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  تقریر التصمیم

  

  

المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق التسمیاتإن 

  .فیما یتعلق بترسیم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالمصدر: 
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  مملكة كمبودیا

  مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصادي

  التمویلموجز 

یةالدولي للتنمیة الزراعالصندوق رة:بادِ المؤسسة المُ 

مملكة كمبودیا المقترض:

الوكالة المنفذة:  ومصاید األسماكوزارة الزراعة والغابات 

ملیون دوالر أمریكي43.2 :للمشروعالتكلفة الكلیة 

ملیون 17.5ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 11.3

دوالر أمریكي تقریبًا)

صندوق:الالذي یقدمه قرض القیمة 

ملیون 17.5ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 11.3

دوالر أمریكي تقریبًا)

  :قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق

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

في 0.75ثالثة أرباع الواحد في المائة (قدرهویتحمل رسم خدمة 

المائة) سنویاً 

ض الذي یقدمه الصندوق:شروط القر 

  الهولندیةالتنمیةمنظمة 

  مؤسسات التنمیة الدولیة

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

المشاركة في التمویل:الجهات

  ملیون دوالر أمریكي0.7الهولندیة التنمیةمنظمة 

  ملیون دوالر أمریكي0.4مؤسسات التنمیة الدولیة 

ملیون دوالر أمریكي0.3مم المتحدة منظمة األغذیة والزراعة لأل

قیمة التمویل المشترك:

منحة شروط التمویل المشترك:

دوالر أمریكيملیون 4.7 مساهمة المقترض:

دوالر أمریكيملیون 2.1 مساهمة المستفیدین:

الدولي للتنمیة الزراعیةالصندوق التقدیر:بالمكلفةالمؤسسة 

اشریخضع إلشراف الصندوق المب المؤسسة المتعاونة:
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  الموافقةبتوصیة 

من أجل مملكة كمبودیا إلى بالتمویل المقترح تقدیمه المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  59، على النحو الوارد في الفقرة مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصادي

  

  من أجل مبودیا مملكة كإلىمقترح تقدیمھما ومنحةقرض 

مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصادي

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

، سارت كمبودیا في طریق ناجح نحو إعادة 1998وتحقیق االستقرار السیاسي عام السالممنذ إحالل - 1

بلغ الماضي حیث خالل العقد وخاصة مثیر لإلعجابإلى تحقیق نمو اقتصادي اإلعمار والتنمیة؛ مما أدى 

في معدالت الفقر حیث تراجع معدل كبیر. وصاحب هذا النمو انخفاض سنویاً في المائة 8في المتوسط 

. 2007في المائة بحلول عام 30من األسر في منتصف التسعینیات إلى في المائة50الفقر القومي من 

. ریفیةالمناطق الفي المائة من الفقراء في 92لفقر إلى حد كبیر ظاهرة ریفیة، حیث یعیش الیزال ا

قد أبرزت و المصدر الرئیسي للعمالة في كمبودیا. ، التزال الزراعةقویاً في حین سجلت قطاعات أخرى نموًا - 2

یة الضیقة في البالد، كال من الطبیعة الهشة لقاعدة التنم2009و2008عام العالمیةاألزمة االقتصادیة 

وأهمیة قطاع الزراعة كمصدر للنمو القومي وكسب سبل العیش الریفیة. الحكومة على درایة كاملة بهذه 

لجعل الزراعة قطاعًا رائدًا في لحكومة كمبودیا الملكیةدت االستراتیجیة المستطیلة اعتمحیث اإلمكانیة 

لحد من الفقر.االقتصاد القومي، وتوسیع نطاق األمن الغذائي، وا

. جدا من الحیواناتقلیلةوتمتلك أعدادًا أراض صغیرة األسر الریفیة الفقیرة وشدیدة الفقرتمتلكبوجه عام، - 3

تعني أن انعدام األمن الغذائي إال أن قلة المردودعلى إنتاج األرز، بصورة متطرفةوتعتمد سبل العیش 

فإن، 1على المؤشر العالمي للجوع 19.9مبودیا معدل یزال واقعًا في العدید من المناطق. وبتسجیل كال

وضع الجوع والتغذیة فیها یعتبر خطیرًا، وهي في الحقیقة تقترب من تلك الدول التي یعتبر الوضع فیها مقلقًا 

. 20.2مثل الوس التي بلغ المعدل فیها 

                                                     
  .ء التغذیة، یقیس المؤشر العالمي للجوع شدة الجوع وسو 2011المصدر: المعهد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة،1
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تكنولوجیات تبین ) 1: (ةلفقیر فیما بین األسر الریفیة ااألرز والمحاصیل إنتاجتتضمن فرص تحسین تقنیات - 4

الترویج ) 3جیات محسنة لما بعد الحصاد؛ (و تكنولإدخال ) 2؛ (أعلى جودةمدخالت استخدام زراعة أفضل و 

تقنیات أفضل إلدارة التربة والمیاه. تبني ) 4نظم زراعة متكاملة؛ (ل

ب الحیازات الصغیرة في تحسین الصالت التجاریة بین المزارعین أصحاالفرصتكمن مجموعة ثانیة من - 5

التجاریة، وقاعدة رأسمالیة أولیة، واألعمالأن هذا یتطلب خدمات معززة لدعم الزراعة بیدوالمشترین. 

  رأس المال العامل.توفیر ووصول أفضل وأكثر استدامة للخدمات المالیة للوفاء بأغراض 

رص االستراتیجیة الُقْطریة األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الف- باء

  المستند إلى النتائج

یدعم المشروع بشكل مباشر األهداف العامة لحكومة كمبودیا على النحو الوارد في استراتیجیتها المستطیلة - 6

تدعو االستراتیجیة إلى تحقیق التنمیة في أربعة مجاالت و . 2009عام وتحدیثها2005عام التي تم تبنیها 

في حینعة، والبنیة األساسیة، والقطاع الخاص، وبناء القدرات وتنمیة الموارد البشریة، أساسیة هي: الزرا

.جوهر هذه االستراتیجیةیمثل التسییر الرشید 

التي یقدمها الصندوق بشكل أساسي إلى ارتفاع مستویات الفقر وانعدام للمعونةیستند األساس المنطقي - 7

إمكانیة وجود مصحوبًا بمثل اقتصاد كمبودیا اقتصاد متنام ودینامیكي ة في المناطق الریفیة في سیاق االمساو 

غیر مستغلة للتخفیف من وطأة الفقر تقودها الزراعة. یتسق تصمیم المشروع واألهداف الواردة في برنامج 

األول المتمثل في تحسین سبل سیما هدفه االستراتیجيال، 2012–2007الفرص االستراتیجیة القطریة للفترة 

على نحو مستدام. العیش لفقراء الریفسب ك

یتبع المشروع سلسلة من التدخالت التي یمولها الصندوق في كمبودیا في مجال الزراعة وسبل المعیشة   - 8

الفقیرة على الممارسات الزراعیة المحسنة وأنشطة خارج المزرعة، األسرالریفیة والتي تتضمن تدریب 

، وتوفیر الخدمات الزراعیة بشكل ال مركزي للمجموعاتیق الدوارة والحصول على تمویل عن طریق الصناد

الخصائص البنیة األساسیة الریفیة. تسعى استراتیجیة هذا المشروع إلى تحقیق التوازن بین إعماروٕاعادة 

. لمشروعات الصندوقوالبناء على الخبرة السابقةاالبتكاریة

المزارعون یتفادى ه الخصوص، فعلى وجالفقیرة. ألسر یركز المشروع على أكثر العقبات التي تواجه ا- 9

ویفتقرون إلى السبل التي تمكنهم من اعتماد تكنولوجیات محسنة. ترمي استراتیجیة شدیدو الفقر المخاطر 

تعلم آمنة للمزارعین لالستثمار في أوجه تحسین اإلنتاجیة وتنویع قاعدة الدخلبیئةالتدخل إلى تهیئة 

التمویل للسماح خیارات بناء القدرات، وروابط السوق، والوصول إلىلستراتیجیة قائمة خاصتهم. ستتضمن اال

وصوًال إلى سبل معیشة ُمحّسنة. تمایزةممسارات في بالمضي
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  وصف المشروع -ثانیا

  والمجموعة المستهدفةمنطقة المشروع-ألف

في المائة. سوف 22،القائمةیوناتفیها كافة الكومبمامحافظات الخمس، یبلغ معدل تفشي الفقر في ال- 10

في محافظات كامبوت، وكاندال، وبري فینج، وسفاي رینج، منطقة36في میونو ك246یستهدف المشروع 

أسرة 00090في المائة. یهدف المشروع إلى إفادة 26معدالت تبلغ في المتوسط بوتاكو حیث یسود الفقر 

المستفیدة األساسیة.تمثل األسر00049ریفیة بشكل مباشر، منها 

فقراء و المعدمونسوف یستهدف المشروع نساء ورجال الریف فقراء الموارد وأسرهم. سوف یمثل المزارعون - 11

، أولویة ضمن أفقر الفئاتفي العادة النساء المشمولون ترأسها، والشباب الریفیون، واألسر التي األراضي

ین فقراء األراضي، سیوازن المشروع بین تحسین اإلنتاجیة التي یقدمها المشروع. وبغیة تضمالمساعدةلتلقي 

.ضعفاً الزراعیة ودعم بعض الشرائح من أفقر السكان الریفیین وأكثرهم 

الكومیوناتسوف یتم اختیار المستفیدین من أنشطة المشروع باتباع نهج من مرحلتین. أوًال، تم اختیار - 12

ها المشروع استنادًا إلى عوامل معدل تفشي الفقر وعدد سلفًا ضمن المحافظات الخمس المنفذ فیوالمناطق

ثانیة، یتم اختیار األسر الموجودة في وفي مرحلة التكالیفیة. والكفاءةالفقراء، وٕامكانیة اإلنتاج الزراعي، 

مدى االستعداد للمشاركة تقدیروعلى الكومیونات المختارة بناًء على الترتیب التشاركي على أساس الثروة 

راً ذلك (یشمل  في قاعدة البیاناتةالموجودبیاناتالذاتیًا). باإلضافة إلى ذلك، سیستفید المشروع من تقدی

IDPoor.عند االستهداف على مستوى األسرة متى وجدت هذه المعلومات محدثة

  الهدف اإلنمائي للمشروع- باء

المستهدفة في الكومیوناتفيللسكان الریفیین الفقراءعیش الیهدف المشروع إلى تحسین سبل كسب - 13

اإلنتاجیة تحسینویتمثل الهدف اإلنمائي في .محافظات كامبوت، وكاندال، وبري فینج، وسفاي رینج، وتاكو

ألسر الریفیة التي تعیش في فقر في المحافظات المختارة. ادخلتنویع مصادر الزراعیة و 

رز غیر المقشور في المجموعة المستهدفة من األالمردودنتیجة للمشروع، من المتوقع أن یزید متوسط - 14

في المائة. كما أنه من 20لغیر األرز بنسبة الزراعيفي المائة، ویزید متوسط اإلنتاج 15بنسبة الرئیسیة

في المائة مقارنة باألسر 25بنسبة الرئیسیةالمتوقع أن یزید متوسط إنتاجیة العمالة بین األسر المستهدفة 

. غیر المستفیدة

  المكونات/النتائج- جیم

) تحسین الوصول 1یتكون المشروع من ثالثة مكونات وثیقة الصلة ببعضها البعض یوجهها الطلب هي: (- 15

) وتنسیق المشروع وٕادارته.3واألسواق؛ (لوجیاالتكنو ) وتحسین الوصول إلى 2إلى الخدمات المالیة؛ (
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رأس ویلحلتمخططاً ) 1مكونات فرعیة: (یتضمن هذا المكون ثالثة. تحسین الوصول إلى الخدمات المالیة- 16

ة ار ) ودعم الصنادیق الدو 3) وبناء القدرات لتحسین الوصول إلى التمویل؛ (2؛ (بالمجموعةرهناً المال

.للمجموعات

رأس المال رهنًا ویلحلتمخططًا المشروعیضعوانطالقًا من الممارسة المتبعة في كمبودیا، سوف - 17

في القریة على مدار ثالث یتم إیجادهاللمجموعات لى صنادیق دوارة محسنة األموال إویلحلتبالمجموعة

. كما سیدعم تدریبًا على محو األمیة المالیة لألسر المؤشراتجموعة من مقاسًا بمدائها رهنًا بأسنوات، 

، وسیساعد يفي الصندوق، وسیدعم إقامة روابط بین المجموعة ومؤسسات التمویل الصغر األعضاء

في منطقة المشروع التي حصلت في الماضي على دعم من الصندوق في للمجموعاتالدوارة الصنادیق

. وستدعم منظمة األغذیة يالحصول على الخدمات المالیة وٕاقامة روابط مع مؤسسات التمویل الصغر 

شأن التمویل بوزارة الزراعة والغابات ومصاید األسماكوالزراعة لألمم المتحدة المساعدة التقنیة المقدمة إلى 

وقعة من هذا المكون إنشاء الریفي وستقدم التمویل في إطار برنامجها للتعاون التقني. تتضمن النتائج المت

بعد ثالث سنوات من التشغیل. عالوة صندوق دوار محسن للمجموعات كحد أدنى، وٕاظهار نمو هائل  980

من خالل لوصول إلى خدمات مالیة من المتوقع أن یتحسن مستوى محو األمیة المالیة واعلى ذلك،

لدى نسبة كبیرة من األسر األعضاء البالغ االستفادة من فرص اإلدخار واإلئتمان في المؤسسات المالیة

أسرة.00049عددها 

االبتكار في دعم ) 1سیمول هذا المكون ثالثة مكونات فرعیة: (. الوصول إلى التكنولوجیا واألسواقتحسین- 18

األعمال الریفیة الصغیرة. سوف یعزز وتنمیة) 3) والتدریب التطبیقي وبناء القدرات؛ (2بناء القدرات؛ (

أنشطة تطویر بدعمفي التقنیات الزراعیة والتسویق، وٕادارة ما بعد الحصاد، مصحوبًا ینالمكون قدرة المزارع

تنفیذ وجهة مشاركة خارج المزرعة وروابط بالسوق. سیضم المشروع منظمة التنمیة الهولندیة كشریك في ال

في التمویل في المكون الفرعي الخاص بتطویر األعمال الریفیة الصغیرة وكجهة مقدمة للمساعدة التقنیة في 

تللهاضماالقومي برنامج الباإلضافة إلى ذلك، سیدعم المشروع تكییف إعداد الحزم التدریبیة ونشر المعرفة. 

قراء. كما سیقیم المشروع شراكة ابتكاریة بین وزارة الزراعة وتوسیع نطاقه بحیث یتضمن مستفیدین فةالحیوی

األعمال الزراعیة يبرنامج استشاریتوسیع نطاقومؤسسات التنمیة الدولیة بغیة ومصاید األسماكوالغابات 

لوصول إلى مصدر ؛ مما سیعطي المستفیدین إمكانیة ادیدةكومیونات جیصل إلى محافظات و لالناجح 

ومدخالت عالیة الجودة، باإلضافة إلى توفیر استراتیجیة خروج ،الدعم في اإلرشادإضافي للحصول على

لعدد من أنشطة المشروع. 

) تطویر حزم تدریبیة وُنهج ُمحسنة ومبتكرة 1: (تتضمنالنتائج سلسلة من من المتوقع أن یحقق هذا المكون - 19

رأس المال المرهونة تحویلعبر خطة ) وتمكن المستفیدین من استخدام األموال المتاحة2واستخدامها؛ (

) وتنویع األسر الریفیة الفقیرة لمصادر 3بالمجموعة على نحو فعال من أجل تحسین اإلنتاج والتسویق؛ (

تربیة األحیاء المائیة، ، و واإلنتاج الحیوانيالدخل باعتماد تكنولوجیات محسنة للمحاصیل من غیر األرز، 

) والنجاح في إیجاد وكالء مستدامین لتقدیم خدمات 4؛ (يضااألر إلىالمستندةوأنشطة تولید الدخل غیر 

األعمال الزراعیة، وسالسل تورید المدخالت المرتبطة بها في ياإلرشاد من القطاع الخاص مثل استشاری

غیرها صلة تعاقدیة مربحة بین مجموعات المزارعین واألسواق الزراعیة أو75) وٕاقامة 5مناطق المشروع؛ (
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0004المناصرة للفقراء بنجاح ووجود ةالحیویالهاضمات) وتكییف تكنولوجیا 6؛ (شاریع األعمالمن م

المستفیدون من المشروع. بهاینتفع هاضم حیوي

وزارة ) وحدة دعم المشروع في 1. سیمول المشروع ثالثة مكونات فرعیة أساسیة: (تنسیق المشروع وٕادارته- 20

تنسیق المشروع ) 3) ووحدة دعم التنفیذ في وزارة شؤون المرأة؛ (2؛ (كالزراعة والغابات ومصاید األسما

من قبل اإلدارات في المحافظات. وٕادارته

  تنفیذ المشروع-ثالثا

  النهج -ألف

مرنًا  ومتسقًا مع عملیة یوجهها الطلب تحتل فیها اختیارات المزارعین موقع الصدارة. سیكون نهج المشروع- 21

ولكن سیشهد نهج التدریب تحوًال ،تكنولوجیات جدیدةتبنيلنشر الحقلیة كأداةرعینمدارس المزاخدم توستس

الصندوق من مجرد اإلیصال إلى إشراك المزارعین في عملیة االعتماد عن طریق ربط التدریب بأموال 

أیضًا. المدارس، ونشرها خارج الدوار المحسن للمجموعات

یختارها خیاراتمجموعات من مقرر عام أساسي باإلضافة إلى سیتكون دعم بناء القدرات المقدم إلى ال- 22

المستفیدینلتشجیعقدم حوافز بحیث تُ األموال رهنًا بالمجموعةتحویلمخطط المستفیدون. تم تصمیم هیكل 

بنشاط في العملیة. على االنخراط

اإلیصال عن طریق كما یطرح المشروع أیضًا، مقارنة بالمشروعات السابقة، تغییرات هائلة على آلیات- 23

جدد من كل من المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص الخدمات التنفیذ ومقدمي الاالنخراط مع شركاء 

) 1مع االحتفاظ بدور مهم لتضطلع به الكیانات الالمركزیة. سینهض مقدمو الخدمات بالمسؤولیة عن: (

األعضاء في الصنادیق الدوارة ام مجموعات ) ودعم قی2بناء قدرات المستفیدین في محو األمیة المالیة؛ (

نشطة خارج األ) وتصمیم 3بمسك الدفاتر، والمحاسبة، وٕاعداد التقاریر المالیة؛ (المحسنة للمجموعات

المزرعة، واإلعداد لها والتدریب علیها. 

ون المرأة سُتعمم االعتبارات المتعلقة بالتمایز بین الجنسین في كافة أنشطة المشروع بدعم من وزارة شؤ - 24

واإلدارات المسؤولة عن شؤون المرأة في المحافظات التي ستزود فرق الدعم في المقاطعات بالعاملین لرفع 

التمایز بین الجنسین ورصده ، وٕادخال تحلیل أثرالوعي، وتقدیم تدریب على مسائل التمایز بین الجنسین

واإلرشاد للمسؤولین عن نشاط بعینه، سواء كانوا ه التدریب كجزء من تقدیرات األثر التشاركیة السنویة. سیوجَ 

الكومیون. سیكفل المشروع في المرشدین الزراعیینفي المائة من 50رجاًال أو نساًء، وستشكل النساء 

في المائة على األقل من ممثلي األسرة في المجموعات. وضعت أهداف معینة 50لنسبةالنساءتشكیل

ي المشروع أیضًا.بخصوص اختیار النساء كعامالت ف
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  اإلطار التنظیمي- باء

مساهمة التتولى وزارة االقتصاد والمالیة المسؤولیة األساسیة عن توفیر التنسیق فیما بین الوكاالت، وتقدیم - 25

. في الوقت المحدد، باإلضافة إلى الموافقة على التورید والوثائق األخرى السحبالنظیرة، ومعالجة طلبات 

مدة المشروع.طوالمسؤول من إدارة التعاون الدولي لیعمل في المشروع بدوام كامل ستقوم الوزارة بتكلیف

، عبر وحدة دعم المشروع التابعة لها، الوكالة الرائدة وزارة الزراعة والغابات ومصاید األسماكتكون س- 26

م التقاریر، في حین ، وتنسیقه، وتقدیللمشروع (الوكالة المنفذة) وستتولى المسؤولیة عن إدارة المشروع بالكامل

.تتولى الوكاالت واألقسام التابعة للوزارة معظم العمل التقني على المستوى القومي

، في حین القوميفت وزارة شؤون المرأة باالضطالع بدور أساسي في تنفیذ المشروع على الصعید لِ كُ - 27

بدور مهم في تسهیل االتصال ستضطلع أمانة اللجنة القومیة للتنمیة الدیمقراطیة على المستوى دون القومي

والتنسیق مع اإلدارات في المحافظات. 

، ومنظمة األغذیة مؤسسة التنمیة الدولیةستنفذ الوكاالت الشریكة، بما فیها منظمة التنمیة الهولندیة، و - 28

مة مع األنشطة المنوطة بها بدرجة كبیرة من االستقاللیة اإلداریة، بموجب اتفاقیة عالألمم المتحدةوالزراعة

غیر المشروع. ستتعاقد وزارة الزراعة مع مقدمي الخدمات األساسیة مباشرة، وفي حالة بناء القدرات لألنشطة 

  هذا التعاقد.إبرام ، تقوم وزارة شؤون المرأة بيضااألر المستندة إلى

  التخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة- جیم

ستصدر عند تشكیل بدأ حصول كل أسرة على رقم تعریف فرید للمستفید یُ یستند نظام الرصد المقترح إلى م- 29

شكل بطاقة هویة للمستفید من المشروع مربوط برقم تعریف المجموعة التي . یأخذ هذا الرقم المجموعات

تشارك فیها األسرة. ستخصص للمشروع وحدة داخل وحدة دعم المشروع التابعة لوزارة الزراعة من أجل 

الخارجیین، المعرفة ستقیس، على وجه الخصوص، أداء مقدمي الخدماتییم، والتعلم ونشر الرصد والتق

وجودة التدریب المقدم، واعتماد التكنولوجیا. الصنادیق الدوارة المحسنة للمجموعات،وخبرات المستفیدین مع

خالص الدروس وكمیة الستنوعیةرصد التقدم المحرز وٕاجراء دراسات تستند إلى أسالیب هذاوسیتضمن

بالسمات االبتكاریة في المشروع مع إمكانیة توسیع النطاق. المتعلقة

ستعد كل محافظة خطة عمل ومیزانیة سنویة بناًء على تكالیف المشروع المقدرة، بعد إجراء مشاورات مع - 30

ادًا إلى وثیقة ذ أنشطة استنالواقعة ضمن والیتها. ستقوم وكاالت وشركاء التنفیذ بتنفیالكومیوناتو المناطق

المشروع، ودلیل تنفیذ المشروع، وخطة العمل والمیزانیة السنویة المعتمدة وتعدیالتها، مدعومة من تصمیم

بناًء على خطة العمل والمیزانیة السنویة التي قدمتها وحدة دعم ،وحدة دعم المشروع التابعة لوزارة الزراعة

ت الواقعة في المحافظات الخمس. ستتضمن خطط العمل التنفیذ التابعة لوزارة شؤون المرأة واإلدارا

المقدمة من وحدة دعم المشروع التابعة لوزارة الزراعة تلك المقدمة من شركاء التنفیذ. والمیزانیات المجمعة



  EB 2012/105/15/Rev.1

7

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال

لمشروعات باالخاصةقیاسیة . على الصعید القومي، سیطبق المشروع إجراءات التشغیل الاإلدارة المالیة- 31

والبرامج الممولة خارجیًا في كمبودیا الصادرة عن وزارة االقتصاد والمالیة، على النحو المفصل في القرار 

. ستتبع األنشطة التي یدعمها المشروع على مستوى 2007فبرایر/ شباط 26المؤرخ 14ANK.BKالفرعي 

ات اإلداریة المتبعة في اإلدارة التابعة للمحافظة وفقًا لدلیل الهیاكل والنظم واإلجراءوالمناطقالمحافظات 

22بتاریخ على المستوى دون القومي اإلدارة اإلداریة والمالیة الصادر عن اللجنة القومیة للتنمیة الدیمقراطیة 

. 2008دیسمبر/ كانون األول 

في الحسابات المخصصة للقرض والمنحة استنادًا إلى خطة العمل سیضخ الصندوق دفعات مقدمة - 32

والمیزانیة السنویة المعتمدة وتوقعات التدفقات النقدیة الفصلیة. سیعتمد المبرر لدفع المبالغ المقدمة على 

الثالث من كل سنة. ستقوم وزارة االقتصاد والمالیة بتحویل األموال الفصلالنفقات التي ستقدم في كشوف

مواردها الخاصة إلى الحساب المستقل المخصص لألموال الحكومیة النظیرة بناًء على خطة العمل من

والمیزانیة السنویة المعتمدة. 

وتقوم وحدة ،ةبإعداد القوائم المالیة نصف السنویة والسنویة على حدمنفذةمن الوكاالت الستقوم كل وكالة - 33

یتم إعداد القوائم المالیة وفقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع عها. دعم التنفیذ التابعة لوزارة الزراعة بتجمی

العام ویقوم مراجع حسابات خارجي بمراجعتها كل سنة. تختار وزارة االقتصاد والمالیة شركة مراجعة 

مع المشروعات األخرى التي مربوطةبموجب ترتیبات مراجعة الحساباتحسابات مقبولة لدى الصندوق

حصیلة تمویل الصندوق تكالیف عملیة مراجعة ستغطيالبنك الدولي والصندوق في حافظة كمبودیا. یمولها

الحسابات. 

لكل وبالنسبةیتم تنفیذ التورید طبقًا للمبادئ التوجیهیة للتورید ودلیل التورید لمشروعات الصندوق. . التورید- 34

دعم المشروع التابعة لوزارة الزراعة بین وحدةیمول من حصیلة تمویل الصندوق، سیتم االتفاقعقد 

السابق على أسلوب التورید، والحاجة إلى التأهیل والصندوق، في خطة التورید التي ستقدمها الوكالة المنفذة،

، واإلطار الزمني. یتضمن المشروع عددًا من یریة، ومتطلبات االستعراض المسبق، والتكلفة التقدأو الالحق

. ومن حیث المنفذة وتخفیف أثر مخاطرهویة القدرة على التورید فیما بین الوكاالت األعمال الرامیة إلى تق

للمشروع، القدرة، سیضم المشروع مستشار تورید دولي یكون مسؤوًال عن تقدیم خدمات التورید واإلئتمان

األساسیة كافة عملیات التورید باإلضافة إلى مسؤول التورید في وحدة دعم المشروع. تتولى هذه الوحدة 

الالزمة لوزارة شؤون المرأة؛ مما یقصر تورید الوزارة بشكل أساسي على التسوق المحلي والتورید المباشر من 

.الكومیونو المنطقةىالمحلي على مستو التدریبأجل 

اإلشراف- هاء

جرت هیكلة جدول تنفیذ المشروع بحیث تخصص اإلثنى عشر شهرًا األولى بشكل أساسي لضمان توفر - 35

افة العقود، والعاملین، ومواد بناء القدرات للمضي قدمًا لتقدیم الدعم المباشر للمستفیدین. وبالتالي، سیركز ك

إشراف المشروع في السنة األولى على هذه األنشطة التحضیریة. 
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) إعداد خطة العمل 1إدارة المشروع بشكل عام هي موضوع اإلشراف الرئیسي األول لضمان: (ستكون - 36

) وتعیین العاملین في المشروع على المستوى المركزي 2یة السنویة للسنة األولى وتفعیلهما؛ (والمیزان

تركیز الثاني في والالمركزي، وتزویدهم باحتیاجاتهم وتعریفهم بالنهج المتبع في المشروع. یتمثل محور ال

على نحو مالئم. ء التنفیذ العقود مع مقدمي الخدمات األساسیین وتنفیذ ترتیبات العمل مع شركاضمان إتمام

طبیقي الموضوع تیشكل إعداد المواد التدریبیة واألمور اللوجیستیة واألنشطة التحضیریة األخرى للتدریب ال

األساسي الثالث. سیركز المشروع على إعداد مواد تدریبیة عالیة الجودة عن طریق عملیة تشاركیة مع وزارة 

دیة. أما المحور الرابع فسیركز على دراسات الرصد والتقییم في الزراعة بدعم من منظمة التنمیة الهولن

، وذلك لضمان سالمة المسح األساسي من الناحیة التقنیة وتعیین مقدم م معلومات اإلدارةانظتنفیذ المشروع و 

  خدمات جید.

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده -رابعا

تكالیف المشروع-ألف

ملیون دوالر أمریكي، منها 43.2بمبلغ مشروع الذي سینفذ على مدى ست سنواتتُقدر التكلفة اإلجمالیة لل- 37

في المائة من التكالیف األساسیة. تم تقدیر تكالیف 6ملیون دوالر أمریكي للطوارئ المالیة، أو 2.5

س . وتم تقدیر الطوارئ السعریة على أسا2011المشروع استنادًا إلى األسعار في كمبودیا في یولیو/تموز 

في المتوسط. 2في المائة0.5في المائة والنسبة الدولیة البالغة 3.4نسبة التضخم السنویة المحلیة البالغة 

في رییل1004الدوالر األمریكي مستقر عند مقابل الرییل (العملة الكمبودیة)صرفیفترض أن سعر 

عر الصرف الثابت نسبیًا (مع تدخل بسیط لسنوات الخمس السابقة واتساقًا وسلوفقاً ، األمریكيمقابل الدوالر

  الدولرة. يمن البنك المركزي) في سیاق االقتصاد عال

  تمویل المشروع- باء

التمویل المقترح للمشروع بالدوالر األمریكي حسب المكون والجهة الممولة. یقدم إلى یشیر الجدول أدناه - 38

ملیون دوالر أمریكي). 17.5كي) ومنحة (ملیون دوالر أمری17.5الصندوق معظم التمویل في شكل قرض (

برنامج التعاون أنشطة دعم محو األمیة المالیة عبر مرفقلألمم المتحدةستمول منظمة األغذیة والزراعة

، وٕاجراء ملیون دوالر أمریكي. وستقدم منظمة التنمیة الهولندیة تمویًال للمساعدة التقنیة0.3قیمة التقني ب

األعمال الریفیة الصغیرة، والمكون الفرعي األول من المكون تنمیةغیل ألنشطة الدراسات، وتكالیف التش

المقدم من مؤسسة التنمیة الدولیةتمویل الملیون دوالر أمریكي. وسیتضمن 0.7الثاني، بقیمة إجمالیة تقارب 

أعمال المزارع في یياستشار تقریبًا دعم إدارة المساعدة التقنیة لتوسیع شبكة دوالر أمریكيملیون 0.4البالغ 

ملیون دوالر أمریكي 2.3دوالر أمریكي، تستخدم ملیون 4.7مناطق المشروع. یقدر التمویل الحكومي بمبلغ 

في المائة من إجمالي التكالیف المتكررة. وأخیرًا، 20ملیون دوالر تمثل حوالي 2.4ولضرائب سداد امنها ل

في أمریكيملیون دوالر0.9لیون دوالر أمریكي تتضمن م2.1من المتوقع أن یساهم المستفیدون بمبلغ 

                                                     
تستند نسبة التضخم المحلي إلى توقعات صندوق النقد الدولي، وتستند نسبة التضـخم الـدولي إلـى تقـدیرات مؤشـر القیمـة لوحـدة الصـناعات 2

    التحویلیة في البنك الدولي.
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(في المحاسبة ومسك الدفاتر) وحوالي للمجموعات تشارك التكلفة لمقدم الخدمة في الصندوق الدوار المحسن 

.في مساهمات من أجل الحصول على منح مرفق تنشیط األعمال الریفیةأمریكيملیون دوالر0.7

مملكة كمبودی�ا

مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتص�ادي

المكون�ات حس�ب المم�ولین

(بآالف الدوالرات األمریكی�ة)

المجم��وعالحكوم��ةالمس��تفیدونقرض الصندوقمنحة الص�ندوقمؤسس�ات التنمی�ة الدولی��ةمنظم�ة األغذی��ة والزراع��ةمنظم��ة التنمی��ة الھولندی��ة

عمل�ة أجنبی��ة%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ

محلي باس�تثناء 

الضرائب

الرسوم 

والضرائب

ألف - تحسین الوصول إلى الخ�دمات المالی�ة

483.5189.2 151.332.7478.613 675.889.6918.86.541.20.314 515.53.612------1 - مخطط نقل األموال رھن�ا بالمجموع�ة 

229.2242.2 524.55.853.02 216.28.62--945.777.149.21.9 1--313.312.4--2 - محو األمیة المالیة والصالت مع مؤسسة التموی�ل الص�غري

712.7431.5 675.838.6531.615 725.076.3918.85.5257.41.516 461.314.812 2--313.31.9--المجم�وع الف��رعي

باء - تحسین الوصول إلى التكنولوجیا واألسواق

650.9183.4 463.45.7629.11 165.26.72--437.658.4363.514.8 1----1497.220.2 - دعم االبتكار في بن�اء الق�درات

413.2 536.81 097.113 047.137.11 284.620.516 3--326.88.3 057.268.91 378.52.411----2 - التدریب التطبیقي وبناء القدرات

101.0244.6 923.79.1578.13 275.032.5184.64.73 706.743.51 586.114.91----3171.34.4 - تطویر األعمال الریفیة الص�غیرة

841.2 288.71 304.318 434.251.92 634.316.222 275.05.73 397.015.11 080.958.33 378.51.713--668.53.0المجم�وع الف��رعي

جیم - تنسیق المش�روع وإدارت�ھ

589.1191.3 032.61 813.16.51 558.619.92--511.353.7743.126.4 1------1 - وحدة دعم المشروع في وزارة الزراعة 

79.916.5484.61.156.6382.845.2--237.849.1166.934.4------2 - وحدة دعم التنفیذ في وزارة المرأة

160.119.1836.91.9140.6617.379.0--208.724.9468.155.9------4- اإلدارة  في المحافظات

589.2315.5 229.92 134.59.61 798.619.34--378.133.3 957.847.41 1------المجم�وع الف��رعي

588.1 590.62 065.836 244.5100.04 690.310.843 193.85.14 500.140.52 500.040.517 668.51.5313.30.7378.50.917التكالیف الكلی�ة للمش�روع

والجوانب االقتصادیةتحلیل موجز للفوائد- جیم

لمائة من في ا20أسرة تقریبًا؛ بما یمثل حوالي 00090من المتوقع أن تعود األنشطة بالفائدة المباشرة على - 39

:المستهدفة، تشملاألسر التي تعیش في الكومیونات

 تضم المجموعة المستهدفة للمجموعات أسرة عضو في الصندوق الدوار المحسن 00049ما یقدر بـ

؛كافة أنشطة المشروعمن المشروع التي ستسفید منساسیةاأل

 عضو من منظمات المزارعین الموجودة في المحافظات الخمس التي ینفذ فیها 00025حوالي

سیحصلون على مشورة وتوجیه مبدأیین حول فرص الوصول األفضل للتمویل في نالمشروع والذی

إطار المشروع؛

 أو القرى للمجموعاتلقرى المشمولة في الصندوق الدوار المحسنفي امتمیزمزارع 0006حوالي

المجاورة لها الذین ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في التدریب الذي یقیمة الصندوق الدوار في المزرعة، 

جنبًا إلى جنب مع األعضاء؛

 غیر المشروع الكومیونات التي ینفذ فیهاأسرة إضافیة في 700من المتوقع أن یستفید ما یربو على

من التدریب على األنشطة المدرة للدخل غیر للمجموعات لصنادیق الدوارة المحسنة المنتمیة إلى ا

عمال خارج المزرعة، جنبًا إلى جنب مع أعضاء الصندوق؛األوتنمیة أنشطة يضااألر المستندة إلى

 5001یتم إشراك ، من المتوقع أن00049من بین األسر المستفیدة من الصندوق البالغ عددها

لتنمیةوآخرین في مناطق المشروع في خطط األعمال عن طریق مشروع تجریبي متمیزمزارع 

الریفیة الصغیرة. األعمال

 البذور بتحسینالخاصةأسرة في مناطق المشروع من العروض اإلیضاحیة 00024ستستفید حوالي

یستفیدوا استفادة ممن لم(ن إضافیینمستفیدی0008ن المتوقع أن یصبح ، وموتنویع المحاصیل

مباشرة من أنشطة المشروع األخرى)؛

 المناصرة للفقراء.الهاضمات الحیویةأسرة من 0004ستستفید حوالي
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سیترك المشروع أثرًا إیجابیًا على العالقات بین الجنسین عن طریق تعزیز دور النساء في عملیة التنمیة - 40

یعزز مشاركة النساء في عملیات صنع القرار داخل المجتمعات المحلیة، االجتماعیة واالقتصادیة. كما س

والمحافظة. المنطقةوأیضًا على مستوى 

  االستدامة-دال

كافة الشركاء الرئیسیین انخراطستسهم أربعة عناصر أساسیة من تصمیم المشروع في استدامة مزایاه. أوًال، - 41

ار في بناء القدرات، بتیسیر من منظمة التنمیة الهولندیة؛ بما في تصمیم المواد التدریبیة وتحدیثها واالبتك

سیكفل تعمیم هذه المواد واستخدام طیف واسع من المشغلین لها، فیما یتجاوز هؤالء المنخرطین في المشروع 

تمكینها في مكوني و األسر المستفیدةقدراتمزمع أن یكفل التركیز على بناء من ال،بشكل مباشر. ثانیاً 

وع مواصلة المستفیدین للتحسینات التي أدخلت على اإلنتاجیة وتنویع مصادر الدخل بعد انتهاء فترة المشر 

ألسر والمالیةالمشروع. تعتمد استدامة أنشطة المشروع بشكل أساسي على الجمع بین القدرات التقنیة 

في تغطیة تكالیف عاتللمجمو المزارعین. ثالثًا، من المتوقع أن یساهم أعضاء الصندوق الدوار المحسن

مسك الدفاتر، والمحاسبة، وٕاعداد التقاریر. ومن المتوقع أن تكون بالخاصةاتالتشغیل الخاصة بمقدم الخدم

المتحصلة من الصندوق أكثر من كافیة لتغطیة هذه التكالیف بالكامل بنهایة فترة المشروع. الفائدةمكاسب

األعمال الزراعیة بحیث تشمل يلتوسیع شبكة استشاریدولیةمؤسسة التنمیة الرابعًا، ستقدم الشراكة مع 

بدیًال قائمًا على في الكومیونوالمرشدین الزراعیینمناطق المشروع وتعزیز التكامل بین هؤالء االستشاریین 

السوق لتقدیم خدمات اإلرشاد ومدخالت عالیة الجودة للمستفیدین فیما یتجاوز مرحلة االستثمار في 

  المشروع.

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- ءها

) قدرة المؤسسات 1تحقیق الهدف اإلنمائي للمشروع بالتالي: (التي تواجهتتعلق مخاطر التنفیذ األساسیة - 42

) وتوسیع نطاق الخصائص التي یمكن أن تؤثر على جودة الخدمات 2المنفذة على اإلیصال والتنسیق؛ (

تخشى ) واحتمالیة اعتماد أفقر األسر الریفیة التي 4وع؛ () والخصائص االبتكاریة في المشر 3المقدمة؛ (

.نتاجیتهاإستثمار بفعالیة في رفع للحزمة التقنیة المحسنة واالالمخاطرة 

تشدید) زیادة 1: (من الخطرتخفیف الیر فیما یتعلق بالقدرات على اإلیصال والتنسیق، تتضمن تداب- 43

ي الصلة بالتنفیذ عام على مقدمي الخدمات الخارجیین ذو بشكل المؤسسات الحكومیة المركزیة والالمركزیة

) وتقدیم مساعدة تقنیة إضافیة فیما یختص بالرصد والتقییم، والتورید، واإلدارة المالیة؛ بما في 2(المباشر؛

) وتنفیذ المشروع تحت مسؤولیة وحدة دعم المشروع التابعة لوزارة 3ذلك الدعم الذي یقدمه شركاء التنفیذ؛ (

اعة التي تتمتع بخبرة تراكمیة واسعة في تنفیذ مشروعات سابقة وحالیة ممولة من الصندوق.الزر 

250خطر توسیع النطاق الناتج عن توسیع التغطیة بحیث تشمل خمس محافظات ومنتخفیف الیتم - 44

ل تقریبًا بشكل أولي عن طریق تصمیم یركز على مكونین اثنین فقط متكاملین على نحو جید، ویقكومیون

) اتباع نھج مرحلي في تنفیذ المشروع حیث تستخدم االثنى عشر شھراً األولى 1باتباع التدابیر التالیة: (أكثر

بعنایةفي األنشطة التحضیریة مثل إعداد المواد، وتدریب المدربین، وتصمیم األمور اللوجیستیة للتدخل 
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) واستخدام 3على مستوى المقاطعة؛ (ق دعم تقني متنقلة لتعزیز تنفیذ التدریبفر وٕاشراك) 2وحرص؛ (

مقدمي خدمات خارجیین إلضافة قدرة تنفیذیة لفریق العمل الحكومي.

األعمال الریفیة صعوبات في العثور على مشاریع جدیدة وٕاقامة لتنمیةقد یواجه المشروع التجریبي االبتكاري - 45

) 1من تدابیر تخفیف أثر المخاطر: (روابط بین المستفیدین من المشروع والوكالء في سلسلة القیمة. تتض

نطاق تواضع ) و 2الشراكة مع منظمة التنمیة الهولندیة التي تتمتع بخبرة في هذه المنطقة في كمبودیا؛ (

استخدام نهج الصندوق حیث یمكن إعادة و ) 3لمشروع التجریبي؛ مما یقلل من التعرض للمخاطر؛ (ا

ألخرى أثناء تنفیذ المشروع إذا استدعت الضرورة. تخصیص األموال بسهولة أكبر ألنشطة المشروع ا

، تتمثل االستراتیجیة العامة لهذا المشروع في توفیر بیئة تعلم آمنة تمكن المخاطرفیما یتعلق بعامل تفادي - 46

المجموعة المستهدفة من التغلب على هذه العقبة. تم تحدید العوامل الالزمة لتهیئة هذه البیئة استنادًا إلى 

بنجاح التدریب وتطبیق هذه لمستفادة من الممارسات السابقة. ُرهن الحصول على رأس المالالدروس ا

تنمیة قدرات المجموعة واألفراد.سرعةالتكنولوجیات، وتزامن سرعته مع

  ؤسسیةاالعتبارات الم- خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف

سیاسة االستهداف في الصندوق لالنحو المعرف یشكل السكان الریفیون الفقراء على سیاسة االستھداف.- 47

مع إیالء ،. باإلضافة إلیهم، حدد المشروع مجموعات فرعیةالمجموعة المستهدفة األساسیة من المشروع

االهتمام الواجب لالختالفات بین الجنسین. توجد في المشروع استراتیجیة استهداف مفصلة مستندة إلى 

ن من مزیج من األسالیب المختلفة، هي: االستهداف الجغرافي على مستوى الخبرة السابقة في كمبودیا وتتكو 

الكومیون، والتصنیف التشاركي لألسر حسب الثروة على مستوى القریة، وتدابیر تمكینیة للتعریف بشكل 

أساسي بقضایا التمایز بین الجنسین، وتدابیر للتمكین عن طریق تخصیص حصص للنساء في القیادة 

والتدریب. ،ابات ادخار مشتركة في المصارفالجماعیة، وحس

قضایام یمتثل المشروع أیضًا لسیاسة الصندوق الخاصة بتعمیالتمایز بین الجنسین.قضایاسیاسة تعمیم - 48

یعتمد تصمیم المشروع على تحلیل تفصیلي للفقر، یتضمن أبعاد تتعلق بالجنسین، لتمایز بین الجنسین.ا

النساء والرجال في المناطق الریفیة وكیفیة التي یقوم بها كل من دوار األي ویأخذ في حسبانه االختالفات ف

سیعود المشروع بفائدة مباشرة على النساء عن طریق التمكین االقتصادي استفادتهم من أنشطة المشروع.

رة وملكیة األصول. یتضمن المشروع حصصًا للجنسین في مواقع صنع القرار مثل القیادة في الصنادیق الدوا

في المائة نساء). یتضمن اإلطار المنطقي 50وعمال اإلرشاد على مستوى الكومیون (للمجموعاتالمحسنة

بین الجنسین.لالختالفمؤشرات حساسة 
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یمتثل المشروع لسیاسة التمویل الریفي في الصندوق، إذ یدعم الوصول إلى نوعین سیاسة التمویل الریفي.- 49

والصنادیق التي یدیرها المجتمع. ویدعم يي مؤسسات التمویل الصغر من مؤسسات التمویل الریفیة، أ

لمسك دفاتر المجموعة، وتقدیم خدمات المحاسبة وٕاعداد اتالتسییر الجماعي األفضل بإدخال مقدم خدم

الصنادیق الجماعیة الدوارة المحسنة لتصبح التقاریر. توفرت استراتیجیة واقعیة للخروج في شكل تطور

تحاد اإلئتماني للمجموعات الناجحة وذات إمكانیات النمو.نموذجًا لال

أعدت مذكرة تحدید األثر البیئي ونطاقه وفقًا لإلجراءات ذات الصلة المعمول بها في تحدید األثر البیئي.- 50

حاجة للمزید من وال توجد. "باء"صنف المشروع بیئیًا من الفئة ). 94/03الصندوق (نشرة رئیس الصندوق 

ال یعتبر إجراء تقدیر بیئي رسمي أمرًا ضروریًا. كما الستكمال المذكرة المعلومات 

المواءمة والتنسیق- باء

سیما التأتي أهداف المشروع متسقة واالستراتیجیات الحكومیة للتنمیة االقتصادیة والقطاعیة وداعمة لها، - 51

للتنمیة الدیقراطیة على المستوى السیاسة المعنیة بدعم إنتاجیة األرز وصادراته، والبرنامج القومي العشري

3ومرحلة التنفیذ األولى الممتدة على مدار اللجنة القومیة للتنمیة الدیمقراطیة،دون القومي تحت قیادة 

استفادة المشروع من الدعم سنوات. ستوقع وزارة الزراعة واإلدارة في المحافظة على مذكرة تفاهم لضمان 

شاري في مرحلة التنفیذ األولى، خاصة المستشار المالي للمحافظة.المساند الذي یقدمه الفریق االست

ذات الصلة في مناطق المشروع أثناء التصمیم، يتم التشاور بصفة متكررة مع مؤسسات التمویل الصغر - 52

. وتضمن تصمیم المشروع أیضًا استعراض للصنادیق PRASAC، وAMK ،ACLEDA، وAMRETمنها 

من الصندوق في منطقة المشروع، والبرنامج التجریبي لتحسین سبل المعیشة الممولةللمجموعات الدوارة 

،، والمجموعات التي تقودها المدخرات المدعومة من أوكسفاممن البنك الدوليورابطات الفقراء الممول

ومركز كمبودیا للدراسات والتنمیة في الزراعة. تم إدماج التغذیة الراجعة التي أعطتها مؤسسات التمویل

الصغري والمنظمات غیر الحكومیة في مراحل متعددة من التصمیم. 

مقترحة یمولها مانحون یمكن أن تفید نتائج المشروع، منها أنشطة البنیة الجاریة أو النشطة األیوجد عدد من - 53

األساسیة التي ینفذها المانحون والحكومة لتحسین سلسلة تورید األرز كجزء من سیاسة تصدیر األرز 

الذي سیعزز یة، ومبادرات مثل مرفق تقاسم المخاطر بین مؤسسة التمویل الدولیة/البنك الدوليالحكوم

سیقوي سلسلة تورید األرز، وأنشطة أخرى یمولها المانحون مثل ومن ثم،القدرة على الطحن، االستثمار في

المساعدة في وبرنامج یة، یموله برنامج المعونة األسترالبرنامج سلسلة القیمة الزراعیة في كمبودیا الذي 

  الذي تموله الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة. التصدي ألوجه الهشاشة الریفیة واستقرار النظام البیئي 

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

مع إجراء عملیات ،یتمثل النهج العام للمشروع في تحدید األعمال الناجحة في الخبرة السابقة وتوسیع نطاقها- 54

كییف واالبتكارات الضروریة باستخدام هیاكل مؤسسیة المركزیة بوصفها المسار الرئیسي والتمویل الت

) نهج تدریبي یوجهه الطلب 1الخارجي بوصفه المحرك الرئیسي. تتضمن بعض االبتكارات األساسیة: (
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تكثیف ، شامًال ذلك) وٕاطالة أمد الدعم الذي یقدمه المشروع للتدریب2وتدعمه مساعدة تقنیة طویلة األجل؛ (

) وتدریب تقني أكثر عملیة وتكامًال وبناء األصول 3متابعة الممارسات المحسنة المعتمدة بدرجة أكبر؛ (

) ونهج شراكة لتوسیع تغطیة استشاریي األعمال الزراعیة بحیث تشمل مناطق 4(الوصول إلى التمویل)؛ (

مزیج من اإلرشاد من القطاعین الخاص المشروع؛ مما یؤدي إلى الحصول على مدخالت ذات جودة و 

) 6) تركیز مسؤولیات عمال اإلرشاد على مستوى الكومیون على التسییر والتغذیة الراجعة؛ (5والعام؛ (

ونموذج الصندوق الدوار المحسناألموال رهنًا بالمجموعة،تحویلمخطط والوصول إلى التمویل واألسواق (

). للمجموعات

اسات االنخراط في السی-دال

والالمركزیة. متوائم بالكامل مع السیاسات القطاعیة األساسیة في الحكومة الخاصة بصادرات األرز المشروع- 55

المشاركة بفعالیة أكثر في وعلیه، سیوفر تنفیذ المشروع فرصًا عدیدة للمساهمة في تشكیل هذه السیاسات و 

، من الضروري وعلى العكس من ذلكین. من الحكومة والمانحالمكونة المعنیة بالزراعةمجموعة العمل

تعدیل ترتیبات تنفیذ المشروع من وقت آلخر لتوفیقها مع اإلطار التنظیمي الحكومي اآلخذ في التطور من 

أجل الالمركزیة وعدم التمركز. یتضمن نظام الرصد والتقییم في المشروع العدید من الدراسات التي تتجاوز 

تقدم وجهات نظر سدیدة من أجل صنع السیاسات والتدخالت المستقبلیة تقدیر أثر أنشطة المشروع التي س

في التنمیة الریفیة، وخاصة استعراض الصنادیق الدوارة، واالستعراض الكیفي للتدریب التطبیقي ودراسات 

من هذه الدراساتالمستخلصة الحالة لمنظمات المزارعین. سیتم تمویل عدد من األنشطة لدعم نشر المعرفة 

  األطراف المعنیة بالتنمیة الریفیة في جمهور أعرض في كمبودیا. على 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم على مملكة كمبودیا ستشكل اتفاقیة التمویل بین - 56

وترفق نسخة من اتفاقیة التمویل المتفاوض بشأنها . المتلقي/أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض

.كملحق بهذه الوثیقة

من الصندوق الدولي للتنمیة تلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة مملكة كمبودیا و - 57

.الزراعیة

وسیاسات وٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة- 58

في الصندوق.ومعاییر اإلقراض
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التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 59

أن یقدم الصندوق إلى مملكة كمبودیا قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته أحد عشر ملیونا : قـرر

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن یخضع 00030011وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

  ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.

أحد عشر ملیونا وثالثمائة ألف: أن یقدم الصندوق إلى مملكة كمبودیا منحة تعادل قیمتها قرر أیضا

وق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وحدة حق00030011وحدة حقوق سحب خاصة (

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

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement:

"Project for Agricultural Development and Economic 
Empowerment (PADEE)"

(Negotiations concluded on 28 February 2012)

Loan Number: ___

Grant Number: ___

Project Title: Project for Agricultural Development and Economic Empowerment 
(the “Project”)

The Kingdom of Cambodia (the “Borrower/Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)

hereby agree as follows:

WHEREAS

A. The Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the 
purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement; and

B. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (the “FAO”), the SNV 
Netherlands Development Organisation (the “SNV”) and the International Development 
Enterprises (the “iDE”) (collectively the “Project Implementation Partners” or “PIPs”) have 
expressed their intention to provide assistance to the Project on terms and conditions that 
may be agreed upon between these organizations and the Borrower/Recipient.

NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), and the Allocation 
Table (Schedule 2).

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 loan (the “Loan”) and a grant (the “Grant”) to the 
Borrower/Recipient (collectively the “Financing”), which the Borrower/Recipient shall use 
to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
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Section B

1. The amount of the Loan is eleven million three hundred thousand Special Drawing 
Rights (SDR 11 300 000). The amount of the Grant is eleven million three hundred 
thousand Special Drawing Rights (SDR 11 300 000).

2. The Loan is granted on highly concessional terms.

3. The Loan Service Payment Currency shall be USD.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.

5. Principal and service charge shall be payable on 1 May and 1 November.

6. There shall be two designated accounts (the “Designated Accounts”) denominated 
in USD opened and maintained by the Borrower/Recipient in a bank acceptable to the 
Fund, to receive the proceeds of the Loan and the Grant respectively. 

7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount equivalent to four million and seven hundred thousand US dollars 
(USD 4 700 000).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Borrower/Recipient’s Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (the “MAFF”), or any successor thereto.

2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement.

Section D

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

(a) The MAFF Project Support Unit (the “MAFF-PSU”) shall have been duly 
established and staffed in accordance with Section II, Schedule 1 to this 
Agreement; and

(b) The Designated Accounts shall have been duly opened and the authorized 
signatories shall have been submitted to the Fund.

2. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal under Category four (4) as provided in the Allocation Table, Schedule 2 to 
this Agreement:

(a) An external service provider shall have been engaged to carry out financial 
management activities; and

(b) The IT infrastructure shall have been in place and functional for the Group 
Conditional Transfer Scheme to operate.

3. The following are designated as additional conditions for suspension:

The Project Implementation Manual (the “PIM”), or any provision thereof, has been 
waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of 
the Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, 
amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect 
on the Project.
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4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Borrower/Recipient:

(Title)
Department of Investment and Cooperation
  of the Ministry of Economy and Finance
Phnom Penh, Cambodia

Facsimile Numbers: (855 23) 725-341
(855 23) 430-224

For the Fund:

(Title)
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, dated [click and type], has been prepared in the English language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

KINGDOM OF CAMBODIA

_____________________
[insert name and title]

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

_____________________
Kanayo F. Nwanze
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population.  The Project aims to contribute to improving the livelihoods of 
poor rural people in two hundred and forty-six (246) communes in thirty six (36) districts 
in the following provinces of the Borrower/Recipient: Kampot, Kandal, Prey Veng, Svay 
Rieng and Takeo (the “Project Area”), selected against the eligibility criteria agreed upon 
between the Parties. Any change to the Project Area in the course of the implementation 
of the Project shall be agreed upon between the Parties.

2. Goal.  The goal of the Project is to improve the livelihood of the poor rural women 
and men within the Project Area.

3. Objectives.  The objective of the Project is to improve agricultural productivity and 
to diversify the sources of income of rural households living in poverty in the Project 
Area.

4. Components.  The Project shall consist of the following three Components:

Component 1: Improved Access to Financial Services

This Component aims to implement a three-pronged strategy to improve the target 
population’s access to financial services in a sustainable way: (a) formation of groups of 
poor households for the purpose of constituting Improved Group Revolving Funds 
(the “IGRFs”) and re-capitalizing poor families through an immediate increase in their 
asset base; (b) support to improvements in individual households’ ability to manage 
cash flows; and (c) specific support to existing groups of poor households through a 
combination of capacity building in financial literacy for individual households and 
providing a range of options for improvements in access to financial services.

Sub-component 1.1: Group Conditional Capital Transfer Scheme

Under this sub-component, the Project shall set up a Group Conditional Capital 
Transfer Scheme (the “GCCTS”), which shall transfer funds to village based IGRFs 
over a three year period conditional on their performance evaluated against criteria 
described in the PIM.

The process of setting up IGRFs will follow the experiences of past and ongoing 
IFAD projects, through a series of meetings at commune and village level, strong 
involvement of Commune Councils and village authorities in the process and with 
selection of beneficiaries ultimately being conducted through a participatory wealth 
ranking exercise.

Sub-component 1.2: Capacity building for improved access to finance

Under this sub-component, the Project shall provide training to household 
members of the IGRFs on household finance and budgeting, and improve their 
linkages with Micro-Finance Intermediaries.



EB 2012/105/R.15/Rev.1الملحق

19

Sub-component 1.3: Support to existing Group Revolving Funds

Under this sub-component, the Project shall provide technical and managerial 
support to a sub-set of existing IFAD-supported household groups in the Project 
Area, selected against criteria to be spelled out in the PIM.

Component 2: Improved Access to Technology and Markets

The Component aims to achieve a series of outcomes that will support economic 
empowerment of target households and contribute to agricultural development in the 
Project Area. Such outcomes shall include: (a) improved and innovative training 
packages and approaches being developed and used; (b) farmers adopting improved 
production and marketing techniques; (c) poor rural households diversifying income 
sources through adoption of improved technologies for non-rice crops, livestock, 
aquaculture and non-land based income generating activities; (d) successful 
establishment of sustainable private extension agents and associated input supply chain 
in Project Area; (e) establishment of approximately seventy five (75) profitable 
contractual linkages between farmer groups and agricultural markets or other business 
ventures; and (f) pro-poor bio-digester technology being successfully adapted and 
approximately four thousand (4,000) bio-digesters benefiting Project beneficiaries.

Sub-component 2.1: Support to innovation in capacity building

Under this sub-component, the Project shall contribute to improving the quality of 
the MAFF’s extension methodologies and materials, support innovation and 
development of capacity development approaches for off-farm activities.
In addition, this sub-component shall provide assistance for demonstration of 
innovative practices and options for farmers to complement the demand driven 
trainings in sub-component 2.2 (see below) as well as make funding available for 
innovative capacity building experiments.

Sub-component 2.2: Applied training and capacity building

The sub-component shall finance: (a) preparatory activities (setting up the 
fundamentals for IGRF formation and training of trainers); (b) applied training of 
farmers strictly integrated with funding transferred under the GCCTS; 
(c) continuous technical assistance by Commune Extension Workers (the “CEWs”) 
in a facilitation and advisory role; and (d) partnership for the expansion of the 
Farm Business Advisor model in the Project Area for sustainable proximity 
extension services and availability of high quality inputs at village level. The 
sub-component will build capacity of support staff and of farmers by delivering a 
series of demand driven capacity building packages on a selection of rural on farm 
and non-land based activities.

Sub-component 2.3: Small rural business development

Under this sub-component, the Project shall assist small farmers in capturing 
economies of scale by (a) improving market access; (b) supporting improved 
quality production and the introduction of standards; and (c) improving and 
shortening supply chains with fewer intermediaries. 
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Component 3: Project Coordination and Management

Sub-component 3.1: MAFF Project Support Unit (the “MAFF-PSU”)

Under this sub-component, the Project shall finance the costs to be incurred by the 
MAFF-PSU in Project coordination and management, including expense of a 
Monitoring & Evaluation (M&E) team.

Sub-component 3.2: Ministry of Women’s Affairs Implementation Support 
Unit

Under this sub-component, the Project shall finance the costs of setting up and 
maintaining an Implementation Support Unit at the Ministry of Women’s Affairs 
(the “MOWA”) provided in paragraph 8 below.

Sub-component 3.3: Provincial Management

Under this sub-component, the Project shall finance costs to be incurred by the 
functional units of each Provincial Administration and each District Administration 
in fulfilling their Project-related responsibility. 

II. Implementation Arrangements

Implementing Agencies

5. For the purpose of this Agreement, the Implementing Agencies (the “IAs”) shall 
include the MAFF, the MOWA, the National Committee for Sub-National Democratic 
Development Secretariat (the “NCDDS”), the Provincial, District and Commune 
Administrations, the Provincial Departments of Agriculture (the “PDA”) and the Provincial 
Departments of Women’s Affairs (the “PDOWA”) and their District Offices.

Project Management

6. The Borrower/Recipient shall appoint the MAFF as the Lead Project Agency to 
assume overall responsibility over Project implementation and coordination.

7. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – Project Support Unit 
(the “MAFF-PSU”)

7.1  Establishment.  The Lead Project Agency shall assign its Project management, 
coordination and M&E tasks to its PSU.

7.2  Composition.  The MAFF-PSU shall be led by a Project Director assisted by a 
Project Manager appointed by the MAFF. The MAFF-PSU shall include, inter alia, 
specialist staff for procurement, financial management, planning and M&E to be 
assisted by Local and International Technical Assistants. The MAFF shall make 
available to the Project the expertise developed and the staff employed by the 
Rural Poverty Reduction Project in Prey Veng and Svay Rieng (the “RPRP”) 
provided in the Project Loan Agreement between the Parties dated 
19 December 2003. All staff appointed for the Project except the Project Director of 
the MAFF-PSU shall be contracted, under procedures acceptable to the Fund, on an 
open, transparent and competitive basis and have qualifications and experience 
commensurate with their duties. Recruitment of the Project Manager and other 
MAFF-PSU professional staff shall be subject to no-objection from the Fund.
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7.3  Responsibilities.  The MAFF-PSU shall be responsible for: (a) coordination 
between IAs and PIPs; (b) assisting, advising and coordinating the IAs at the sub-
national levels in implementing the Project; (c) M&E through a Project M&E Unit; 
and (d) overall management of Component 1 with technical assistance from FAO.

8. Ministry of Women’s Affairs – Implementation Support Unit (the “ISU”)

8.1  Establishment.  The MOWA shall establish an ISU.

8.2  Composition.  The MOWA shall assign a director assisted by a manager, a 
finance officer, two gender officers and two economic empowerment officers to 
work for the Project.

8.3  Responsibilities.  The ISU shall (a) coordinate the MOWA responsibilities for 
PADEE and other IFAD-funded projects; and (b) be responsible for implementing 
the gender mainstreaming strategy of the Project and non-land based activities in 
Component 2 of the Project.

9. The National Committee for Sub-National Democratic Development (the “NCDD”)

9.1  The NCDD shall appoint a focal point to act as coordinator with MAFF-PSU for 
PADEE and other IFAD-funded projects.

9.2  Responsibilities.  The NCDD shall (a) facilitate the integration of the Project 
into the emerging sub-national administrative structures; (b) support 
implementation of the Project through its network of advisers at provincial and 
district level; (c) ensure effective communications between the MAFF-PSU and the 
Provincial Administrations; and (d) ensure that the Provincial and District 
Administrations are capable to carry their roles in Project implementation. 

10. The Ministry of Economy and Finance (the “MEF”).  The MEF shall (a) provide 
inter-agency coordination when required; (b) fulfil the government fiduciary oversight 
and management; (c) provide sufficient counterpart contribution in a timely manner to 
finance the Project activities, including payment of government salaries; and (d) timely 
process withdrawal applications, approval of procurement actions and other necessary 
documents according to the Standard Operating Procedures. 

Sub-National Level Implementation

11. The Provincial Administration.  The Provincial Administration shall report to the 
MAFF-PSU and shall (a) contract Project implementation activities to the PDA and the 
PDOWA; (b) assign a senior official to act as the Provincial Project Coordinator; 
(c) manage and coordinate the Project in each province; and (d) lead the AWPB 
preparation and coordination at the provincial level. 

12. Provincial Department of Agriculture (the “PDA”).  The head of the PDA shall act in 
his/her capacity as the Provincial Project Director to implement activities under the 
MAFF’s responsibility. The PDA shall be responsible for (a) supporting planning of 
agriculture activities and for delivery of capacity building for on-farm activities 
(sub-component 2.2); (b) assigning, managing and supporting the Mobile Support 
Teams and CEWs; (c) providing training and support to CEWs and Village Animal Health 
Workers; and (d) assigning staff per province to work full-time on the Project.
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13. Provincial Support Teams

13.1  Establishment.  A Provincial Support Team shall be established within each of 
the PDA.

13.2  Composition.  Each Team shall include a full-time Provincial Project Manager, 
Planning and M&E Officers, Administration Officers, Finance and Accounting 
Officers, and technical staff.

13.3  The Team shall support the PDA in fulfilling its responsibilities under this 
Agreement.

14. Provincial Department of Women’s Affairs (the “PDOWA”).  The PDOWA shall be 
responsible for (a) implementing the gender mainstreaming action plan of the Project at 
provincial level, including training of Project beneficiaries in gender issues; and 
(b) facilitating trainings delivered by specialist service providers contracted by the MOWA 
or the PDOWA. 

15. The District Administration.  The District Administration shall appoint a District 
Project Director with responsibility to lead: (a) the preparation of AWPBs; and (b) the 
coordination between IAs at district level. 

16. The Commune Councils.  The Commune Councils shall (a) assist in participatory 
wealth rankings and identification of IGRF groups; (b) monitor and support the IGRF 
groups and report to the District Administration or any entity duly designated thereby; 
(c) participate with PDA, PDOWA and District Agriculture Office in recruitment and 
coordination of the CEWs; (d) be responsible for local development planning; (e) monitor 
and coordinate development activities in the communes; and (f) be assigned with 
two CEWs.

Project Review

17. The Borrower/Recipient and the Fund shall conduct a comprehensive mid-term 
review to assess implementation progress and to determine appropriate revisions to the 
Project implementation arrangements and resource allocations in order to ensure 
successful Project completion.

Annual Work Plans and Budgets (AWPBs)

18. Each province and PIP shall prepare an AWPB and the MAFF-PSU shall prepare a 
final AWPB for each Project year to be submitted to the Fund for no-objection by
15 November every year. The AWPBs would include, inter alia, a Procurement Plan, a 
detailed description of planned Project activities during the coming Project year, and the 
sources and uses of the proceeds of the IFAD Financing.

Project Implementation Manual (PIM)

19. The MAFF-PSU shall prepare a draft PIM as soon as practicable, based on the draft 
PIM prepared by IFAD’s final design mission report of February 2012 (the Appraisal 
Report), but in no event later than thirty (30) days after the entry into force of this 
Agreement. The draft PIM shall include, inter alia:

(a) Terms of reference and implementation responsibilities, for the purpose of 
this Agreement, of Project staff, consultants, likely service providers, IAs and 
other parties created and/or involved in the implementation of the Project;

(b) Eligibility criteria and selection procedures with respect to target beneficiaries 
and activities under all sub-components;
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(c) The procedures for setting up IGRFs and for the administration thereof;
(d) Terms and conditions for financing extended to and through revolving funds;
(e) Contractual modalities between the MAFF and PIPs; and
(f) Flow of funds.

20. The MAFF in its capacity as the Lead Project Agency will forward the draft PIM to 
the Fund for its comments and approval no later than sixty (60) days after the entry into 
force of this Agreement. If the Fund does not comment on the draft PIM within 
thirty (30) days of receipt, it shall be deemed approved. The Lead Project Agency shall 
adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and shall promptly 
provide copies thereof to the Fund. 
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category Loan Amount 
Allocated 

(expressed in SDR)

Grant Amount 
Allocated 

(expressed in SDR)

Percentage

1. Equipment 150 000 25% of total cost

2. Technical Assistance 1 760 000 100% net of tax

3. Consultancy Services and 
Training

5 310 000 100% net of tax

4. Group Conditional Transfer 
Scheme

6 890 000 100% of total cost

5. Operating Costs and 
Allowances

1 520 000 1 250 000 Loan: 44% of total
cost; Grant: 36% of 

total cost

6. Rural Business Stimulus 
Facility

140 000 25% of total cost or 
100% net of 

beneficiary 
contribution

7. Activities Implemented by 
PIPs

1 470 000 1 850 000 100% net of taxes 
and other 

contributions

Unallocated 1 130 000 1 130 000

TOTAL 11 300 000 11 300 000

2. “Consultancy Services and Training” includes inter alia studies. “Operating Costs and 
Allowances” includes operating costs and Priority Operating Costs (or other substitute 
scheme adopted by the government). “Activities Implemented by PIPs” covers all activities 
implemented by SNV, iDE and FAO. 

3. Retroactive Financing.  Withdrawals, from the Loan, in respect of expenditures for 
start-up costs (in Consultancy Services and Operating Costs Category(ies)) incurred before 
the satisfaction of the conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate 
amount of SDR 90 000.
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Logical framework

Results hierarchy Indicators Means of verification Assumptions
GOAL

1

Improved livelihoods for poor 
rural people in the target of 
Kampot, Kandal, Prey Veng, 
Svay Rieng and Takeo 
Provinces

 Value of household assets owned by participating households 
increased on average by 25%

2

 Decrease in prevalence of chronic malnutrition in children under five 
which are part of households benefiting from the project from current 
baseline of 30% 

3
to 10%. 

 Average annual per capita food consumption by targeted households 
increased by 25% from USD 324

4
.

Main impact study budgeted under 
component three will include a 
baseline and two follow-up 
quantitative surveys and will be 
consistent with RIMS 

DEVELOPMENT OBJECTIVE
1

Improved agricultural 
productivity and diversification 
of income sources for rural 
households living in poverty in 
the five provinces.

 Around 90,000 households directly benefiting from project activities by 
PY6

5

 Average wet season paddy yield of targeted households increased by 
15% from average of 2.2t/ha to average of 2.5t/ha

 Average dry season paddy yield of targeted households increased by 
15% from average of 3.2t/ha to average of 3.7t/ha

 Average value of household non-rice agricultural production of 
targeted households increased by at least 20% from current average 
of USD 480 after three years

6

 Average labour productivity of target households increases by 15% 
from an average of USD 4.5 per labour day across project 
beneficiaries

7
. 

Main impact study 
Study on the impact of Applied 
Training Activities budgeted and 
scheduled for PY3-6 (including MTR 
and project end review)
Qualitative Review of Applied Training 
budgeted and scheduled for PY2-3 
before MTR and PY4-5 before project 
end
Case studies of farmer organizations 
budgeted and scheduled for PY2-6

No major natural or man-
made disasters
Continued economic 
growth at national level 
generating employment 
opportunities
Households have access 
to a range of quality food 
products 
Efficient and equitable 
intra-household resource 
allocation towards food

OUTCOMES AND OUTPUTS
Improved Access to Financial 
Services

Targeted households improve 
financial literacy and increase 
level of investment and/or 
savings

Outcome indicators:
 980 IGRFs established and functional by PY4
 Respectively 80%, 70% and 60% of IGRF members achieve training 

milestones and receive first, second and third conditional capital 
transfer in years 1, 2 and 3 of their operation.

 At least 440 IGRFs provide co-payment for service provider in year 2 
and 3 of their operation and at least 392 IGRFs provide full payment 
in year 4

 785 IGRFs increase the size of their initial fund of USD 3,000 by 30% 
after three years

 24,500 IGRF members have doubled their savings in their MFI/Bank 

Main impact study 
Project database/MIS (including 
MicroBanking database)
Review of Revolving Fund Approach 
in PY3 before MTR

Continued strong 
performance by MFI and 
banking sector in 
Cambodia
External service providers 
perform satisfactorily
Finance tools promoted are 
appropriate to raise 
savings and investments. 
Continued strong 
government commitment to 

                                          
1 All targets refer to increases relative to a control group and obtained maximum three years after project intervention. Details can be found in Section II.B.
2 The value of assets is based on a household asset index as used by IFAD RIMS as a proxy for poverty, where assets and household characteristics are aggregated using principal 
components analysis. Detailed data will not be available until after the baseline survey
3 Results from the 2010 RIMS survey for RPRP have been used as baseline. Values will be updated following the baseline survey.
4 Food consumption is to be expressed in real terms. The Cambodia Socio-Economic Survey (2009) indicates that rural households on average spend USD 27 monthly on food and non-
alcoholic beverages. Accurate values for the project area will be updated following the baseline survey
5 As explained in the PDR, this includes 49,000 primary beneficiaries (i.e. those that benefit from all keyproject interventions/components)
6 Current value will be updated following the baseline survey.
7 Labour productivity is measured as return to total labour in USD terms.
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account three years after initial project support
 On average IGRF members report improved access to MFI credit 

compared to non-beneficiary comparable households two years after 
initial support

 Average annual number of transactions with MFIs for IGRF members 
is on average higher than that of non-beneficiary comparable 
households

Output indicators:
 Contract with specialist service provider for accounting, record 

keeping and reporting finalized successfully in PY1
 Contract with specialist service provider for capacity building in 

financial literacy and linkages to MFI finalized successfully in PY1
 49,000 beneficiaries registered as members of an IGRF and trained in 

financial literacy by PY4 (of which at least 50% are women)
 For each IGRF at least one woman elected as one of the three group 

leaders 
 500 other existing GRFs are supported in project communes

agricultural development 
and implementation of 
project activities through 
decentralized structures
Cambodian government 
continues to promote rice 
production and exports
Technology adopted by 
farmers is appropriate to 
raise productivity 
Continued economic 
growth in Cambodia 
generates appropriate 
market opportunities in 
non-rural sectors
Continued availability of 
quality agricultural inputs in 
project area 
Absence of extreme 
weather events or new 
pests/diseases
Women household 
members are able to 
actively participate to the 
extent envisaged 

Improved Access to Technology 
and Markets

Targeted households use 
improved production 
technologies, establish market 
linkages, and diversify income 
source

Outcome indicators:
 70% of trained farmers still adopt recommended technology and/or 

report increased expenditure on inputs two years after project 
intervention

 10% of IGRF members engaged in new or scaled-up non-land based 
income generating activities by PY5

 75 small rural business matching grants approved and implemented 
efficiently by PY6

 Land and non-land based training packages developed (minimum 10 
and 4 respectively), updated and endorsed by MAFF and MOWA by 
PY2

 Around 200 Farmer Business Advisors providing extension services 
and supply of farm inputs to approximately 10,000 beneficiaries in a 
sustainable way by PY 3

 4,000 pro-poor bio-digesters constructed and operating by PY4
Output indicators:
 490 CEWs trained and working by PY4, of which 50% are women
 49,000 beneficiaries trained in first and second year packages by PY5
 6,000 outstanding farmers trained in first and second year packages 

by PY5
 3,800 beneficiaries trained in non-land based income generating 

activities, of which at least 70% are women by PY5
 400 improved seed variety demonstrations conducted by PY5
 400 crop diversification demonstrations conducted by PY5

Main impact study 

Project database/MIS (including 
MicroBanking database)

Study on the impact of Applied 
Training Activities budgeted and 
scheduled for PY3-6 (including MTR 
and project end review)

Qualitative Review of Applied Training 
budgeted and scheduled for PY2-3 
before MTR and PY4-5 before project 
end

Case studies of farmer organizations 
budgeted and scheduled for PY2-6


