر  صريق إصدار صكوك الملكية لألراضي برنامج فإنوعلى سبيل المثال، . المجتمعات

وهذا :  إلى ثالث سنوات كحد أقصىيضاويقلص فترات إراحة األر ،فقط من األراضي حيازاتثالث 

 نموذج بسببعاني حالياً من االستنزاف يي ذ الحالي، الالمرتفعاتغير مستدام في إطار نظم زراعة 

اً أيضاً على هذه المجتمعات سلبويؤثر االستثمار األجنبي المباشر . ل مثل الذرةولمحصا أحاديةالزراعة 

ال سيما بعد منح امتيازات األراضي للمستثمرين من أجل منشآت زراعية على األراضي التي تعد تقليدياً 

هذه المجتمعات الجبلية تعرض زيادة  إلىاآلثار المرتبطة بالتغير المناخي تؤدي وأخيراً، . أراضي قروية

  .  المحاصيلدوداتتراجع مرإلى المزيد من الخطر من خالل 

 إدخال )1(: األقلعلى الفرص المحتملة لتحسين الظروف المعيشية لألسر الفقيرة في أربع فئات  تكمن -2

 تنمية أدوات دعم اتخاذ القرار إلدارة )2(موسم الجاف في الحافظة الحالية لألنشطة اإلنتاجية؛ المحاصيل 

 تدجين )3(على االستجابة للمعلومات المناخية؛ النظم الزراعية بفعالية أكبر وزيادة قدرة المزارعين 

الحيوانات بيع  زيادة العوائد من )4(غير الخشبية؛ الحرجية المستدام وحصاد المنتجات اإلنتاج وتوسيع 
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بد من إنشاء  وفي الوقت نفسه، ال.  اإلنجابي وممارسات تربية الحيواناتائهأدااستناداً إلى تحسين 

 لكي تأخذ الدور الريادي في قضايا مثل إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية منظمات المزارعين وتقويتها

 القيمة؛ فهي تمكن إلضافةوتوفر منظمات المزارعين الفرص .  إلى األسواقوتحسين وصول المزارعين

القيام بدور ملحوظ في سالسل القيمة السلعية؛ وباإلمكان زيادة عوائد المزارعين من المزارعين من 

 .تسويق عن طريق منظمات المزارعينلاخالل 

 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية - اءب

  القُطْرية المستند إلى النتائج

 المختارة للبرنامج من المعدالت ة اإلدارية التسعاألقساملمساعدة الصندوق في ينبثق األساس المنطقي  -3

ستخدامه لزيادة ال صعوبة توليد الفائض تزدادر في هذه المناطق الجبلية حيث المرتقعة نسبياً للفق

وذلك نتيجة للمظاهر الطبيعية للمنطقة ومحدودية قدرات المجموعات . االستهالك الغذائي وخلق الثروة

 .  الفرصاستغاللالمستهدفة على 

غير مالئم لتحقيق احتياجات األسر  ، وهو إنتاج األرز الجبلي،وبشكل عام، يعد النشاط الزراعي الرئيسي -4

مجموعة واسعة من وتوجد . المرتفعات زراعة تربة بسبب تدهور خصوبة  سوءاًاالفقيرة، وتزداد ظروفه

 المختلفة من التربة وفي درجات حرارة األصنافمكان زراعتها في إلمحاصيل الموسم الجاف التي با

 الكسافا، وفول الصويا، والفول السوداني، ودمع المناسبة لمنطقة المشروعالمحاصيل تضم و. متفاوتة

ألسر معيشة ا غير الخشبية دوراً حيوياً في سبل الحرجيةوتلعب المنتجات . أيوب، واللوبياء الذهبية

 . ولرفد حمياتها الغذائيةالفقيرة كمصدر للدخل 

ولكن، . ول األسرية أكثر كجزء من قاعدة األصأوعلى األقل تمتلك غالبية األسر الفقيرة حيوان واحد  -5

بشكل عام تفتقر هذه األسر إلى الوعي بممارسات تربية الحيوانات الصحيحة، ومتطلبات التلقيح، و

وفي . وخصوبتهاعلى قيد الحياة  مما يؤدي إلى انخفاض معدالت بقاء الحيوانات ،وبرامج التغذية المثلى

 إنتاجدخال الحيوانات بنجاح أكبر في نظم إهذا السياق، ستعمل استراتيجية مجتمعية زراعية متكاملة على 

 برامج التلقيح )2( تطوير نهج مكيف لتربية الحيوانات على نطاق صغير؛ )1(:  من خاللالمرتفعات

 متداخال مع غيره من  األرززراعة إنتاج العلف الحيواني والسيالج كجزء من مشروع )3(؛ المجتمعية

 )4(جاف؛ ال في الموسم اإلراحة أو كمحصول اتفتر في  مناسب للتغطيةلمحصو، كونه المحاصيل

 . استخدام السماد الحيواني لزيادة خصوبة التربة

سلوباً أمياه الري من خالل مشروعات الري الصغرى التي تعد الوصول إلى  فرص أيضاً لتحسين هنالك -6

ى مياه الشرب هو وما يبرر تحسين الوصول إل. للحد من مخاطر فشل المحصول يتسم بالكفاءة التكاليفية

ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة واالحتياجات االجتماعية المرتبطة بغياب مشروعات توريد مياه الشرب 

تلك عدد من السياسات المستندة إلى السوق، والمعوقات المؤسسية ويؤدي ومن ناحية التسويق، . بالراحة

حد من إلى ال و، بشكل فعالاألداءلب من  من خالل الطالجذب عامل إلى منعالمرتبطة بالموارد البشرية 

وسيعالج البرنامج هذه المعوقات . مؤشرات السوقلقدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على االستجابة 
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من خالل تقوية منظمات المزارعين، وتحسين النظم المصرفية القروية، وتسهيل الزراعة التعاقدية، 

 .  أخرىجملة أموروالشراكات العامة والخاصة، من بين 

ألهداف اإلنمائية لأللفية، وا، في القطر لنمو واستئصال الفقرالوطنية لستراتيجية الوسيدعم البرنامج ا -7

والخطة اإلنمائية االجتماعية االقتصادية الوطنية السابعة، واستراتيجية الزراعة والتنمية الريفية للفترة 

 حة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطريةيتماشى مع األهداف االستراتيجية المقترهو و. 2011-2020

-2011 ومع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة، 2015-2011 للصندوق للفترة المستند إلى النتائج

 سيما في اآلخرين، الاإلنمائيين  الشركاء وسوف يضمن البرنامج التآزر والتكامل مع تدخالت .2015

  مجاالت الصحة والتعليم

  نامجالبروصف  - ثانيا

   والمجموعة المستهدفةالبرنامج منطقة - ألف

دارية في إ أقسام في تسعة في المائة 30 عن  الفقر نسبة تفشيتزيد قرية حيث 225سيستهدف البرنامج  -8

ويخطط البرنامج . أربعة أقسام إدارية في محافظة سيابولي وخمسة في محافظة أودومكسي: محافظتين

وستتكون المجموعة المستهدفة الرئيسية من .  أسرة ريفية17 000ونوعية حياة حوالي لرفع الدخول 

 األسر الضعيفة للغاية )1(:  مجموعتين فرعيتينوتضماألسر الريفية الفقيرة من خلفيات إثنية متنوعة، 

 األسر الفقيرة )2( إلى السوق؛ وقدرة محدودة على الدخول األمن الغذائي تتمتع بمعدل متوسط منالتي 

وتنتقل العديد .  إلى السوقالوصولوسط لألمن الغذائي وتتمتع بقدرة محتملة أكبر على  متذات مستوى

من األسر بين هاتين المجموعتين الفرعيتين بشكل منتظم، والعديد من أنشطة البرنامج ستُالئم كال 

 . المجموعتين الفرعيتين

  لبرنامجلالهدف اإلنمائي  - باء

. لحد من الفقر المدقع والجوع في محافظتي سيابولي وأودومكسيالهدف من البرنامج هو المساهمة في ا -9

  .والهدف اإلنمائي هو ضمان األمن الغذائي المستدام وتوليد الدخل لفقراء الريف في القرى المستهدفة

  النتائج/المكونات - جيم

كون األول من  المويتألف. السوقمع روابط ال )2( النظم الزراعية المتكاملة؛ )1(: ن همااللبرنامج مكون -10

 تنمية الثروة )2( ونظم اإلنتاج؛ أراضي المرتفعات تحسين صون )1(: تداخلةثالثة مكونات فرعية م

 )2( الطرق الفرعية القروية؛ )1(: يتكون المكون الثاني من مكونين فرعيين.  إدارة المياه)3(الحيوانية؛ 

 . تحسين الوصول إلى األسواق

إلدارة المجتمعية للموارد لترويج ال من لتمكينها منظمات المزارعين المتوقعة تقوية المخرجاتوتضم   -11

والنتائج الرئيسية المتوقعة هي . الطبيعية؛ وتبني التكنولوجيات المقترحة؛ وتحسين الوصول إلى المياه
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 غير يةالحرجمنتجات الأو زراعة المحاصيل العلفية؛ وجني / أثناء موسم الجفاف وإضافية أراضٍزراعة 

 . أو تدجينها؛ ووضع أراض إضافية تحت الري؛ وتلقيح الحيوانات الصغيرة/ية بشكل مستدام والخشب

 النظم الزراعية المتكاملة

سيدعم البرنامج تصميم خطط التنمية الزراعية .  والنظم اإلنتاجيةأراضي المرتفعاتتحسين صون  -12

وقد تضم . يةالحرجنشطة الحيوانية والمجتمعية باستخدام عملية تشاركية لتحديد الزراعة المتكاملة، واأل

رشادية؛ والمشاتل؛ إلتقوية منظمات المزارعين؛ ودعم النظم اإلنتاجية؛ واألنشطة ا: هذه األنشطة

 علىوباإلمكان أيضاً تأسيس المشروعات التجريبية . ؛ وإدارة المخاطر المناخيةوالتدخالت التغذوية

 اتراضي الحرجية المتدهورة وعلى أراضي حيازالمجتمعية المستأجرة في األالحرجية األراضي 

 . المشاع

وسيشتمل تنفيذ المشروع على قيام الخبراء الدوليين والمحليين بالتدريب التعاقبي لجميع الشركاء  -13

ن الخدمات إلى منظمات المزارعين في القرى المستهدفة و هؤالء الشركاء المدرببعدئذ سيقدم. الرئيسيين

ومن خالل توسيع نهجه المتكامل، سيحدد باإلضافة إلى ذلك، . أعالهمذكورة فيما يتعلق باألنشطة ال

 في لوانغ برابانغ المتدربين المحتملين في المناطق الشمالية الغاباتالبرنامج بالتعاون مع كلية الزراعة و

 . من بين الطالب الذين ينتمون إلى أصول إثنية

ألسر الضعيفة للغاية من المشاركة في األنشطة المتعلقة  تتمكن اما الغالباً . تنمية الثروة الحيوانية -14

يجة أن هذه نتوال. اطر بتجربة األفكار الجديدةكي تخبالحيوانات ألنها ال تمتلك موارد العمالة اإلضافية ل

ولضمان مشاركتها، صمم البرنامج استناداً . األسر غالباً ما تستبعد نفسها من المشاركة في هذه األنشطة

 تحسين تربية الدواجن )1( :تضم ثالثة نهج مكيفة اإلقليمرب المكتسبة في بلدان أخرى في إلى التجا

 .  تحسين تربية الخنازير)3( للسوق؛ هة إنتاج الدواجن الموج)2(؛ ، والسيما النساءللضعفاء للغاية

ع  على مستوى المحافظة، من خالل منسق مفوض رفيمن دوائر الزراعة والغاباتستقوم كل دائرة  -15

، المساعدة التقنيةمدخالت  على المدى القصير يوفرون موظفونيدعمه لألنشطة الحيوانية المستوى 

 بالثروة الحيوانية وسيقوم أخصائي. المقاطعةر المساندة للفرق التدريبية على مستوى يبتنسيق التنفيذ وتوف

 المتابعة الداعمة لمنظمات  بدور قائد الفريق وسيوفرالمقاطعة على مستوى مكتب الزراعة والغاباتمن 

 . وسُيشارك االتحاد النسائي في الو في األنشطة التدريبية. المزارعين بعد المرحلة األولية

 هذا المكون الفرعي مشروعات الري الصغرى ومشروعات توريد مياه الشرب يضم. إدارة المياه -16

 المياهحويل وقنوات وصول وتتوفر الفرص لتنمية مشروعات الري الصغرى باستخدام سد ت. القروية

 إلنشاء هذه مسبقاً للمساحة التي تغطيها مشروعات الري شرطاً توثيق ملكية األراضيويعد . بالراحة

 بكل اتفاقيةلحاق إولمنع المزارعين من بيع صكوك ملكيتهم قبل إنشاء مشروع الري، سيتم . المشروعات

 هكتار 400وسُيمول البرنامج إنشاء حوالي . امجصك ملكية تمنع بيع صك الملكية خالل كامل فترة البرن

احدى االبتكارات ستكون و. مياهالمستخدمي ل جمعية 40من مشروعات الري الصغرى وسُيدرب حوالي 

. لزراعة الفواكه والخضار)  هكتار لكل منها6-5 (بالضغطإنشاء خمسة مشروعات تجريبية للري 

في غواتيماال والهند ومدغشقر في أخرى مكتسبة من برامج وسيستند هذا النشاط التجريبي إلى التجارب ال

 .اق نظم الري الصغرىطمجال توسيع ن
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 المشروعات المقترحة على توصيل المياه بالراحة، بأخذ المياه من نبع جبلي أو مجرى مائي، مما ستستند -17

 قدرة استيعابية مة في إطار البرنامج بمعدلموستتمتع المشروعات المص.  للمياهجودة أفضليضمن أيضاً 

 في المائة مما هو مطلوب اآلن لتوفير المياه الكافية وذلك لألخذ بالحسبان النمو السكاني 30أعلى بنسبة 

 منها ستسمح 30، مشروعاً 40وسيمول البرنامج إنشاء . الذي سيحدث خالل السنوات الخمس القادمة

 . يضاً تدريب المجتمعات على اإلصحاحوسيمول البرنامج أ. بتوفير الري المحدود للحدائق المنزلية

 على مستوى األقسام اإلدارية الجهات المنفذة الرئيسية لألنشطة في والغاباتستكون مكاتب الزراعة  -18

باستثناء مشروعات توريد مياه الشرب التي ستقع مسؤوليتها على عاتق دائرة الصحة (إطار هذا المكون 

 على الغاباتوستوفر مكاتب الزراعة و. قرى واألسر المستهدفةلل واإلرشادلتخطيط ا دعموستوفر ) العامة

وأثناء عملية . المقاطعةلمكاتب على مستوى ل المساندة ، المساعدة التقنيةموظفو  وكذلكمستوى المحافظة

معاً جلسة تخطيط على مستوى القرية أو المقاطعة اختيار المشروعات، ستُنظم المكاتب على مستوى 

 .   المساعدة التقنية التي يوجهها الطلبوزارة الزراعة والغاباتر وستوف.  القرىتجمع

 التي ستساعد على ضمان المخرجاتمن المتوقع أن يؤدي هذا المكون إلى عدد من . الروابط مع السوق -19

وقع أن تترك أنشطة ناحية أخرى يتومن . المزيد من الفرص االقتصادية والمالية للمجموعات المستهدفة

أن تستخدم األسر ومن المتوقع . مستهدفتين بشكل مختلفالمجموعتين ال على أثراًلسوق الروابط مع ا

يتوقع ، أخرىومن ناحية .  الغذائياالضعيفة الدخل الناتج عن تحسين الوصول إلى األسواق لتحسين أمنه

ى السوق  الدخل الناتج عن األنشطة المستندة إل،أن تستخدم األسر التي تحظى باألمن الغذائي المتوسط

 من زراعة الكفاف إلى نظام إنتاجي أكثر تنظيماً وهيكلة حيث يصبح من الممكن تعزيز المنتج لالنتقال

ومن المتوقع أيضاً أن تتمتع األسر بدخول أعلى بفضل زيادة أنشطة إضافة القيمة . لهوالتسويق الفعال 

 . المحلية

-2 بعرض يتراوح من ة طرق قصير)1(: طرقثالثة أنواع من الهناك رؤية ل. الطرق الفرعية القروية -20

 وطرق فرعية محسنة )3( متر؛ 4.0-3.5 طرق فرعية غير محسنة بعرض يتراوح من )2( متر؛ 2.5

. وسيتم تشكيل مجموعات صيانة الطرق القروية لجميع أنواع الطرق.  متر5.0-4.5بعرض يتراوح من 

طوال محددة من الطرق في إطار عقود تستند وستكون مسؤولة عن أعمال الصيانة الروتينية البسيطة أل

ولن تكون مسؤولة عن أعمال الصيانة الرئيسية واإلصالحات . إلى األداء مع دائرة األشغال العامة والنقل

وفيما يتعلق بالتنفيذ، ستقع مسؤولية التصميم وإبرام عملية التعاقد للطرق الفرعية . التي ستمولها الحكومة

 . ة األشغال العامة والنقلالريفية على عاتق دائر

ستقوي األنشطة التي يمولها البرنامج الوصول إلى األسواق والمعلومات . تحسين الوصول إلى األسواق -21

منظمات المزارعين لشراكات العامة والخاصة بين لترويج الالتقنية، وتشكيل مجموعات التصنيع، و

أيضاً إقامة وسُيسهل البرنامج . مرافق التخزينالمصدرين، وإقامة نظم ايصاالت المستودع وبناء /والتجار

 بين المصارف التجارية المحلية والنظام المصرفي القروي من أجل تحسين الوصول إلى اتشراكال

 الشراكات العامة والخاصة ومنظمات ،ذلك ممكناًوحيثما يكون  عندما يكون ،سيقوي البرنامج. التمويل

 .  الشراء مقابل التقدم لبرنامج األغذية العالميالمزارعين بالتعاون الوثيق مع مبادرة
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، والمنظمات غير الحكومية، من القطاع الخاصسيركز البرنامج على بناء قدرات موفري الخدمات  -22

والكليات الزراعية ) على مستوى تجمع القرى( الزراعي اإلرشاد وموظفيوالمكاتب في األقسام اإلدارية، 

، ومن تيسير وريد مجموعة من الخدمات التقنية على مستوى القريةلكي تتمكن في نهاية المطاف من ت

وتركز األنشطة الداعمة المقترحة على .  بصورة فعالةروابط السوق وأنشطة الشراكة العامة والخاصة

 التدريب الدوليونوسيقود الخبراء .  معاًالدوليون والمحليونتدريب المدربين الذي يقوم به الخبراء 

 المحليونوسيوفر الخبراء . ري، وتطوير المواد التدريبية الهامة لدعم المنظمات المحليةوالدعم االستشا

   . تنفيذ البرنامجفترةالدعم التقني المنتظم خالل 

  البرنامج تنفيذ - ثالثا

  النهج  - ألف

 خالل نملموارد الطبيعية في منطقة البرنامج المحدودة لقاعدة ال في المدخلةسيربط البرنامج التحسينات  -23

 وستكون نقطة البداية هي صياغة خطط التنمية الزراعية المجتمعية  .تعزيز الوصول إلى األسواق

دخال إ )2( دخال محاصيل الموسم الجاف؛إ )1(: لتحسين وتوسيع قاعدة الموارد من خالل ما يلي

صمود في وجه لتعزيز المع استخدام أدوات دعم اتخاذ القرار استراتيجيات إدارة المخاطر المناخية 

 تشجيع اإلدارة المجتمعية والمستدامة مع تدجين المنتجات الحرجية غير الخشبية؛ )3(؛ التغير المناخي

 .  المعنية بالحيوانات والمحاصيلإدماج التدخالت )4(

 الحاجة إلى االعتباربمع األخذ وعند اإلمكان، سيطور البرنامج فرص التصنيع من خالل نهج تشاركي،  -24

 من نواقص السوق عددعلى تصحيح  وستعتمد التحسينات التسويقية.  إلى مقاييس السوقاالستجابة

وبشكل عام، سيستند . المرتبطة بالموارد البشريةتلك ومعالجة المعوقات المؤسسية الرئيسية ووالسياسات 

ن نتيجة لذلك، لو. الوصول إلى أنشطة البرنامج على مهارات وخصائص وقدرات المجموعة المستهدفة

 . يتم توريد جميع أنشطة البرنامج إلى جميع القرى المستهدفة

العروض العملية سيركز البرنامج في المرحلة األولى على تنمية القدرات، والتجارب و.  التنفيذمراحل -25

لقي التجارب والعروض توس. وتطوير نظم المعلومات الضرورية لضمان تنفيذ البرنامج الزراعية،

وسُيطلق البرنامج . وء على المبادرات المالئمة لتوسيع النطاق أثناء المرحلة الثانيةالعملية الزراعية الض

 استناداً إلى التطورمات المزارعين على  منظسيساعدوأثناء المرحلة األولى أنشطة تجريبية مختلفة 

طرف  حيث يوجد اهتمام من ،لبيعهفي أحجام كبيرة  تجميع اإلنتاج المحلي على الكامنة قدرتها

وستكون المساعدة التقنية من خالل شركاء البحوث الوطنيين والدوليين والمنظمات . المزارعين لنهج كهذا

 .  للمساعدة في توجيه هذا النهجة هاماألفرادغير الحكومية والخبراء 

الدروس استناداً إلى التجارب والعروض العملية وتوسيعها بإعداد  البرنامج في المرحلة الثانية سيقوم -26

وستتم تعبئة الروابط بين القطاع الخاص من خالل إبرام إتفاقيات التمويل .  المزيد من القرىشمللت

مع زيادة روابط القطاع الخاص وفي إطار القانون الجديد . والشراء مع منظمات المزارعين القائمة
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مساعدة  المستوى أقل منللتعاونيات، قد تحتاج بعض منظمات المزارعين إلى التسجيل الرسمي وإلى 

 . خروجللوأثناء هذه المرحلة سيتم تطوير استراتيجية . تقنيةال

التركيز سيكون و. وستشهد المرحلة الثالثة استمرار الدعم للنظم الزراعية وتعزيز برامج روابط السوق -27

 .  المعرفة وتعميم الدروس من البرنامجنشرالواضح أثناء هذه المرحلة على 

أثناء مرحلة التصميم، تشاور . أصل تايلندي وليس من أصل الويثنية من النهج الموجه للمجموعات اإل -28

هة بوناقشا أيضاً األولويات مع ج. ن بقضايا السكان األصليين مع القرويين فيما يتعلق باحتياجاتهماخبير

. مع المنظمات الشعبية وغيرها من الجهات العاملة في مجال القضايا اإلثنيةوالو لإلعمار الوطني، 

وناقش القرويون . تقريباً  قرية تقطنها المجتمعات اإلثنية بالكامل60رت بعثة تصميم البرنامج حوالي اوز

 والدخل واألمن الغذائي؛ والمعوقات التي تواجههم في الوصول يضامشاكلهم المتعلقة باستخدامهم لألر

بكل من ن فيما يتعلق إلى التمويل والتكنولوجيات واألسواق؛ والصعوبات الناشئة عن إعادة التوطي

أهداف البرنامج عالياً  وقدرت جميع القرى .القروياالجتماعي  ورأس المال يضاالوصول إلى األر

وسيتضمن النهج . ةي من خالل دعم الزراعة والقيمة المضافة التسويقاألسواق الوصول إلى لتعزيز

 )2(ستخدام اللغات المحلية؛  ا)1(: الموجه للمجموعات من أصل تايلندي وليس من أصل الوي ما يلي

ضمان تكامل ممارسات استخدام األراضي التقليدية مع التخطيط الجاري الستخدام األراضي وأنشطة 

 ممارسة مبدأ المشورة الحرة المسبقة عن علم حول جميع أنشطة البرنامج )3(التنمية الزراعية المقترحة؛ 

 .  ثالث عند الضرورةومن خالل طرف ،من خالل توفير المعلومات المالئمة

  اإلطار التنظيمي - باء

 وعن رفع طلبات السحب إلى الصندوق المعينستكون وزارة المالية مسؤولة عن إدارة وتشغيل الحساب  -29

وعلى المستوى . وزارة الزراعة والغاباتالتي تجمعها استناداً إلى الطلبات المقدمة من المحافظتين و

، كونها الوكالة المنفذة، وحدة برنامج صغيرة تضم أربعة غاباتوزارة الزراعة والالوطني، ستُشكل 

وستترأس مجموعة عمل وطنية للبرنامج تجمع كبار الممثلين من الوزارات والوكاالت المختلفة . موظفين

وستُعد الوزارة أيضاً دليل تنفيذ . التي تنص مهامها على استعراض تنفيذ الخطط ومتطلبات الميزانيات

ضمن وزارة التخطيط واالستثمار المواءمة الكلية للمبادرات المخطط لها مع الخطط وست. البرنامج

 . واالستراتيجيات الوطنية

الوكاالت المتخصصة على ، تقع مسؤولية التنفيذ على عاتق وتماشياً مع السياسات الالمركزية للحكومة -30

ج بالحسبان الثقافة واللغة لكل وسيأخذ البرنام.  والمنظمات الشعبيةالمقاطعةمستوى المحافظة ومستوى 

وفي كل محافظة، . مجموعة إثنية وسيضمن مشاركة ممثلين من كل مجموعة في عملية اتخاذ القرار

 . لبرنامجا منسق وميسِّر دور مكتب الزراعة والغاباتسيلعب 

للوكاالت والمكاتب التابعة المقاطعة  على مستوى مكتب الزراعة والغابات، سُينفذ المقاطعةعلى مستوى  -31

 )دائرة الصناعة والتجارة، ودائرة الصحة العامة، ودائرة األشغال العامة والنقل(األخرى في المحافظات 

كجهة اتصال لرصد التقدم  المقاطعة على مستوى مكتب الزراعة والغاباتوسيعمل . أنشطة البرنامج

ت التقنية في تجمع القرى وسيقوم الموظفون في مراكز الخدما. المحرز لألنشطة في جميع القطاعات
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بتسهيل مشاركة المجتمع والمجموعات اإلثنية في عملية اتخاذ القرار في البرنامج وتوفير التدريب والدعم 

  .للقرويين، من بين األنشطة األخرى

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة- جيم

 عكس احتياجات المجموعة علىقدرة أنشطة البرنامج  لضمان اً تشاركياً تخطيطياًسُيدخل البرنامج نهج -32

واستناداً إلى سلسلة من المشاورات التخطيطية .  للسياق المحليتهامءمالوعلى أفضل وجه المستهدفة 

سنوية لكل محافظة توضح التخطيط السنوي  على مستويات تجمع القرى، سيتم إعداد خطة عمل وميزانية

 .  المتوقعةخرجاتوالملألنشطة ومسؤوليات التنفيذ 

 إلى تستند إدارة البرنامج إدارة المعلومات الموثوقة من أجل لتوليدسيتم تصميم نظام الرصد والتقييم  -33

. معطيات الرصد والتقييم من خالل حالة الفقر والتمايز بين الجنسين والنواحي اإلثنيةتتبع ويتم . التنائج

.  الخمس للفقرالشرائح واألثر حسب المخرجرات وعندما يكون ذلك مالئماً، سيتم أيضاً تصنيف مؤش

 نظام )2(؛ الفصليةمتطلبات رفع التقارير  )1(:  الرصد والتقييم من خالل آليات مختلفةبياناتوسيتم جمع 

جراء مسح أساسي في إطار نظام إدارة النتائج إتم (إدارة النتائج واألثر باإلضافة إلى مسوحات األثر 

 األخرى التي ستكون مكيفة لألنشطة المحددة البيانات أدوات جمع )3(؛ )2011أيار /واألثر في مايو

 . وستأخذ بالحسبان المعرفة التراكمية بما في ذلك المعرفة المتعلقة بالمجموعات اإلثنية

 مجموعة واسعة من األطراف الخاصة بالبرنامجاستعراضات الحافظة القطرية وحلقات العمل وستدعو  -34

ومن المتوقع أيضاً أن يصبح استخدام نظام . وس المستفادة من خالل أنشطة البرنامجالمعنية لتعكس الدر

  . وزارة الزراعة والغاباتلبرنامج ممارسة حسنة للبرامج األخرى التابعة لفي االرصد والتقييم 

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير - دال

 2695وتندرج تحت المرسوم رقم دفق المالي سترتبط اإلدارة المالية للبرنامج مع النظم الوطنية للت -35

والمعني بأحكام اإلدارة المالية المطبقة ) 2010تشرين الثاني / نوفمبر1بتاريخ  ( الماليةالصادر عن وزارة

ويعد التدريب األولي القوي في اإلدارة المالية جزءاً من تصميم . على أموال المساعدة اإلنمائية الرسمية

وقد تم إعداد مسودة . ومن المخطط أيضاً تقديم التدريب التذكيري. التدريب التعاقبيالبرنامج وسيتبع نهج 

وسيتبع نظام الميزانية نهجاً يستند . دليل اإلدارة المالية وسيكون متوفراً باللغة الالوية منذ بدء البرنامج

لمساءلة المباشرة على التي لها مخصصات في الميزانية ل الوكاالت المختلفة المنفذة وستخضع. إلى األداء

 التي ستحدد أنشطة وسيتبع تدفق األموال خطة العمل والميزانية السنوية. إدارة األموال لتنفيذ البرنامج

 توفير التمويل النظير من الحكومةوسيتم .  المعنية والميزانية ذات الصلةةالبرنامج، والوكاالت المنفذ

 لصغيرة، وبعض تكاليف صيانة الطرققات التشغيل االذي يغطي بشكل عام الضريبة على الوقود، ونف

وزارة الزراعة  من خالل المقاطعةإلى الوكاالت على المستوى المركزي أو مستوى المحافظة أو 

وبعد الدفعة األولية األولى، سيتم تجديد . ، وأيضاً استناداً إلى خطة العمل والميزانية السنويةوالغابات

مكتب وسُيعد  . األخذ بعين االعتبار أداء كل مقاطعة وكل وكالة معينةاألموال في كل حساب ثانوي مع

وزارة الزراعة  وحدة التنسيق في وستقوم. كل محافظة البيانات المالية للبرنامج في الزراعة والغابات
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. هذه البيانات المالية وستخضع لمراجعة حسابات سنوية من خالل مدقق حسابات مستقلبتجميع  والغابات

  على البرنامج في الصندوقلمراجعة المشروعات المعمول بها تطبيق المبادىء التوجيهية وسيتم

 .  لعدم اعتراض الصندوقمدققالتعيين سيخضع و

من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، من الممكن ) النفقات ذات األهلية (4.8ستثناء للفقرة اوك -36

لخبراء وإعداد الوثائق ألنشطة التوريد األولية المترتبة ابتداء اعتبار نفقات التدريب والدراسات وتعيين ا

 .  دوالر أمريكي73,500للسداد بقيمة إجمالية ال تتجاوز  مؤهلة نفقات 2011حزيران / يونيو1من 

الهتمامات المعنية باحتمال ظهور الفساد في البرنامج، سيطبق الصندوق سياسة عدم التسامح ل وللتطرق -37

 )2(؛ متاحة للجمهور جميع الوثائق الرئيسية جعل )1(: ويضم التصميم إجراءات مثل. لفسادا إزاء اطالقاً

 الحصول على )3(تقييم جميع المناقصات؛ ابالغ جميع المزايدين بأسرع وقت عن منح العقود وملخص 

مختلفة؛  نشر األسعار المدفوعة للمواد في المواقع ال)4(الموافقة على الصحف التي ستنشر اإلعالنات؛ 

 التعاقد مع كيان مستقل )7( المستهلكين؛ ى اجراء مسوحات لرض)6( تشكيل نظام لمتابعة الشكاوي؛ )5(

  . إلجراء استعراضات التوريد المخصصة

 اإلشراف -  هاء

تشغيل خطة العمل والميزانية :  على ضمان ما يلياًشهر 18 إلى 12سيركز اشراف البرنامج أثناء أول  -38

 نظم محاسبة وتسجيل البرنامج على المستويات الوطنية إرساءولى من البرنامج؛ السنوية للسنة األ

؛ وفتح الحسابات المصرفية واستالم اإليداع األولي من الصندوق؛ وتأسيس والمقاطعةة المحافظمستوى و

وأثناء . يةتمام التوريد األولي في الوقت المناسب؛ وتنفيذ الدورات التدريبإنظام الرصد والتقييم وتفعيله؛ و

 في والغابات مكاتب الزراعة وزارة الزراعة والغاباتهذه المرحلة، ستزور وحدة التنسيق لدى 

 وضمان دقة المعلومات المالية وتقديمها في الوقت ات كل شهر الستعراض حساباتهاوالمقاطعالمحافظات 

ية في هذه المكاتب باستخدام وستخدم هذه الزيارات أيضاً كتدريب في موقع العمل لموظفي المال. المناسب

  .نهج التدريب التعاقبي

  وتمويله وفوائده البرنامج  تكاليف - رابعا

 البرنامج تكاليف - ألف

كيب  مليار 154.6(دوالر أمريكي  مليون 19.3، ستبلغ تكلفة البرنامج المقترح حوالي على وجه العموم -39

األسعار السائدة في جمهورية الو داً إلى وقُدرت تكاليف البرنامج استنا. على مدى ست سنوات) الوي

بالعملة المحلية أو التقديرات األساسية وتم حساب . 2011كانون الثاني /الديمقراطية الشعبية في يناير

  كيب الوي لكل8 000 أساسيبالدوالر األمريكي ومن ثم تحويلها إلى العملة المحلية بسعر صرف 

 ةتقديرات اإلجماليال ءباستثنا في المائة على جميع البنود 10 بـ وقُدرت الطوارئ المادية. دوالر أمريكي

 في المائة 6الطوارئ السعرية بـ وتُقدر . المساعدة التقنية   في شخص/ور عمل موظفهوالمركبات وش

تقلب وتماشياً مع الخطة وبالتوافق مع .  في المائة على تكاليف النقد األجنبي1سنوياً للبنود المحلية و
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لعملة في الماضي، من المفترض أن يبقى سعر صرف الكيب الالوي مقابل الدوالر ثابتاً خالل أسعار ا

 .مدة البرنامج

  

  البرنامجتمويل  -باء

 .يوضح الجدول التالي التمويل المقترح للبرنامج بالدوالر األمريكي -40

 
 الصندوق 

 

مصادر ثنائية   

 األطراف

برنامج   

األغذية 

 العالمي

المستفيدون من     

 البرنامج

محلي  عملة أجنبية   اإلجمالي الحكومة  

باستثناء (

 )الضرائب

الرسوم 

 والضرائب

    % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 

                

                ألف - النظم الزراعية المتكاملة 

 تحسين صون أراضي المرتفعات -1

 والنظم اإلنتاجية 

2 937.7 60.2 347.8 7.1 1 504.5 30.8 - - 93.8 1.9 4 883.7 25.3 1 544.1 3 245.8 93.8 

 - 722.1 1 840.9 13.3 563.0 2 - 0.0 3.2 83.2 - - - - 96.8 479.8 2  تنمية الثروة الحيوانية-2

                 إدارة المياه-3

 27.6 266.5 1 496.5 9.3 790.6 1 1.5 27.6 10.7 191.7 39.0 698.8 - - 48.7 872.5 مشروعات الري الصغرى

 - 808.4 344.9 6.0 153.3 1 - 0.0- 7.2 83.2 29.9 345.0 - - 62.9 725.1 توريد مياه الشرب القروية

 27.6 074.8 2 841.4 15.2 943.8 2 0.9 27.6 9.3 274.9 35.5 043.8 1 - - 54.3 597.6 1 المجموع الفرعي إلدارة المياه

المجموع الفرعي للنظم الزراعية 

 المتكاملة

7 015.1 67.5 347.8 3.3 2 548.2 24.5 358.0 3.4 121.4 1.2 10 390.5 53.7 3 226.4 7 042.7 121.4 

                 - الروابط مع السوقباء

 37.5 155.8 3 109.3 1 22.3 302.6 4 5.4 233.8 - - 27.8 196.8 1 - - 66.7 872.0 2 الطرق الفرعية القروية- 1 

 37.5 152.7 1 254.2 1 12.6 444.4 2 1.5 37.5 - - - - - - 98.5 406.9 2 تحسين الوصول إلى األسواق- 2

 74.9 308.5 4 363.5 2 34.9 747.0 6 4.0 271.3 - - 17.7 196.8 1 - - 78.2 278.9 5 المجموع الفرعي للروابط مع السوق

                 - تنسيق البرنامج وإدارة المعرفةجيم

 التنسيق على مستوى المحافظة- 1
  

510.6 63.0 86.9 10.7 - - - - 213.0 26.3 810.4 4.2 220.1 568.8 21.5 

 10.9 542.9 342.2 4.6 896.0 4.9 44.3 - - - - - - 95.1 851.7 وحدة التنسيق القطرية- 2

  التنسيق على مستوى المقاطعة وتجمع -3

 القرى

306.3 62.5 - - - - - - 183.6 37.5 489.9 2.5 - 489.9 - 

المجموع الفرعي لتنسيق البرنامج وإدارة 

 المعرفة

1 668.6 76.0 86.9 4.0 - - - - 440.9 20.1 2 196.3 11.4 562.4 1 601.6 32.3 

 228.6 952.9 12 152.3 6 100.0 333.8 19 4.3 833.5 1.9 358.0 19.4 745.0 3 2.2 434.7 72.2 962.5 13 اإلجمالي

   

  

ي المائة من تكاليف  ف72 مليون دوالر أمريكي، أو 13.96لبرنامج بقيمة ل الًسيقدم الصندوق تموي -41

ومن المتوقع أيضاً الحصول على التمويل من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي لتغطية بعض . البرنامج

ومن برنامج األغذية العالمي لمبادرة سبل كسب )  في المائة من إجمالي التكاليف2.2(المساعدة التقنية 

 في المائة من 19.4(العمالة لألشغال العامة  وعنصر ، أودوماكسيألغراض التغذية في محافظةالعيش 

 في المائة من إجمالي التكاليف ويمثل الضرائب، 4.3وُيقدر تمويل الحكومة بـ ). إجمالي التكاليف

وتكاليف التشغيل الصغيرة، وتكاليف صيانة بعض الطرق ورواتب الموظفين الحكوميين المشاركين في 

وبما أن البرنامج . على شكل عمالة)  في المائة1.9(ستفيدين وسيكتمل الرصيد بمساهمة الم. البرنامج

. الوقود التي ستمولها الحكومة من الرسوم والضرائب باستثناء الضريبة على ىممول بمنحة، فهو معف

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية - جيم

الحصول على الفوائد الزراعية من ُيظهر التحليل المالي لنماذج الري والثروة الحيوانية أنه باإلمكان  -42

وُيقدر العائد لكل يوم . الري والفوائد الواضحة من تنمية مشروعات تربية الخنازير والدواجن الصغيرة

وستبقى الفوائد من هذه . النموذجيالمزارع  معدل أجر أضعاف عدة مدخل الزمنشخص من  - عمل 

وتعد . ن المستوى الحاليع أسعار السلع ىعل الثلث بمقداراألنشطة قوية على الرغم من انخفاض 
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معدالت العائد االقتصادي ومعدل الفوائد إلى التكاليف لهذه األنشطة، إذا نظرنا إليها بمعزل، قوية أيضاً 

  .ةوكذلك العوائد االقتصادية الناتجة عن تحسين توريد المياه القروي

وتم . طة البرنامج واألهداف المخطط لهاتم حساب معدل العائد االقتصادي الداخلي استناداً إلى أنش -43

الفوائد من أشغال الري وأنشطة تنمية من تتبع  تحليلال يتمكن لكي إلشاريةاستخدام النماذج الزراعية ا

ن ع التحليل الوفورات الناتجة يسجل، الوصلصالح طرق إ/وفيما يتعلق بأنشطة إنشاء. الثروة الحيوانية

 من الفوائد المحتملة التي بإمكان أنشطة إنشاء عبارة عن جزءعد هذا وي. تقليص تكاليف تشغيل المركبات

يوفره المسافرون والفوائد األوسع للنظام على س الذي الزمن التقديرات اإلجمالية تضمالطرق توليدها؛ وال 

اد  التحليل الفوائد الناتجة عن أنشطة االرشويسجل. بالبياناتاالقتصاد المحلي بسبب المعوقات المتعلقة 

 علىارسات الزراعية المحسنة مدخال ممارسات الصون وذلك باستخدام النموذج الزراعي للمإالزراعي و

ؤثران على ربحية ي قد اللذينويفحص تحليل الحساسية العاملين الرئيسيين .  هكتار كمتغير1 200مساحة 

 المفترض للنماذج سعر األرز الذي يعد محصول الكفاف الرئيسي والمخرج األساسي: البرنامج وهما

ونظراً لتكلفة البرنامج التقديرية، . الزراعية؛ وتكلفة الطرق التي تتعرض بشكل متكرر لتجاوز التكاليف

 التنويه إلى أن  منوالبد.  في المائة9 بـ  الداخليُيقدر سيناريو الحالة األساسية معدل العائد االقتصادي

من تخفيف ال كسب الرزق للسكان المستهدفين وبالتالي البرنامج سيتخذ اإلجراءات الكفيلة بتنويع سبل

 هباإلضافة إلى ذلك، بما أن التحليل في الحالة األساسية ال يمكن. خطر االعتماد الزائد على زراعة األرز

على مدى النظام، باإلمكان اعتبار معدل العائد التي تولدها الطرق الريفية  الفوائد تسجيلبشكل موثوق 

 . في المائة تقديراً محافظا9ًالبالغ خلي الدااالقتصادي 

 االستدامة - دال

 ونظم الصون التي بإمكانها أن تحل محل المرتفعاتالمكون األول للبرنامج لتحديد وترويج زراعة صمم  -44

تحسين من وفي حال نجاح نهج كهذا، ستستفيد جميع األسر المستهدفة . النظم الحالية غير المستدامة

ويروج تصميم البرنامج االستدامة من خالل تأسيس وتطوير .  الدخلذائي وأمنواستدامة األمن الغ

وهذا النهج مصمم .  التعاقدية مع القطاع الخاصاالتفاقياتبرام إمنظمات المزارعين وتمكينها من 

على أن تصبح مستدامة وكذلك الجهات الفاعلة الرئيسية في سالسل القيمة  لمساعدة منظمات المزارعين

  . ، وسيستفيد جميع أعضاء هذه المنظماتتارهاتخالتي 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -  هاء

 موفري  وجود وكذلك،يرتبط خطر محتمل على نجاح التنفيذ بمحدودية قدرات الوكاالت الحكومية -45

واتباع تقدير  –ويعالج التصميم هذا الخطر بانتداب أو التعاقد مع موظفين إضافيين . الخدمات المالئمين

ير المساعدة التقنية بالمشاركة مع ف ومن خالل تو–الحتياجات التدريبية والزيارات والتبادالت اإلقليمية ا

 أو من خالل استخدام أموال المنح في الصندوق بشكل مباشر عند الدولي للتعاونالوكالة األلمانية 

 . الضرورة
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 التي مجتمعات المرتفعات من  األراضي في العديداألصول منويتمثل الخطر الثاني في محدودية  -46

وستتم معالجة الخطر بتجربة تسجيل . قرى أكبر مدمجةأو تعيش اآلن في تعرضت إلعادة التوطين 

 مواردوسيتم أيضاً توسيع أصول . األراضي المجتمعية في المجتمعات المختارة لتوسيع النطاق فيما بعد

 . ق الحرجية المتدهورة للمناطالغاباتلمجتمعات الفقيرة من خالل نظام تأجير ا

 وقد ال يكونون ات يعمل التجار من خالل اتحادحيثويرتبط الخطر الثالث بالتجارة في بعض األماكن،  -47

ولمعالجة هذا الخطر، سيروج .  أعلىاًعلى استعداد للعمل مع منظمات المزارعين التي تطلب أسعار

 الحد من االختالفات بين البائعين  الشراكة العامة والخاصة بهدفتيسير )1(: ما يليلالبرنامج 

 اجراء الحوار السياساتي لتحديد أفضل الطرق لتحسين العالقة بين المزارع والمشتري؛ )2(والمشترين؛ 

 . اسات على الشروط التيسيرية وأشكال االعقود بهدف تحسين هذه العالقة اجراء الدر)3(

وستُساهم إعادة التوليد واإلدارة . التغير المناخي وآثار الحوادث المناخية المتطرفةوأخيراً، هناك خطر  -48

الصحيحة للموارد الطبيعية، وصون التنوع الحيوي، وتقدير المخاطر المتعلقة بالمناخ، وترويج وتبني 

باإلضافة إلى ذلك، سيضم تصميم البرنامج .  في تخفيف هذا الخطراستجابات التأقلم مع التغير المناخي

  . المخاطرتعميم استراتيجيات إدارة

  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

 تصميم البرنامج مع السياسات واالستراتيجيات الرئيسية في الصندوق المتعلقة باالستهداف والتمايز يتالءم -49

ل من أصويتماشى نهج البرنامج الموجه للمجموعات اإلثنية . بين الجنسين واألراضي والتغير المناخي

على ( مع السكان األصليين في االنخراطتايلندي وليس من أصل الوي بشكل كامل مع سياسة الصندوق 

 في استهدافسيستند نهج البرنامج و). في سياق الو" السكان األصليين"الرغم من عدم استخدام عبارة 

وفيما بعد، وعلى مستوى القرية، سيستخدم .  نهج استهداف المناطقعلى  مبدئياالمجتمعات الفقيرة

 . تهم األسر الفقيرة وليس األسر األفضل حاالًالبرنامج االستهداف الذاتي استناداً إلى أنشطة البرنامج التي 

ويستند نهج البرنامج الستخدام األراضي إلى ضمان الوعي الكامل للقرويين بحقوقهم في األراضي  -50

وسُيجرب البرنامج بعض أنشطة .  القدراتلبناء، كجزء من أنشطة البرنامج ات أو كمجتمعكأفراد

 ولكنه لن يشارك بشكل مباشر  لألراضي المجتمعيةر صكوك الحيازةاإصداستخدام األراضي من أجل 

والسبب وراء هذا هو أن النهج الذي تطبقه . ألراضيا ملكيةإلصدار صكوك في برنامج الحكومة 

.  فقطيضا من األرحيازاتثالث بالحصول على ألسر ل السماح لتخصيص األراضي يتمثل في الحكومة

ة زراعالمزيد من نظم ولهذا سيكون التركيز اإلنمائي للبرنامج على تحديد وفحص وبالتالي ترويج 

 . بالمزيد من اإلنتاجية واالستدامةالتي تتميز  المرتفعات

ج الحيواني، في الجزء األكبر منه، النساء كونهن يتحملن وسيستهدف دعم البرنامج الموجه لإلنتا -51

منتجات الوسيستهدف الدعم الموجه إلنتاج وصون . تربية الخنازير والدواجنفي المسؤولية الرئيسية 

وسيضم . نسائية ستُدير المشاتل القرويةالمجموعات ال غير الخشبية النساء أيضاً ال سيما أن الحرجية
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 من النساء ولضمان تمثيل النساء بشكل محدد أثناء الموظفات التقنياتالختيار ام البرنامج أيضاً األحك

 . وعند الضرورة، سيتم تنظيم اجتماعات منفصلة بمشاركة النساء. التخطيط على مستوى تجمع القرى

تربة وفقاً لنتائج عملية التقدير البيئي في الصندوق، ستؤدي أنشطة البرنامج المحددة إلى تحسين خصوبة ال -52

، وتنمية المنتجات الحرجية غير  للغابات المجتمعيةلإلدارةترويج الوإدارة فترات إراحة األراضي، و

 أي مكون من مكونات يحتاجال و.  والتدريبالمزارعين بينالخشبية المستدامة، ودعم نشر المعلومات 

شكل التحليل البيئي الجاري  االجتماعي؛ ولكن سُيأو تقدير لألثر رسمي بيئي تقديرجراء إالبرنامج إلى 

 "باء" من تنفيذ البرنامج، كما هو موضح في إجراءات التقدير البيئي واالجتماعي في الصندوق للفئة ءاًجز

سقاطات مناخية جديدة إباستخدام أية وذلك  ، آثار التغير المناخيوسيشتمل ذلك على إدماج. من البرامج

   . بمقياس أصغر

  المواءمة والتنسيق- باء

، والخطة اإلنمائية ويتواءم البرنامج بشكل كامل مع االستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقر -53

ألهداف اإلنمائية لأللفية، واستراتيجية الزراعة والتنمية الريفية وااالجتماعية االقتصادية الوطنية السابعة، 

. الذين يعملون في مناطق البرنامج مع الشركاء اإلنمائيين بالمشاركةوتم التصميم . 2020-2011للفترة 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ البرنامج من خالل . وسيضمن هذا النهج التكامل وأوجه التآزر أثناء التنفيذ

وسيتبع نظام التخطيط والرصد والتقييم في ) لن يتم تأسيس أية مكاتب إضافية(الهياكل الحكومية 

  . الحكومة

 طاق االبتكارات وتوسيع الن- جيم

 وتنفيذ النهج الزراعي المستدام المتكامل المالئم بشكل خاص للفقراء اختبار عملية تيسيروينوي الصندوق  -54

وعند إثبات فعالية نهج ما، سينطوي توسيع النطاق على ضمان توفر القدرات . المرتفعاتفي مناطق 

 أجل استدامة هذه األنشطة  منوالمقاطعة على مستوى المحافظة والغاباتالمالئمة لدى مكاتب الزراعة 

 بناء القدرات على المستوى علىوسيتم التركيز على نهج التدريب التعاقبي للمدربين للمساعدة . بمفردها

 والغابات، وكذلك في مكاتب الزراعة من القطاع الخاصالمحلي، من خالل موفري الخدمات المحليين 

 . المقاطعةعلى مستوى 

 إلى مؤسسات المدخالت العرض من موردي طول سالسلشراكات على  الاختباروسيقع التركيز على  -55

 طولالمصنعين للمساعدة في بناء الديناميكية على /إلى المشترينوالتمويل، إلى مجموعات المزارعين، 

وإذا أثبتت التجارب نجاحها، سيكون دور الصندوق في مرحلة .  العرض بمشاركة األسر الفقيرةسالسل

 نقل المعرفة والخبرة واألفكار المستخلصة المكتسبة أثناء المرحلة التجريبية إلى يرتيستوسيع النطاق هو 

 على مستوى المحافظة والغاباتالمواقع األخرى وتوفير المشورة رفيعة المستوى إلى مكاتب الزراعة 

يدة في  فيما يتعلق بالتعديالت المطلوبة للمساعدة في تكييف الدروس المستفادة للظروف الفروالمقاطعة

وسيتم تنفيذ استراتيجية توسيع النطاق من خالل عملية ذات ثالث مراحل تضم . المناطق األخرى

وسيتم توسيع النطاق من خالل إعادة التطبيق والمواءمة . التعلم/التجريب وتوسيع نطاق الرصد والتقييم
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من برامج التنمية الريفية في  الوكالة المنفذة للعديد وزارة الزراعة والغاباتوتعد . من منطقة إلى أخرى

وسيؤدي هذا . مجموعة العمل المعنية بقطاع الزراعة والموارد الطبيعية أيضا نيابة رئاسة وتتولىالبلد 

  . عملية توسيع النطاق من خالل الشركاء اآلخرينتيسيرإلى زيادة 

  االنخراط في السياسات - دال

اسات المطلوبة لتمكين جمهورية الو الديمقراطية  في الحوار األوسع مع الحكومة على السيوكمساهمة -56

الشعبية من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، سيتم تشكيل مجموعة عمل سياساتية مشكلة من الخبراء 

المحليين والدوليين بدعم من الصندوق من أجل المساعدة في تقليص الفجوة بين المستويات التشغيلية 

 تقديم المعلومات االرتجاعية )1(:  العمل، من بين جملة أمور، بما يليوستقوم مجموعة. واالستراتيجية

وسيتم .  دراسة اإلمكانية المحتملة لتوسيع نطاق العمليات الناجحة)2(حول فعالية السياسات الجارية؛ 

  .إعداد خطط العمل السنوية لمجموعة العمل مع الحكومة والشركاء

  نوني الوثائق القانونية والسند القا- سادسا

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةبين التمويل ستشكل اتفاقية  -57

التمويل اتفاقية  مننسخة  وترفق .تلقيالمقترح إلى المالتمويل القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

من الصندوق تلقي تمويل  سلطة فيها بموجب القوانين السارية مخولة اطية الشعبيةجمهورية الو الديمقرو -58

  .الدولي للتنمية الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -59

  .في الصندوقومعاييره اإلقراض 

  التوصية- سابعا

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل  المجلس التنفيذي على أوصي بأن يوافق -60

ثمانية ماليين  اتعادل قيمتهجمهورية الو الديمقراطية الشعبية منحة  أن يقدم الصندوق إلى :قـرر

على ) وحدة حقوق سحب خاصة 8 850 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وثمانمائة وخمسين ألف

واألحكام الواردة ن مطابقة على نحو أساسي للشروط  أخرى تكووأحكامخضع ألية شروط أن ت

  .في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Soum Son Seun Jai – Community-Based Food Security 
and Economic Opportunities Programme" 
(Negotiations concluded on 3 November 2011) 

Grant Number: ___________ 
 
Programme Title: Soum Son Seun Jai - Community-Based Food Security and Economic 
Opportunities Programme (the “Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
Lao People’s Democratic Republic (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 
Table (Schedule 2) and the Special Covenant (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”), are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
Section B 

1. The amount of the Grant is eight million eight hundred and fifty thousand 
(8 850 000) Special Drawing Rights (SDR). 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the first of October. 
 
3. There shall be a Designated Account opened in accordance with Section 4.04(d) of 
the General Conditions by the Recipient in a bank acceptable to the Fund, for receiving 
and holding the Grant proceeds in USD. The Designated Account shall be managed by 
the Ministry of Finance (MOF). 
 
4. There shall be Programme Accounts at the Programme Coordination Unit (PCU), 
the Provincial Agriculture and Forestry Offices (PAFO) and the District Agriculture and 
Forestry Offices (DAFO) and in Districts where Programme activities shall be 
implemented. The Programme Accounts shall be denominated in Lao Kip and/or USD for 
the benefit of the Programme Parties and shall be opened in commercial banks 
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acceptable to the Fund. The Programme Accounts shall be managed respectively by the 
PCU, PAFOs and DAFOs. 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency (LPA) shall be the Ministry of Agriculture and Forestry 
(MAF). 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: the Ministry of 
Finance, the Provincial Agriculture and Forestry Offices, the District Agriculture and 
Forestry Offices, the Departments of Public Health (at Provincial and District levels), the 
Departments of Industry and Commerce (at Provincial and District levels), the 
Departments of Public Works and Transport (at Provincial and District levels) and 
Kum-Ban Technical Service Centers. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional ground for suspension of the right of 
the Recipient to request withdrawals under this Agreement: 
 

(a) The Programme Coordinator has been removed from the Programme without 
the prior concurrence of the Fund. 

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

(a) No withdrawals shall be made until the Programme Implementation Manual 
(PIM) shall have been approved by the Fund in draft. 

 
(b) The Programme Coordination Unit in Vientiane shall have been established 

and the Coordinator and Finance Manager shall have been duly selected by 
the Ministry of Agriculture and Forestry with the prior concurrence of the 
Fund. 

 
(c) The Provincial Programme Coordinators shall have been duly allocated. 

 
(d) The Designated Account referred to in paragraph 3, Section B above, shall 

have been duly opened by the Recipient. 
 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
(Title) (Title) 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance 
Via Paolo di Dono, 44 P.O. Box 46 
00142 Rome, Italy 23rd Singha Road 
 Vientiane, Lao PDR 
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This Agreement, dated [__________], has been prepared in the English language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Recipient. 
 
 
 
_____________________ ___________________ 
For the Fund For the Recipient 
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
 
1. Target Population.  The Programme shall benefit mainly; (i) highly vulnerable 
food-insecure households 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. The Programme shall be implemented in four districts within the Sayabouly 
province (Hongsa, Ngeun, Xienghon and Xaysathan) and five districts within the 
Oudomxay province (Beng, Hun, Namo, Nga and Pakbeng) (the “Programme Area”). 
Target villages in the Programme Area shall be selected following criteria defined in the 
PIM. 
 
2. Goal.  The goal of the Programme is to contribute to the reduction of extreme 
poverty in the Sayabouly and Oudomxay provinces. 
 
3. Objective.  The objective of the Programme is to ensure sustainable food security 
and income generation for the rural poor in the target villages. 
 
4. Components.  The Programme shall consist of the following Components: 
 
Component A: Integrated farming systems 
 
This Component shall comprise the following three sub-components: 
 
Sub-component A.1: Improvement of upland conservation and production systems 
 
Activities.  Activities under this sub-component include the elaboration of 
Community-based Agricultural Development Plans (CADP) as part of the Community 
Development plan where integrated farming-livestock-forest activities will be defined. 
Based on these plans, the Programme shall fund the following activities: 
 

(i) Support to production systems; 
(ii) Support to farmers’ organizations through capacity building in areas such as 

governance, basic management, joint purchase of inputs and marketing; 
(iii) Agricultural extension activities in conservation agriculture, crop 

diversification during rainy and dry seasons, climate risk management 
strategies as well as Non-Timber Forest Products (NTFP) sustainable 
harvesting and domestication; 

(iv) Nurseries. Establishment of nurseries at district and village levels to supply 
seedlings for forest, fruit trees and NTFP species needed for the Programme’s 
activities; 

(v) Livelihood Initiative for Nutrition. Training of government staff to provide 
education on good nutrition habits, home gardening activities and livestock 
development activities; 

(vi) Climate risk management strategies such as community-based natural 
resource management and adaptation and mitigation activities; 

(vii) Pilot on accessing degraded forest land for setting up community-based 
leasehold forestry; and 

(viii) Pilots on communal land tenure and establishment of Participatory Land Use 
Planning to be linked to CADP. 
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Implementation.  The activities of sub-component A.1 shall be carried out by partners 
such as local service providers, NGOs, district offices, Kum-Bans, national meteorological 
service, decentralised agricultural extensions and agricultural colleges. 
 
Sub-component A.2: Livestock development 
 
Activities.  This sub-component shall be achieved through the following approaches and 
activities: 
 

(i) Improved poultry husbandry.  Activities under this approach include: 
conducting surveys to identify interested women from poor households and 
on the current poultry production systems; training; introduction of a regular 
vaccination programme for poultry; provision of materials for the construction 
of improved housing; provision of feeders and drinkers; establishment of and 
support to poultry farmers’ organizations; and establishment of a close 
cooperation with small and medium scale enterprise for inputs and advisory 
services. 

 
(ii) Market oriented poultry production.  This approach shall be carried out 

through the following activities: the establishment of a revolving fund for 
farmers’ organizations, provision of crossbred pullets, establishment of a 
close cooperation with small and medium enterprises for marketing 
operations; and local value chain studies for poultry and related products. 

 
(iii) Improved pig husbandry.  This approach shall be carried out through 

activities similar as those outlined in paragraph (i) above but in relation to 
pigs. However, no distribution of piglets will be undertaken. 

 
Implementation.  Each Provincial Agriculture and Forestry Office (PAFO) shall coordinate 
the implementation of sub-component A.2 and backstop the district training teams 
through a senior livestock coordinator. A livestock specialist from the District Agriculture 
and Forestry Office (DAFO) shall act as team leader and provide follow-up support to the 
farmers’ organizations after the initial phase. The Lao Women’s Union shall provide 
training in organizational management and revolving funds administration to farmers’ 
organizations. 
 
Sub-component A.3: Water management 
 
Activities.  The Programme shall support efficient water harvesting through the following 
activities: 
 

(i) Development and Construction of Micro-irrigation schemes through surveys 
and design; establishment of approximately 40 Water Users Associations; 
training for the staff of the District Agriculture and Forestry Offices (DAFO) 
and Provincial Agriculture and Forestry Offices (PAFO); and construction of 
approximately five pilot pressured irrigation schemes for fruit and vegetable 
cultivation. 

 
(ii) Development and Construction of Village drinking water supply schemes 

through surveys and design; training of approximately 40 users’ committees 
and for the Departments of Public Health’s (DOPH) staff. 

 
Implementation.  DAFO shall be the main partner for the implementation of the activities 
foreseen in this sub-component as well as the Department of Public Health (DOPH) for 
the activities mentioned in paragraph (ii) above. The DAFO and the DOPH shall jointly 
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undertake planning sessions at the village and Kum-Ban level to select the schemes that 
will be built. 
Component B: Links to markets 
 
This Component shall comprise the following two sub-components: 
 
Sub-component B.1: Construction of village-access roads 
 
This sub-component shall finance the construction of new roads and the upgrading of 
existing ones in targeted villages, including the costs of survey and design. Village Road 
Maintenance Groups (VRMG) shall be established for the simple maintenance of the 
roads. 
 
Implementation.  The selection of the roads to be constructed/upgraded shall be part of 
the annual planning and budgeting process in line with the Programme targeting 
approach defined in the PIM. The Department of Public Works and Transport shall sign 
performance-based contract with the VRMG for the routine maintenance of the roads. 
The World Food Programme intends to assist in the implementation of the activities 
under this sub-component in the Oudomxay province. 
 
Sub-component B.2: Improvement of access to markets 
 
The following activities shall be undertaken under this sub-component: 
 

(i) Support to farmers’ organizations; 
(ii) Access to market and technical information through capacity building for the 

district offices (DAFO and Department of Industry and Commerce) and 
assistance to farmers’ organizations to access production and market 
information; 

(iii) Technical support through farmers’ organizations to their members; 
(iv) Establishment of processing sub-groups within farmers’ organizations; 
(v) Conclusion of partnerships between farmers’ organizations and 

traders/exporters through linking farmers’ organizations to traders/exporters 
and provision of international and national expertise; 

(vi) Establishment of systems of warehouse receipts and storage facilities; 
(vii) Improving access to finance through the establishment of a partnership 

between commercial local banks and village banking systems. 
 
Implementation.  The training activities under this sub-component shall be implemented 
by local and international service providers as well as by the Provincial and District 
offices. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
5. Lead Programme Agency 
 
5.1. Designation.  The Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), in its capacity as the 
Lead Programme Agency, shall have the overall responsibility for the implementation of 
the Programme. The Ministry of Finance (MOF) shall be responsible for managing the 
Designated Account and for submitting withdrawal applications to the Fund based on the 
submissions prepared by the two provinces and consolidated by the PCU. 
 
5.2. Responsibilities.  The MAF shall ensure the general coordination of the Programme 
activities and ensure the coordination with other relevant Ministries and Departments. 
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6. Programme Coordination Unit 
 
6.1. The Programme Coordination Unit (PCU) shall be hosted by the MAF and shall be 
composed of: a coordinator, a finance manager, an accountant and a senior Monitoring 
and Evaluation (M&E) officer. At the start of the Programme, the PCU shall also include a 
short term procurement specialist to cover the first year of implementation. 
 
6.2. Responsibilities.  The PCU shall be responsible for the consolidation of the AWPBs 
from the two Provinces, the progress and annual reports, financial statements and 
withdrawal applications for onward transmission to the Minister of Finance (MOF) and to 
the Fund. The PCU staff shall be selected under procedures acceptable to the Fund, and 
have qualifications and experiences commensurate with their duties. The selected staff 
shall be assigned to work exclusively for the Programme. 
 
7. National Programme Steering Committee 
 
7.1. Establishment.  The Recipient shall establish a National Programme Steering 
Committee (NPSC). 
 
7.2. Composition.  The NPSC shall be chaired by the MAF. Its membership shall include 
representatives from the following Ministries: Planning and Investment, Finance, 
Industry and Commerce, Public Health and the Public Works and Transport. 
 
7.3. Responsibilities.  The NPSC shall review the implementation plans and budget 
requirements of the Programme activities in consultation with the provinces and districts. 
The Ministry of Planning and Investment shall ensure that the planned interventions are 
fully aligned with the national plans and strategies. The NPSC shall meet at least twice a 
year and on an ad hoc basis when necessary. 
 
8. Provincial Programme Steering Committee 
 
8.1. Establishment. The existing Provincial Socio-Economic Development Committee 
shall act as the Provincial Programme Steering Committee (PPSC). The Secretariat of the 
PPSC shall be ensured by the PAFO. 
 
8.2. Responsibilities.  The PPSC shall review and approve all consolidated AWPBs as well 
as progress and annual reports before their transmission to the MAF for consolidation 
and onward transmission to the NPSC and IFAD. The PPSC shall meet at least twice a 
year and on an ad hoc basis when necessary. 
 
9. District Programme Steering Committee 
 
9.1. Establishment. The existing District Socio-Economic Development Committee shall 
act as the District Programme Steering Committee (DPSC). The Secretariat of the DPSC 
shall be ensured by the DAFO. 
 
9.2. Responsibilities. The DPSC shall review and approve all AWPBs as well as progress 
and annual reports before their transmission to the MAF through the PPSC for 
consolidation and onward transmission to the NPSC and IFAD. The DPSC shall meet at 
least twice a year and on an ad hoc basis when necessary. 
 
10. Provincial Level 
 
10.1. PAFO.  At the Provincial level, the PAFO shall play a Programme coordinating and 
facilitating role. Each PAFO shall allocate a Programme coordinator, a senior finance 
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officer, a senior M&E officer, an accountant, a treasurer and an assistant. The staff 
allocated by the PAFO shall be assigned to work exclusively for the Programme. 
10.2. Responsibilities.  The PAFO shall be responsible for the finalising of AWPBs, 
progress reports and withdrawal applications and shall coordinate inputs from the line 
agencies and from within the PAFO. The PAFO shall also coordinate and supervise the 
implementation of the agricultural, forestry and irrigation activities which will be 
implemented at the district level. 
 
10.3. Provincial Inter-Sector Working Teams.  The PAFO shall establish and coordinate a 
Provincial Inter-Sector Working Team (PISWT) in each province. The membership of the 
PISWT shall include representatives from the provincial agencies implementing 
Programme activities and representatives from the organizations involved in the 
implementation of Programme activities. The PISWT shall act as the liaison and focal 
point for coordinating and formulating implementation plans and detailed budget 
allocations. The Departments of Planning and Investment (DPI) will be a member of the 
PISWT and shall ensure that the Programme plans comply with the provincial 
Socio-Economic Development Plan. The PISWT shall meet regularly to ensure successful 
coordination and implementation of Programme activities. 
 
11. District Level 
 
11.1. DAFO.  At the District level, the DAFO with the Departments of Industry and 
Commerce, DOPH and DPWT shall be responsible for the implementation of Programme 
activities. The DAFO shall serve as a focal point to monitor progress of activities in all 
sectors. Each DAFO shall allocate a planning officer, a finance officer and a treasurer 
from their existing staff to work on Programme activities. The staff allocated by the 
DAFO shall be assigned to work exclusively for the Programme. 
 
11.2. Responsibilities.  The DAFO shall be responsible for the finalising of the District 
AWPBs, progress reports and withdrawal applications and shall coordinate inputs from 
the line agencies and from within the DAFO. The DAFO shall implement the 
implementation of the agricultural, forestry and irrigation activities at the district level. 
 
11.3. District Inter-Sector Working Teams.  The DAFO shall establish and coordinate a 
District Inter-Sector Working Team (DISWT) in each district. The membership of the 
DISWT shall include representatives from the district agencies implementing Programme 
activities and representatives from the organizations involved in the implementation of 
Programme activities. The DISWT shall act as the liaison and focal point for coordinating 
and formulating implementation plans and detailed budget allocations. The DISWT shall 
meet regularly to ensure successful coordination and implementation of Programme 
activities at district level. 
 
12. Kum-Ban Technical Service Centers 
 
12.1. Wherever possible, the Kum-Ban Technical Service Centers shall be the key focus 
for village mobilization and consultation and shall also support the villages and farmers’ 
organizations. The responsibilities of the Kum-Ban Technical Service Centers shall be 
defined in the PIM. 
 
12.2. Each Kum-Ban Technical Service Center shall have a minimum of two technical 
staff and have the following responsibilities: (i) facilitate community and ethnic groups 
involvement in Programme decision making; (ii) provide training and support to the 
villagers; (iii) provide links between villages, farmers’ organizations and the private 
sector, including service providers; and (iv) coordinate annual consultations with 
villagers to develop implementation priorities. 
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13. Phasing 
 
13.1. The Programme shall be implemented in three Phases over six years. During the 
first phase, the Programme shall focus on capacity development, on-farm trials and 
demonstrations and development of the knowledge systems. Different pilot activities 
shall be launched to assist farmers’ organizations to develop informally. Phase 2 shall 
extend trials and demonstrations to more villages. Farmers’ organizations may require 
formalization of their status in accordance with relevant national laws. Financing and 
purchase agreements shall be concluded with established farmers’ organizations. 
Phase 3 shall ensure the continued extension of farming systems support and 
consolidation of market linkages with the explicit focus on disseminating knowledge and 
mainstreaming lessons. 
 
14. Programme Implementation Manual 
 
14.1. The MAF through the PCU, shall prepare the Programme Implementation Manual 
(PIM). 
 
14.2. The PIM shall include among other things: 
 

(a) Terms of reference and implementation responsibilities of Programme staff, 
service providers and implementing agencies; 

(b) Criteria for the performance appraisal of the Programme staff; 
(c) Selection criteria and fund allocation criteria for the participating villages; 
(d) Procedures, modalities and criteria for the operation of the revolving fund for 

farmers’ organizations under sub-component A.3; 
(e) Selection criteria for the implementation of the micro-irrigation schemes 

including land titling as a pre-condition; 
(f) Programme operational and financial procedures, including participatory 

planning, implementation and monitoring procedures; 
(g) M&E system and procedures including RIMS+. 

 
14.3. Adoption and Approval.  The LPA shall cause the PCU to forward the draft PIM to 
the Fund for comments and approval. The LPA shall adopt the PIM, substantially in the 
form approved by the Fund, and the LPA shall promptly provide copies thereof to the 
Fund. If the Fund does not comment on the draft PIM within 30 days after receipt, it 
shall be deemed approved. 
 
15. Monitoring and Evaluation 
 
15.1. The Programme shall have a M&E system collecting data through different 
mechanisms including quarterly report forms, RIMS+ impact surveys and other data 
collection tools tailored for specific interventions. Each PAFO shall have a M&E officer 
who will focus on gathering data through the RIMS+. At each DAFO, there shall be a 
M&E staff responsible of supporting Kum-Ban Technical Service Centers and village staff 
for data collection to ensure that all the reporting forms are completed in an accurate 
and timely manner. 
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Schedule 2 
 

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

(expressed in SDR) 
Percentage 

Net of taxes and 
co-financiers/beneficiaries 

contributions 
1. Civil Works 1 870 000 100% 

 
2. Vehicles and Equipment 545 000 100% 

 
3. Inputs 830 000 100% 

 
4. Technical Assistance, 

Studies and Services 
(b)  

2 445 000 100% 

5. Training and Capacity 
Building 
(c)  

1 420 000 100% 

6. Salaries and Per Diem 260 000 100% 
 

7. Operating Costs 595 000 100% 
 

Unallocated 885 000  

TOTAL 8 850 000  

 
 

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

“Inputs” means eligible expenditures incurred under Category 3 such as 
livestock, seeds, fertilizers and veterinary expenses. 

 
“Operating Costs” means eligible expenditures incurred under Category 7 
with respect to equipment and vehicles operations and maintenance, annual 
operating costs such as telephone and electricity. 

 
2. Retroactive Financing.  Withdrawals not exceeding SDR 25 000 under Category 4 
and SDR 22 000 under Category 5 may be made from the Grant Account in respect of 
expenditures for training, studies, recruitment of consultants, preparation of documents 
for initial procurement actions incurred as from 1 June 2011. Such expenditures may be 
considered Eligible Expenditures for all purposes of this Agreement. 
 
 



 EB 2011/104/R.23/Rev.1  لملحقا

25 

Schedule 3 
 

Special Covenant 
 
 
Prior to the entry into force of this Agreement, the Recipient shall ensure that the 
following staff are allocated at the Provincial level: (i) a Programme Coordinator; 
(ii) a senior finance officer; (iii) a senior M&E officer; and (iv) three other staff (an 
accountant, a treasurer and an assistant). 
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Logical framework 
Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 

Goal 
Contribute to reduce extreme 
poverty and hunger 

• Progress in achieving the MDG No. 1 by 2015 in the two provinces (reducing poverty rates 
by at least 5 percentage point) 

• MDG reports 
 

• LECS survey 

• Continued government commitment to poverty reduction 

Development Objective 
Ensure sustainable food security 
and income generation for the rural 
poor in the target villages 

• 20% increase in income and in the ownership of household assets  
 

• 20% reduction in child malnutrition 
  
• At least 35% of households with improved food security (having enough food for 10 months per 

year) 

• LECS Surveys 
 

• WFP Surveys 
 
• RIMS+ baseline, mid-

term and completion 
surveys 

• Economic and social stability in Oudomxay and Sayabouly 
provinces 

 
• Decentralization of development activities continues to be 

a government policy 

Outcomes and Outputs 
Component A – Integrated farming 
systems: 
 
Target group farmers in the uplands 
use improved and sustainable 
integrated production and 
conservation systems  

Outcomes: 
• 20% increase in agricultural output  
• At least 30% of households adopting conservation technology practices (1/3 women)  
• At least 30% of households adopting models for improved poultry production or pig husbandry 

(90% women) 
• 225 farmers’ organisations established 

Outputs: 
• At least 40% of households receive technical advisory services 
• At least 30% of households having at least one member trained in conservation technology 

practices (1/3 women) 
• At least 225 Farmers’ Field Schools held in all target villages, with specialized training devoted 

to women and ethnic groups 
• At least 30% of poultry and pigs vaccinated 
• 40 irrigation schemes and area rehabilitated/constructed  
• 40 drinking water supply schemes, including 30 also serving irrigation for home gardening, of 

which 1/3 benefit female headed-households  

 
• RIMS surveys 
 
• Groups records 
 
• Specific studies 

 
• Villages have secure access to land and the land titling 

process does not result in an unsustainable reduction of 
land surface  

 
• Communities assume responsibility for O&M of irrigation 

and water supply schemes  
 
• Village administrations and villagers support community 

approaches to natural resources management 
 
• Crop failure resulting from extreme weather conditions or 

rodent infestation is limited 
 
• Adequate TA is provided 
 

Component B - Links to markets: 
 
Links to markets are functioning 
effectively and farmers have 
sustainable access to markets  

Outcomes: 
• At least 30% of target households report improvement in accessibility of village road  
• At least 30% of target villages benefit marketing, storage, processing groups/facilities, of which 

1/3 of the beneficiaries are women 
• Beneficiaries who receive marketing support improve household income by 20% on average. At 

least one-third are female-headed households 
Outputs: 
• 220 Km of road constructed and/or upgraded 
• 50 villages establish road maintenance groups 
• 30% of the target group participate in at least two separate training events each year, of which 

all training events will include separate sub-training for women and ethnic groups  
• 30% of the target group join at least one interest group and stay with the same group for the 

duration of the programme 
• 30% of the target group participate in a PPP  
• At least 40% of the target group receive market information 

 
• RIMS surveys 
 
• Groups records 
 
• Specific studies 

 
• Informal regulation of trade is reversed 
 
• Traders willing to work with farmers’ organisations and 

sufficient competition allows farmers’ organisations choices 
 
• Communities assume responsibility for routine road 

maintenance 
 
• Levels of trust in villages adequate for establishing effective 

farmers’ organisations 
 
•  Adequate TA is provided 

 




