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  الموافقةبتوصیة 

من أجل مملكة تونغاإلى اتقدیمهمقترح البالمنحة لتنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة المجلس ا

  .45على النحو الوارد في الفقرة في تونغا،مشروع االبتكار الریفي

في مشروع االبتكار الریفيمن أجل مملكة تونغامنحة مقترح تقدیمها إلى 

تونغا

  ألساس المنطقيالسیاق االستراتیجي وا-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

، على الرغم من األداء المتین على صعید في تونغا خالل العقد الماضيصعوبات العیش تفشيازداد- 1

الفقر المستند إلى االحتیاجات األساسیة في المائة من األسر تعیش تحت خط 23: إذ كانت التنمیة البشریة

بشكل وتأصله وكذلك ازدادت شدة الفقر ،2001في المائة من السكان سنة 16نة بنسبة مقار 2009سنة 

، حیث تضاعف تقریًبا عدد الذین یعیشون صعوبات العیشكبیر. وشهدت الجزر الخارجیة أشد زیادة في 

باستثناء الخطوط . 2001مقارنة بسنة 2009تحت خط الفقر المستند إلى االحتیاجات األساسیة سنة 

عدا نوكو فیما (في جزر تونغاتابو یعانون صعوبات العیش ، یترّكز نصف عدد السكان الذین عریضةال

.ألوفا)

نقص في البیانات المتعّلقة بالفقر في تونغا والتي تتیح مقارنة سمات وباستثناء هذه الخطوط العریضة ثمة - 2

تحلیل شامل لمتالزمات الفقر. وُتظهر الفقر بین المواقع دون الوطنیة، واإلداریة والجغرافیة أو القیام ب

عاطلین عن المعّوقین أو تتصف بكثرة عدد األطفال فیها، أو األشخاص الاألسرالبیانات المتاحة أن أفقر

. وال یعني الفقر في تونغا بالضرورة الفقر المدقع أو أو ممن ال یملكون فرص الوصول إلى األراضيالعمل 

الوصول إلى الخدمات األساسیة وقّلة فرص المشاركة في الحیاة االجتماعیة االفتقار إلى الجوع، وٕانما هو 

االعتیادیةواالقتصادیة ضمن المجتمع المحلي لسّد نفقات الحیاة الیومیة والتزاماتها

األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة الُقْطریة - باء

     المستند إلى النتائج

على على أن تعزیز قدرات المجتمع المحلي في تونغا یقوم األساس المنطقي لمشروع االبتكار الریفي - 3

ستساهم في ، على التمویل المستدام واالستثمارلألعمال بقدرة أكبر ةمرتبطالالمستدامین،خطیط والعمل الت

التعقید من تجنب )1ّیزات التالیة: (ّمم المشروع لیتمّتع بالمصُ و ألسر الریفیة الضعیفة. اتحسین سبل عیش 

نات من خالل ) تكامل المكوّ 2؛ (التي تواجه الزراعة والتنمیة الریفیةاألساسیةدخالل التركیز على القیو 
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آلیات مترافقة باستخدام ، بین المجتمعات المحلیة واألعمالالتركیز على األنشطة المدّرة للدخل المشتركة

ع عملیات التخطیط الحكومیة وتسهیالت تمویل القطاع الخاص التي تدعم ماالنخراط ) 3االستهداف؛ (

) دمج الدروس المستفادة من تنفیذ 4؛ (والنهوض بالمجتمع المحليویر األعمال التجاریة طتمستدامة لأنشطة 

نطاقوتوسیعمجّربة نهج من خالل اعتماد محدودة) مخاطر 5؛ (يالمحیط الهادإقلیم مشاریع مشابهة في 

برنامج التنمیة الریفیة في جزر سلیمان.برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة و وفق نشطة األ

طار وثیقتین أساسیتین الستراتیجیات وسیاسات حكومة تونغا لإلمع األولویات المذكورة في یتواءم المشروع- 4

،یة والغابات ومصاید األسماكمملكة تونغا والخطة القطاعیة لوزارة الزراعة واألغذاالستراتیجي للتنمیة في 

ق سنة و الصندصاغها التي باإلضافة إلى وثیقة الفرص االستراتیجیة شبه اإلقلیمیة لجزر المحیط الهادي 

على حسن التسییر والنمو االقتصادي المنصف والمستدام بیئًیا للتنمیة االستراتیجي اإلطار . ویرّكز 2004

لمعاییر الصحیة والتنمیة الثقافیة. كما یحّدد الحاجة إلى تعزیز التعلیم واتحسین بقیادة القطاع الخاص و 

الزراعة ومصاید األسماك والسیاحة من خالل سیاسة نشطة مناصرة للفقراء. –محّفزات االقتصاد التقلیدیة 

. للتنمیةطار االستراتیجياإلفي ةوزارة الزراعة القطاعیة ألهداف التنمیة ذات الصلة المذكور وتمتثل خطة 

راجعة سبل تعاونها مع القطاع الخاص والمزارعین ومقّدمي الخدمات المجتمعیة بمسؤولیة مالوزارة وتضطلع

والوكاالت الخارجیة لتمكینها من استخدام مواردها بالطریقة األمثل والمساهمة المناسبة في التنمیة الزراعیة 

   في تونغا. 

الدولیة األخرى في تونغا وغیرها من اإلنمائیة الوكاالت اتبعته ینسجم المشروع بشكل عام مع النهج الذي - 5

تنمیة في ربط المجتمعات المحلیة وأنشطة ةبلدان جزر المحیط الهادي. وستتمّثل مساهمة الصندوق الفرید

مستدامة للمجتمعات المحلیة الریفیة الضعیفة. العیش السبل المساهمة في تحسین األعمال التي تهدف 

برنامج التنمیة الریفیة في جزر والسلبیة، من منها الدروس المستفادة، اإلیجابیة روع وتضّمن تصمیم المش

الذي یدعمه الصندوق. ویدعم برنامج التنمیة الریفیة في جزر سلیمان المجتمعات المحلیة في سلیمان 

عمال المجتمع المحلي كما یساعد األبقیادةتطویر بنیة تحتیة صغیرة النطاق من خالل عملیة اختیار 

مصارف المن وقروضقابلها أسهم في األعمال التي تالمشروع منحة الزراعیة والریفیة من خالل أموال 

  تجاریة.ال

  وصف المشروع -اثانی

  منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة-ألف

نّفذ لتوزیع المتساوي للفقر في أرجاء الریف في تونغا. وستلاسینّفذ المشروع على الصعید الوطني، نظر - 6

29في مجتمعات محلیة مختارة في مناطق تونغا كافة. ویشمل ذلك النهوض بالمجتمع المحليأنشطة 

وها أباي األساسیة) التي ،وفافا أو،مجتمًعا محلًیا في الجزر الخارجیة (خارج مجموعات جزر تونغاتابو

تمًعا محلًیا جدیًدا في مجموعات مج31و،برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة في المحیط الهاديشملها 

، یقّدر 2006. ووفق اإلحصاء السكاني لعام األساسیةوأو،وذي نیواس،وها أباي،وفافا أو،تونغاتابوجزر 

شخص (أي سیستفید من المشروع 90116مجتمًعا محلًیا بنحو 60في الفعلیین عدد السكان المستهدفین 
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لي وٕانما ستكون األعمال خاصة بكل مجتمع محتنمیة كون أنشطة في المائة من إجمالي السكان). لن ت16

مّتع بإمكانیة تعلى دعم األعمال القائمة في المجتمعات المحلیة المستهدفة أو تلك التي تز أنشطة وطنیة تركّ 

. القیام باألعمال

ط الفقر خون في المائة من األسر الفقیرة وشدیدة الفقر التي تعیش د23تضم المجموعة المستهدفة الـ - 7

. وتفتقر هذه األسر إلى إمكانیة الوصول إلى الخدمات األساسیة والفرص للمشاركة في واألسر المهمشة

ما یدفعها التقلیدیة لسّد نفقات الحیاة الیومیة والتزاماتها الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والموارد المناسبة 

یش. تعتمد األسر الفقیرة وشدیدة الفقر على دعم العتماد مجموعة من االستراتیجیات لتأمین سبل الع

ضافة إلى الصید على السواحل وزراعة الكفاف، فیما تعتمد األسر باإل،دعم العائلةو/أو ،المجتمع المحلي

سیما وصید األسماك. وستكون النساء والوتربیة الحیوانات المهّمشة على االستثمارات الصغیرة في الزراعة 

  . في المشروعمستهدفة أساسیةةوالشباب مجموعرهن أسترأسناللواتي

  الهدف اإلنمائي للمشروع - باء

الهدف اإلنمائية في سبل العیش المستدامة المحّسنة للمجتمعات الریفیة الضعیفة. أما مالهدف هو المساه- 8

مویلها وٕادارتها أولویاتها اإلنمائیة وتتحدیدعلى المستهدفة فهو تعزیز قدرة المجتمعات المحلیة واألعمال 

  لتحقیق سبل عیش مستدامة محّسنة.

  المكونات/النتائج- جیم

سینتج من هذا المكّون قدرة مجتمعیة معّززة للتخطیط والعمل المكّون األول: النهوض بالمجتمع المحلي.- 9

ةأموال المنحستوفرالمستدامین. وسُتدعم المجتمعات المحلیة لوضع خطط النهوض بالمجتمع المحلي. و 

إلعادة تأهیل أو بناء البنى التحتیة في المجتمع المحلي والحفاظ علیها واإلشراف على تشغیلها.

لتمویل واالستثمار اعلىاألعمالهذا المكّون قدرات سیعّززالمكّون الثاني: تطویر األعمال التجاریة.- 10

المالیة والترویج لها نشر الخدمات المستدامین. وسیكون التركیز على مساعدة المصارف التجاریة في 

ألعمال الزراعیة والریفیة من خالل المصارف التجاریة. للحصول على أسهم في اوتأمین أموال منح تكمیلیة

عّین وستُ ،سیضمن هذا المكّون التنفیذ الفعلي ألنشطة المشروع ورصدهاالمكّون الثالث: إدارة المشروع.- 11

تنفیذیة وكالة ك،1برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیةلونغا حساب أمانة توزارة المالیة والتخطیط الوطني 

مكتًبا له في نوكا حساب أمانة تونغا. وسینشئ على أساس كونه المصدر الوحید لتنفیذ المشروعللمشروع

وثالثة ،دارياإلو مالي الموّظف الو ،عملیاتالومدیر ،مشروعالویوّظف الموّظفین التالیین: مدیر ،ألوفا

وموّظفو ،وكبیر موّظفي المشروع،لمشروع. وسیضطلع مدیر العملیاتاوكبیر موّظفي ،فین للمشروعموظّ 

لمشروع بمسؤولیات إقلیمیة إضافیة. وسیكون مدیر العملیات مسؤوًال عن جزر تونغاتابو األساسیة ا

مشروع مسؤولین عن موّظفو السیكون و ،والخارجیة، أما كبیر موّظفي المشروع فیسكون مسؤوًال عن جزیرة أو

ن الموّظفون في وسیؤمّ وذي نیاوس األساسیة والخارجیة. ،أباي األساسیة والخارجیة وجزر فافا أو  جزر ها

                                                     
لتنفیذ برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة بعد توصیة بعثة 2009وھو منظمة غیر حكومیة مسّجلة في تونغا تأسست في أواخر سنة 1

  م التنفیذ.الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لدع
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تي مع اسییسرون الروابط على المستوى السیاسالدعم اإلقلیمي لمّوظفي المشروع في المیدان. المدینة مكتب 

للرصد والتقییم العامةا بالمسؤولیة ر المشروع أیضً سیضطلع مدیو الحكومة من خالل مكتب رئیس الوزراء. 

نهایة فترة التنفیذ. و بما في ذلك جمع البیانات األساسیة عند بدء المشروع 

  تنفیذ المشروع -اثالث

  النهج -ألف

سّجل أداء جّید وهو برنامج یتمتع ب، ویبني علیهبرنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیةنطاق المشروع سعو سی- 12

في النهوض بالمجتمعات المحلیة في تونغا. وسیخّفض من المخاطر ویضمن االستدامة من خالل اعتماد 

هج مجّربة ومن خالل العمل مع شركاء تنفیذ محلیین موثوقین. سیكون نهج االستهداف شامًال مع تركیز نُ 

ئهم تقلیدًیا من عملیة خاص على النساء الریفیات الفقیرات والشباب. ویحّفز ضعف النساء والشباب وٕاقصا

التركیز على هاتین الفئتین أكثر من فقرهما النسبي.القراراتخاذ

رنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة لتنفیذ بلحساب أمانة تونغااستخدمهاسترتكز ترتیبات التنفیذ على آلیات - 13

دف إلى دعم مشاركة الحكومة من خالل التغییرات التي تهنطاقه البرنامج على أن یّتم الترویج لتوسیع 

بشكل عام وال سیما في أنشطة النهوض بالمجتمع المحلي (المكّون األول) وفي إشراك القطاع الخاص في 

  أنشطة تطویر األعمال التجاریة (المكون الثاني).

  اإلطار التنظیمي- باء

ظمة غیر حكومیة مسجلة محلیا، ، وھو منسیُعیّن حساب أمانة تونغا لبرنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة- 14

حساب أمانة تونغا وسیرفع الجھة المتلقیة. وستكون وزارة المالیة والتخطیط الوطني كوكالة رائدة للمشروع،

إلشراف واشاریة للمشروع لتقدیم المشورة تتقاریره إلى وزارة المالیة والتخطیط الوطني. وستعّین لجنة اس

ة والتخطیط الوطني بشأن التسییر والسیاسات وٕاقامة الروابط مع المنظمات ولوزارة المالیحساب أمانة تونغا ل

.توفیر استعراض استراتیجي للمشروعاألخرى باإلضافة إلى 

ستتأّلف اللجنة االستشاریة من ممّثلین عن وزارة المالیة والتخطیط الوطني ووزارة الزراعة والمصرف - 15

جتمع المدني. وستكون اللجنة مسؤولة عن استعراض خطط االحتیاطي الوطني لتونغا وغرفة التجارة والم

بالتعاون مع بعثات اإلشراف في نصف السنویةواإلشراف على االستعراضات ،العمل والمیزانیات السنویة

مسائل وتحدید،وغیر الحكومیة،والحكومیة،والوطنیة،لتنسیق بین الوكاالت اإلقلیمیةاوتشجیع،الصندوق

ولضمان الشفافیة والمساءلة في إدارة المشروع.  لحوار ألغراض االسیاسات 

لبرنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة بسبب قدرته على تنفیذ المشروع وأدائه في حساب أمانة تونغا اختیر - 16

تنفیذه. 
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  التخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة- جیم

مسؤوًال عن أنشطة الرصد والتقییم كارات التنمیة الریفیةتعمیم ابتبرنامج لحساب أمانة تونغا سیكون - 17

من خالل خطط المالیةالمدخالت والمخرجات وسیستخدم مجموعة من الوسائل لجمع المعلومات. وسُترصد 

لبنى التحتیة االقتصادیة والمنح المقترحة ل،وتقاریر التورید،ونظام اإلدارة المالیة،العمل والمیزانیات السنویة

ستجمع النتائج من خالل التقاریر الشهریة عن و باإلضافة إلى منح تكمیلیة باألسهم. ،تمعات المحلیةللمج

ن عن و ن المسؤولو والموظف،البنى التحتیة االقتصادیة للمجتمعات المحلیة التي یرفعها كبار الموظفین

وسُترصد التجاریة. ومن خالل تقاریر أداء قروض المصارف ،في مكاتب المدینةوالموظفون ،المشروع

والموّظفین في ،والموظفین المسؤولین عن المشروع،من خالل تقاریر كبار الموظفینالعملیات والنتائج

خطط المجتمعات المحلیة وأعمال المتابعة والمسائل المحرز في فّصل تلقائًیا التقّدم مكاتب المدینة التي ستُ 

المسحین التشاركیین السنویین ألنشطة المكونین األول واإلنجازات ضمن لجان القرى المختلفة ومن خالل

حساب تعّلق بمسائل تتطّلب تدقیًقا أعمق. وسیجمع تمختارة لدراسات خاصةمیزانیة وستخصَّصوالثاني. 

في كل من المجتمعات المحلیة الستین البیانات األساسیةتعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة برنامج لأمانة تونغا 

باألنشطة التي یدعمها المشروع وفي نهایة المشروع حتى تكون المقارنة ممكنة.قبل البدء

التام مع المجتمعات المحلیة واألعمال التجاریة االنخراط ضمان )1إدارة المعرفة (ستشملإدارة المعرفة.- 18

التقدم المنجز القرار بشأناّتخاذن المعلومات والتحالیل إلدارة عملیة ) وضع إطار عمل یؤمّ 2المستهدفة؛ (

المعرفة والنتائج الموّلدة تشاطر ) ضمان 3مقارنة بإطار العمل المنطقي وخطط العمل والمیزانیات السنویة؛ (

مع األطراف المعنیة األساسیة. وسیمّكن المشروع المجتمعات المحلیة ویحّسن قدرتها على التأثیر في 

دّلة من خالل إدارة المعرفة والتعّلم. األعلى السیاسات. كما سیؤدي إلى التأثیر في السیاسات بناء 

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال

سیَوّجه تمویل منحة الصندوق عبر حساب مخّصص لذلك بالدوالر األمریكي یفتح في مصرف یقبله - 19

. تتدّفقللمشروعالصندوق ویبقي علیه حساب أمانة تونغا لبرنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة كوكالة رائدة 

تعمیم برنامج لحساب أمانة تونغا األموال من الحساب المخّصص إلى الحساب التشغیلي الذي یدیره 

ابتكارات التنمیة الریفیة.

ت االستهالل المتكّبدة بعد دوالر أمریكي لتغطیة نفقا00030قیمته بما لتكالیف االستهالل سیوفر ما یلزم - 20

موافقة المجلس التنفیذي. 

وتُ 2010لمملكة تونغا (المحدثة ستخدم أنظمة التورید العام تُ وس- 21 تتوافق مع مبادئ الصندوق هاّتبع طالما أن) 

التوجیهیة.

من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة والمبادئ التوجیهیة لمراجعة 9من المادة 3-9لفقرة لاووفق- 22

. مجمعةبیانات مالیة حسابات المشاریع في الصندوق، سیراجع مراجع الحسابات حساب المشروع ویقّدم 

النفقات وعن عملیات الحساب المخّصص كشوف منفصًال عن االحسابات رأیً ووكذلك سیقّدم مراجع

المراقبة الداخلیة.ٕاجراءات دارة تتطّرق إلى مالءمة المحاسبة و لإلرسالة باإلضافة إلى ظیر والتمویل الن
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. لتنمیةاالستراتیجي لطار اإلاّتخذت الحكومة خطوات مهمة لتحسین التسییر والتصّدي للفساد كما یظهر في - 23

تأمین الخدمات ل جهود إصالح مستمّرة بموجب برنامج إصالح القطاع العام االقتصادي لتحسینوتبذ

الحكومیة من خالل التركیز على ثالثة مجاالت في إدارة القطاع العام: اإلدارة العامة واإلدارة المالیة العامة 

وٕاصالح المؤسسات العامة. 

فصاح اإلشفافیة المعلومات، بما في ذلك تدابیر )1: (الرشیدسیدمج البرنامج التدابیر التالیة لضمان التسییر - 24

شراف اإلرصد و ال)3مشورة بما في ذلك إشراك أكبر للمجتمع المحلي والعاّمة؛ (المشاركة و ال) 2(معّززة؛ ال

  .معّززینال

اإلشراف- هاء

لتتزامن أن تنّظم البعثات علىأساس نصف سنويعلى سیرتكز اإلشراف المباشر للصندوق على المشروع - 25

تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة برنامج لانة تونغا حساب أمتحضیر خطة العمل والمیزانیة السنویة وموافقة مع 

في جزر المحیط الهادي حضوره ى طلبات السحب. عّزز الصندوق لووزارة المالیة والتخطیط الوطني ع

في جزر ،مؤخًرا مع تعیین منّسق شبه إقلیمي في مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جزیرة سوفا

عن جزر مسؤوالً مدیره القطريیكون ئ الصندوق قریًبا، مكتًبا في أندونیسیا جي. وٕاضافة إلى ذلك، سینشفی

  المحیط الهادي. 

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده -ارابع

تكالیف المشروع -ألف

میلون دوالر أمریكي، بما في ذلك 4.03خمس سنوات بنحو المشروع اإلجمالیة على مدىتكلفة تقّدر - 26

في المائة 23ملیون دوالر أمریكي أو 0.92عریة. ویقّدر عنصر سعر الصرف بنحو الطوارئ المادیة والس

69من إجمالي التكالیف. وتقّدر نسبة التكالیف اإلجمالیة المتعّلقة بأنشطة النهوض بالمجتمع المحلي بنحو 

یة االقتصادیة في المائة للبنیة التحت41في المائة لخطط النهوض بالمجتمع المحلي و 27في المائة (منها 

1في المائة (أقل من 15األعمال بنحو تنمیةللمجتمع المحلي) ونسبة التكالیف اإلجمالیة المتعّلقة بأنشطة 

في المائة لألعمال الزراعیة والریفیة). أما إدارة 15في المائة للمنشورات المخصّصة للتمویل والترویج ونحو 

  الي التكالیف. في المائة من إجم16المشروع فتبلغ حّصتها 

  تمویل المشروع - باء

ن من المجتمع المحّلي واألعمال الزراعیة والریفیة والصندوقو مّول حكومة تونغا والمستفیدتمن المقترح أن - 27

لنفقات المشروع كّلها. فیما یخّص . ستمّول الحكومة العناصر المرتبطة بالضرائب والرسومهذا المشروع

تكالیف البنى منفي المائة 25جتمعات المحلیة المعنیة أن تساهم بنسبة طلب من المالمكّون األول، سیُ 

التحتیة االقتصادیة، إما مساهمة عینیة أو مساهمة مالیة، أّما بالنسبة للمكّون الثاني، فسیطلب من األعمال 

یة في المائة من االستثمارات المعنیة. أما المصارف التجار 20أن تساهم بحصصها الخاصة بما یساوي 
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في المائة عن طریق تمویل قروض األعمال المشاركة. وسیؤمن 60المشاركة فستؤمن النسبة الباقیة والبالغة 

لمشروع.التكلفة المتبقیة لالصندوق تمویل المنح لكل عناصر 

  المساهمة في مكونات المشروع بحسب الجهة المشاركة في التمویل

  ليالمبلغ اإلجما  المستفیدون  الصندوق  الحكومة  
فرق صرف 

النقد 

  األجنبي

  

نسبة   المبلغ  

  مئویة

نسبة   المبلغ

  مئویة

نسبة   المبلغ

  مئویة

نسبة   المبلغ

  مئویة

محلي (من 

  دون الضرائب)

النهوض بالمجتمع –ألف

  المحلي
                    

. خطط النهوض بالمجتمع 1

  المحلي
135 505  12.5  944 270  87.5  -  -  1 079 775  26.8  56 748  887 522  

          769    

. البنى التحتیة االقتصادیة 2

  في المجتمع المحلي
222 305  13.2  1 142 731  67.9  318 935  18.9  1 683 970  41.8  266  692 400  

          826  5791  

  922  014  68.6  745 763 2  11.5  935 318  75.5  001 087 2  12.9  810 357  المجموع الفرعي

                      تطویر األعمال التجاریة–باء

. منشورات مخصّصة 1

  للتمویل والترویج له
2 279  15.0  12 913  85.0  -  -  15 192  0.4  -  12 913  

. األعمال التجاریة الزراعیة 2

  والریفیة
-  -  300 082  50.0  300 082  50.0  600 164  14.9  -  600 164  

  077 613  -  15.3  356 615  48.8  082 300  50.9  995 312  0.4  279 2  المجموع الفرعي

  140 506  539 94  16.2  119 651  -  -  92.3  679 600  7.7  440 50  إدارة المشروع–جیم

          920  6992  

  410 529  10.2  3 000 675  74.5  619 017  15.4  4 030 221  100.0  553  139  

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

زیادة دخول األسر من الزراعة وغیرها من األنشطة اإلنتاجیة )1أبرز المنافع التي یمكن قیاسها: (تتمثل- 28

تحسین البینیة ) انخفاض تكالیف النقل واالتصاالت بفضل 2مثل السیاحة وصید األسماك والحرف؛ (

مال الزراعیة والریفیة.ع) زیادة عدد االستثمارات المربحة في األ3؛ (التحتیة

خصم یساوي بمعدل صافي القیمة الحالیة و في المائة 16.8حو ویقّدر معّدل العائد الداخلي االقتصادي بن- 29

. ویشیر تحلیل الحساسیة ألثر منافع كل فئة استثماریة في معّدل اأمریكیادوالر 160737،في المائة12

ؤدي تفي المائة في المنافع من كل فئة س10زیادة أو تراجع بنسبة أي إلى أن العائد الداخلي االقتصادي

الخصم في وستبقى فوق معدل في المائة 10تغّیر في معّدل العائد الداخلي االقتصادي تقّل عن إلى نسبة 

أثر أكثر تناسًبا على معّدل العائد الداخلي سیكون له زیادة أو تراجع في التكالیف أي جمیع األحوال، ولكن 
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ئد داخلي اقتصادي یساوي في المائة إلى معّدل عا20تؤدي زیادة في التكالیف نسبتها ساالقتصادي، إذ 

الخصم.معدل 

  االستدامة-دال

خالل إشراك للمجتمعات المحلیة الریفیة الضعیفة منسیساهم المشروع في سبل العیش المستدامة المحّسنة - 30

البنیة التحتیة االقتصادیة في تنمیة في یط وتحدید األولویات، وطلب مساهمتهمالمستفیدین في عملیة التخط

وتزوید الحكومة بأدوات منها ،األعمال الزراعیة والریفیةوربطها ب،ي وتشغیلها وصیانتهاالمجتمع المحل

لدمجها في المقاطعاتتنمیة لوخطط ،المجتمع المحليبوخطط للنهوض ،وسائل تقییم تشاركیة وتعّلمیة

عملیاتها وبناها الخاصة.

ستحتل المجالس القرویة مكانة و خالت. إلرساء الملكیة وضمان استدامة التدصمم المكّونان األساسّیان - 31

مركزیة في التخطیط وتحدید األولویات للنهوض بالمجتمع المحلي. وستكون مهمتها اإلشراف على وضع 

وستكون مساهمات المجتمع المحلي الخطط لتلبیة احتیاجات المجتمعات المحلیة وأولویاتها ومصالحها. 

ا التحتیة االقتصادیة وتشغیلها وصیانتها على المدى الطویل. بناهتنمیة العینیة والنقدیة سمة أساسیة في 

من قروضقابل مساهمات األسهم التي ستقوم بها األعمال تاألعمال سوتنمیة وبموجب التنمیة الزراعیة 

  المصارف التجاریة.

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

امج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة، الذي برنال تعتبر مخاطر هذا المشروع عالیة ألن تصمیمه یرتكز على - 32

بعد ) 1(المخاطر وتشملالنهوض بالمجتمعات المحلیة في تونغا. مجالیحظى بسّجل أداء جّید في

) ونقص األموال للبنیة التحتیة االقتصادیة للمجتمع المحلي؛ 2وعوائق المواصالت واالتصاالت؛ (المسافات

األراضي في المملكة حیث حیازة ) نظم 4؛ (والقادرین جسدیااب) تراجع عدد السكان وهجرة الشب3(

تصّدى لقد . التشتت الجغرافي وروابط السوق) 5؛ (لألبناء الذكور األكبر سناً والضرائب تخّصص األراضي 

  .تصمیم المشروع لبعض هذه المخاطر وما تبّقى منها سیتّم التصدي له أثناء التنفیذ

  االعتبارات المؤسسیة- خامسا

االمتثال لسیاسات الصندوق-ألف

النامیة البلدانفي فقراء الریف نساء ورجاًال یتواءم تصمیم المشروع مع هدف الصندوق المحوري وهو تمكین - 33

لإلطار االستراتیجي للصندوق المشروع. كما یمتثلاألسريمن تحقیق دخول أعلى وتحسین أمنهم الغذائي 

ولسیاسات الصندوق وٕاجراءاته ذات الصلة (نظام إدارة النتائج ،هاالنخراط فیومبادئ 2015-2011للفترة 

الصندوق.في ستهداف االوسیاسة ،واألثر)
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  التمایز بین الجنسین

نهج استهداف شامل مع التنّبه یتطّرق المشروع بالشكل المناسب العتبارات التمایز بین الجنسین. وسیستخدم - 34

ون االهتمام بسبب ضعفهم وٕاقصائهم یستحقّ الذین لشباب، لى النساء الریفیات الفقیرات واإخاص بشكل 

تقلیدًیا من عملیة اتخاذ القرار. وسیطّبق المشروع نهج برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة لتعبئة المجتمع 

المحلي الذي یستهدف النساء والشباب مباشرة ویدعم إیالء األولویة الهتماماتهم في خطط النهوض 

نتائج والموّجه نحو الممارسة الخصائص وقد أظهر نهج تمكین المجموعات الضعیفة حلي. بالمجتمع الم

األعمال التجاریة لتنمیة ن الدعم المالي وهو یناسب السیاق االجتماعي والثقافي في تونغا. وسیؤمَّ ،ملموسة

ي تضمن منافع الزراعیة والریفیة باستخدام آلیات استهداف مثل معاییر التأهل الختیار األعمال الت

  للمجمتعات المحلیة الفقیرة والمجموعات األقل حظوة كالنساء. 

  نتائج عملیة التقییم البیئي التي قام بها الصندوق

أن إذ أنه من غیر المحتمل اءتبًعا إلجراءات التقییم البیئي في الصندوق، ُصّنف المشروع ضمن الفئة ب- 35

  یكون له أي أثر بیئي سلبي ملحوظ.

ءمة والتنسیقالموا- باء

برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة شراكات استراتیجیة مع عدد من الوكاالت لحساب أمانة تونغا سیبني - 36

مع قسم إدارة المعونة في وزارة المال والتخطیط الوطني الذي سیكون روابط وسیقیم والمبادرات في تونغا. 

. وستُنّظم المعونةموجب إعالن باریس بشأن فعالیة مسؤوًال عن مبادرات المواءمة الحكومیة والتنسیق ب

،ّثلین عن الوكاالت الحكومیة المعنیةمم"الدروس المستفادة" سنوًیا لمّدة یوم واحد وهي تشمل حلقات عمل 

في التنمیة الریفیة في العاملین وممثلین عن القطاع الخاص ،والوكاالت المانحة،والمنظمات غیر الحكومیة

برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة مع لحساب أمانة تونغا ى المستوى التشغیلي، فسیتشارك تونغا. أما عل

ر التجارة تدعمها یمبادرة جدیدة لتیسوبرنامج الوصول إلى أسواق البستنة والزراعة في المحیط الهادي وه

دي على التصّدي لمسائل الوكالة األسترالیة للتنمیة الدولیة لمساعدة بلدان وأراضي جزر المحیط الها

الوصول إلى األسواق. وكذلك سیتشارك الصندوق مع مركز تونغا لمؤسسات األعمال الذي یدعمه برنامج 

من خالل القطاع الخاص في تونغا األعمال في تنمیة لندا للمعونة. وهذه مبادرة حدیثة نسبًیا تستهدف ینیوز 

  .للتدریبجدول سنوي دعمهایتوفیر مصادر لالستشارات والتدریب لألعمال 

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

ابتكارات التنمیة الریفیة، بالنظر إلى سیرتكز توسیع نطاق المشروع على برنامج تعمیم توسیع النطاق.- 37

6برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة مدة بلغت خبرته في النهوض بالمجتمعات المحلیة في تونغا. 

مؤسسة وقد نفذته ،وتونغاسكیریبافیجي و غطى و سنوات 3الواحدة منهما طول حلتین على مر ونفذ سنوات، 

ملیون دوالر أمریكي من الصندوق. أما 2بمنحة إقلیمیة قدرها ،شعوب جنوب المحیط الهادي ومقّرها فیجي

میة الریفیة بقیمة ابتكارات التنبرنامج تعمیم منحة إضافیة لوالتخطیط الوطنيیةوزارة المالنفتؤمّ ،في تونغا

برنامج تعمیم دعم الصندوق لوقد انتهى . ملیون دوالر نیوزیلندي)0.34(ملیون دوالر أمریكي تقریًبا0.30
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في تمویل ستستمرّ وزارة المال على الرغم من أن 2011األولابتكارات التنمیة الریفیة في دیسمبر/ كانون 

برنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة البرنامج.لأمانة تونغا حساب . وینّفذ 2012البرنامج حتى أواسط العام 

العملیات ، ففي المكّون األول، سیوّسع نطاقیتضّمن المشروع عدًدا من المیزات االبتكاریة. االبتكارات- 38

ابتكارات التنمیة الریفیة. والممارسات الفضلى للنهوض بالمجتمع المحلي التي أنشئت بمساعدة برنامج تعمیم 

،وٕاشراك الموظفین في مكاتب المدینة،تعّلميتشاركي و نهج تقییم العملیات والممارسات الفضلىوتتضّمن

لمساعدة المجتمعات المحلیة على تطویر مبادراتها الخاصة. ومن ،والمیسرین في المجتمعات المحلیة

حساب اعیة والریفیة. وسیكون ألعمال الزر االممیزات االبتكاریة للمكّون الثاني حجم ونطاق ترتیبات تمویل 

نین على الرغم من أن طة المكوّ عن تنفیذ أنشبرنامج تعمیم ابتكارات التنمیة الریفیة مسؤوالً لأمانة تونغا 

الطلب على وقت الموظفین ومیزانیة للحد من دفع وسُترصد من خالل المصارف التجاریة وذلك األموال ستُ 

وبدًال من أن یعامل ًال كثیرة من األعمال والمصارف التجاریة. أموال المشروع أمواوستستقطب المشروع. 

ببعضهما من خالل الدعم هماالتركیز على ربطسیتم ، منفصلیننان على أنهما مجموعتي أنشطة المكوّ 

المدّرة للدخل، المباشرة وغیر المباشرة، والتركیز على األعمال القائمة في المجتمعات المشترك لألنشطة 

. وكذلك فإن ترتیبات إدارة المشروع مبتكرة  مّتع بإمكانیة القیام باألعمالتتلك التي تأو ستهدفة المحلیة الم

المشروع على تنفیذجًدا في سیاق تونغا، أي االتفاق المشترك بین الحكومة والمجتمع المدني للعمل مًعا 

  المقترح.

االنخراط في السیاسات -دال

اإلطار االستراتیجي حكومة تونغا: ل،واستراتیجیة، سیاساتیة أساسیتینوثیقتین یتواءم تصمیم المشروع مع - 39

.والخطة القطاعیة لوزارة الزراعة واألغذیة والغابات ومصاید األسماكللتنمیة في تونغا 

على حسن التسییر والنمو االقتصادي المنصف والمستدام بیئًیا بقیادة للتنمیة االستراتیجي اإلطار یرّكز - 40

والتعلیم والمعاییر الصحیة المحّسنة والتنمیة الثقافیة. كما یحّدد الحاجة إلى أن تنعش القطاع الخاص

الزراعة ومصاید األسماك والسیاحة من خالل سیاسة نشطة مناصرة –الحكومة محّفزات االقتصاد التقلیدیة 

"مجتمعات محلیة ءبنا)1ذات الصلة بالمشروع فهي: (للتنمیة طار االستراتیجي اإلأما أهداف للفقراء. 

شاملة قویة" من خالل إشراك المقاطعات والقرى والمجتمعات المحلیة في تلبیة احتیاجاتها الخدماتیة ذات 

تشجیع تعاون أفضل بین الحكومة واألعمال وتأمین المحّفزات ) 2وضمان توزیع منصف للمنافع؛ (األولویة

دینامیكیة بین القطاعین العام والخاص تكون محرًكا المناسبة وتبسیط القوانین واألنظمة لتحقیق "شراكات 

) "بنیة تحتیة مناسبة ومخطط لها تخطیًطا جیًدا ومصانة تحّسن حیاة البشر الیومیة وتخّفض 3للنمو"؛ (

تكالیف األعمال التجاریة" من خالل تأمین التمویل المناسب وتطبیق الخطة الوطنیة لالستثمار في البنى 

والمساءلة والشفافیة ومكافحة الفساد وحكم السلیم " من خالل اعتماد مبادئ التسییر سلیم) "تسییر4التحتیة؛ (

القانون. 

اإلطار االستراتیجي في ةتمتثل ألهداف التنمیة ذات الصلة المذكور فأما خطة وزارة الزراعة القطاعیة - 41

الزراعة والقطاع العام ككّل أن تقوم وزارةضرورة إلىهذا اإلطار وقد أشارت الحكومة من خالل . للتنمیة

سبل تعاونها مع القطاع وضبط مراجعة بمسؤولیة الوزارة وتضطلعطریقة عملها. في بالتغییرات الالزمة 
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الخاص والمزارعین ومقّدمي الخدمات المجتمعیة والوكاالت الخارجیة لتمكینها من استخدام مواردها بالطریقة 

  الزراعیة في تونغا.في التنمیةاألمثل والمساهمة المناسبة 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-اسادس

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم على مملكة تونغا ل اتفاقیة التمویل بین ستشكّ - 42

حق بهذه وترفق نسخة من اتفاقیة التمویل المتفاوض بشأنها كمل.المتلقيأساسها تقدیم التمویل المقترح إلى 

  الوثیقة.

.ي تمویل من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةسلطة تلقّ فیها بموجب القوانین الساریة لة ومملكة تونغا مخوّ - 43

وٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وسیاسات - 44

  .اإلقراض ومعاییره في الصندوق

یةالتوص-اسابع

  أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 45

وحدة حقوق ملیونین وستمائة ألفقـرر: أن یقدم الصندوق إلى مملكة تونغا منحة تعادل قیمتها 

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى 0006002سحب خاصة (

  .ساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقةتكون مطابقة على نحو أ

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: "Tonga Rural 
Innovation Project"

(Negotiations concluded on 19 March 2012)

Grant Number: ________

Project Title: Tonga Rural Innovation Project (the “Project”)

The Kingdom of Tonga (the “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:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 
(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 
April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. 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 Project in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement.

Section B

1 The amount of the Grant is two million six hundred Special Drawing Rights 
(2 600 000 SDR).

2. There shall be a designated account for the benefit of the Mainstreaming of Rural 
Development Innovation Tonga Trust (the “MORDI TT”) in a Bank acceptable to the Fund.

3. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
United States dollars 410 000.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the MORDI TT.

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

The Project will be directly supervised by IFAD.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement:

a) The MORDI TT is not appointed; and

b) The MORDI TT is wound up.

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

a) The Ministry of Finance and National Planning (MFNP) shall appoint MORDI TT 
to implement the Project under an MOU between the MFNP and MORDI TT to be 
developed to the satisfaction of IFAD and signed by both parties;

b) MORDI TT shall appoint core staff with IFAD’s prior “no objection”;

c) MORDI TT shall prepared the first Annual Work Plan and Budget (AWPB) and 
related 18-month Procurement Implementation Plan to IFAD’s satisfaction; 

d) MFNP shall ensure a consumption tax exemption is granted, in accordance 
with the Consumption Tax Act 2003, providing the Project with tax-exempt status; and

e) An MOU shall be developed to the satisfaction of IFAD between MORDI TT and 
each participating commercial bank as described in paragraph 4 of Schedule 1.

3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Recipient:

Hon. Sunia Manu Fili
Minister for Finance and National Planning
Ministry of Finance and National Planning 
Vuna Road, Nuku’alofa
Tonga

For the Fund:

President
International Fund for Agricultural development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy
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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.

KINGDOM OF TONGA

Authorized Representative

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 shall benefit approximately 60 communities in
Tongatapu, Vava’u, Ha’apai, ‘Eua and the Niuas ( the “Project Area”). Women, particularly 
women-headed households and youth will be a key target group in the Project.

2. Goal. The goal of the Project is: to contribute to improved sustainable livelihoods for 
vulnerable rural communities.

3. Objectives. The Project development objective is to strengthen the capacity of 
target communities and businesses to plan, finance and manage their development 
priorities in order to achieve improved sustainable livelihoods.

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

Component 1: Community development. This component will focus on supporting 
communities to develop Community Development Plans (CDPs), providing community 
economic infrastructure grant funds through the Project for rehabilitation or construction 
and overseeing the operations and maintenance of infrastructure. The outcome of this 
component will be enhanced community capacity for sustainable planning and action.
This will be achieved through the following two outputs: (i) prepared community 
development plans; and (ii) operational community economic infrastructure.  

Component 2: Business development. This component will focus on assisting 
commercial banks to publicise and promote financing so that these will be able to extend 
supplementary equity grant (SEG) funds to agriculture and rural businesses through 
commercial banks. The outcome of this component will be enhanced business capabilities 
for sustainable financing and investment. This outcome will be achieved through the 
following two outputs: (i) finance publications and promotions prepared; and (ii) 
operational agriculture and rural businesses. 

Component 3: Project management. This component will support project 
management by MORDI TT. MORDI TT will be appointed by the MFNP on a sole source 
basis to implement the Project. MORDI TT will establish a Project office in Nuku’alofa and 
recruit staff positions including a Project Manager, an Operations Manager, a Finance and 
Administration Officer, a Senior Project Officer and three Project Officers. In addition to 
their general tasks the Operations Manager and Senior Project Officer and Project Officer 
will have specific regional responsibilities. The Operations Manager will be responsible for 
the main and outer islands of Tongatapu, the Senior Project Officer will be responsible for 
the Island of ‘Eua, and the Project Officers will be responsible for the main and outer 
islands of Ha’apai, the main and outer islands of Vava’u or the Niuas. Town Officers will 
provide regional support to the Project staff in the field. The Project Manager will also 
have overall responsibility for monitoring and evaluation including collecting baseline 
data at the time of Project commencement and at the end of the Project period.

II. Implementation Arrangements

MORDI TT will be appointed by the MNFP on a sole source basis to implement the Project 
under a Memorandum of Understanding (MOU) to be signed between MNFP and the 
MORDI TT Board of Trustees. In the Project the MFNP will be the Recipient and MORDI TT 
will be the Lead Project Agency. 
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A Project Advisory Committee (PAC) shall be established under the project and shall
perform an advisory role to MFNP and MORDI TT in areas of governance, policy, 
networking with other organizations and strategic overview of the Project. Membership of 
the PAC will include a representative each from MFNP, Ministry of Agriculture, Food 
Forestry and Fisheries (MAFFF), National Reserve Bank of Tonga (NRBT), Tonga Chamber 
of Commerce and Industry, and Civil Society Forum of Tonga. Responsibilities of the PAC 
will include reviewing the AWPBs, overseeing 6-monthly reviews in cooperation with IFAD 
supervision missions, promoting cooperation and coordination between regional and 
national governmental and non-governmental agencies, identifying evidence based policy 
issues for dialogue and ensuring transparency and accountability in management of the 
Project.  

MORDI TT will be responsible for interfacing with the Project Review and Appraisal 
Committee (PRAC). The overall purpose of the PRAC will be to provide an executive 
management function for the Community Economic Infrastructure Grant proposals
(CEIG) and the Supplemental Equity Grants (SEG). Membership of the PRAC will include 
a representative each from the Tonga Community Development Trust, the New Zealand 
Aid Programme (NZAP), Ministry of Works, MFNP (Procurement Division) and the Aid 
Management Division (AMD). Pacific Horticultural and Agricultural Market Access 
Programme (PHAMA) and Tonga Business Enterprise Centre (TBEC) will be given 
reciprocal observer status, in the case of the Project, on the PRAC. Once operational 
MORDI TT will be responsible for preparing CEIG and SEG proposals for the Committee 
for screening, discussing and reporting results to the Project Manager. 

Other than overall implementation responsibilities, MORDI TT will have specific tasks:

(i) Train, mentor and supervise Town Officers in the use of participatory learning and 
action methods and in Project implementation practices for the purpose of developing 
CDPs. 

(ii) Consolidate CDPs into District Development Plans (DDPs) and lodge these with 
District Officers (DO), the Governor’s Office or Government’s Representative and the 
relevant Ministry responsible for district and town affairs. These will be made available to 
donors and other agencies that have an expressed interest in providing financial support 
for the development and management of actions identified in the DDPs.

(iii) Supervise the due diligence of commercial banks and cooperate with commercial 
banks to prepare publication and promotion material on the SEG funds. The due diligence 
of commercial banks will be conducted in cooperation with the NRBT.

(iv) Arrange for the three monthly PRAC reviews of the CEIG proposals under 
Component 1 and the SEG proposals under Component 2 and informing communities and 
commercial banks of the outcome of PRAC reviews respectively.

(v) Disburse approved CEIGs and SEGs.

(vi) Engage with the broader stakeholder community to mainstream the Project 
approach. Upon completion, CDPs from each district will be consolidated into DDPs by 
MORDI TT. MORDI TT will develop a strategic partnership with Aid Management Division 
(AMD) of the MFNP, which is responsible for Government of Tonga alignment and 
harmonization initiatives under the Paris Declaration of Aid Effectiveness, similarly, to 
encourage financial support by donors for the development and management of actions 
identified in the DDPs.

(vii) Monitor and evaluate Project performance including collecting baseline data. Also 
MORDI TT will be responsible for hosting an annual one-day “lessons-learned” workshop 
involving relevant government agencies, representatives of non-governmental agencies,
donor agencies and representatives of the private sector who are working with and have 
a particular interest in rural development in Tonga.
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(viii) Identify evidence based policy issues for dialogue through the PAC.
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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 

I. Vehicles, equipment and 
materials and transport

150 000 100% net of taxes

II. Training, Capacity 
Building and Community 
Planning

540 000 100% net of taxes

III. Technical Assistance, Studies 
and M&E

60 000 100% net of taxes

IV. Community grants 750 000 100% net of taxes 
and net of 
beneficiaries 
contribution

V. Supplementary equity grants 240 000 100% net of taxes
and beneficiary 
contributions

VI. VI. Recurrent Costs

a) Salaries

b) Operating Costs

400 000

200 000

100% net of taxes

VII. VI. Unallocated 260 000

TOTAL 2 600 000

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

“Transport” means: the costs of transporting equipment and supplies from Nuku’alofa 
to the Project.

“Community Grants” means: a portion of the proceeds of the financing to be made 
available for small scale infrastructure and services (such as wharves , roads and
water sanitary facilities).

“Supplemental Equity Grants” means: a grant to participating rural businesses.

2. “Start-up Costs”. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs 
(in Categories I, II, III and V) incurred before the satisfaction of the general conditions 
precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 30 000 for the 
performance of a baseline study.
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Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Recipient to request withdrawals from the 
Grant Account if the Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Project:

The Recipient shall ensure a consumption tax exemption is granted, in accordance with 
the Consumption Tax Act 2003, providing the Project with tax-exempt status. 
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Logical framework
Results hierarchy Indicators Means of verification Assumptions

Goal

The goal is to contribute to improved 
sustainable livelihoods for vulnerable rural 
communities

 * Number of households with improved food security
 * Number of households showing improvement in IFAD’s 

household asset ownership index
 *No of households receiving Project services

 RIMS Impact surveys at baseline and 
completion  No major changes in Government of 

Tonga’s Tonga National Development 
Strategy

Development objective

Strengthen the capacity of target 
communities and businesses to plan, finance
and manage their development priorities in 
order to achieve improved sustainable 
livelihoods

 60 communities with sustainable community economic 
infrastructure 

 10 sustainable agriculture and rural businesses

 Annual Work Plan and Budgets (AWPBs)
 Household Income and Expenditure 

Survey (2009 and 2014)
 Communities and agriculture and rural 

businesses are willing to participate in 
innovative forms of support

Component 1 Outcome

Enhanced community capacity for 
sustainable planning and action

 31 new community development plans developed  AWPBs
 Monthly Programme Officer reports

 Government officials are willing to 
support plan preparation.

 Communities prepared to participate in 
planning and in-kind and or cash 
contributions to economic 
infrastructure

Component 1.1 Output 
Community development plans prepared 

 6,901 beneficiaries (disaggregated by gender) of community 
development plan

 10% of community development plans activities funded 
through a community economic infrastructure grant and or 
from another source

 Annual participatory survey of 
operational effectiveness of community 
groups

 Community economic infrastructure 
proposals and reports

 Technical and operational audits of 
community economic infrastructure

Component 1.2 Output
Operational community economic 
infrastructure 

 16,901 beneficiaries (disaggregated by gender) of 
community economic infrastructure 

 80% of community economic infrastructure funded by the 
community economic infrastructure grant operational and 
sustainable 

 *No of women on management committees
Component 2 Outcome

Enhanced business capability for sustainable 
financing and investment

 8 agriculture and rural businesses financed and operational  AWPBs
 Monthly Project Officers reports

 Commercial banks willing to make 
loans to agriculture and rural 
businesses.

 Businesses willing to contribute equity 
and take loans

Component 2.1 Output
Investment publications and promotions 
prepared

 50 publications available and used by commercial banks 
and agricultural and rural businesses

 Loan performance assessments by 
commercial banks

 National Reserve Bank of Tonga annual 
audit of commercial banks

 Annual case studies of agricultural rural 
businesses financed by supplemental 
equity funds

Component 2.2. Output
Operational agriculture and rural businesses

 1000 beneficiaries of agricultural and rural businesses 
funded by the supplemental equity grant

 80% of agricultural and rural businesses funded by the 
supplemental equity grant operational and sustainable


