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عن أي رأي تان من جانب الصندوق  المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير التسمياتإن 
 .فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 5112-11-52 :الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 

 الو الديمقراطية الشعبيةجمهورية 
 لألمن الغذائ: والتغذية خريطة منطقة المشروع والمناطق المستهدفة ف: مشروع الدعم االستراتيج:

 تصميم التقرير
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 الموافقةبتوصية 

جمهورية الو الديمقراطية إلى  االمقترح تقديمه بالمنحةعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مد
 .83، على النحو الوارد ف: الفقرة ستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذيةمشروع الدعم االمن أجل  الشعبية

مشروع الدعم  من أجل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى تقديمهامقترح  منحة
واألمن  أموال من البرنامج العالمي للزراعة –االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذية 

 الغذائي

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 السياق الوطني والتنمية والفقر في المناطق الريفية -ألف
 ف: 3 قدره سنوي نمو معدلعلى مدى العقدين الماضيين، شهد اقتصاد جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  -1

 تبيرةال تدفقاتالو  ،السوق على القائمة واإلصالحات ،التل: االقتصاد تحريرب مدعوما ،متوسطف: ال المائة
ف: الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية )مثل التعدين والطاقة  األجنب:ر المباش االستثمار من

 التهرمائية(، والزراعة.

ف: المائة بين  53.2ف: المائة إلى  28المحل: اإلجمال: من  ة من الناتجالزراعانخفضت حصة  وف: حين -2
ف: المائة  31أتثر من  حيث يستمدأتبر مصدر للعمالة، ال يزال هذا القطاع فإن ، 5112و 5111عام: 

فرص عمل قليلة ف:  أن النمو االقتصادي خلق لىإويشير ذلك زراعة. المن  همعيشب ستمن الستان سبل 
 نهاية ف: المائة ف: 2 من يقرب ما الزراع: للقطاع السنوي النمو معدلاألخرى. وبلغ متوسط القطاعات 

عن التوسع  البلدمعظم النمو ف:  نتج. و 5115ف: المائة ف: عام  5 التسعينات، ولتنه انخفض إلى مجرد
ال تزال لتن و . لسنةف: اف: المائة  5.2 بنسبة نموالت: تزراعة الستيعاب قوة العمل الريفية الف: مناطق 

اإلنتاجية اإلجمالية منخفضة ف: القطاع الزراع: ونصيب الفرد من الدخل أقل من نصف المعدل الوطن:. 
 منخفضةوزراعة التفاف زراعة ف: أسرة  621 111والبالغة  البلدمعظم األسر الزراعية ف:  وتعمل

 .اإلنتاجية

ف: المائة  26انخفض من  حيثالفقر الوطن:،  مؤشرإلى انخفاض مطرد ف: وقد أدى النمو االقتصادي  -3
الفقر والفقر المدقع ف: وينتشر . 5115ف: المائة ف: عام  58إلى  التسعينات من الستان ف: منتصف

ف: المناطق و د. لبلالشعوب األصلية لالعظمى من  الت: تعيش فيها األغلبية، أساسا المناطق الجبلية
األراض: ف: المائة ف:  53 اقدره بنسبة، مقارنة المائةف:  28 إلىالفقر الوطن:  تصل نسبةالمرتفعة، 
. 5116اإلنتاج ف: عام ف: إلى فائض  1446األرز ف: عام  ف:عجز حالة من  البلدانتقل و . المنخفضة
ومعدل والدخل.  ةالجغرافيالمنطقة على  ةتبير  يعتمد بدرجةالوصول إلى مصادر األرز والبروتين  غير أن
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ف: المناطق الريفية من  سنوات 2من األطفال دون سن  المائةف:  22 يعان:حيث فع، سوء التغذية مرت
الت:  نقص التغذية ف: المناطق المرتفعةتعيش المجتمعات األتثر عرضة لو التغذية المزمن(.  نقصالتقزم )

، دامةلمستغير اة يالزراعمتزايد بسبب الممارسات  بشتلاألنشطة االقتصادية لألسر المعيشية  تتقيد فيها
ضعف إمتانية مع تغير المناخ وعدم وجود تمويل و المحدود ألراض:، والتتيف واالمتيازات التبيرة الخاصة با

 خدمات الدعم.الحصول على الوصول إلى األسواق و 

الجهات مرفق تمويل متعدد وهو  – البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ: وافق، 5112 يونيو/حزيرانف: و  -4
مقدم من حتومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية دوالر أمريت:  مليون 81 مقترح قيمته على – ةالمانح

الجهة المشرفة على االستثمار واختير برنامج األغذية  ليتونالصندوق  اختيرلدعم األمن الغذائ: والتغذية. و 
 الجهة المشرفة على المساعدة التقنية. ليتونالعالم: 

بين  ةالمبرم لبرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:ل بحساب أمانة ةالتحويل الخاص ةيوفقا ألحتام اتفاقو  -5
األموال  والتعمير بتحويلوالصندوق، يقوم البنك الدول: لإلنشاء  (توص:  )البنك الدول: لإلنشاء والتعمير 

ستخدم يو فيذ المشروع. لتن لبرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:ية للجنة التوجيهال الت: توافق عليها
جراءاته، و الصندوق  لبرنامج العالم: لمع قرارات اللجنة التوجيهية  بما يتماشىهذه األموال وفقا لسياساته وا 

 .الموافق عليهاعلى النحو المحدد ف: وثيقة المشروع  للزراعة واألمن الغذائ:

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وفقا  مع حتومة يةالصندوق اتفاق سيبرم، التحويل يةاتفاق وبما يتماشى مع -6
جراءات الصندوق.  لسياسات وا 

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية  -باء
 المستند إلى النتائج

ن الغذائ: مشروع الدعم االستراتيج: لألممن أجل  البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:منحة إن  -7
والنظم القائمة لتسريع  التتنولوجياتالجديدة، وتوسيع نطاق  والتتنولوجيات الُنهجلتجريب  مصممة والتغذية

مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: يعتبر ألمن الغذائ: الوطن: وتحسين التغذية. و لإنجاز الحتومة 
تحسين من أجل لقيود الزراعية ا شامل : تتناول بشتلالت البلدف: المشروعات اإلنمائية األولى من  والتغذية

منصوص عليه ف: االستراتيجية الوطنية للتغذية حتى عام ال على النحوالتغذية ف: إطار نهج التقارب، 
 .5151-5116 الفترة وخطة العمل 5152

أولوية ف:  يذتدخال  55من بين  لتغذيةمراعية لوسترتز تدخالت المشروع على تنفيذ أربعة أنشطة زراعية  -8
شرتاء مشروعات ال وتتناول. 5151-5116وخطة العمل الفترة  5152االستراتيجية الوطنية للتغذية حتى عام 

جراء تدخالت المتبقية. وسيرتز المشروع على بناء بيئة مواتية إلالة يبرامج الحتوموالالتنمية اآلخرين ف: 
العمالة الريفية من ف: والمتنوع، و بالمغذيات  غن:لف: اإلنتاج الزراع: ا يقودها السوقتحسينات مستدامة 

؛ القرىمستوى على أسفل إلى أعلى تخطيط وتنفيذ االستثمارات العامة بطريقة تشارتية ومن  (1خالل: )
( 8؛ )األولى من الحياة فلاأليام األ ، وخصوصا خاللةياألسر  ة( تمتين المرأة لتحسين النظم الغذائي5)

 المدفوع اإلرشاد الزراع:( تطبيق نهج 2األسواق؛ )بربط المزارعين والمزارعات لن منظمات المزارعي إنشاء
من المشروعات إلى و  ينلمزارعإلى المزارعين من االالمرتزي  اإلرشاد الزراع:مع التشديد على الطلب ب
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عمال نماذج األإلى تطبيق ، والسع: ةالزراعياألعمال ف: مجال  الخاص( دعم االستثمار 2) ؛المزارعين
"التتنولوجيا  سيشجعمشروع الأهداف التنمية والنمو. وباإلضافة إلى ذلك، فإن  مع بوضوحالت: تتماشى 
محايد أو إيجاب: على قدرة المجتمعات المحلية على التتيف مع  أثرتل التدخالت وسيتون لالخضراء"، 
 تغير المناخ.

مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  لتغذيةمشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: واتمويل ويتماشى  -9
 المجتمعات المحلية إلىوصول إمتانية ( 1ثالثة أهداف استراتيجية ه:: ) يتضمن، الذي 5111-5116

دارتها الموارد الطبيعيةالحصول على األراض: و  والمدخالت االستشارية لى الخدمات عصول ح( ال5؛ )وا 
 ( الوصول إلى األسواق.8) ؛المتتاملةو التتيف  والقادرة على ستدامةملالنظم الزراعية الالزمة ل

 المشروع فوص -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة منطقة المشروع -ألف
 فونغسال:مقاطعات أودومتساي و  قرية ف: 211 نحوو  منطقة 15: سيتم تنفيذ المشروع ف: المشروع منطقة -11

توافر ( 5الفقر؛ ) بيانات( 1القرى على أساس: )تسينغ خوانغ وهوافان ف: شمال الوس. وسوف يتم اختيار و 
جية وتنمية الري االحر و ة يالزراعالموارد  قاعدةع يلنمو القائم على الزراعة، بما ف: ذلك توسلإمتانات 

فرص  (2) تغير المناخ؛مدى الضعف أمام تقييم  (2ف: القرى؛ ) اتالتزام القياد (8؛ )والوصول إلى األسواق
 خرى.األ المقررةالجارية أو  تمشروعالتقارب مع الا

األربعمائة الريفية الفقيرة ف: القرى المعيشية األسر  تشمل ةالمستهدف فئات الستان :ونالسكان المستهدف -11
أن تحظى على قدم المساواة و  الحصول على فوائد المشروعإمتانية لضمان أن يتون للمرأة و المختارة. 

التدابير الالزمة على  االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذية مشروع الدعم يشتمل، سوف ف: ذلكولوية األب
المحلية، بما ف: ذلك التمثيل المتساوي بين الجنسين ف: لجان  اف: مجتمعاته هالزيادة مشارتة المرأة وتأثير 

 .مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذيةالتابعة لتنمية القرى 

 الهدف اإلنمائي للمشروع -باء
 اإلنمائ:هدف وال. المحلية المجتمعاتأفقر الحد من الفقر المدقع وسوء التغذية ف:  ف:هدف المشروع  مثليت -12

 العيش والرفاه.تسب تعزيز سبل إلى  األسريةتحسين وتنويع اإلنتاج الزراع: والتغذية يؤدي هو ضمان أن 

 المكونات/النتائج -جيم
 :مشروعإلدارة ال متونعن رئيسية، فضال  متوناتالمشروع من ثالثة  يتألف -13

جراءات و قدرات ية لتنمية األساسالرتيزة هذا المتون سيتون  : تعزيز الخدمات العامة.1 المكون  الحكومةا 
، المحلية من جانب المجتمعاتللتغذية  المختارة وطنيةالستراتيجية االتدخالت الالتقنية لدعم تنفيذ  هاومهارات

دارة و  هرصدو عليه واإلشراف  مشروعتخطيط الوضع نظام ل( 1ن: )تألف موهو ي. وتحقيق التقارب بينها ا 
ف:  ( تعزيز قدرات إدارات اإلرشاد الزراع:5والحراجة؛ )ف: وزارة الزراعة فيه ينفذ على مراحل المعرفة 
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لتوفير  والحراجيةة يبحوث الزراعلل الوطن:معهد الو  ،ف: المناطقالتقنية  اتخدمال، ومراتز المناطق
 ،تتيف مع تغير المناخ وتراع: التغذية وتتيح إدارة الموارد الطبيعيةقادرة على المستدامة ة يزراع تتنولوجيات

 .ف: هذه المجاالت التدريب وتقديم

يشرف وف س القائمة على الزراعة.التي تدفعها المجتمعات المحلية و : التدخالت التغذوية 2 المكون
 :ينفرعيمتونين  ألف منويت. على هذا المتونبرنامج األغذية العالم: 

القطاعات على  لتخطيط التقارب متعددالدعم  ذلكيشمل التغذوية.  الحصائلالتخطيط لتحسين  (1)
وخطة العمل الفترة  5152االستراتيجية الوطنية للتغذية حتى عام مستوى المناطق لتسريع تنفيذ 

البنية التحتية لتحديد رسم خرائط لمختلف برامج أصحاب المصلحة وأصول  يتضمن. و 5116-5151
دعم تحسين تخطيط تنمية سيمشروع الف: الوقت نفسه، فإن و . ىعلى مستوى القر  اإلنمائيةالفجوات 

لقيادة عملية التنمية ف: مجتمعاتهم. وسيتم ف: القرى من خالل بناء قدرات أصحاب المصلحة  ىالقر 
من قبل  مراعية للتغذيةوال نواتثالث سوالممتدة لمتعددة القطاعات خطط تنمية القرى دعم إعداد 
 ذوي الخبرة. :المجتمع ات التخطيطمقدم: خدم

السلوك االجتماع: بتغيير  لتوعيةلبرنامج  نشريشمل ذلك  .المرأة بقيادةن التغذية األسرية يتحس (5)
ومشروع  مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذيةبدعم مشترك من ف: جميع قرى المشروع 

البنك الدول:. ويهدف البرنامج إلى تشجيع السلوتيات  تمة الصحية والتنمية التغذوية الذي يمولهالحو 
ربعة األة يتدخالت الزراعالمن استثمارات المشروع ف:  الت: تحقق أقصى فائدةلتغذية المعززة ل

مشروع . وسيدعم ال5151-5116وخطة العمل الفترة  5152الستراتيجية الوطنية للتغذية حتى عام ل
لتحقيق التوازن بين اإلنتاج الزراع:، شهريا على مستوى القرى " لمزارعينل تغذيةالإنشاء "مدارس 

 بأن تزيد منلقرى وسوف يسمح لف: جميع فصول السنة.  مشتريات األغذيةوجمع األغذية البرية و 
 لتحسين التنوع الغذائ:. األغذيةتوافر 

 :ينفرعيمتونين  ويتألف من السوق. التي تدفعهاوالشاملة المستدامة الشراكات : 3 المكون

سوف يحدد المشروع  المناخ.والتي تتكيف مع تغير  المراعية للتغذيةالزراعة مربحة في  اتاستثمار  (1)
خطط التنمية االجتماعية تمتثل لوالت:  يةإمتانات استثمار  تنطوي علىالت: األساسية السلع 

اإلنتاج  إمتاناتها من حيثعلى أساس: األساسية ر السلع يتم اختياوف واالقتصادية المحلية. وس
أن تزيد احتمال ومدى  االستعاضة بها عن الواردات؛أو  هاتصدير األغذية الت: يمتن التجاري من 

خطط وتوسيع فرص العمل. وسيتم إعداد منها الستثمار ف: زيادة اإلنتاج من ااألسر الريفية الفقيرة 
 عملية ف:الخطط بهذه  وسوف ُيسترشدمختارة. المحلية المجتمعات ال جميعستثمار استراتيجية ف: ا

األعمال  أصحابتوفر إطارا لتشتيل مجموعات اإلنتاج الزراع: ودعوة سو  خطط تنمية القرىوضع 
 المشروع ف: تمويليشترك ، سوف هذه العمليةالستثمار ف: منطقة المشروع. وبناء على إلى ا

ف: اإلنتاج الزراع: خطط تنمية القرى الخاصة بمنظمات المزارعين و المجتمعات المحلية استثمارات 
 من خالل صندوق تنمية القرى. والمراع: للتغذية مستدامالمربح و ال

، سيتضمن والحراجة الزراعة واالستثمار ووزارة التخطيط ةبدعم من وزار  ربط المزارعين باألسواق. (5)
تعديالت على  يقترحة الحال: ف: منطقة المشروع و المشروع استعراضا لبرنامج الزراعة التعاقدي
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جراءاتواللوائح التشريعات  يتمثل ات الزراعة التعاقدية. و يعليها اتفاق ترتتزالت:  يةالتنفيذ هاالحتومية وا 
نتاجية تعود بفائدة على المزارعين والمستثمرين على حد يإقامة اتفاق ف:الهدف  ات أتثر إنصافا وا 

تقديم مساعدة تقنية لدعم تحسين سياسات الزراعة التعاقدية. وبناء على سواء. وسوف يشمل ذلك 
بين القطاعين العام والخاص لتعزيز  اتتجريب استخدام تمويل الشراتبمشروع ال سيقومهذه التجربة، 

 .المعيشية االستثمارات وفرص العمل بين المؤسسات الريفية واألسر

 تنفيذ المشروع -ثالثا

 النهج  -ألف
على مدى ست سنوات. وقد تم تعميم التغذية  مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذيةنفيذ سيتم ت -14

متزامنة  وسوف تنفذ أنشطةتل نشاط ف: تحسين التغذية. سوف يسهم ، و ةف: جميع متونات المشروع الثالث
والمياه  عالية الجودةوالحصول على الرعاية الصحية  ،الممارسات الغذائيةو ورعاية األطفال  بشأن التغذية

 مشروعاتلى الدروس المستفادة من ة إهيتل اإلدار . وسوف يستند أثر ممتن أتبر لتحقيق والصرف الصح:
آليات شفافة لإلدارة المالية  وينفذموازية الدارة اإلتجنب نظم يوالمنطقة، وسوف  البلدالصندوق السابقة ف: 

 وتحويل األموال.

 اإلطار التنظيمي -باء
مشروع الدعم أنشطة وتقارب عن التوجيه العام للمشروع  ةاللجنة التوجيهية للمشروع مسؤولستتون  -15

شرتاء التنمية اآلخرين. وستضم هذه اللجنة ممثلين عن مشروعات مع  االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذية
األقاليم  محافظ:ة و يتجار الغرفة الوالصحة، و  ؛ماروالتخطيط واالستث ؛والمالية والحراجة؛وزارات الزراعة 
والصحة. تما سيتم إنشاء لجان  والحراجةب وزير الزراعة وان اشترك ف: رئاستهي. وسوف هماألربعة أو نواب

 من خالل إدارة التخطيط والتعاون والحراجة،الزراعة  وستتون وزارعةتوجيهية على مستوى المحافظات. 
هذه الوزارة سوف تفوض . و هالمسؤولية الشاملة عن تنفيذللمشروع وتقع على عاتقها  ، الوتالة الرائدةفيها

سيتم و . مقرا له فينتيان الذي يتخذ منبرنامج التنسيق لوطن: المتتب الالمسؤوليات إلى اإلدارات المحلية و 
 دوليا. معينتقن: مستشار ببرنامج التنسيق لوطن: المتتب الدعم 

دارة المعرفةو التقييمالتخطيط، والرصد و  -جيم  التعلم وا 
تنفيذ المشروع من خالل توجيه ( 1: )بما يل: وتقييمه مشروعسيقوم نظام رصد ال التخطيط والرصد والتقييم. -16

؛ همعيشتسب الفقيرة وسبل المعيشية على تغذية األسر  آثارهو  حصائلهالمشروع و  نواتجتقييم وتحليل 
واالبتتارات الناجحة،  ،والممارسات الجيدة ،روس المستفادةاستخالص الد عن طريقالمعرفة تقاسم  (5)

 الجوانب التشغيلية والمالية للمشروع. برصدالنظام  هذا سيقومو ونشرها على منصات المعرفة. 

دارة المعرفة. -17 : تحديد وتحليل وتوثيق بما يل: المشروعف: عمليات إدارة المعرفة والتعلم ستقوم  التعلم وا 
السياسات؛  ناعص إليها لدىلدعوة ا الت: يمتنتحديد القضايا و ؛ اتعم نشر االبتتار ، ودالمعرفةوتبادل 

عمل  وحلقات( جوالت دراسية ومناقشات 1يشمل ذلك: )سوف وتوفير معلومات لدعم توسيع النطاق. و 
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للمنتجات لتعزيز المبادرات الزراعية  مستوى المناطقالوطن: و  ىالوزارة على المستو و لمشروع اموظف: ل
من  اإلرشاد الزراع:، بما ف: ذلك مختلفةأشتال ب نشر النتائج (5؛ )ف: األراض: المرتفعةلغنية بالمغذيات ا
 .ينمزارعالإلى  المشروعاتمن و  ينمزارعالإلى  ينمزارعال

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
يتون مسؤوال المشروع، فإنه سوصيا على حساب  المتتب الوطن: لتنسيق البرنامجبوصف  .اإلدارة المالية -18

أيضا أمام الحتومة والصندوق  مسؤوال المتتب الوطن: لتنسيق البرنامجسيتون و دارة المالية للمشروع. اإلعن 
سليم بما يتماشى مع االتفاقيات القانونية والترتيبات التعاقدية لمقدم: الخدمة. بشتل ألموال ااستخدام عن 

لتل سنة مالية وفقا للمعايير  هونفقات همواردعمليات المشروع و  نعمالية مفصلة  يقدم قوائموسوف 
بوصفها تقييم اإلدارة المالية للمشروع المخاطر االئتمانية  وصنفمقبولة لدى الصندوق. الجراءات اإلو 

 يجريها والرقابةوالدعم  إلشرافة لدقيقعمليات على المخاطر تخفيف مل تدابير ت. وسوف تشعاليةمخاطر 
أتفاء تعيين موظفين  (5؛ )محاسبة مهنيةية ترتيب برمج (1: )من أجللصندوق لن اإلقليم: دو متتب ال

إجراء  (2)العمليات؛ المرتبطة بالضوابط  يتضمندليل مال:  إعداد (8؛ )اإلدارة الماليةومؤهلين ف: مجال 
عمليات مراجعة يتضمن لرقابة لإطار وضع  (2) ؛مرتين ف: السنة اإلقليم: دونإشراف من المتتب بعثات 

 .ة للحساباتمستقلة خارجيومراجعات داخلية دورية 

إلى  البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:من حساب  مشروعتمويل السوف يتدفق  تدفق األموال. -19
وفيما يتعلق . المبرمةات القانونية يتفاقالمسندة إليهما واالالصندوق وبرنامج األغذية العالم: وفقا لألدوار 

فتح أن ت(، على وزارة المالية البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:)منحة  دوقالصنموال الت: يديرها باأل
وزارة  وستتابعبالدوالر األمريت: ف: البنك المرتزي لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية.  امقوم امعين احساب
وفق طريقة حساب السلفة  المعينالحساب إلى  الصندوق أمواال وسوف يحول. وتدير هذا الحساب المالية

 .المستديمة

 بالعملة المحلية )التيب الالوي(ا مقوم معينا احسابويدير  المتتب الوطن: لتنسيق البرنامج وسوف يفتح -21
لصندوق من الموارد إلى اطلبات تجديد  المتتب الوطن: لتنسيق البرنامجيقدم سوف و لعمليات المشروع. 

 الوثائق الداعمة المناسبة.خالل وزارة المالية مع 

لمبادئ لالسلع واألشغال والخدمات االستشارية الممولة من خالل هذا المشروع وفقا  توريدسيتم  .التوريد -21
ف: المعمول بها  التوريدطبق قواعد ستُ ، 5لمتون وفيما يتعلق با. ف: الصندوقالمعمول بها التوجيهية للتوريد 

وطنية شريطة أن تتون متسقة مع المبادئ التوريد الجراءات ولوائح إ وسُتطبق. األغذية العالم: برنامج
 التوجيهية للصندوق.

. ف: المشروع إعداد إطار لشفافية االستثمار والدعايةب المتتب الوطن: لتنسيق البرنامجيقوم سوف  .التسيير -22
المتتب  الذي يقوم بهأو  المناطقي تقوم بها ذ)سواء ال التوريدأن يتم لضمان  اوسيشمل هذا اإلطار أحتام

( 1: )على مل التدابيرتالصندوق. وسوف تشف: ومواصفات البرامج ( وفقا لقواعد الوطن: لتنسيق البرنامج
ف: الصحف المحلية  ات األعمالشراتو منح العقود وطلبات تقديم العطاءات، و ، بيانات التوريداتنشر جميع 

 العطاءات؛ اتف: تقييم ينالنهائي ينلمستخدما مشارتة ممثل: (5واألقاليم؛ ) متاتب المناطقوف: 
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 يوقع عليها ةداخليعلى مدونة سلوك اإلطار أيضا وسوف يشتمل . العطاءاتمقدم: بسرعة باالتصال  (8)
 جميع الموظفين العاملين ف: تنفيذ المشروع.

 اإلشراف -هاء

األغذية تز برنامج . وسير ف: اإلشراف على المشروع الصندوق وبرنامج األغذية العالم:سوف يشترك  -23
اإلدارة المالية العامة.  ويوفرالصندوق على المتونات المتبقية  سيشرفف: حين  5متون العالم: على ال
تنظيم استعراض منتصف المدة قبل نهاية ف: الحتومة والصندوق وبرنامج األغذية العالم:  وسوف تشترك

  .5113عام 

 تكاليف المشروع وتمويله وفوائده  -رابعا

 تكاليف المشروع -ألف

 .1النحو الوارد ف: الجدول مليون دوالر أمريت:، على  83.3 اإلجمالية للمشروع بمبلغ تقدر التتاليف -24

 1الجدول 

 الجهة الممولةو  فئة اإلنفاقبحسب  تكاليف المشروع

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئة اإلنفاق

البرنامج العالم: 
، للزراعة واألمن الغذائ:

 لصندوقا

البرنامج العالم: 
للزراعة واألمن 

برنامج ، الغذائ:
 األغذية العالم:

 –الحتومة 
 استثمار مواز

 المجموع الحتومة المستفيدون القطاع الخاص

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

 370 13.9 51 - - - - - -   86.1 318 األشغال المدنية -1

 089 1 - - - - - - - -   100 089 1 اتالمرتب -2

 477 - - - - - - - -   100 477 المعدات -3

 469 1 36.1 531 - - - - - - 5 73 58.9 865 المدخالت الزراعية -4

 040 19 - - 15.2 900 2 2.4 459 9.5 800 1   72.9 881 13 مقابلة ةمنح -5

 608 4 14.3 658 - - - - - - 38.5 775 1 47.2 176 2 وطنيةالتقنية المساعدة ال -6

 364 1 - - - - - - - - 73.5 003 1 26.5 362 الدوليةتقنية المساعدة ال -7

 864 4 - - - - - - - - 64.8 150 3 35.2 714 1 بناء القدرات والتعلم -8

 078 3 58.0 787 1 - -- - - - -   42.0 292 1 الرواتب والعالوات -9

 435 2 25.0 609 - - - - - -   75.0 827 1 يل األخرىتتاليف التشغ -11

 794 38 9.4 635 3 7.5 900 2 1.2 459 4.6 800 1 15.5 000 6 61.9 000 24 المجموع

 تمويل المشروع -باء
. مليون دوالر أمريت: 81قدرها  البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:من سيتم تمويل المشروع بمنحة  -25

دوالر  مليون 5.4دوالر أمريت: والمستفيدون بمبلغ  459 111بمبلغ سهم القطاع الخاص يأن ومن المتوقع 
لرسوم، الضرائب واتتاليف وتتألف من  مليون دوالر أمريت: 2.2 بمبلغ. وتقدر مساهمة الحتومة أمريت:

رنامج العالم: البتمويل  من إجمال:و استخدام األراض: وموظف: إدارة المشروع. والبنية التحتية، وتسجيل 
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 :دوالر أمريتمليون  52إدارة ب، سيقوم الصندوق دوالر أمريت:مليون  81 البالغ للزراعة واألمن الغذائ:
والمساعدة التقنية  5متون ال) ةماليين دوالرات أمريتي 6برنامج األغذية العالم: سيدير ( و 8و 1 نمتوناال)

 .5الجدول ف:  والجهة الممولة متون التمويلحسب بتتاليف الويمتن االطالع على (. 1ف: إطار المتون 

 5الجدول 

 مكون والجهة الممولةالبحسب  تكاليف المشروع

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 

البرنامج العالم: 
للزراعة واألمن 

 الغذائ:
 صندوقلل

البرنامج العالم: 
للزراعة واألمن 

 الغذائ:
برنامج األغذية ل

 العالم:

 –الحتومة 
 وازاستثمار م

القطاع 
 المجموع الحتومة المستفيدون الخاص

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ  المبلغ المكون

 552 4 265 - -- -- 003 1 285 3 تعزيز الخدمات العامة -1

التدخالت التغذوية التي  -5
تدفعها المجتمعات المحلية 

 والقائمة على الزراعة

- 4 997 - - - 444 5 441 

كات المستدامة الشرا -8
والشاملة التي تدفعها 

 السوق

16 167 - 1 800 459 2 900 525 21 851 

 950 6 402 2 - - - - 548 4 إدارة المشروع -2

 794 38 635 3 900 2 459 800 1 000 6 000 24 المجموع

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

بين تدفق تحليل ويقارن الالتغذية والتعليم والدخل. لصالت بين إلى المشروع وفوائد ايستند تحليل تتاليف  -26
مشروع الدعم تتاليف الدخل اإلضاف: المتوقع خالل عمر المشروع بالقيمة المخفضة وبين تدفق 

تدخالت المشروع على قدرة ؤثر ت. ومن المفترض أن بالقيمة المخفضة االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذية
معدل العائد و تبار.  تهم وهماستتمال الدراسة والحصول على أجور أعلى ف: حياعلى ن األطفال المستفيدي

عائد يشير إلى  5.45البالغ الفوائد إلى لتتاليف ومعدل اف: المائة.  3.3 قدرهللمشروع  التل:االقتصادي 
دل العائد معإلى أن مستثمر. ويشير تحليل الحساسية دوالر أمريت: لتل  ةدوالرات أمريتي 8 يبلغ نحو

 الداخل: قوي.االقتصادي 

ذا افترضنا  82 111 يأ -قرية على األقل  211يستهدف المشروع وسوف  -27  61 قدرهانجاح  نسبةأسرة. وا 
أسرة من الفقر  51 211 سوف ينتشل نحو مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذيةف: المائة، فإن 

، يةاألغذية المنزلتنويع إنتاج الفوائد المباشرة على مل تشبحلول نهاية المشروع. ومن المتوقع أن ت
هذه وسوف تشتمل الزراعية. النظم إنتاجية تحتية لإلنتاج الزراع:، وتحسين واستثمارات ف: البنية ال

دخال األعالف والمحاصيل النقدية ف: ؛ و والمتناه: الصغر الصغيرالري ما يل:: إدخال  علىالتحسينات  ا 
دخال ؛والمناطق المنخفضةف: المناطق المرتفعة إنتاج األرز تحسين و محاصيل؛ ال عمليات تدوير  وا 

 ع أنشطة الحصاد والتجهيز.يوتوس ؛مثل األسماك والخنازيرمشروعات تربية الماشية، 
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 االستدامة -دال
 وسوف يسمحإلى المستويات الوطنية.  ىالقر مستوى بناء قدرات المؤسسات العامة من على مشروع ال يشدد -28

الخدمة  مدمجة ف:المستدامة  ويأنشطة األمن الغذائ: والتغذ بأن تظلهذا االستثمار ف: القدرات العامة 
ف: جميع أنحاء  هانطاق يمتن توسيع ،قدرات القطاع العام وبعد تنميةوالمجتمع الذي تخدمه.  لبلدلالمدنية 

المشروع أيضا على تطوير  يشددوسوف المستهدفة. والمناطق  المقاطعاتف:  النظمتحسن مع  البلد
دورا هاما ف:  تؤدي، والت: سوف ىالقر ف: متتفية ذاتيا ومجموعات المستخدمين ية المنظمات المجتمعال

 نشطة المشروع.ألدارة الجارية اإلتنفيذ 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

. وتشمل المخاطر اتالسياسالمؤسسات واألسواق و بنجاح هذا المشروع الت: تواجه المخاطر الرئيسية  تتعلق -29
مل تدابير التخفيف تالمؤسسات العامة. وتشف:  ةفيضعالوالقدرات التقنية  المطولةالمؤسسية عمليات الموافقة 

تقييم القدرات وتنمية لالسنوية خطط ال نشرواضحة لجميع عمليات التخطيط، و  نماذجوضع معايير و على 
صعوبات ف: إقامة شراتات بين الر السلع األساسية و تقلب أسعاعلى مل مخاطر السوق تالقدرات. وتش

. وللتخفيف وطابع أعمالهم صغير الحجم إنتاج المزارعين الفقراءتفرق القطاعين العام والخاص بسبب طبيعة 
تنويع اإلنتاج وتقديم معلومات عن األسواق على المستوى على زيادة مشروع ال سيعملمن هذه المخاطر، 
يب للمجتمعات المحلية ومجموعات المزارعين من أجل تجميع اإلنتاج وتحسين الجودة. المحل:، وتوفير التدر 

سياسات المحدود بالوع: و لزراعة التعاقدية لوطنية الطر لألالتطبيق المحدود  اتسياسالمخاطر وتتضمن 
ترتيز الوطن: واإلقليم:، مع ال المستويينالتخفيف حوار السياسات المستمر على  يتضمنتغير المناخ. و 

 العملية لترتيبات الزراعة التعاقدية والتتيف مع تغير المناخ. الُنهجعلى 

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

التمايز بين الجنسين، ستهداف و المتعلقة باالسياسات واستراتيجيات الصندوق بيسترشد تصميم المشروع  -31
دارة بيئية دارة الاإل، و والمجموعات اإلثنية األثر  ومن حيثالطبيعية، ومشارتة القطاع الخاص. الموارد وا 

تحت ها نمعدد محدود  يندرج، ف: حين جيمالعظمى من األنشطة تندرج تحت الفئة  فإن األغلبيةالبيئ:، 
لجمهورية  5116-5111 للفترة الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج المشروع أيضا مع  ويتماشىالفئة باء. 

 و الديمقراطية الشعبية.ال

 المواءمة والتنسيق -باء

ولويات األبشتل تامل مع والتغذية مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ:  ستتم مواءمةتما ذتر أعاله،  -31
ستراتيجية الفرص اال سُينفذ ف: إطار برنامج، و البرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:أهداف ة و يالحتوم

التنمية اإلقليمية  مشروعاتمع المشروع  ستتم مواءمةد. وباإلضافة إلى ذلك، لبلالخاص باق القطرية للصندو 
جمهورية الو الديمقراطية  الغذائ: ف: المناطق المرتفعة منوالوطنية بما ف: ذلك: مشروع تحسين األمن 
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، لحد من الفقراندوق ، وصنلصحة والتغذية والستا؛ والممارسة العالمية لالبنك الدول:الذي يدعمه  الشعبية
سوم  وبرنامجبرنامج األمن الغذائ: والتغذوي وروابط األسواق ومشروع تسيير قطاع الصحة وتنمية التغذية؛ و 

برنامج االستثمار العام الذي مشروع تعزيز القدرات ف: إدارة و اللذان يدعمهما الصندوق؛  سون سيون جاي
الذي يدعمه االتحاد  تغير المناخ العالم: بشأنتحالف امج التدعمه وتالة التعاون الدول: ف: اليابان؛ وبرن

األغذية  برنامجلاألصول إنشاء مقابل  الغذائيةالمساعدة برنامج برنامج تغذية األم والطفل و األوروب:؛ و 
 تقودها منظمات غير حتومية.عدة مبادرات و ؛ العالم:

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ي الذهو نهج التقارب،  مشروع الدعم االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذية اهسيشجعالت: بتتارات االأهم  -32
تحسين من أجل التنمية التتميلية  ة وشرتاءالحتوم التتميلية الت: تنفذهابرامج الهدف إلى تعزيز آثار ي

تدخال  55ة البالغ ةيلحتوماالنهج الذي يتناول جميع تدخالت استراتيجية التغذية  ويمتن تترار هذاالتغذية. 
مشروع الدعم . وسيتم تحديد الممارسات الجيدة وتبادلها داخل البلدف: جميع أنحاء  وتوسيع نطاقها

لغويا نهج تعلم مناسبة تطوير  عن طريقخرى األ مشروعاتالومع  االستراتيج: لألمن الغذائ: والتغذية
 المستفيدين. بين منخفضالمية تراع: مستوى األوثقافيا 

 ط في السياسات االنخرا -دال

من ف: حين أن و الزراعة والتنمية الريفية. : المعن: بالقطاع الفريقالصندوق هو الرئيس المشارك ف: إن  -33
تجربة فإن وطنية، السياسة الاالستثمارات الت: تتم من خالل هذا المشروع على غير المرجح أن تؤثر 

تب من قبل المت اتلسياستمر ف: ااالنخراط المسأساس ستمثل  اتالمشروعالمجمعة بشأن الصندوق 
الالمرتزي التخطيط على مل مجاالت ترتيز حوار السياسات تاإلقليم:. وسوف تشدون القطري والمرتز 

الزراعة التعاقدية وتعميم التغذية ف: اإلنتاج و بين القطاعين العام والخاص،  اتالتشارت:، وأطر الشرات
 هذه القضايا. سُتطرح فيهامهمة منصة  :قطاعالويعتبر الفريق الزراع:. 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةستشتل اتفاقية التمويل بين  -34

مويل التاتفاقية نسخة من وترفق  .المتلق:يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى القانونية الت: 
 .تذيل أول بهذه الوثيقة المتفاوض بشأنها

من الصندوق تلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو  -35
 .الدول: للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -36 سات وسيا وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 



EB 2016/117/R.12/Rev.1 

11 

 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -37

ف: إطار البرنامج العالم:  منحة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
مليون دوالر  52) مليون دوالر أمريت: أربعة وعشرين اتعادل قيمتهللزراعة واألمن الغذائ: 

أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتاميخضع ألية شروط  أنعلى ( أمريت:
 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Strategic Support for
Food Security and Nutrition Project"

(Negotiations concluded on 6 April 2016)

Grant Number: ________

Project Title: Strategic Support for Food Security and Nutrition Project (the "SSFSNP" or
"Project”)

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

and

Lao People’s Democratic Republic (the “Recipient”)

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

hereby agree as follows:

Preamble

A. The Steering Committee of the Global Agriculture and Food Security Program
(GAFSP) Trust Fund, approved in June 2013 a USD 30 million grant requested by the
Recipient in support of Components: 1. Strengthened public services; 2. Community-
driven agriculture-based nutrition interventions established; and 3. Sustainable and
inclusive market-driven partnerships established of the Project.

B. The International Bank for Reconstruction Development (IBRD) in its capacity
as trustee of the GAFSP Trust Fund- and IFAD entered into a Transfer Agreement in
November 2010.  According to the provisions of the Transfer Agreement, the IBRD shall
transfer part (USD 24 million) of the allocated funds approved by the GAFSP Steering
Committee to IFAD for the implementation of the Project.

C. On the basis of the above and other considerations, the Fund has agreed to
make available to the Recipient, subject to the transfer of funds by the IBRD to IFAD,
part (USD 24 million) of the approved funds in the form of a Grant and in accordance
with the terms of the Transfer Agreement as well as with the terms and conditions set
forth in this Agreement for the implementation by the Recipient of the activities for
Component 1, except for Chief Technical Adviser, and Component 3 as noted in the
Preamble Paragraph A, and in Schedule 1 to this Agreement (the IFAD financed project
activities).

D. WFP has agreed to make available to the Recipient the remaining part of the
approved funds in the form of a Grant (the WFP Grant) and in accordance with the terms
of the Transfer Agreement between WFP and IBRD, as well as with the terms of an
agreement to be entered between the WFP and the Recipient (the WFP Agreement) for
the purpose of financing Component 2 "Community-driven agriculture-based nutrition
interventions" of the Project and the costs of the Chief Technical Adviser under
Component 1.

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:
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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 2009
and amended as of April 2014 (the “General Conditions”) are annexed to this Agreement,
and all provisions thereof as may be subsequently amended from time to time, 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. In accordance with Preamble C, the Fund shall provide a Grant to the Recipient
which the Recipient shall use to implement the IFAD financed project activities in
accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. The amount of the Grant is twenty four million United States Dollars
(USD 24 000 000). As an exception to Section 4.01 of the General Conditions, amounts
shall be credited to the Grant Account only when sufficient funds have been received by
the Fund from the IBRD.

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

3. There shall be a Designated Account in USD for the purpose of financing the IFAD
financed project activities. The Designated Account shall be opened and maintained in
the Bank of the Lao PDR or any other Bank acceptable to IFAD. Upon the Recipient’s
request, IFAD shall make one or more withdrawals from the Grants accounts on behalf of
the Recipient and deposit such amount in the Designated Account. The Designated
account shall be operated by the Ministry of Finance of the Recipient and shall be
protected against set off, seizure or attachment on terms and conditions proposed by the
Recipient and accepted by IFAD.

4. There shall be Project accounts at the National Project Coordination Office (NPCO)
the District Agriculture and Forestry (DAFOs) of participating districts where project
activities will be implemented and at the Department of Agricultural Extension and
Cooperatives (DAEC). The Project accounts will be denominated in LAK and opened in
commercial banks, acceptable to the Fund for project operations. The National Project
Coordinator and DAEC Director at central level and Managers at district levels shall be
authorized to operate their respective accounts.

5. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of
approximately USD 5.4 million. The Government contribution covers taxes, duties and
some rural infrastructure, land use registration, salaries for technical and Project
coordinators, and operating costs as specified in Schedule II of the Agreement.

6. Each disbursement by the Fund shall be made to the Recipient only if and to the
extent that the relevant funds under Transfer Agreement have been duly received by IFAD
for the specific purpose of funding the relevant IFAD financed project activities.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Forestry, through
its Department of Planning and Cooperation (DPC).
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2. The Ministry of Health is designated as additional Project Party.

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

4. A joint mid-term review shall be organized by the Recipient, the Fund and WFP
after approximately 30 months of Project implementation. The terms of reference of the
mid-term review shall be agreed by the three Parties.

5. For the purposes of Section 8.03 (a) of the General Conditions, the Recipient shall
provide IFAD with annual progress reports on the implementation of the IFAD financed
project activities in the form requested by the Fund.

6. The Completion Report shall be forwarded to IFAD within six (6) months of the end
of the Project Implementation Period or of the termination of this Agreement.

Section D

The Grant will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following is designated as additional grounds for suspension of the right of
Recipient to request withdrawals:

(a) The transfers from the IBRD under the IFAD-IBRD Transfer Agreement are
suspended, cancelled or do not reach IFAD on a reasonable period of time
after the submission of the Funds Transfer Request from IFAD to the IBRD.

(b) The Project Implementation Manual, 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.

(c) The right of WFP to request withdrawals under the WFP Agreement has been
suspended.

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

(a) The transfer of funds specified in the first Funds Transfer Request has been
received by the Fund.

(b) The Designated Account and the Project Account shall have been duly opened
for advance payments.

(c) The National Project Coordinator, Financial Manager/Key Staff with
qualifications acceptable to the Fund have been duly appointed.

(d) A computerized accounting system acceptable to the Fund shall have been
procured.

(e) A Project Implementation Manual (PIM) shall be drafted and shared with the
Fund for its approval.
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3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any
communication related to this Agreement:

For the Fund: For the Recipient:

The President Minister of Finance
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance
00142 Rome, Italy ____________

This Agreement has been prepared in the English language in two (2) original copies, one
(1) for the Fund and one (1) for the Recipient and will enter into force
_________________.

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

____________________
Authorized Representative

Date:

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Kanayo F. Nwanze
President

Date:
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project target groups will include the rural poor households in
about 400 villages, primarily populated by Ethnic Groups. Specifically, the Project will
target: (i) under-5 year olds through better nutrition programmes; (ii) primary school
children for behavior changing life knowledge; (iii) rural youth through employment
generation under force account, and (iv) farming households, particularly poor and
women-headed households, to associate to produce and market nutrient-rich food.  The
project will adopt measures to increase women’s participation and influence in project
activities community-based planning processes.

2. Project Area. The project will be implemented in 12 districts in four Northern
provinces, namely, Oudomxai, Phongsaly, Xieng Khouang and Houaphan. The villages will
be selected based on, inter alia, (i) poverty data; (ii) potential for agriculture-led growth
including the agriculture and forest resource base, irrigation development potential and
market access; (iii) commitment of village leadership; (iv) assessment of climate change
vulnerability, and (v) opportunity for convergence through on-going or planned support
projects.

3. Goal. The goal of the Project is to contribute to reducing extreme poverty and
malnutrition in the Project area.

4. Objectives. The Project’s objective is to ensure that improved and diversified
climate resilient agricultural production and household nutrition enhance life prospects.

5. Components. The Project shall consist of the following four Components:

5.1 Component 1: Strengthened public services. The component shall underpin the
development of government staff capacities, procedures and technical packages to
support and converge community implementation of selected National Nutrition
Strategy interventions. It comprises two main activities: (i) establishment of a tiered
project planning, supervision, monitoring, knowledge management system within the
Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), and (ii) strengthening of the capacities of
Provincial and District Agriculture and Forestry Offices, Technical Service Centres,
the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) and the DAEC to
develop and deliver sustainable climate-adapted and nutrition-sensitive agriculture
and natural resource management technologies and training programmes to monitor
their impacts.

5.2 Component 2: Community-driven agriculture-based nutrition interventions.
This component will be supported and supervised by the World Food Programme
(WFP). It has two sub-components:

Sub-component 2.1: Planning for improved nutritional outcomes. This
comprises the support for multi-sectoral convergence planning at the district level to
accelerate the implementation of the National Nutrition Strategy and Plan of Actions
2016–2020 (NNSPA). This will include the mapping of different stakeholders’
programmes and infrastructure assets, to identify development gaps at village level.
Simultaneously, the Project will support improved village development planning in
terms of building the capacity of village stakeholders to lead the development process
in their communities. The preparation of three-year, multi-sectoral nutrition-sensitive
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village development plans (VDPs) will be supported by experienced and existing
community planning service providers.

Sub-component 2.2: Women-led improvement in household nutrition. This
encompasses the roll out, in all project villages, of a social behavioural change
communication programme, jointly supported by the Project and the World Bank-
financed Health Governance and Nutrition Development Project (HGNDP). The
purpose is to encourage nutrition-enhancing behaviour that maximizes the benefit of
the Project co-financed investments in the four NNSPA agriculture interventions. The
Project will support the establishment of monthly village-level “farmer nutrition
schools” (FNS). The FNS will aim to balance agricultural production, wild food
collection and food purchase throughout all seasons of the year, thus enabling
villages to increase access to and availability of food for improved dietary diversity.

5.3 Component 3: Sustainable and inclusive market-driven partnerships. This
component includes two subcomponents:

Subcomponent 3.1: Profitable investment in nutrient-sensitive, climate
adapted agriculture. The Project will identify commodities that have investment
potential and which are in compliance with the provincial and district socio-economic
development plans (SEDPs). Commodity selection criteria will envisage a strong
potential for the commercial production of nutritious food export and/or import
substitution; involvement of poor rural households to undertake investments; and
creating incremental jobs. For each selected commodity, a Strategic Investment Plan
(SIP) will be prepared. The SIP will inform the VDP process and provide a framework
for inviting farmers to form production groups and for entrepreneurs to co-invest in
the Project area. Simultaneously, the Project will co-finance VDP-identified
community and farmer group investment in profitable and sustainable nutrient-
sensitive agriculture infrastructure and production through a Village Development
Fund (VDF).

Subcomponent 3.2: Linking Farmers to markets. The Project, with the support
of MAF and the Ministry of Planning and Investment (MPI), shall review the current
contract farming programme in the Project area. The review shall propose
adjustments to government legislation, regulations and implementation procedures,
underpinning contract farming agreements with a view to establish more equitable
and more productive agreements benefiting farmer and investor alike. This will
include technical assistance in support of improved contract farming policy. Based on
sub-component 3.1 and 3.2, the project shall pilot the use of PPP funding to promote
investments and job opportunities among rural enterprises and households.

5.4 Component 4 Project Management

Support shall be provided for project coordination and implementation as outlined in
Section II below.

II. Implementation Arrangements

A. Organization and Management.

6. Lead Project Agency. The MAF, in its capacity as the Lead Project Agency, shall have
the overall responsibility for implementation of the Project. MAF, through its Department of
Planning and Cooperation (DPC), will delegate assigned responsibilities to the National
Programme Coordination Office (NPCO) based in Vientiane and to the provincial and district
line agencies concerned.

7. Governance. The Secretariat of the National Nutrition Committee shall act as the
National Project Steering Committee (NPSC).  At provincial level the Provincial Nutrition
Committee will act as the Provincial Project Steering Committees (PPSC) and, at district
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level, the District Socio Economic Development Committee (DSEDC) shall act as the
District Project Steering Committee (DPSC).

7.1 The NPSC will be responsible for overall project guidance and direction,  approval of
AWPBs and for progress reports for submission to Ministry of Finance (MoF) and
IFAD, and will be the final arbitrator on issues relating to project design and
management.

7.2 At the provincial level, each PPSC will approve its respective AWPBs and annual
progress and financial reports prepared by participating kum bans (village clusters)
and districts. In addition to representatives of the  Provincial Department of
Agriculture and Forestry (PAFO), Department of Finance (DoF), Department of
Planning and Investment (DPI), Department of Health (DoH), and Department of
Industry and Commerce (DoIC), it will include provincial agri-business Lao Women’s
Union (LWU), Lao Farmers Network (LFN), international NGOs and civil society
representation. The Provincial Governor or his or her designate will head the PPSC.
The participating provinces will conduct PPSC meetings at provincial level on a semi
basis. The PPSC will report to the existing Provincial Nutrition Committee as required.

7.3 At District level, the DSEDC shall act as the District Project Steering Committee
(DPSC).

8. Management. The NPCO, based in the MAF-DPC in Vientiane, will assist MAF in
carrying out the project implementation and will be fully accountable for the performance
of the Project and the use of funds. More specifically, it will: (i) provide overall guidance
and technical support to SSFNSP implementers, and build verifiable/measurable district
capacities for SSFNSP implementation and coordination, and (ii) ensure overall
coordination and programme management. The NPCO will be led by a Project Coordinator
assigned by the MAF, and will be supported technically by a DAEC Technical Support Team.
The financial management of the project will be executed and facilitated by the MAF DOPC
and similar institutional arrangements will be established at the district level.

9. Other implementation actors.

Ministry of Health. The main role of the MoH is to ensure that the SSFSNP is aligned with
the implementation of the NNSPA.  For this, MoH will partner closely with the MAF, in
particular for the four agricultural priority nutrition interventions.

Multi-sectoral Technical Advisory Group (TAG). The NPCO will establish an independent
Multi-sectoral Technical Advisory Group (TAG) to support Project implementation. The
TAG will include representatives of key MAF and MoH departments, interested donor
partners and farmer and civil society organizations, and private sector stakeholders. The
TAG will meet on a semi-annual basis to provide technical guidance to Project
implementation.

District Agriculture and Forestry Offices. The DAFO will serve as a focal point for the
planning and monitoring of SSFSNP activities at district level. Each DAFO will coordinate
and consolidate planning and budgets for the preparation of AWPBs, manage SSFSNP
accounts for expenditure, carried out at district level, and prepare semester and annual
progress reports and financial statements.

Kum ban Pattana. Village Development Clusters will be the focal point for coordinating
participatory village level development/investment planning.

Lao Women’s Union. The LWU will play a key role in supporting SSFSNP women’s
empowerment and the development of nutrition programmes at village level.
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WFP. In its capacity as the Technical Assistance Supervising Entity, WFP will implement
and supervise activities under Component 2: Community-driven agriculture-based
nutrition interventions, in close partnership and cooperation with concerned line agencies
at different levels and Development Partners.

UN-HABITAT may, as required, be engaged for the implementation of activities relating
to infrastructure development that cannot be managed through Community Force
Accounts (CFA) and local service providers / local companies.

FAO may, as required, provide technical services for project implementation in areas
such as contract farming and provision of new seed varieties.

B. Project Implementation Manual.

10. Preparation. The NPCO shall be responsible for the preparation of a PIM that shall
describe (i) implementation of Project activities; (ii) the administration of Grant proceeds
and Project Parties’ responsibilities; and (iii) monitoring and evaluation of Project progress
and results. The PIM shall be approved by the NPSC before IFAD’s non objection is
obtained.

11. Approval and Adoption. The Lead Project Agency shall forward the draft PIM to IFAD
for its non-objection. If IFAD does not comment on the draft PIM within thirty (30) days
after receipt, it shall be deemed to have no objections. The Lead Project Agency shall adopt
the PIM, substantially in the form approved by IFAD.

C. Other co-financing actors.

The Local private enterprise is expected to contribute approximately USD 0.5 million,
and the village beneficiary contribution will be approximately USD 2.9 million in kind.
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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 USD)

Percentage of total
expenditures net of taxes

I Works 290,000 100%

II Goods, Services & Inputs 2,200,000 See below

III Grants & Subsidies 12,500,000 100%  net of all other
Contributions

IV Consultancies 3,830,000 see below

V Operating Costs 2,800,000 100% net of Government
Contributions

Unallocated 2,380,000

TOTAL 24,000,000

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

“Goods, Services & Inputs” under Category II, shall mean eligible expenditures
incurred related to:

(i) Equipment and Material under Component 1 and Project Management
Unit which shall be financed by the Grant 100% net of taxes under
Component 1 and Component 4.

(ii) Vehicles and Motorbikes under Component 1 and Component 4which shall
be financed by the Grant 100% net of taxes.

(iii) Agri-Inputs under Component 1 and 3 which shall be financed 100% by
the Grant.

“Grants & Subsidies” under Category III, shall mean eligible expenditures incurred
related to Matching Grants under Component 3, which shall be financed 100% by
the Grant net of Government and Beneficiaries’ contribution. The Government shall
finance 15% of the total cost under Infrastructure for Nutrition –rich agriculture.

“Consultancies” under Category IV, shall mean eligible expenditures incurred
related to consultancies services, capacity building and training activities under
Component 1 except for the Chief Technical Adviser, Component 2 and
Component 4.
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“Operating Costs” under Category V, shall mean eligible expenditures incurred
related to:

(i) Salaries & allowances for key staff in NPCO (i.e. Financial, Procurement,
Monitoring and Evaluation, Administrative Officers) which will be financed
by the Grant.

(ii) Operating costs which shall be financed 100% net of taxes for DSA of
local travel, operation and maintenance and annual meeting costs in
Project provinces and periodic field visits and audit. Other operating costs
except those covered by the Grant shall be financed 100% by Recipient.

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs
(computerized accounting system, PIM and start up related expenditures) incurred
before the satisfaction of the conditions precedent to withdrawal but after entry into
force of this Agreement shall not exceed an aggregate amount of USD 50 000.
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Logical framework

Results Hierarchy
Indicators Means of Verification

Assumptions
Name Base

line YR1 MTR End Source Frequency Responsi
bility

Goal:
Contribute to reduced
extreme poverty and
malnutrition

 Incidence of child malnutrition (height for
age) among two-year old children in
Project villages reduced from 60% at
present to 50% by project completion
(disaggregated by gender and ethnicity).

0 0 3% 10% RIMS,
UNICEF,
MICS,
GoL stats

Project
start, mid-
term and
end-
project

Project
manage
ment

Development Objective:
Improved and diversified
climate resilient
agricultural production and
household nutrition
enhance life prospects.
(inflation adjusted and
disaggregated by gender
and ethnicity)

 21,000 HH out of poverty by increasing
per capita income from the current level
to more than $270/yr) by Project-end
(inflation adjusted and disaggregated by
gender and ethnicity)

0 0 8000 21000 RIMS
surveys;
LECS
Surveys

Project
start, mid-
term and
end-
project

Project
manage
ment

 Continued government
commitment to multi-
sectoral approaches to
improved food security and
nutrition;
 Resource access and land

security of poor
communities is supported
and expanded.

 At least 21,000 households with
improved food security (measured as a
HFIAS1 score of 7.0 or lower
(disaggregated by gender and ethnicity).

0 0 8000 21000 RIMS
surveys
UNICEF
MICS

Project
start, mid-
term and
end-
project

Project
manage
ment

Outcome 1: Strengthened
public services

 30 technical service centres operating
sustainably using outcome-based farmer
contracts.

0 2 15 30 Project
M&E;
PAR
reports

Annual Project
manage
ment
DAEC

 DAEC, NAFRI and TSC
collaboration for technology
testing and dissemination;
 Comprehensive mapping

and use of proven/tested
tools within country and
Asian region
 TSC’s incentivised to

operate sustainably
 Programme financing is

disbursed in time to support
field implementation.

 10 sustainable climate-adapted and
nutrition-sensitive agriculture and natural
resource management technologies
adopted by more than 10,000 farmers
(disaggregated by gender and ethnic
group)

0 1 4 6 Project
M&E;
PAR
reports

Annual Project
manage
ment
DAEC

Output 1
Build government staff
capacities and procedures
and technical packages to
support and converge
community implementation

 12 districts have guidelines, tools and
core competencies for participatory
nutrition-sensitive, climate-adap ted
market-led agriculture and rural
development planning and
implementation

0 Partial Yes Yes Project
M&E
records

Annual Project
manage
ment
Service
Provider

 Technical coordination is
responsive to the
grassroots level needs.
 Effective mobilization of

service providers and
experts within govt. and

1 Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS), (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/doc-training/hfias.pdf)
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of selected National
Nutrition Strategy
interventions

 At least 70% rural household
satisfaction with farmer-level technical
information services (gender,  age
ethnic and poverty disaggregated).

0 0% 50% 70% Project
M&E

Annual Project
manage
ment
DAEC

non-state actors

Outcome 2:: Community-
driven agriculture-based
nutrition interventions
established

 300 participatory village investment
plans show return on investment > 8%.

0 0 100 300 Project
M&E

Annual Project;
Service
provider

 VDPs are prepared and
implemented at field level;
 Service providers

successfully transfer
participatory development
skills to district
administrations
 Programme financing is

disbursed in time to support
field implementation;
 Convergence with other

programmes and nutrition
initiatives

 At least 21,000 households achieve a
household dietary diversity score of at
least 75 per cent of the HDDS of the top
income tercile in their kum ban
(disaggregated by ethnicity).

0 1,000 10000 21000 RIMS,
HDDS
studies,
FNS
records

Project
start, mid-
term and
end-
project

Project
manage
ment;
DHO

Output 2:
Planning for improved
nutritional outcomes

 34,000 beneficiary households
participate in VDP preparation
(disaggregated by gender and ethnicity
of HH-head);

0 3,000 20000 34000 Project
M&E

Annual Project;
Service
provider

Output 3:
Women-led improvement
in household nutrition

 28,000 women in project area of 15-49
years of age, consume at least 5 out of
10 defined food groups daily
(disaggregated by ethnicity)

0 0 10000 28000 RIMS
surveys

Project
start, MTR
and end-
project

Project,
MoH/DH
O

Outcome 3:
Sustainable and inclusive
market-driven partnerships
established

 Market-driven partnerships increase
income of at least 10,000 participating
farmers by at least 40% (disaggregated
by gender)

0 0 3000 10000 Project
M&E

Annual Project,
service
providers

 Adequate and timely
solutions provided to
smallholders (aggregation,
technology and policy,
financing);
 Contract farming and

cooperative laws put in
place and implemented by
GoL institutions to ensure
fair treatments and
reasonable benefits for
farmer groups/ associations
and cooperatives.;
 Productivity improvements

in areas with continued
growth in market demand.
 Villages receive fair terms

of trade for their products

 10,000 farmers with new land use rights
recorded (disaggregated by gender) in a
manner recognized by national or
customary law

0 1000 4000 10000 DAFO
records,
Project
M&E

Annual DAFO,
Project,
Farmers’
organizati
ons

Output 4:
Profitable investment in
nutrient-sensitive, climate-
adapted agriculture

 2,000 hectares of new irrigated land
established

0 100 700 2000 PAFO
records

Annual PAFO

Output 5:
Linking farmers to markets

 At least 20 private or public-private agro-
processing and quality control facilities
installed

0 0 6 20 Project
M&E
system

Annual Project,
DAEC
DAFO

 25 registered agricultural cooperatives
or community-based agro-enterprises
established with sound charters and
business plans

0 0 5 30 Project
M&E,
annual
surveys

Annual Project;
service
providers


