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  إلى فييت نام 3102السنوية لعام  القطرية تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة

مايو/أيار  32-31 إلى فييت ناـ ف: الفترة  3172. قامت لجنة التقييـ بزيارتيا القطرية السنوية لعاـ الموجز -1
بعد استتماؿ تقييـ البرنامج القطري الذي أجراه متتب التقييـ المستقؿ ف: الصندوؽ. وقد أتاحت ىذه الزيارة 

ميا الصندوؽ على أرض الواقع، أنشطة المشروعات الت: يدع ألعضاء اللجنة فرصة نادرة لالطالع على
ولعقد مناقشات مباشرة مع المستفيديف وموظف: المشروعات والمسؤوليف الحتومييف على المستوييف المرتزي 
دارة الصندوؽ ومتتب  والمحل: وشرتاء التنمية، إضافة إلى تعزيز الحوار واالتصاالت بيف أعضاء اللجنة وا 

 التقييـ المستقؿ.

ضاء اللجنة الزيارة مفيدة للغاية ف: تحسيف معرفتيـ وفيميـ للفرص والتحديات الت: وبصورة موجزة، وجد أع -2
تواجييا عمليات الصندوؽ على أرض الواقع وأىمية الدور الذي يلعبو الصندوؽ ف: البلداف المتلقية لدعـ 

الزيارات  حتوماتيا ف: جيودىا الرامية إلى الحد مف الفقر الريف:. ويعتقد أعضاء اللجنة بأف مثؿ ىذه
القطرية حاسمة لتمتينيـ مف أداء واجباتيـ على نحو أفضؿ لتوفير التوجيو االستراتيج: للمجلس التنفيذي 

دارة الصندوؽ ومتتب التقييـ المستقؿ.   وا 

توص: اللجنة أف يتضمف برنامج الزيارات القطرية المستقبلية محتوى تقييميا أقوى  المستقبؿ، وبالتطلع نحو -3
المواقع والمجتمعات الت: تتـ زيارتيا لت: تضـ ال  بيفعلى الدروس المستفادة وتوازنا أفضؿ وترتيزا أتبر 

نما أيضا تلؾ الت: تواجو الصعوبات. وبالتال: يتوجب على  المشروعات الت: يتوف أداؤىا جيدا فحسب، وا 
لتقييـ المستقؿ. عالوة برنامج الزيارات القطرية أف يتوف أوثؽ ارتباطا بأنشطة التقييـ الت: يجرييا متتب ا

توص: اللجنة بأف تضـ الزيارات القطرية المستقبلية للمجلس التنفيذي الحد األدنى مف أعضاء  ،على ذلؾ
 مف ىذه الوثيقة.  24اللجنة. وقد تـ عرض المقترح الخاص بيذا الموضوع ف: الفقرة 

 ف: مارس/آذارالمنعقدة لسادسة والستيف مع القرار الذي اتخذتو لجنة التقييـ ف: دورتيا ابما يتفؽ  الخمفية. -4
مايو/أيار  32-31ناـ. وتمت الزيارة ف: الفترة  تيإلى في 3172السنوية لعاـ ، تانت زيارة اللجنة 3177
ندو  3172 يسيا نبمشارتة سبعة مف أعضاء اللجنة وىـ ممثلو البرازيؿ ومصر وفنلندا وألمانيا واليند وا 

 لتندا والصيف. الممثالفتذلؾ شارؾ ف: ىذه الزيارة عضوا المجلس التنفيذي . 1، ونيجيريا(رئيساً )

والقائـ  ؛ومديرة شعبة آسيا والمحيط اليادي ؛لدائرة إدارة البرامج المساعدومثؿ الصندوؽ نائب الرئيس  -5
 وموظفوف مف المتتب القطري ؛ومدير البرنامج القطري لفييت ناـ ؛بأعماؿ مدير متتب التقييـ المستقؿ

 .األوؿللصندوؽ ف: ىانوي، ومتتب سترتير الصندوؽ. وترد القائمة التاملة للوفد الزائر ف: الذيؿ 

تعتقد اللجنة بأف القرار بالقياـ بزيارة فييت ناـ ليذا العاـ جاء ف: الوقت المناسب لو لعدة أسباب بما فييا أف  -6
( 3177لفييت ناـ )ف: ديسمبر/تانوف األوؿ  متتب التقييـ المستقؿ قد استتمؿ مؤخرا تقييمو للبرنامج القطري

مما يمنح اللجنة ، 3171-3173والذي تبعو تبن: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد للبلد للفترة 
الفرصة لتعميؽ فيميا للدور الياـ الذي تلعبو التقييمات المستقلة ف: الصندوؽ ف: التعلـ وصياغة 

 ة المستقبلية.االستراتيجيات والبرامج القطري

                                                   

1
 .3172أما عضوا اللجنة الممثالن لليابان والنرويج فلم يتمكنا من االنضمام للزيارة القطرية لعام   



 EB 2013/109/R.4 

3 

مف الفقر ف: السنوات األخيرة. ووفقا لألرقاـ  وحداً  شيدت فييت ناـ نموا اقتصاديا مطرداً . السياق القطري -7
، إال أف معدالت الفقر بقيت األعلى 3171بالمائة عاـ  71الحتومية، فإف انتشار الفقر قد تراجع ألقؿ مف 

(، ويتمرتز الفقر بصورة طاغية بيف الستاف الريفييف 3171بالمائة عاـ  24بيف األقليات اإلثنية ف: البالد )
 بالمائة مف الفقراء يعيشوف ف: المناطؽ الريفية(.  17)

، ويتصؼ برنامج الصندوؽ ف: فييت ناـ بوجود مدير 7112بدأت شراتة الصندوؽ مع فييت ناـ عاـ  -8
وف: فييت ناـ، تدير  عمؿ ف: آسيا.يمنتدب للبرنامج القطري الذي خدـ ألطوؿ فترة ف: الصندوؽ تمدير 

، ثـ يتـ تخصيص الموارد ف خالؿ وزارة التخطيط واالستثمار(أساسا م)قروض الصندوؽ الحتومة الوطنية 
بعدئذ للسلطات ف: المحافظات والسلطات المحلية تمنح. ويؤدي الصندوؽ ميمة حاسمة ف: اإلشراؼ ودعـ 

 التنفيذ ف: تنفيذ المشروعات.

جيات مانحة رئيسية أخرى ناشطة ف: فييت ناـ، بما ف: ذلؾ البنؾ الدول: )باستراتيجية لفترة ثالثة  وىنالؾ -9
 ؛مليارات دوالر أمريت: ترتز على تحديث االقتصاد وتجنب "فخ البلداف متوسطة الدخؿ"( 2أعواـ بقيمة 

تثر على تنمية القطاع والعديد منيا تخفض حضورىا ف: البلد و/أو ترتز أ ،والجيات المانحة الثنائية
الخاص؛ ووتاالت األمـ المتحدة بما ف: ذلؾ منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة وبرنامج األمـ المتحدة 

 اإلنمائ:، وغيرىا.

الت:  تختبر التحدياتوى:  .3171البلد المتوسط إلى منخفض الدخؿ عاـ  إلى وضعيةت فييت ناـ وصل -11
؛ صعوبة شروط القروضلتنافس على المساعدات اإلنمائية الرسمية وزيادة ، بما ف: ذلؾ اوضعتتعلؽ بيذا ال

وبالتال: فقد وفرت ىذه الزيارة ألعضاء اللجنة لمحة ثاقبة عف تيؼ يمتف لمثؿ ىذه التحديات الت: 
 تؤثر على الجيود اإلنمائية والشراتات على األرض. أف يتشاطرىا مع فييت ناـ عدد متزايد مف البلداف

( 7فيما يل:: )ىذه للجنة التقييـ السنوية . تتمثؿ األىداؼ الرئيسية للزيارة القطرية ةقطريزيارة الأهداف ال -11
زيارة المشروعات الت: يموليا الصندوؽ لزيادة وع: اللجنة باألنشطة على األرض، وللسماح ألعضائيا 

( الترويج للحوار مع المسؤوليف الحتومييف وغيرىـ مف الشرتاء 3بمقابلة أصحاب المصلحة المختلفيف؛ )
( اتتساب معرفة معمقة أتثر 2فيما يتعلؽ بجملة مف القضايا، مف بينيا دور الصندوؽ ف: فييت ناـ؛ )

تقييـ البرنامج القطري لفييت ناـ الذي أجراه متتب التقييـ المستقؿ مؤخرا، بالقضايا الرئيسية الت: انبثقت عف 
والتطرؽ إلى البيئة  ،نيج الذي يوجيو السوؽالوتبن:  ،الفرص والتحديات الماثلة ف: تعزيز الشراتات مثؿ

 ألصحاب الحيازات الصغيرة. االئتمانية

وبصورة أتثر عمومية، فإف اليدؼ مف ىذه الزيارة ىو أيضا تعزيز معرفة اللجنة وخبرتيا بعمؿ الصندوؽ  -12
 ،التشغيليةو  ،مف توفير توجو مستنير حوؿ القضايا االستراتيجيةعلى المستوى القطري لتمتيف أعضائيا 

دارة الصندوؽ ومتتب التقييـ المستقؿ. وأما اميييوالتق ختصاصات الدقيقة ليذه الزيارة الة للمجلس التنفيذي وا 
 ف: الذيؿ الثان:. تردالقطرية ف

إلى جزئيف. الجزء األوؿ  3172لعاـ  . يمتف تقسيـ برنامج الزيارة القطريةاستعراض برنامج الزيارة القطرية -13
برنامج تنمية يتضمف الزيارات الميدانية لعمليتيف مف العمليات الت: يموليا الصندوؽ ف: جنوب البالد، وىما 

نو وترا فنو. لفقراء ف: األسواؽ ف: محافظت: ىا ت، وبرنامج تحسيف مشارتة ااألعماؿ لصالح فقراء الريؼ
ثنية، اإل الخمير أقليةعقد النقاشات مع المستفيديف )أي أتيحت للجنة أيضا فرصة  وخالؿ الزيارات الميدانية،
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نتاج األزىار وتصديرىا، ومجموعات المصالح  ولألفراد الذيف يعملوف ف: تصنيع الثروة السمتية، وا 
واللجاف الشعبية ف:  ؛والتعاونيات المنخرطة ف: إنتاج السالؿ، واتحاد المرأة، وغيرىا( ،المشترتة

 و، وغيرىا.ث: القطاع الخاص، وجامعة تاف مثل، وموظف: المشروعات، وم2المحافظات

أما الجزء الثان: مف الزيارة فانطوى على مناقشات مع السلطات الحتومية رفيعة المستوى على المستوى  -14
 .ية الريفيةالوطن: ف: ىانوي، والشرتاء اإلنمائييف ومعيد السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالزراعة والتنم

والتخطيط  ،والزراعة ،المالية اتنواب وزراء، ومع موظفيف ف: وزار /وقد عقدت اجتماعات مع وزراء
ويرد البرنامج  .واالستثمار، وى: تشتؿ شرتاء الصندوؽ الحتومييف الثالثة الرئيسييف على المستوى الوطن:

 الذيؿ الثالث.ف:  ،المفصؿ للزيارة القطرية، بما ف: ذلؾ االجتماعات المنعقدة

ا دلت ف:تما ذتر أعاله، فقد زار أعضاء اللجنة برنامجيف ف: محافظتيف جنوبيتيف . الزيارات الميدانية -15
ويتطرؽ البرنامجاف لجملة مف القضايا، ويتعلقاف أساسا  نو لمدة ثالثة أياـ.الميتونغ، وىما بف تريو وترا ف

اء الريؼ. وتعان: المناطؽ الريفية ف: ىذا الجزء مف بربط المزارعيف باألسواؽ، وتحسيف فرص العمالة لفقر 
البالد مف انتشار تبير للفقر وزيادة ف: اليشاشة بسبب قضايا إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ )مثؿ 

التتساب  مرتز أبحاثو، تفاعلت اللجنة بصورة متثفة مع ثزيادة التملح، وأنماط الفيضانات(. وف: تاف 
تغير المناخ وغيره مف التحديات البيئية األخرى على سبؿ العيش الريفية ف: إقليـ دلتا  معرفة أولية بأثر

 ميتونغ.ال

ف تريو استعراضا للتحديات المحلية، بما ف: ذلؾ أحواؿ الطقس محافظة بممثلو اللجاف الشعبية ف:  أعدوقد  -16
بيما التخطيط، ومشتلة تعقيـ  المتطرفة، واألمراض الزراعية، والحاجة إلى البحوث والتحليؿ لت: يستنير

برنامج تنمية ) المياه ألغراض الشرب والري. ويرتز البرنامج الذي يمولو الصندوؽ ف: ىذه المحافظة
اإلنتاجية والروابط مع السوؽ(، و على المزارعيف الريفييف )تطوير الميارات،  (األعماؿ لصالح فقراء الريؼ

خاص بسالسؿ القيمة الت: تتصؼ بتثافة العمالة، ىتماـ )التدريب الحرف:( مع اوالفقراء المعدميف 
 والشراتات بيف القطاعيف العاـ والخاص.

مف التقدير الذي تحظى بو الشراتة مع  العال:أعضاء اللجنة الشعبية ف: المحافظة إلى المستوى وقد أشار  -17
ا، ال مف قبؿ أف ىذه المشروعات تنفذ فعليا مف قبؿ الحتومة نفسي الصندوؽ، وسلطوا الضوء على

المجموعات . وتمت اإلشارة إلى أف نجاحاتييسر توسيع نطاؽ الما م ،الصندوؽ، وأف القدرات تنمى محليا
 خصوص.تانت فعالة على وجو ال، وأنماط الشراتة بيف القطاعيف العاـ والخاص واالئتماف لالدخارالنسائية 

وى: ، Betrimexف: المحافظة، وىما:  مف شرتاء المشروعمف القطاع الخاص اجتمعت اللجنة بشريتيف  -18
وتاف للشراتات  نباتات الزينة يرتز على التصدير. متخصص ف:تجاري  جوز اليند؛ وعمؿ شرتة لتصنيع

معايير الشرتة،  لتلبيةربط المزارعيف بالشرتات وتدريبيـ على توفير منتج عال: الجودة  :ثالثة أبعاد عامة
وتلق: الشرتات إلمدادات مستقرة عالية الجودة )مما يخفض مف  (؛يةمما يؤدي إلى زيادة الدخؿ والتنافس)

وفر فرص العمالة لفقراء الت: تاع اإلمدادات(؛ وعوامؿ التصنيع ف: تؿ شرتة مف الشرتات نقطخطر ا

                                                   

ناـ، فإنيا تتمتع  تشرؼ اللجاف الشعبية ف: المحافظات على األقساـ على مستوى المحافظات، وبموجب نظاـ الالمرتزية ف: فييت  2
 بدرجة عالية مف االستقاللية فيما يتعلؽ بتخصيص الميزانية.
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يعرؼ تماما ما الريؼ. وتثبت ىذه األمثلة فوائد بناء القدرات مف خالؿ الشراتات مع القطاع الخاص الذي 
 المنتج وجملة الميارات المطلوبة.ى: معايير 

زار أعضاء اللجنة أيضا مرفقا لصنع السالؿ، حيث تقـو النساء الفقيرات اللوات: يعتبرف متقدمات ف: السف،  -19
بعمؿ مأجور مف خالؿ صنع السالؿ ألغراض التصدير. ويثبت  ،بحيث ال يمتنيف العمؿ ف: شرتات أتبر

الطرؽ الت:  يسيـ ف: مخرجات رئيسية ف: المجتمعات مثؿىذا التدخؿ أيضا تيؼ يمتف للصندوؽ أف 
 ات، والت: تيسر التنمية والوصوؿ إلى األسواؽ.مرتبيمتف السير علييا بال

. المحافظةنو، حيث جرت مناقشات مع ممثل: اللجنة الشعبية ف: وجية التالية فتانت محافظة ترا فأما ال -21
حافظة على زيادة فرص العمالة لصالح الفقراء وشبو ويرتز البرنامج الذي يمولو الصندوؽ ف: ىذه الم

ئتمان: شريتا رئيسيا ف: ىذا المشروع، وى: توفر تال مف سائية لالتحاد االالفقراء. وتعد المجموعات الن
الوصوؿ إلى التمويؿ ومنبرا لبناء القدرات وتقاسـ المعلومات المتعلقة بالسياسات والبرامج الت: يمتف أف 

 ضوات.تستفيد منيا الع

توالت البحرية، حيث يتـ توفير التدريب الحرف: للستاف أزار أعضاء اللجنة أيضا شرتة لتصنيع الم -21
ويسمح نموذج الشراتة بيف القطاعيف العاـ والخاص الذي يسيـ فيو تؿ مف بدعـ مف البرنامج.  المستيدفيف

ذي ويشجع دعـ التدريب ال ،يدفيفالبرنامج والشرتة ماليا بوصوؿ أتبر إلى فرص العمالة بيف الستاف المست
الشرتة على توظيؼ أناس مف مجتمعات أفقر وأقؿ تعليما. واجتمع أعضاء اللجنة بالعماؿ الذيف  هوفر ت

أي ) : إال أف األعضاء تساءلوا حوؿ ممارسات االستيداؼ المستخدمةحرفاستفادوا مباشرة مف التدريب ال
لى أي(لوحات اإلعالف والتلفزيوفمف خالؿ  مدى يمتف الوصوؿ ألشد الستاف فقرا مف خالؿ استخداـ  ، وا 

 ىذه الممارسات.

: تـ تنظيمو مؤخرا ف: مجموعات لمصالح مشترتة، بشتؿ رئيسبعدئذ زارت اللجنة مزارعيف ف: مجتمع إثن:  -22
حيث تقلصت تتاليؼ المدخالت بسبب الشراء بالجملة )وتحدث المزارعوف عف فوائد عضوية المجموعة 

تما  .(والوصوؿ إلى منتجات أعلى جودة، وزيادة المخرجات ،العوائد الناجمة عف التدريب التقن:وتحسف 
. (وزيادة تملح التربة الناجـ عف الحاجة إلى تنويع المنتج ،الحاجة إلى االئتماف)تحديات التحدثوا عف 

واؽ ووصوال إلييا، وتدريبا على باألس اووعيوتتضمف المساعدة الت: يقدميا البرنامج تدريبا ميدانيا للمزارعيف 
التفاوض. وىنالؾ فائدة مثيرة لالىتماـ تنبثؽ عف ىذا تلو، وى: قياـ المجموعة بتقاسـ الممارسات الجديدة 

مجموعات المصالح ف: مردوداتيـ بعد إنشاء مع مف ىـ ليسوا أعضاء فييا. وقد شيد أولئؾ زيادات 
دخار النسائية ناشطة على ئتماف واال. وتانت اتحادات اال(يةال حوؿ فوائد العضو مما يثير تساؤ )المشترتة 

 عضوة(. 734ػ مجموعات تضم مستوى القرية )ثمان:

تري، وىو مدير معيد بحوث  انغو سور لو تفو، واجتمعت بالبرو ثى محافظة تاف بعدئذ سافرت اللجنة إل -23
تغير المناخ ف: جامعة تاف تو، لمناقشة اآلثار المحتملة لتغير المناخ على الزراعة ف: دلتا الميتونغ. 

والمناخ، وزيادة وتتضمف المخاطر الرئيسية على ىذا االقليـ أنماط اليطوالت غير االعتيادية لألمطار 
إلى أف األبحاث ى: مفتاح سور أشار البروفوسوء نوعيتيا. وقد  مستويات التملح، وزيادة اآلفات، وشح المياه

تقنيات جديدة لمساعدة المزارعيف ولتطوير  ،فيـ اآلثار المحتملة لتغير األنماط المناخية وزيادة الفيضانات
ومف قبيؿ ذلؾ تنويع المنتجات، بحيث يتـ االنتقاؿ إلى األصناؼ  ،لى التخفيؼ مف مخاطر تغير المناخع
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تغير المناخ تعلؽ التحديات بمدى لمستويات المرتفعة مف التملح. تذلؾ ناقش أعضاء اللجنة لالتحمؿ  عالية
 )مثال آثار بناء السدود(. و/أو قضايا إدارة الموارد

دارة الصندوق. ا مكتب التقييم المستقلمقدمه انضر ع -24 و، تقدـ القائـ بأعماؿ مدير متتب التقييـ ثف: تاف  وا 
وقدر التقييـ  .وؽ بعرض عف تقييـ البرنامج القطري الذي استتمؿ أخيرا لفييت ناـالمستقؿ ف: الصند

 ،والتنمية الالمرتزية ،البرنامج القطري على أنو مرض، مسلطا الضوء على مظاىر التخطيط التشارت:
الصندوؽ ئتماف، ونيج لتمايز بيف الجنسيف، ومجموعات االدخار واال، واوالبنى األساسية الصغيرة النطاؽ

الواعد ف: سالسؿ القيمة مف بيف جملة نقاط قوة أخرى. وتضمنت التوصيات: تعزيز النيج المستند إلى 
ف: التمويؿ  السوؽ؛ وتغطية جغرافية أتثر تبسيطا لتعزيز الفعالية والتفاءة واالستدامة؛ والتطرؽ للفجوات

الموارد الطبيعية وتغير المناخ؛ واستخداـ أتثر  ؛ والترتيز على إدارةالنظيرة الريف:؛ وزيادة األمواؿ الحتومية
دارة  لشراتات؛ والحاجة إلى تعزيزف: ااستراتيجية للمنح؛ وانخراط أتثر استراتيجية  حوار السياسات وا 

ا لفييت ناـ تانت واضحة، مما يعتبر أمرا أساسيالمعرفة. والحظت اللجنة أف أىمية تقييـ البرنامج القطري 
يع التوصيات ذات الصلة للفرص االستراتيجية القطرية ف: فييت ناـ، وأف جم لصياغة برنامج جديد

 ، وى: قيد التنفيذ.ةمبرر تانت  بالمشروع

وبعد ذلؾ، قدـ مدير البرنامج القطري لفييت ناـ استعراضا للبرنامج القطري للصندوؽ وأىـ عناصر برنامج  -25
، سلط مدير البرنامج القطري الضوء على الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. ومف بيف قضايا أخرى

الجيود المضافة الت: يتـ بذليا ف: تنمية سالسؿ القيمة، بما ف: ذلؾ الترويج للشراتات مع القطاع الخاص، 
والروابط مع األسواؽ لتحقيؽ دخوؿ أفضؿ، وأمف غذائ: وتغذوي أفضؿ. تذلؾ فقد أشار إلى التحديات 

ف اإلنتاجية ومف سبؿ العيش بصورة عامة. وأشار إلى وجوب عمؿ الناشئة لتغير المناخ الت: تعيؽ م
الصندوؽ بصورة وثيقة مع الحتومة للتطرؽ للقضايا ذات الصلة بتحسيف خدمات تنمية األعماؿ والخدمات 

 المالية الريفية.

شريؾ قيـ وبخاصة بسبب ترتيزه  الصندوؽأن  بوضوح الت: أظيرت المناقشات مع الشركاء في هانوي -26
بيف القطاعيف العاـ والخاص. وحيث أف الصندوؽ ال فقراء الريؼ واألقليات اإلثنية وعملو مع الشراتات على 

ينفذ المشروعات بنفسو، قدر الشرتاء الحتوميوف عاليا الخبرة الت: اتتسبيا المسؤولوف المحليوف مف العمؿ 
التخطيط  ف: وزارةيوف، وبخاصة . تما عبر المسؤولوف الحتومعلى المشروعات، والت: يسرت بناء القدرات

 شعور أتبر بملتية مشروعات الصندوؽ.واالستثمار، عف 

 الرئيسية الناجمة عف التفاعؿ مع الحتومة ومع الشرتاء اآلخريف فتتضمف التال:: اوأما القضاي -27

 ناـ تبلد متوسط إلى منخفض الدخؿ: ف: حيف أف  تقليص القروض التيسيرية بسبب وضع فييت
 تتدأ إال أنيا الحتومة ما زالت ملتزمة باإلسياـ بصورة أتبر بالمشروعات الت: يدعميا الصندوؽ،

 على الحاجة إلى اإلدارة الدقيقة ألي انتقاؿ إلى معدالت فائدة أعلى وذلؾ بيدؼ تجنب الصدمات.

 الت: اعتبرت حاسمة ف: عدد مف طاعيف العاـ والخاص زيادة العمؿ مف خالؿ الشراتات بيف الق
عالم: القتصادي االضطراب اال زمفالوصوؿ إلى الموارد واستقطابيا ف:  :بما ف: ذلؾ الجوانب،

وتناقص المساعدة اإلنمائية الرسمية؛ وتطوير وتحسيف سالسؿ القيمة؛ وزيادة االستثمارات ف: 
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مساعدة على توفير الفرص ف: المناطؽ الريفية؛ وتبح المناطؽ الريفية؛ ودعـ التدريب المين: لل
 اليجرة مف المناطؽ الريفية إلى المناطؽ الحضرية.

 .الحاجة إلى نماذج تمويؿ ريفية تساعد على الحث على االستثمارات ف: المزارع والمناطؽ الريفية 

 ط واالستثمار(.أشير إلى أف توصيات التقييـ تانت مفيدة )بناء على ما قالو نائب وزير التخطي 

  ىنالؾ شيية واضحة لتبادؿ وتقاسـ المعرفة، وقد اقترح نائب وزير المالية عقد اجتماعات بيف
بطبيعة متشابية )مشيرا إلى دور الصندوؽ  ـتستالمسؤوليف المشارتيف ف: مشروعات الصندوؽ الت: 

جيا( لتعزيز التقنيات وتقاسـ داخليا وخار تمنسؽ(، أما وزير الزراعة فقد اقترح التبادؿ بيف المزارعيف )
 المعرفة.

 :تشتؿ ولتنيـ أشاروا إلى أف الموارد ،اعترؼ المسؤولوف بأف توسيع نطاؽ النجاحات أمر رئيس 
 ف: ىذا الصدد. احاسم امعوق

اإلنمائ:، ومنظمة األغذية والزراعة  ةتذلؾ عقد اجتماع مع ممثليف مف البنؾ الدول:، وبرنامج األمـ المتحد -28
 خالؿ الزيارة القطرية.واحدة"( مـ متحدة "أوذلؾ فيما يتعلؽ بمبادرة )تحدة لألمـ الم

اإلجبار على عوضا عف )الحقيق:  تآزرف: فييت ناـ على استقطاب ال جيود مبادرة "أمـ متحدة واحدة"ترتز  -29
يات الت: . وأما أىـ التحد(التعاوف عندما ال يتسـ مثؿ ىذا التعاوف إال بالنذر اليسير مف القيمة المضافة

دارة خطوط اإلبالغ  جاألمـ المتحدة في: التزاو  يواجييا تنسيؽ جيود بيف وحدات إدارة المشروعات وا 
األمـ المتحدة تميؿ إلى  عمؿ المختلفة. وقد أشارت مديرة شعبة آسيا والمحيط اليادي إلى أف جيود تنسيؽ

إال أف الزراعة لـ تحدد على أنيا واحدة  ،التعليـ(الصحة، مثال مواضيعية )المجاالت اللى باالستناد إالعمؿ 
ذا أخذنا بعيف االعتبار النماذج المختلفة للتمويؿ ف: الصندوؽ ىذه المف  مواضيع مما يخلؼ فجوة حاسمة. وا 

باستثناء مف  ،الشراتات مثؿ ىذه بسيولة ناسبتاألمـ المتحدة ال يمتف ليا أف  ، فإف منظمات)القروض(
إال أف ىنالؾ فرص للمساىمة مف  لألمـ المتحدة. الواضحة مع منظمة األغذية والزراعة أوجو التآزرخالؿ 

مواضيع الفرعية )مثؿ العمؿ مع األقليات اإلثنية(. ويختار الصندوؽ انخراطو مع الخالؿ العمؿ على 
 استراتيجية.شرتاء مف األمـ المتحدة بصورة ال

البالد. وف: حيف أف فييت ناـ مؤىلة حاليا للحصوؿ على شريتا إنمائيا تبيرا جدا ف:  يعد البنؾ الدول: -31
قروض بشروط مختلطة، فإف الشروط تصعب، وبالتال: فإف الفرص المتاحة للتعاوف بيف الصندوؽ والبنؾ 
 ؛الدول: تفتح، حيث أف البنؾ الدول: يتطلع إلى العمؿ بصورة متزايدة مع األقليات االثنية والستاف الريفييف

تتعلؽ بإعادة ىيتلية دور الدولة ف: القطاع الخاص )المشروعات الت: تملتيا الدولة، ؽ تذلؾ ىنالؾ آفا
 إلخ(.

الزيارة القطرية عدد  انبثق عنالصندوق.  هامة لها مضامين سياساتية أوسع بالنسبة لعمميات مواضيع -13
م وعمى عمميات من القضايا المثيرة لالهتمام التي تتسم بتبعات عمى كل من البرنامج القطري لفييت نا

ر استفاضة ث. ومن بين القضايا الرئيسية التي تستحق تفكيرا أعمق، ومناقشة أكشملالصندوق بصورة أ
 .23-23في المجمس التنفيذي هي تمك الموجزة في الفقرات 
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الزيارة القطرية مرة أخرى مف شعور اللجنة بأف الصندوؽ بحاجة لتجديد دوره ف: البلداف متوسطة عززت  -32
، إضافة إلى عملو ف: سياقات قطرية أخرى. وف: ىذا الصدد، فمف الجدير بالذتر الدخؿ ع لى وجو العمـو

مف الستاف الريفييف الفقراء. ويمتف لفييت ناـ  اتبير  اعدد ضـأف بعض البلداف المتوسطة الدخؿ ما زالت ت
مف التداخؿ بيف  اليةمتوسطة الدخؿ، ألف ىنالؾ درجة عالأف تشتؿ مثاال جيدا على التعاوف مع البلداف 

تحتاج لزيادة توفير  : نفس الوقت، فإف حتومة فييت ناـالحتومة. وفو  لصندوؽلاإلنمائية  والنيج األىداؼ
األمواؿ النظيرة، ولتوسيع النطاؽ مف مواردىا الخاصة، دعما لالبتتارات الناجحة الت: يروج ليا ف: سياؽ 

تيؼ يمتف للصندوؽ  ف:د أعاله، فتبقى األسئلة الرئيسية المشروعات الت: يموليا الصندوؽ. ونظرا لما ور 
متوسطة الدخؿ، ولتف مع ال افة البلدوضعيدة مع تحرؾ البلد نحو يفميستمر ف: االنخراط بصورة أف 

ال بد  أنو عدد تبير مف الستاف الذيف يعيشوف ف: قبضة الفقر. ومما ال شؾ فيو بشموليا علىاالستمرار 
ر، وتتطرؽ لضرورة إدارة المرحلة ثديدة تشجع على شراتة حتومية أتبر، وتمويؿ أتمف اتباع استراتيجية ج

أية حاؿ، فإف حجة االستمرار ف: االنخراط قوية االنتقالية للقروض األصعب شروطا ف: المستقبؿ. على 
 عليو الطلب التبيرو خاصة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار األثر التبير لعمؿ الصندوؽ بجدا على ما يبدو، و 

الذي تبديو ، وف: ىذه الحالة المستوى المرتفع (ونيج سالسؿ القيمة ،)الشراتات بيف القطاعيف العاـ والخاص
 حتومة فييت ناـ ف: االنخراط والتعلـ والحماس. 

ف: بداية السنة القادمة يستند  تجميع:وف: ىذا الصدد، طلبت اللجنة مف متتب التقييـ المستقؿ إعداد تقرير  -33
متوسط الدخؿ بيدؼ تسليط الضوء بأسلوب متسؽ على الإلى التقييمات المتعددة الت: أجريت ف: البلداف 

الفرص والتحديات الت: يواجييا الصندوؽ ف: مثؿ ىذه السياقات القطرية. وتوص: اللجنة بأف يناقش ىذا 
يحظى باىتماـ تبير لدى نظرا إلى أنو د الصندوؽ تموضوع التجديد العاشر لموار مشاورات الموضوع خالؿ 

ويمتف أف يشتؿ ف: نياية المطاؼ أساسا الستراتيجية منقحة النخراط  ،الدوؿ المشارتة ف: الصندوؽ
 الصندوؽ مع البلداف المتوسطة الدخؿ.

ؽ ف: فييت ناـ، لعمؿ الصندو  قادرة على القياـ باستعراض تامؿ وفيما يتعلؽ باالستيداؼ، لـ تتف اللجنة -34
وبخاصة ألف الترتيز تاف على الفئات األفقر مف الستاف ف: جنوب فييت ناـ، والذيف ىـ عرضة لمخاطر 
تغير المناخ. إال أف رأي اللجنة تاف ف: أنو مف المثير لالىتماـ رؤية أثر العمليات الت: يموليا الصندوؽ 

مف أفضؿ  وىف ثير ذلؾ أسئلة ىامة تتعلؽ بمف: اإلقليـ الشمال: واألوسط األشد فقرا مف البالد. وي
ستيدؼ وبأي طريقة مف التدخالت )أي مثال أي تدخؿ يناسب أي عنصر مف الستاف(. إال أف اللجنة ي

مستويات عالية ف: ىيئات  علىعالوة على تمثيليف  ،تانت معجبة بدرجة مشارتة النساء ف: سوؽ العمالة
 .(المحافظات والوزارات الوطنيةمثؿ اللجاف الشعبية ف: )حتومية رئيسية 

ف: الوقت الذي تقلص ، األخرى الفرص موجودة لتعزيز الشراتات مع المنظمات المتعددة األطراؼ والثنائية -35
ف: مما ينجـ عنو توفر موارد أقؿ، ولتف  ،الجيات المانحة فيو مف حضورىا ف: البلداف المتوسطة الدخؿ

. وبالتال:، تؤمف اللجنة بأف بإمتاف الصندوؽ تآزرمما يمتف أف يتوف مفيدا لتعظيـ ال ،مساحة أقؿ ازدحاما
مما قد  ،أف يسعى لتفاعؿ أقوى مع الجيات المانحة، وبخاصة مع البنؾ الدول:، ومصرؼ التنمية اآلسيوي

 لتمويؿ المشترؾ لألنشطة االستراتيجية.مف اف: نياية المطاؼ إلى مستويات أعلى يؤدي 
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تمت زيارتيا ف: المرحلة التجريبية، وتما  الثالث الت: محافظاتالاؿ العديد مف نيج سالسؿ القيمة ف: ز ما  -36
ذتر أعاله، لـ تر اللجنة ستانا مدقع: الفقر، ولتنيا شعرت بأف الصندوؽ يتوجب عليو أف يرتز بالتأتيد 

ف مف المفيد ألعضاء اللجنة استالـ ليو الحاؿ. وتمتابعة لذلؾ، فقد يتو عدو بعلى الفقراء النشطيف، وىو ما ي
يمتف شيرا بدءا مف يومنا ىذا. ونظرا الىتماـ الحتومة بإدارة المعرفة،  73تحديث عف النتائج المتحققة ف: 

شيرا مف  73تنظيـ حلقة عمؿ وطنية عف نيج سالسؿ القيمة ف: فييت ناـ ف: الوقت المالئـ، مثال بعد 
 رض أفضؿ الممارسات مف البلداف األخرى.اآلف، والت: يمتف ليا أيضا أف تستع

برنامج القطري. لل منتدب وجود مدير قيمة واضحة وتذلؾ متتب قطري قوي للصندوؽ ف: البالد شتؿ وجود -37
فقد متف ىذا المتتب القطري مف إجراء حوار أوثؽ مع الشرتاء الرئيسييف ومف إشراؼ أتثر تتثيفا ومتابعة 

ريؽ القطري للصندوؽ بمعرفة جيدة جدا للوقائع على األرض، وللفرص خالؿ تنفيذ المشروعات. ويتمتع الف
 فرؽ ف: الجيود القطرية للحد مف الفقر الريف:.حداث والتحديات الت: يواجييا الصندوؽ إل

وفيما يتعلؽ بحوار السياسات والذي يعتبر جيدا على مستوى المحافظة ولتف أقؿ جودة على المستوى  -38
مف مديرة شعبة آسيا  ارة العليا، الطري ف: فييت ناـ إلى مساندة قوية مف اإلدالمتتب الق يحتاجالوطن:، 

، ولتف أيضا مف نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج، وحتى مف رئيس فحسب والمحيط اليادي
الموظفوف فإنو مف الياـ أف يتمتع الصندوؽ نفسو، نظرا للحجـ الصغير للمتتب وضخامة التحديات. وأخيرا، 

تجزء و  .مف لعب دور فعاؿ وتفؤ ف: تحديد أىداؼ البرنامج القطري يـبالبنى األساسية التافية لضماف تمتن
نترنت ف يمتلؾ موقعو الخاص على شبتة اإلالقطري أ متتبسيتوف مف الياـ بالنسبة لل ،مف تقاسـ المعرفة

األخرى باالستفادة بصورة أيسر مف خبرة  للمتاتب القطرية حيث يستطيع تسليط الضوء على إنجازاتو ويسمح
 الصندوؽ ف: فييت ناـ.

تمثلت وجية نظر أعضاء اللجنة بأف الزراعة ف: الجزء الجنوب: مف فييت ناـ متطورة بصورة جيدة، وأف  -39
اللجنة بأف يصيغ  ن: أفضؿ الممارسات المتبعة. وتوص:البلداف األخرى ف: اإلقليـ يمتف أف تستفيد مف تب

نامجا يتمتف المزارعوف مف خاللو، وبخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، مف التعلـ مف نظرائيـ الصندوؽ بر 
 الطرفيف. ةصلحما فيو مف: البلداف األخرى ل

الترتيبات الممتازة الت: اتخذىا  الجنة التقييـ عالي تقدر. باإلجماؿ مظاهر التنظيمية لمزيارة القطريةلا -41
مف توجيو شتر مخصوص للفريؽ القطري للصندوؽ ف: ىانوي على الصندوؽ وحتومة فييت ناـ. وال بد 

جيوده ف: وضع برنامج ىذه الزيارة واالىتماـ بتؿ األمور اللوجستية. تذلؾ فإف اللجنة ممتنة لحتومة فييت 
 ناـ على الموافقة على ىذه الزيارة القطرية وعلى الوقت الذي منحتيا إياه واالىتماـ وحسف الضيافة.

 للزيارة القطرية: ةف: تأتيد المظاىر التنظيمية التالي ترغب اللجنة -41

  حوؿ القضايا اليامة  يـبينوالتداوؿ فيما للتمعف لـ يتح البرنامج إال فرصة محدودة ألعضاء اللجنة
 الناجمة عف الزيارات الميدانية أو خالؿ االجتماعات المعقودة.

 آسيا والمحيط اليادي )انظر مستقؿ وشعبة ا متتب التقييـ المتقدـ بي فييف اللذتقدر اللجنة العرض
بوجوب أف تتوف ىذه العروض ف: بداية (، إال أنو ربما يتوف مف الجدير التذتير 34و 32الفقرتيف 
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الزيارة القطرية لت: تمتف األعضاء مف الوصوؿ إلى صورة أوسع عف برنامج الحتومة/الصندوؽ 
  ونتائجو ذات الصلة والدروس المستفادة منو.

 تقييميا خذ بعيف االعتبار صالحيات اللجنة، ربما يتوف مف المفيد لو تضمف البرنامج محتوى مع األ
أقوى مع ترتيز أتبر على الدروس وتوازنا أفضؿ بيف المواقع والمجتمعات الت: تمت زيارتيا لت: 

نما أيضا تلؾ الت: تواجو الصعوبات.تتضمف ال المشروعات الت:   يعتبر أداؤىا جيدا فحسب، وا 

 ف: أقرب وقت ممتف مع األخذ بعيف االعتبار  االستعدادات وجلسات اإلحاطة والتوجيو يجب أف تبدأ
جرت جلسة اإلحاطة والتوجيو الثانية ف: مقر الصندوؽ بتاريخ الجدوؿ المزدحـ ألعضاء اللجنة. فقد 

ذلؾ غير تاؼ  مايو/أيار مما يترؾ أقؿ مف أسبوعيف قبؿ المغادرة ف: فترة مزدحمة للغاية. ويعتبر 4
مـو فقد يتوف مف المفيد لو للمجموعة لتنظيـ نفسيا أو الستعراض الوثائؽ المتاحة. وعلى وجو الع

تتثيفا،  للجنة ف: استعدادىا مف خالؿ توفير جلسات إحاطة وتوجيو أتثر اعدةـ الصندوؽ مسدق
 القطرية. الزيارةب البدء قبؿ ف: روما ،سواء مف ناحية المظاىر التنظيمية أو المضموف

  مف ىذه الزيارة وبرنامج أنشطتيا والنواتج يدؼ الال بد مف توزيع االختصاصات المعيارية الت: تحدد
قصير عف الوضع ف: البالد؛ وأنشطة الصندوؽ فيو؛ ومواجيز تنفيذية وتوفير موجز  ،المتوقعة منيا

ـ قبؿ المغادرة بشير إذا عف التقييمات الت: أجريت لعمؿ الصندوؽ فيو وغيرىا ألعضاء لجنة التقيي
 أمتف.

 شراتو ف: جلسات اإلحاطة والتوجيو الت: ينظميا الصندوؽ ف: ي جب دعوة الممثؿ الدائـ للبلد وا 
 روما.

  لصندوؽ ف: ىذه نشطة األتزويد أعضاء اللجنة بفيـ أفضؿ للبلداف الت: تتـ زيارتيا، وبخاصة لو
اإلحاطة والتوجيو ف: روما إذا أمتف الفريؽ القطري للصندوؽ مف  اتضـ جلسالبلداف، يجب أف ت

ـ الفريؽ القطري لموظفيو يقدتبطريقة الفيديو، ويجب أف يبدأ ىذا االجتماع ب عف بعد االجتماعخالؿ 
لزيارة الميدانية. وال بد مف السماح بوقت تاؼ لردود الفعؿ واألسئلة مف الفريؽ. ابرنامج ومسودة 

ويمتف أف يتبع ذلؾ عروض قصيرة حوؿ األنشطة التقنية الرئيسية مع وجود موظفيف تقنييف ف: مقر 
 ببرنامج الزيارة.الصندوؽ إذا دعت الحاجة، والترتيز على القضايا ذات الصلة 

  والمجتمع  ،ت مع ممثل: الحتومةاتوزيعا متوازنا للزيارات الميدانية واالجتماعيجب أف يتفؿ البرنامج
والقطاع الخاص ووتاالت األمـ المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والجيات المانحة،  ،المدن:

يجاز النتائج ليـ واألىـ مف ذلؾ ال بد مف تخصيص الوقت التاف: لالجتماع مع موظف: الصندوؽ  وا 
 الزيارة القطرية.ف: نياية 

 لجنة التقييـ أعضاءاألولى الت: تتاح الفرصة لمعظـ  إذا أخذنا بعيف االعتبار أنيا المرة. االستنتاجات -42
تـ ، فإف ىنالؾ اتفاؽ عاـ ف: اآلراء بيف المشارتيف على القيمة الرائعة الت: ة ميدانيةللمشارتة ف: زيار 

اإلجمالية لمثؿ ىذه الزيارات. إذ وفرت ىذه الزيارة للوفد  ؿ علييا مقابؿ الماؿ المنفؽ، وعف الفائدةو حصال
لرؤية ما يقـو بو الصندوؽ فعليا على أرض الواقع، وللتعرؼ عف قرب على الفرص الزائر الفرصة 

 والتحديات الت: تواجو المنظمة ف: قياميا بميمتيا.
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ف: ذلؾ حوؿ القضايا اليامة عالوة على ذلؾ، فقد ساعدت الزيارة ف: تعزيز الحوار بيف األعضاء، بما  -43
ما يتجاوز البرنامج القطري لفييت ناـ، وخلقت روح فريؽ أقوى ضمف ىذه اللجنة. ومف بيف بللصندوؽ 

الخصائص األخرى الجديرة بالذتر ليذه الزيارة ى: مشارتة ممثليف مف إدارة الصندوؽ ومف متتب التقييـ 
ومناقشة اآلراء المختلفة بشأف البرنامج  ا لتحليؿفريدة مف نوعيالمستقؿ مما أعطى األعضاء إمتانية 

ؾ اعتقاد راسخ بأف مثؿ ىذه الزيارات ضرورية لألعضاء ليتوصلوا إلى استنارة ال. وباإلجماؿ، فإف ىنقطريال
أفضؿ وليتمتنوا بصورة أتبر مف أداء مياميـ على أتمؿ وجو، بما يتماشى مع اختصاصات اللجنة، تما 

 نفيذي.وافؽ علييا المجلس الت

األعضاء الذيف شارتوا ف: ىذه الزيارة القطرية أنيـ اتتسبوا فيما تقنيا معززا لزراعة  ، الحظعالوة على ذلؾ -44
بمثابة عملية بناء عالقات مفيدة بيف  أيضا تانتالحيازات الصغيرة وقضايا التنمية الريفية، وأف ىذه الزيارة 

اقبة الت: وفرتيا مثؿ ىذه الزيارات ف: عمؿ الصندوؽ أعضاء اللجنة أنفسيـ. وقد تـ اعتبار اللمحات الث
ىامة  والقضايا الرئيسية الت: تواجييا لجنة التقييـ فيو التقييـ المستقؿمتتب أنشطة ، ومساىمة :الميدان
 .وقيمة

 ثالث ىنالؾبما يتفؽ مع النقاط المذتورة أعاله،  .الخاصة بتنظيم الزيارات القطرية المستقبمية التوصيات -45
 توصيات محددة للزيارات القطرية المستقبلية على النحو التال::

أوال، تعتقد اللجنة بالرأي القائؿ أف الزيارات القطرية ستتوف أتثر فائدة لو تاف برنامجيا أتثر توجيا نحو  -46
نما تسليط الضوء على وقائع القطر الذي تتـ زيارتو، وبخاصة مف خالؿ  عرض ال لقصص النجاح فقط، وا 

التحديات والمعوقات الت: تواجييا عمليات الصندوؽ. ومف شأف ذلؾ أف يوفر ألعضاء اللجنة منظورا أيضا 
 ري.قطأتثر شمولية عف الوضع ال

ارتباطا ثانيا، وفيما يتعلؽ بالتوصية السابقة، توص: اللجنة بأف تتوف الزيارات القطرية المستقبلية أتثر  -47
أف يسمح ألعضاء اللجنة باستعراض مالءمة وجودة عمليات بأنشطة التقييـ المستقلة ألف مف شأف ذلؾ 

الصندوؽ وأف يستعرض أيضا أساليب وميمة التقييـ المستقؿ ف: الصندوؽ بصورة أتثر تعمقا. وبيذه 
سداء الطريقة، سيصبح أعضاء اللجنة ف: موضع أفضؿ لإليفاء  بدورىـ االستراتيج: واإلشراف: الحساس، وا 

إلدارة الصندوؽ ولمتتب التقييـ المستقؿ فيو بناء على ذلؾ. وال بد مف تنفيذ ىذه النصح للمجلس التنفيذي، و 
ف: الفقرة السابقة ف: إطار الزيارات المستقبلية للمجلس التنفيذي )انظر الفقرة  الواردة التوصية والتوصية

 التالية(.

باالنضماـ إلى لتنفيذي ثالثا، وبناء على قرار المجلس التنفيذي، ستقـو تسع دوؿ أعضاء ف: المجلس ا -48
، بحيث يمولوف مف خالؿ الميزانية اإلدارية للصندوؽ. عالوة على 3172الزيارات القطرية بدءا مف عاـ 

على أساس تسديد تتاليؼ الزيارة بنفسيا.  زياراتذلؾ، يمتف لثالثة دوؿ عضوة أخرى أف تنضـ إلى ىذه ال
ذا أخذنا بعيف االعتبار أف الزيارات المترسة لل ، توص: 3172جنة التقييـ سوؼ تتوقؼ بدءا مف عاـ وا 

مف أعضاء مختاريف مف لجنة اللجنة بأف تتضمف الزيارات القطرية المستقبلية للمجلس التنفيذي مشارتة 
وبيذا الصدد ومع أنو لـ يتف ىناؾ توافؽ ف: اآلراء حوؿ عدد المشارتيف مف لجنة . دائـالتقييـ على أساس 
أعضاء مف لجنة التقييـ مف المشارتة ف: الزيارات  أربعةتمتيف  ىو ارات المتاحة لذلؾالخيالتقييـ، فإف أحد 
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على أساس آخر ، وواحد (باء وجيـو  ألؼ)واحد مف تؿ مف القوائـ  القطرية الت: يقـو بيا المجلس التنفيذي
 تسديد نفقاتو بنفسو.

األشخاص، سواء ف: مقر تود اللجنة أف تعبر مجددا عف خالص امتنانيا لجميع  مالحظات ختامية. -49
 ىذه النتيجة الناجحة.التوصؿ إلى الصندوؽ أو ف: فييت ناـ ممف عملوا بجد لضماف 

 وشكرا لكم.
cảm ơn bạn 

obrigado 
    danke 
     terima kasih 
      kiitos 
       dhanyavad  
        syukron 
         xie xie ni  
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Terms of Reference for 2013 Evaluation Committee Annual Country Visit to 
Viet Nam 
 

Background 

1. In line with its terms of reference and rules of procedure, the IFAD Evaluation 
Committee (EC) decided at its 66th session in March 2011 that it would undertake 
its 2013 Annual country visit to Viet Nam. Prior visits of the Committee since 2000 
took place in Syria, Indonesia, Mexico, Mali, the Philippines, India, Mozambique, 
Brazil and Ghana. The members of the EC are Brazil, Egypt, Finland, Germany, 

Indonesia, India, Luxembourg (Japan will take over at the 108th session of the 
Executive Board, in April 2013), Norway and Nigeria.  

Overall Objective 

2. To gain knowledge and experience of IFAD´s work in the field. In doing so, the EC 
will be able to provide general guidance related to evaluation matters to the 
Executive Board, IFAD Management and the Independent Office of Evaluation (IOE) 

on a more informed basis and be more competent in its duties. 

Objectives 

3. The main objectives of this Annual Country visit by the Evaluation Committee are: 
(i) to visit projects co-funded by IFAD and the Government of Viet Nam to increase 
the Committee’s awareness of activities on the ground and allow committee 
members to meet stakeholders; (ii) to promote dialogue with Government officials 
regarding , among other themes, IFAD’s role in Viet Nam; and (iii) to gain insight 
on the themes addressed by the recent Viet Nam Country Programme Evaluation, 
namely: opportunities and challenges in strenghtening partnerships, the market-
oriented approach and addressing credit environment for smallholders.  

4. During the field trip, the EC will visit selected communes of the Viet Nam’s 
southern provinces (Ben Tre and Tra Vinh); the EC will have the opportunity to 
meet programme clients, understand their constraints and appreciate and also 
seek their views on the support received. 

5. Further at the central level, the EC will meet with the the Deputy Minister of 
Finance, who is the Govenor for IFAD, and the Ministers of of Planning and 
Invesment and Agriculture and Rural Development to discuss the Government 
vision and framework for IFAD activities for the next five years. Members will also 

hold discussions with selected multilateral aid agencies such as the World Bank, 
and the UN Country team on how contribute to more effective synergies and/or to 
the scaling up of the successful models supported by IFAD over the last 20 years. 

6. The EC, through its chair, will report to the Executive Board from its experience 
during the Annual Country visit on its findings regarding the work and processes 
and give recommendations to IFAD Management and IOE for future field visits 

regarding the scope, content and logistical aspects. 
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Annual Country Visit of the IFAD Evaluation Committee 

to Vietnam – Agenda  
 

Last updated on 18 May at 9am 

 

A. Sunday morning 19th May – Welcome the EB members  

 IFAD ICO will welcome the EB members and IFAD staff at Tan Son Nhat airport: 

o some members will arrive from Paris, with Air France at 06.55 am,  

o others from Bangkok, with Thai at 9.15 am, and 

o a last group from Hong Kong, with Cathai, at 10.20 am. 

 A VIP lounge will be available at Tan Son Nhat airport while waiting for other groups and a visit 

folder will be distributed to the members. 

 Leave Tan Son Nhat airport around 11.00am and have lunch in Ho Chi Minh City. 

 Leave Ho Chi Minh City and travel to Ben Tre Province at 1.00pm.  

 Arrive Ben Tre province around 3.30pm and check in Viet Uc hotel 

 16:30-18:00pm: An overview of 2011 CPE main recommendations 

 18:30: Dinner reception with the Provincial People's Committee (PPC), welcome the EB members 

by the Vice Chairman, Mr Tran Anh Tuan at Viet Uc hotel 

B. 20th May 2013 

7:00-
8:00 
 
 
8:00-
9:30 
 
 
 
 
 
9:30-
11:30 
 
 

Breakfast and check out Viet Uc hotel 
 
 
 
Meeting with Provincial People Committee (Vice Chairman, Mr Tran Anh 
Tuan) and the Developing Business with Rural Poor (BDRP) Project ( Project 
Director, Mr Nguyen Truc Son). 
Brief introduction of the provincial social economic development and 
Developing Business with Rural Poor (BDRP) Project. 
 
 
Visit the Coconut processing factory of Phu Hung Import and Export Coconut 
company. 
Visit the Dong Mai vocational training for the poor in Thanh tam commune, Mo 
Cay Bac (in partnership PPP with the project) 

Ben Tre province 
 
 
 
Ben Tre Town 
 
 
 
 
 
 
Thanh Tan 
Commune 
Phu Hung District 
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11:30-13-30 LUNCH at Ham Luong hotel 

13:30-
16:00 
 
 
 
 
16:00-
16:50 

Visit Thanh La model 
Landscaped manufacturing facility model (linkage, create jobs and income for 
the poor) in Long Thoi commune, Cho Lach district. 
Visit the Hoang Duy company (produce flowers) in Hung Khah Trung B 
 
 
Leave Ben Tre to Tra Vinh province 
Check in at Cuu Long hotel  

Long Thoi 
Commune 
 
 
 
 
Tra Vinh province 
 

 

19:00-20:30: Dinner reception by the Tra Vinh PPC, at Cuu Long hotel 

C. 21 May 2013 

7:00-
7:40 
 
 
7:50-
9:30 
 
 
 
 
9:50-
11:20 
 
 
 

Breakfast and check out Cuu Long hotel 
 
 
 
Meeting with Provincial People Committee and Improving Markets 
Participation of the Poor (IMPP) Project 
Brief introduction of the Improving Markets Participation of the Poor (IMPP) 
Project 
 
 
Visit the Sai Gon -Mekong Fishery company. 
(specializes in farming, processing, and trading of frozen seafood, especially 
Pangasius (Basa fish) and Clam frozen seafood. The company create jobs and 
income for the poor through IMPP project by provide training and purchase fish 
from farmers) 

Tra Vinh town 
 
 
 
PPC 
Tra Vinh town 
 
 
 
 
Tra Vinh province 
 

 

11:30-12:30: Lunch at My Khanh restaurant 

12:30-
16:00 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-
16:50 
 

Visit the Phong Phu Commune, Cau Ke District 
Project activities: Market-Orientated Socio-Economic Development Planning, 
produce according to contract and develop various types of rices for farmers, 
creating non-agricultural employment and provide training in correction with 
private sector 
 
Visit Dou Power company (garment export company) 
and Dan Tien Cooperative (produce rice and provide agricultural services) 
 
 
Leave Tra Vinh province to Can Tho City 
Check in at Victoria resort  

Phong Phu 
commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
Can Tho city 

 

19:00-20:30 DINNER on the board go along the Hau river with traditional musical performance. 
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D. 22 May 2013 

6:30-
9:00  
 
10:00-
11:00 
 
 

Visit to farmer floating market in Can Tho  
 
 
Meetings with Can Tho University 
Prof. Dr. Le Quang Tri, Director of Research Institute for Climate Change, Can 
Tho University to have the update information on climate change issue in the 
Mekong Delta. 

Can Tho city 
 
 
 
Can Tho University 
 
 

  

12:00-13.00 LUNCH 

13:00 
14:30 
 
 
15.00 
 
 
 
18:45-
19-45 

An overview of 2011/2012 CPE main recommendations (Mr Ashwani Muthoo) 
and Vietnam Country Programmes (Mr Henning Pedersen) 
 
 
Check out and go to Can Tho the airport 
Flight VN1202, departure at 16:35 and arrive Ha Noi at 18:45 
 
 
Arrive Noi Bai airport and check in Hilton hotel 
 

Victoria resort 
 
 
 
Can Tho airport 
 
 
 
Ha Noi 
 

 

E. 23 May 2013 

 
9:00-
10:00  
 
 
10:30-
11:00 
 

 
Meeting with IFAD Governor, Vice Minister, Mr Thuong Chi Trung  
 
 
 
Meeting with Vice Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development 
(MARD) on ARD national policies and programmes  

 

 
Ministry of Finance 
28 Tran Hung Dao 
St 
 
MARD 
2 Ngoc Ha St 
 

 

12:00-13:00 LUNCH 

14:00-
15:00 
 
 
16:00-
17:00 
 
 
16:00-
17:00 

Meeting with Vice Minister of Ministry of Planning and Investment, on 
Country Programme Evaluation, COSOP and feedback from the EC visit 
 

 

Meeting with Dr Dang Kim Son, General Director, Institute of Policy and 
Strategy for Agriculture and Development (IPSARD) 

 

Meeting with Ms. Louise Chamberlain, Country Director, UNDP  

Dr. Ken Shimizu, FAO 

 

MPI 
6 Hoang Dieu Str 
 
 
IPSARD 
15 Thuy Khe Str 
 
 
UNDP 
72 Ly Thuong Kiet 
St 
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F. 24 May 2013 

 
10:30-
11:30 

 
Meeting with Ms. Victoria Kwakwa, Country Director of WB 

 

 
WB 
63 Ly Thai To Str 

 

12:00-13:00 LUNCH 

13:30-
14:30 
 
 
 
15:30-
16:30 

Meeting with the Mr. Hoang Xuan Luong, Vice Minister, Committee for 
Ethnic Minorities (CEMA) 

 

 

Meeting with Ms. Nguyen Thi Kim Thuy, Vice President of the Vietnam 
Women's Union 

CEMA 
80 Phan Dinh 
Phung Str 
 
 
WU 
39 Hang Chuoi Str 
 

 

 


