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

 :/متلقي المنحةالمقترض  مملتة تمبوديا

 الوكالة المنفذة:  الريفية ةالتنميوزارة 

 :التكلفة الكلية للمشروع  مليون دوالر أمريت: 92.1

 الصندوق:الذي يقدمه قرض القيمة   دوالر أمريت: مليون  53.2

 :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق  دوالر أمريت:مليون  1.2

المناخ الذي يقدمه أنشطة تغير قيمة تمويل    مليون دوالر أمريت: 38.6
 الصندوق:

  مع جهات محتملة للمشارتة ف: التمويلالمناقشات جارية ال تزال 
 

 المشاركة في التمويل: اتالجه

 عينا  مليون دوالر أمريت:  1.1الحتومة )الحتومات( المحلية: 
 )صيانة الطرق(

 :المحلي المشترك قيمة التمويل 

 :ضمساهمة المقتر   نقدا   مليون دوالر أمريت: 11.3

 :المستفيدينمساهمة   مليون دوالر أمريت: 0.1

 فجوة التمويل:  مليون دوالر أمريت: 25.2

 المكلفة بالتقدير:المؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 

 .72الواردة ف: الفقرة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 
 

 السياق  -أوال

 مسوغات انخراط الصندوقو  السياق الوطني -ألف
 السياق الوطني

 شهداعقدين ب وذلك بمرورهاعدم االستقرار، ب المّتسمأحرزت تمبوديا تقدما  ملحوظا  ف: التعاف: من تاريخها  -1
 بين المائة ف: 7 عن يزيدعلى معدل نمو متوسط  اقتصادهاحافظ وقد من الفقر.  ا  وحدّ  ،قويا اقتصاديا انمو 

 عام ف: المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا البلدان مرتبة جعلها ترتق: إلى مما ،2018و 1995 عام:
توفر حوال: نصف  تزالالزراعة ما  رغم أنالتصنيع والخدمات، هو لنمو لالمحرك الرئيس: . وقد تان 2017

الريفية.  من العمالة المحلية والمهاجرة بالنسبة لألسر المتأتية األجور وتزداد أهميةفرص العمل الحالية. 
 13.5إلى  2007ف: المائة ف: عام  47.8من حيث انتقل الحد من الفقر، ده البلد الذي شهالنمو  ب  اح  وص  

 2014.1ف: المائة بحلول عام 

ف: المائة من  25ال يزال حوال: إذ  .تحديات مستمرةتواجه تمبوديا ال تزال على الرغم من هذه اإلنجازات،  -2
ف: فقر  منهم ف: المائة 35، ويعيش حوال: الفقر نحومرة أخرى  للتقهقر ضعفاء مما يجعلهم عرضةالستان 

ف: المائة من األطفال دون سن  32، حيث يعان: حوال: ةيمثل نقص التغذية مشتلو  2متعدد األبعاد.
 م.الخامسة من التقزّ 

 ومن أصل .ضعيفة الطرقيةتغطية الو  مرتفعة ، مع تتاليف النقلمن التخلفسالسل اإلمداد الزراع: تعان:  -3
 .تيلومتر 2 000 ما يقارب منها فقط د  ُعب   من الطرق الريفيةتيلومتر  45 000

 المؤسسية في الصندوق التعميمالمظاهر الخاصة ذات الصلة بأولويات 

تغير المناخ، بسبب اعتمادها على الزراعة البعلية ونقص من الضعف أمام بدرجة تبيرة  تعان: تمبوديا -4
مشروع األصول المستدامة سيعتمد و البنية التحتية لمواجهة الفيضانات والجفاف. االفتقار إلى الموارد و 

البنية ه المتعلقة بف: جميع تدخالت مقاومة لتغير المناخمعايير تصميم  لألسواق الزراعية، واألعمال، والتجارة
 التحتية.

ستشمل و ف: المائة.  30الرجال بنسبة  يتسبن أقل من، حيث من الحرمان أوجها  يواجهن ال تزال النساء  -5
ضمان مساهمتها ف: أهداف سياسة من أجل  بين الجنسين للتمايزخطط عمل  المشروعجميع تدخالت 

البنية  والفرص المتاحة لها ق: مجاالت احتياجات المرأة وسُتراعىف: الصندوق.  التمايز بين الجنسين
 .رائدات األعماللالرقمية والفرص المتاحة  التتنولوجياتالتحتية، والتدريب على المهارات، والوصول إلى 

                                                      
 

 . www.worldbank.org/en/country/cambodia/overviewانظر 1

 
 . MPI-http://hdr.undp.org/en/2018انظر  2

http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
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إلى  :شباب الريفال ورغم ذلك يفتقر، سن الستان من حيث صغرف: جنوب شرق آسيا ه: األولى تمبوديا  -6
 بإتاحةمنه  2الشباب، حيث يلتزم المتون  على المشروع هذا ولذلك يرتز. الت: تمتنهم من العملالمهارات 

 وتبنيها الرقمية التتنولوجيا لب وتمتين رواد األعمال الشباب من تطويرالمهارات المهنية المطابقة للط
 سالسل القيمة الزراعية.تستفيد منها ل

منظمة األمم المتحدة داخل وزارة التنمية الريفية، التنسيق مع  ُأنشئتستتولى وحدة إدارة المشروع، الت:  -7
المحافظات الت: ف:  هذه المنظمةبها  تضطلعلضمان التوافق مع أنشطة التغذية الت:  للطفولة )اليونيسف(

 .المشروع سيجري فيها

 مسوغات انخراط الصندوق

 المؤسسية ولوياتاألومع  حتومة مملتة تمبوديامع سياسات واستراتيجيات  المشروعيتماشى تصميم  -8
( المرحلة الرابعةستراتيجيتها المستطيلة" )حاليا ف: اتتجسد استراتيجية التنمية الحتومية ف: "و . للصندوق

، والت: تشمل البنية التحتية الريفية والتدريب على 2018-2014 للفترة ستراتيجيةوالخطة الوطنية للتنمية اال
تطوير االقتصاد الرقم:.  ويرتز أساسا واضعو السياسات ف: الوقت الحال: على المهارات تأولويات.

النمو من خالل تحقيق الخطة الرئيسية لقطاع الزراعة، والت: تهدف إلى  مسودةمع  المشروعتماشى وي
 تحسين البنية التحتية.

شباب اللبنية التحتية ف: االقتصاد الريف: والقيود الت: يواجهها ل المعيقة قيودالبشتل مباشر  المشروع يتناول -9
تاحة سل القيمة الريفية سال تنميةالصندوق وخبرته ف:  تجربةعلى  المشروعتصميم  ويستند. :الريف بنية وا 

 .لمجتمعات الريفيةللمناخ صامدة ف: وجه اتحتية وخدمات 

 الدروس المستفادة -باء
. 1996تمبوديا منذ عام  مملتة يعتمد المشروع على الدروس المستفادة من شراتة الصندوق مع حتومة -11

استهداف ألغراض  –القطرية االستراتيجية و  البرنامج القطريتقييم  توصيات لالمشروع مباشرة  تطرقوي
( مع 2متون الالستثمار ف: رأس المال البشري )ا وموازنةواألسر الفقيرة،  والمتطورينالمزارعين التجاريين 

ا  ويستند(. 1ملموسة )المتون العناصر ال الذي ( امن تجربتهالنابع طلب الحتومة ) إلىتصميم المشروع أيض 
تحديث بغية  واالبتتاريةجديدة الُنهج الاالستثمارات ف: األصول المادية مع للصندوق لموازنة وجهته 

 االقتصاد الريف:.

ا الدروس من المشاريع السابقة لتجنب التأخير وتعزيز جاهزية التنفيذ:  -11  يوجداستخلصت عملية التصميم أيض 
 .ف: عين المتان فريق المشروع المرتزي بالفعل
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 المشروعوصف  -ثانيا

 المستهدفة اتوالمجموع ، والمنطقة الجغرافية للتدخل،المشروع أهداف -ألف
واالقتصاد الريف: على نحو  والمشروعات :شباب الريفاليتمثل الهدف اإلنمائ: للمشروع ف: "زيادة إنتاجية  -12

يساهم انخفاض و  3مستدام"، وبالتال: المساهمة ف: تحقيق هدف الحد من الفقر وتعزيز األمن الغذائ:.
الهجرة الخارجية واستمرار الفقر ف: و  ،الفجوة ف: الدخل بين المناطق الحضرية والريفية توسيعاجية ف: اإلنت

ستراتيجية اتيجية الثالثة لبرنامج الفرص االف: تحقيق األهداف االستر  المشروعهذا ساهم يسو متعدد األبعاد. 
تسريع إنشاء األسواق الشمولية    مشروع من خالل التآزر معو النتائج، بشتل مباشر  المستند إلىالُقطرية 
رنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود وب ،صحاب الحيازات الصغيرةألصالح 
الستفادة من من ا)تمتين أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء  1الهدف االستراتيج: سيتم تحقيق  .واإلرشاد

الصمود ) 2والهدف االستراتيج: ألسواق وتنمية القدرات، باالمادي  بطالر فرص السوق( من خالل تحسين 
الهدف و  المناختغير القادرة على الصمود ف: وجه ( من خالل مرافق البنية التحتية ف: وجه تغير المناخ

: التدريب المهن تقديم زة( من خالل)تحسين وصول األسر الفقيرة إلى الخدمات الريفية المعز   3االستراتيج: 
تاحة للشباب الريف: و   الخدمات الرقمية.ا 

ا بر  المشروعيتبع تصميم  -13 برنامج امجي ا يتم فيه اختيار المتونات والمجاالت المستهدفة لتتاملها مع منهج 
رتز على اإلنتاج واإلرشاد الذي ي)الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد 

سالسل )التسويق و تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة   مع مشروع الزراع:( و 
امج:، شيا مع النهج البر اتمو ن. و شرتاء التنمية اآلخر أن يضطلع بها التدخالت المخطط  ومعالقيمة(، 

الذين ينتجون أصحاب الحيازات الصغيرة يستقر بها منطقة  50على المستوى الوطن: وف:  المشروععمل يس
مشروع و برنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد  الت: يستهدفهالسلع ا
 "األقطاب فيما بعد)يشار إليها األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  تسريع إنشاء  

بالنسبة للمرحلة و ف: تمبوديا. محافظة  24لغ عددها الباالريفية  المحافظاتمن  ا  تشمل أي وقد(، "ةاالقتصادي
( إمتانات النمو الزراع: 1: )ما يل: ، بناء  على معايير تشملأقطاب اقتصادية 10 تم اختيارفقد األولى، 

( الفقر وارتفاع مستوى 3( الحاجة إلى البنية التحتية؛ )2على أساس إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )
وتم ( االلتزام القوي وقدرة القيادة المحلية. 4الشباب؛ ) ف: صفوفهجرة اليد العاملة إلى الخارج، ال سيما 

 .الخضارللمناطق ذات األهمية لسلسلة قيمة  إيالء األولوية

ف:  قطبا آخر 25، وللمشروع األولى والثانية سنةالف:  قطبا اقتصاديا  إضافياسيتم اختيار خمسة عشر و  -14
قطبا  25األقطاب المتبقية والبالغ عددها . أما قطبا 25ف:  تعبيد الطرق المشروع وسيمولمنتصف المدة. 

والوتالة  التنمية األلمان: مصرفبما ف: ذلك  -الشرتاء  الممولة من المشاريعمناطق  ضمنتون تفس
وف: هذه معبدة. الطرق ال والت: ستتولى بناء –التنمية اآلسيوي  مصرفالفرنسية للتنمية والبنك الدول: و/أو 

 المتعلقة االستثمارات غيرو  تحتيةالبنية ال أصغر منقيمة سلسلة  المشروعمول ي، ساألقطاب االقتصادية
 البنية التحتية.ب

                                                      
3
 .االستدامة من الناحية االقتصادية والمؤسسية واالجتماعية والبيئية  
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 ةالمستفيد :ه -حوال: مليون شخص  -القطب االقتصادي أسرة مقيمة داخل  227 000تون حوال: تس -15
( المزارعين 1: )فيما يل: المشروعالمجموعات المستهدفة الرئيسية من وتتمثل . وعالمشر من  ةالمباشر 

( الشباب 2السوق؛ ) الذي يوجههاإلنتاج  على تعزيز الذين لديهم إمتاناتأصحاب الحيازات الصغيرة 
 ونرغبي الذينمن األسر الريفية الفقيرة المنحدرين سنة(  30)أقل من  الذين ال يجدون عمال تافيا/العاطلين

 تونوستوالتعاونيات. ص الخا المشروعات من القطاع( 3والبحث عن عمل رسم:؛ ) مف: تعزيز مهاراته
األسر الت: تعان: من الفقر متعدد  دوسُتحد  غالبية المشارتين المباشرين ف: أنشطة المشروع من النساء. 

إنشاء األسواق الشمولية لصالح  تسريع  مشروع يتماشى مع  وهو مااألبعاد من خالل استهداف المناطق، 
. أصحاب الحيازات الصغيرة وبرنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد

منظومة األمم  ا  أيض اعتمدتهااألسر الفقيرة )الت:  لتحديدمنهجية الحتومة  توضح تما -يعد مستوى الفقر و 
 .األقطاب االقتصاديةا ف: اختيار معيارا رئيسي -لية ف: تمبوديا( المتحدة والمؤسسات المالية الدو 

 المكونات/والنواتج واألنشطة -باء
 ( المهارات والتتنولوجيا والمشاريع.2القيمة؛ ) لسالسل( البنية التحتية 1لمشروع المتونات التالية: )ا سيضم -16

الفقراء  يينستان الريفالتتمثل نتيجة هذا المتون ف: زيادة فوائد و . القيمة لسالسل: البنية التحتية 1المكون  -17
 وتنميةمن الطرق الريفية،  تيلومتر 450 إنشاء ستشمل المخرجات الماديةو السوق.  ف: لمشارتةلنتيجة 
قيمة ف: مجال سلسلة  أخرىمنطقة  25الريفية، و األسواق الت: تترتز فيها مناطقالمنطقة من  50حوال: 
الطاقة المتجددة، إذا تم تحديد الفرص  وتتنولوجياتسيتم دعم خطط إدارة المياه و  لبنية التحتية.ا مرافق

 المناسبة. توالتمويال

الخاص القطاع  اتسيتم اختيار المشاريع الفرعية للبنية التحتية على أساس قدرتها على تحفيز استثمار  -18
تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب   مشروع دعمها يالقيمة الت:  النمو ف: سالسلوتحفيز 

 ،والقدرة على الصمود واإلرشاد ،برنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات/أو الحيازات الصغيرة و
الطرق الثالثية بالبيتومين أو الخرسانة ف: المناطق المعرضة  يدوسُتش  . الخضاروخاصة سلسلة قيمة 

العبارات عمليات ب وسيحسن العبور إليهابالحصى.  المزارعطرق الوصول إلى  وسيتم ترصيفللفيضانات. 
األسواق بتشغيل لجان المستخدمين وستقوم مشغلون خاصون.  إليها وه: عملية يديرهاوالوصول  وطئها

 .لتغير المناخ مقاومةالمعايير اللتلبية  بالتامل البنية التحتية يدوسُتش  اللوجستية.  والمرافق

لزراعة، الت: تشتل عائقا  رئيسيا  ألصحاب الحيازات الصغيرة، ف: المقام ل الموجهةلمياه ل وسيتم التطرق -19
. فرنسيةلالذي أطلقته وتالة التنمية ا األول من خالل الشراتة مع مشروع المياه من أجل التنمية ف: تمبوديا

ف: القطاع الخاص أو التعاونيات  المعتمدة إلدارة المياه بتتاريةالا الُنُهج تطويرجدوى  المشروع وسيدرس
ذا ما الزراعية.   .بدءا من السنة الثالثة المشروعهذه األنشطة ف:  سُتدمجفرص مناسبة، تانت هناك وا 

 يينستان الريفلزيادة القدرات اإلنتاجية لنتيجة  إلى جانب .والمشروعاتالمهارات والتكنولوجيا  :2المكون  -21
 ،بصورة منتجة شاب ريف: 4 500إلى توظيف ما ال يقل عن هذا المتون ؤدي يمن المتوقع أن الفقراء، 

القيمة الريفية  سالسلفاعلة ف:  ةجه 25 000متوسطة والو  ةصغير من المشروعات ال مشروع 500و
شاب  6 800 لصالحستشمل المخرجات المادية التدريب على المهارات و باستخدام التتنولوجيا الرقمية. 
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نشاء و  ،ريف: حداث ،حاضنة أعمال ريفيةا  منصة رقمية مفتوحة  يضم"، الخميرخاص بأقلية  "جناح زراع: وا 
 بنية تحتية داعمة.و 

على اتتساب  :شباب الريفال هذا المتون الفرع:. سيساعد لشباب الريفيا: مهارات 2.1المكون الفرعي  -21
المؤهلين على المهارات  ينيشباب الريفالسيتم تدريب جميع و أعمالهم التجارية.  استهاللمهارات تقنية أو 
 المشارتين ف:سينضم الشباب و بالشراتة مع القطاع الخاص.  وستُتاحأرباب العمل،  الت: يطلبها أغلب

هؤالء الشباب ف:  وسُيعينعمل أو تدريب رسم:.  لولوجالالزمة  األوليةلمهارات باالبرنامج إلى دورة تعريفية 
 سُيوفر لهم –من خالل حاضنة األعمال الريفية  -أو على المهارات التقنية  وطنية أو محلية دورة تدريبية

 التجارية. أعمالهم الستهاللالتدريب والتمويل 

 هذا المتون الفرع:. سيساعد لسالسل القيمة الزراعية والمشروعات: التكنولوجيا 2.2المكون الفرعي  -22
 وستعزز. جناح زراع: خاص بأقلية الخميرإنشاء على التابع للحتومة  للشرتات الناشئة Techoمرتز 

ا  ا على تحقيق نتائج  قدرتها معثالث مجموعات من األنشطة بعضها بعض   إحداث( 1: )تل على حدةأيض 
( صندوق تحٍد لتوفير 2والتطبيقات الرئيسية؛ )خاص بأقلية الخمير الزراع: الجناح لل المنصة األساسية

طالق وتشغيل التطبيقات الت: تستفيد منها زراعة أصحاب الحيازات  البتتارحوافز للمبتترين الرقميين  وا 
الجهات حصل من خاللها ت( حملة توعية 3الصغيرة )باإلضافة إلى التتيف مع تغير المناخ والتغذية(؛ )

 قمية.محو األمية الر لسلسلة القيمة على تدريب  الفاعلة ف:

 ستتتون البرامج. وصياغةالسياسات ب المتعلقةث و بحالستراتيجية و : الدراسات اال2.3المكون الفرعي  -23
تصميم مسبق لالستثمارات مع إمتانية استفادة دراسات ستراتيجية من دراسات جدوى و/أو الدراسات اال

أسواق الجملة اإلقليمية  علىدراسة جدوى واحدة رئيسية  إجراء أصحاب الحيازات الصغيرة، بما ف: ذلك
قطاع الالبحوث المتعلقة بالسياسات تطوير  ستعّززو آمنة.  خضارقيمة سلسلة ألغراض الحصول على 

للتتنولوجيا الرقمية ليشمل االقتصاد الريف:.  اإليتولوج:ألصحاب الحيازات الصغيرة وتوسيع النظام  :الزراع
سترتز البحوث أيضا على تعميم موضوعات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المتعلقة بتغير المناخ و 

لبرنامج القطري ا صياغة وستثريوالشباب والتغذية ضمن إطار السياسات الوطنية،  والتمايز بين الجنسين
ا أنشطة لتعزيز النهج الالمتون الفرعهذا سيمول و . مستقبال   للصندوق  .امج:بر : أيض 

 نظرية التغيير -جيم
وانعدام األمن  ،والضعف ،يسعى المشروع إلى الحد بشتل مستدام من الفقر طويل األجل ومتعدد األبعاد -24

نصافا   وصمودا  الغذائ:، من خالل اقتصاد ريف: أتثر إنتاجية  بنية تحتية  إتاحة متون وسيقوموتنوع ا.  وا 
استدامة جهود اإلنتاج والتسويق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.  وتعزيزلمناخ بدعم ا : وجهفصامدة 

لتتنولوجيا ل استخدامهوسيزيد من سيتون إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة أتثر توجها  نحو السوق و 
الت: جديدة ال التقنية واألوليةمهارات من ال –وخاصة النساء والشباب  - يونستان الريفال وسيستفيدالحديثة. 

 .العمالةهم ف: تعزيز اإلنتاجية أو است

تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة وبرنامج   مشروع سيقوم هذا المشروع برفد   -25
معالجة هذه بغية والبرامج الشريتة  الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد
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قات البرنامج المتتامل من تتاليف اإلنتاج والتسويق، ويزيد من استثمارات وسيحد . شاملةبطريقة  المعو 
وأصحاب/مشغل: المشروعات للمزارعين،  بالنسبة القطاع الخاص ونشاطه، ويزيد من إنتاجية العمالة

لنساء أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر الفقيرة وا سيستفيد المقابل،. وف: والعاملين فيها الصغيرة والمتوسطة
تاحة زيادة ف: الدخل و  من والشباب  االقتصاد الريف: المعزز والمتنوعوسيصبح فرص اقتصادية موسعة. ا 

 أتثر صمودا  ف: وجه تغير المناخ.

 المواءمة والملكية والشراكات -دال
"االستراتيجية  ف:لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمبوديا  الت: تعتمدها ستراتيجية الوطنيةتتمثل اال -26

 المشروع يتطرق لهاتمبوديا الت: ل المرحلة الرابعة – االستراتيجية المستطيلةتشمل أولويات و المستطيلة". 
( 3استخدام التتنولوجيا الرقمية والذتية ف: الزراعة؛ ) تعزيز( 2االستثمار ف: الطرق الريفية؛ ) (1: )مباشرة

الدعم المتتامل  لمشروعلامج: النهج البر  سيوفرو ة. نظيفة وصحي تتون إنشاء أسواق خضار بالجملة
 على مستوى البرنامج.البحوث المتعلقة بالسياسات ألولويات السياسة الوطنية، تما سيمول أنشطة 

حوار شامل مع شرتاء التنمية، بما ف: ذلك من خالل مجموعة إجراء من خالل  المشروعهذا  م  ُصم  وقد  -27
 مواءمةالنهج البرامج:  وسيخلقالمعنية بالزراعة والمياه، والت: يشترك الصندوق ف: تيسيرها.  التقنيةالعمل 

مذترات تفاهم مع الوتالة الفرنسية للتنمية  يجري حاليا وضع. )على نحو استباق: مع الهيئات األخرى
بين الوتاالت الت: تتخذ  فيما يتعلق بالتعاونو التنمية األلمان: ف: قطاع البنية التحتية الريفية(.  ومصرف

 ف: تمبوديا مع هذه الوتاالت وضعتهالمشترك الذي  :عمال البحثاألتم مواءمة جدول تمن روما مقرا  لها، س
مساعدة تقنية ف: إطار منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . تما ستقدم مشروعلل السياسات: العمل

 بشأن الممارسات الزراعية الجيدة. المشروع

 التكاليف، والفوائد والتمويل -ءها
 وتبلغ التتلفة اإلجماليةتمويل أنشطة تغير المناخ.  تدخل ضمنيشتمل تال متون: المشروع على أجزاء  -28

ف: المائة من  71مليون دوالر أمريت:، أو  38.6المشروع ف: هذا الصندوق أنشطة تغير المناخ  لتمويل
مع تغير لتتبع تمويل التتيف  متعددة األطرافا لمنهجيات المصارف اإلنمائية إجمال: تمويل الصندوق )وفق  

 .(هالمناخ والتخفيف من آثار 

 تكاليف المشروع

 92.1مشروع، بما ف: ذلك األسعار والطوارئ المادية والرسوم والضرائب، بمبلغ للاإلجمالية  التتلفةتقدر  -29
 14.2حوال:  يذهبمن هذا المبلغ، و ترة تنفيذ المشروع. من ف ةمليون دوالر أمريت: على مدى السنوات الست

صرف العمالت  إلى متونلمشروع( التتلفة اإلجمالية لف: المائة من  15مليون دوالر أمريت: )حوال: 
ضرائب. ويبلغ إجمال: الرسوم و ال إلىف: المائة(  6.5ماليين دوالر )حوال:  6تذهب األجنبية، ف: حين 
إلى هذا لطوارئ المادية والسعرية أن تضيف امليون دوالر أمريت:، ف: حين ُيقدر  81.2التتاليف األساسية 

تمثل تتاليف االستثمار و ف: المائة من التتاليف األساسية(.  11.8مليون دوالر أمريت: )حوال:  10.9 المبلغ
 قية.ف: المائة المتب 5التتاليف المتتررة ف: حين تمثل ف: المائة من التتاليف األساسية،  95
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ف: المائة من  66.3مليون دوالر أمريت:، أو  61.1القيمة(  لسالسل)البنية التحتية  1المتون  تبلغ تتلفة -31
مليون دوالر أمريت:  25.9( والمشروعات)المهارات والتتنولوجيا  2لمتون ل وُيخصصتتاليف المشروع. 

ف: المائة من  5.6مليون دوالر أمريت: أو  5.1تبلغ تتاليف إدارة المشروع حوال: و ف: المائة(.  28.1)
 إجمال: تتاليف المشروع.

 1الجدول 

 والجهة الممولة بحسب المكون المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون/المكون الفرعي

 المستفيدون فجوة التمويل  منحة الصندوق قرض الصندوق المقترض/الجهات النظيرة

الجهات األخرى 
المشاركة في 

 المجموع *التمويل

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

 66.3 057 61 1.9 130 1 0.2 144 29.8 221 18  - 61.1 288 37 7 273 4 البنية التحتية لسالسل القيمة. 1

المهارات والتكنولوجيا . 2
 والمشروعات

3 557 13.8 14 159 54.7 1 200 4.6 6 948 26.9 -  -  25 864 28.1 

              (المشروع)وحدة إدارة  المشروع. إدارة 3

إدارة المعرفة والتخطيط . 3.1
 والرصد والتقييم 

698 36.3 1 224 63.7 -  -  -  -  1 922 2.1 

 3.5 268 3  -  -  -  - 15.8 515 84.2 753 2 . تنسيق المشروع3.2

المجموع الفرعي لوحدة 
 إدارة المشروع

3 451 66.5 1 739 33.5 -  -  -  -  5 190 5.6 

 100 111 92 1.2 130 1 0.2 144 27.3 170 25 1.3 200 1 57.7 186 53 12.2 281 11 مجموع تكاليف المشروع

 مليون دوالر أمريت:. 1.1 ويبلغيتتون التمويل المشترك اآلخر من موارد الميزانية الوطنية للحتومة )خارج حسابات المشروع(  *

 2الجدول 

 والجهة الممولةفئة اإلنفاق بحسب  المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

  فئة اإلنفاق

المقترض/الجهات 
 المستفيدون فجوة التمويل  منحة الصندوق قرض الصندوق النظيرة

الجهات األخرى 
المشاركة في 

 المجموع التمويل*

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

 59.7 947 54  - 0.3 144 33.2 221 18  - 59.3 592 32 7.3 987 3 . األشغال1

 13.2 173 12  -  - 1.4 167 9.9 200 1 88.8 806 10  - االستشارات. الدراسات و2

 15.2 976 13  -  - 37.5 239 5  - 62.5 737 8  - . التدريب3

 2.8 593 2  -  - 59.5 543 1  - 40.5 051 1  - . المنحة4

 0.3 296  -  -  -  -  - 100 296 . المركبات5

 3.6 337 3  -  -  -  -  - 100 337 3 . المعدات والمواد6

. عمليات التشغيل 7
 والصيانة

434 27.7 -  -  -  -  1 130 72.3 1 564 1.7 

 3.5 225 3  -  -  -  -  - 100 225 3 الرواتب والبدالت. 8

 100 111 92 1.2 130 1 0.2 144 27.3 170 25 1.3 200 1 57.7 186 53 12.2 281 11 مجموع تكاليف المشروع

 مليون دوالر أمريت:. 1.1 ويبلغيتتون التمويل المشترك اآلخر من موارد الميزانية الوطنية للحتومة )خارج حسابات المشروع(  *
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 3 الجدول

 المشروع بحسب المكون وسنة المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون/المكون الفرعي

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020

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

 057 61 59 512 6 73 995 12 68 023 13 68 641 11 69 005 11 55 881 5 البنية التحتية لسالسل القيمة. 1

المهارات والتكنولوجيا . 2
 والمشروعات

3 922 36 4 217 27 4 685 27 5 333 28 4 105 23 3 602 32 25 864 

  )وحدة إدارة المشروع( المشروع. إدارة 3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إدارة المعرفة والتخطيط . 3.1
 والرصد والتقييم 

357 3 123 1 421 2 312 1 230 1 479 4 1 922 

 268 3 5 570 3 537 3 506 3 527 3 484 6 644 . تنسيق المشروع3.2

 190 5 9 050 1 4 766 4 818 5 949 4 607 9 001 1 المجموع الفرعي 

 111 92 100 163 11 100 866 17 100 173 19 100 275 17 100 829 15 100 804 10 مجموع تكاليف المشروع

 واستراتيجية التمويل المشترك وخطته المشروعتمويل 

)من خالل ميزانيتها الوطنية(، وقرض من الصندوق، ومنحة  حتومة مملتة تمبوديا سُيمول المشروع بواسطة -31
ة الحقالدورات اليت: ف: مليون دوالر أمر  25.2فجوة التمويل البالغة  ردمالمستفيدين. ويمتن من و ه، من
أثناء التنفيذ.  سُيحددأو من خالل التمويل المشترك الذي األداء نظام تخصيص الموارد على أساس ل
تمويل لالقروض لأموال المزيد من  الستقطابتستخدم وزارة االقتصاد والمالية حالي ا تصميم المشروع و 

قرار نهائ:  حيث ُيتوقع أخذ، األوروب: لالستثمارالمصرف مناقشات مع  وقد شرعت ف:لمشروع، المشترك ل
ذا لم يتحقق و . 2019بحلول نهاية عام  ال يشتل أي خطر على أي  فهذاالتمويل المشترك، الحصول على ا 

 من العناصر الرئيسية لتصميم المشروع.

تمبوديا.  ةمملت مليون دوالر أمريت: تقرض لحتومة 53.2التتلفة اإلجمالية للمشروع من سيمول الصندوق  -32
ف:  21مليون دوالر أمريت:، وهو ما يمثل حوال:  11.3بمبلغ  ا نقدا  مشترت تمويال تقديمهاأتدت الحتومة و 

مليون دوالر  1.1تقدر بنحو  حيثستمول الميزانية الوطنية صيانة الطرق، و المائة من قرض الصندوق. 
يساهم المستفيدون س ف: حينمليون دوالر أمريت:،  1.2منحة بقيمة له تقديم أيضا  وأتد الصندوق  أمريت:.

  .مليون دوالر أمريت: تمساهمة عينية ف: البنية التحتية 0.14من المشروع بمبلغ 

 الصرف

بالدوالر  معينة مصرفيةحسابات  ثالثةتمبوديا الوطن:  مصرفالمقترض/المتلق: ف:  يفتحيجب أن  -33
التمويل إلى حسابات  حصيلةعينة"(، يتم من خاللها تحويل "الحسابات المفيما بعد )يشار إليها  األمريت:

 .معين بالدوالر األمريت:تجاري  مصرفالمشروع الثالثة ف: 

 ؛ 1 المتونوزارة التنمية الريفية لتنفيذ  ه وتديرهستفتح حساب  (1)

 ؛ واحد2التابعة لوزارة االقتصاد والمالية لتنفيذ المتون  المشروعوحدة تنفيذ  ستفتحهما حسابين (2)
 للمنحة. واآلخرللقرض  مخصص

هذا التمويل عن األموال  من القروضيجب فصل و ترتيبات حساب السلف.  باتباعتدار الحسابات المعينة  -34
 األخرى للمشروع.
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من  2على طلبات السحب لجميع فئات اإلنفاق بموجب الجدول  ةاإلنفاق المطبق قائمةفيما يل: عتبات  -35
 اتفاقية التمويل:

دوالر أمريت:  100 000دوالر أمريت: ضمن فئة "األشغال" و 3 000 000سبق" "السحب الميبلغ  (1)
 لجميع الفئات األخرى؛ 

 دوالر أمريت: لجميع فئات اإلنفاق. 100 000" الصرف" يبلغ (2)

يجب أن تظل الوثائق الداعمة لجميع بنود اإلنفاق، بما ف: ذلك نماذج رصد العقود المحدثة، متاحة للتفتيش  -36
  .ومراجعة الحساباتبعثات اإلشراف  زيارةعند والتحقق 

 قتصاديةتحليل موجز للفوائد والجوانب اال

على االقتصاد التمبودي من حيث تحسين الوصول إلى الطرق، مما بالنفع ستعود الفوائد الرئيسية للمشروع  -37
زارع ستدعم المجتمعات الريفية والمو . المرتباتتتلفة تشغيل خفض وقت السفر و  اختصارسيؤدي إلى 

واألسواق الت: يمتن الوصول إليها على مدار العام المزيد من النمو ف: النشاط االقتصادي على طول هذه 
على نحو أفضل وأتثر والوصول إلى المدخالت والخدمات الزراعية  السلعالمزيد من تداول الطرق، مع 

ذلك، ستؤدي االستثمارات ف: األعمال باإلضافة إلى و يفيد التنمية المستدامة لألسر الريفية. س، مما تنافسية
التجارية الزراعية إلى تحسين تسويق اإلنتاج الزراع:، وستؤدي االستثمارات ف: برامج تنمية المهارات إلى 

 تحسين مشارتة الشباب ف: االقتصاد الرسم:.

هذا ناتجا   وسيتونستشمل المزايا االجتماعية تخفيض معدالت الفقر ف: المناطق الت: يستهدفها المشروع.  -38
تشمل المزايا االجتماعية األخرى و عن تدخل المشروع.  والناجمة لألسر تأثير العائدات المالية المتزايدة عن

الغذائية. تما سيساهم تحسين  الحمياتتحسين التغذية األسرية من خالل زيادة الدخل المستخدم لتحسين 
البنية التحتية العامة ف: تحسين الوصول إلى الخدمات االجتماعية والحد من اآلثار الصحية السلبية الناجمة 

 عن الغبار.

يظهر تحليل و ساسية(. األحالة الف: المائة ) 33قدر معدل العائد االقتصادي الداخل: للمشروع بنسبة يُ  -39
 الفرصة تتلفة من أعلى يزال ال - شدة األتثر السيناريو ف: المائة ف: 20 إلى جعيتراالحساسية أن هذا قد 

  .تمبوديا ف: المال لرأس البديلة

 استراتيجية الخروج واالستدامة

 :نهج البرامجالـلمشروع إلى ضمان استدامة إنجازات المشروع من حيث هذا اتهدف استراتيجية الخروج ل -41
 ( الت: تم إنشاؤها.واالفتراضيةوالمؤسسات واألصول العامة )الحقيقية 

مشروع وتالة محددة بوضوح مسؤولة لف: ا 1المتون  خالل منالممولة البنية التحتية عناصر جميع ل ستتون -41
سيتم تمويل و . بشتل مباشرصيانة الطرق المعبدة  وزارة التنمية الريفيةوستتولى عن التشغيل والصيانة. 

لجان وستتولى وصيانتها.  تشغيلهاالحصى بشرط موافقة السلطات المحلية على فة بو المرصطرق لا
 قدرات صيانة الطرق. لتنميةالتمويل الالزم  1يشمل المتون و صيانة المرافق مثل األسواق.  المستخدمين

ستستند و ذات قيمة مدى الحياة.  2.1بموجب المتون الفرع:  :شباب الريفالالمهارات الت: يتعلمها ستتون  -42
المحددة ف: القطاع الخاص وينبغ: أن تؤدي إلى  الفجواتجميع دورات التدريب على المهارات إلى 
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ا و مستدام. التوظيف ال صندوق تنمية  ضمنالمواد التعليمية ضع و القدرات و  بتنميةسيقوم المشروع أيض 
ستمر يمن المتوقع أن و لشباب ف: المناطق الريفية. ا التقن: ف: صفوفالمهارات لتلبية احتياجات التعليم 

 المشروع. انتهاء مدةبعد مفيدة حتى هذه القدرة  جعلف: صندوق تنمية المهارات 

ا ف: بناء المؤسسات المستدامة، بما ف: ذلك  2.2سيساعد المتون الفرع:  -43 للشرتات  Techoمرتز أيض 
 التتنولوجياتسيتم تطوير و قتصاد الريف: ف: المستقبل. القدرة على دعم احتياجات اال يمتلكحيث ، الناشئة

 الرقمية باستخدام الجدوى التجارية تمعيار أساس:.

سيتم و سيتم التحقق من االستدامة البيئية الستثمارات المشروع من خالل تطبيق إجراءات الحماية البيئية.  -44
تغير  بشأن الضعف ف: وجه المحلية تحليالتال دمجالمناخ من خالل تغير  الصمود ف: وجهضمان 

بما يتماشى مع المعايير الحالية الت:  مقاومة لتغير المناخاعتماد معايير تصميم من خالل المناخ، و 
  .ةالدولي الجهات المانحة فرضهات

 المخاطر -ثالثا

  مخاطر المشروع وتدابير التخفيف -ألف
 المتتامل طاراإلبعض المخاطر المعتدلة ف:  ُحددتبشتل عام، بينما  مخاطره بانخفاض المشروع يتسم -45

مخاطر فشل اإلدارة والتنسيق  فوسُتخف  والخبرة السابقة ف: تمبوديا.  يةبيئة التشغيلاللمخاطر استناد ا إلى ل
من خالل الترتيز القوي على التخطيط المسبق من خالل خطة العمل والميزانية السنوية والتنسيق من خالل 

صيانة  بشأنالمسؤوليات توضيح مخاطر االستدامة من خالل  وسُتخففلبرنامج القطري. ل يةتوجيهاللجنة ال
وغيرها من االئتمانية و والبيئية  والتسييريةالشواغل السياسية  تم  يّ وقُ القدرات.  تنمية إلى جانبالبنية التحتية 

لى تجربة البرنامج إ استنادا  ذات الصلة بأنها ذات مخاطر متوسطة ولتن يمتن التحتم فيها، الشواغل 
  القطري السابقة.

 الفئة االجتماعية والبيئية -باء
إجراءات التقييم االجتماع:  استعراضاستناد ا إلى تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة الواردة ف: مذترة  -46

. وهذا يعن: أن باءجتماعية البيئية واالمخاطر الفئة  ينتم: إلى على أنه المشروع فُصن  والبيئ: والمناخ:، 
( بصورة أقل احتماالعلى الستان أو ) السلبية المشروع قد يتون له بعض اآلثار البيئية و/أو االجتماعية

( 2؛ )ألف( أقل سلبية من تلك الخاصة بالفئة 1: )هذه اآلثارعلى المناطق ذات األهمية البيئية، ولتن 
( يمتن معالجتها 3الطبيعة؛ ) ف: ال يمتن عتس مساره عدد قليل، مع وجود منتشرة ف: مواقع محددة

 أو تدابير التخفيف./بسهولة عن طريق اإلجراءات الوقائية المناسبة و

ذا ما ُوجدتستثمارات البنية التحتية الفردية. من أجل إطالق االفحص االجتماع: والبيئ:  البد من إجراء -47  وا 
مشاريع الطرق  ولن تتجاوزتخفيف المخاطر االجتماعية و/أو البيئية. لخطط  ستوضعمخاطر تبيرة، 

محاذاة الطرق الحالية. وبالتال: لن تتون هناك حاجة إلعادة ب وُستشيدأقصى  تيلومترات تطول 10الفرعية 
 توطين األسر.
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 اخيةنتصنيف المخاطر الم -جيم
آثار تغير المناخ على المدى أمام تبير  تعان: من ضعفمناطق  لمشروعلستشمل المناطق المستهدفة  -48

البنية التحتية ف: المناطق الت: يوجد فيها خطر حدوث خسائر بسبب  تشييدسيشمل المشروع و الطويل. 
 مراعاةبما ف: ذلك  -إجراءات التصميم الهندس: المناسبة  تُتبعاألضرار الناجمة عن الفيضانات، إذا لم 

دراسة  تمتقد و . بالتوارث الضخمة، ال تتأثر مناطق المشروع . ومع ذلكالمستقبليةتغير المناخ  توجهات
وفهم مخاطر المناخ ف: مناطق المشروع جيد ا، ويمتن إدارتها من خالل تدابير مناسبة إلدارة المخاطر. 

  .ضمن فئة مخاطر المناخ "المعتدلة" المشروععتبر لهذا السبب، يُ و 

 نوتحمل الديالقدرة على -دال
نسبة الدين  تظلوقد ، 2018لمادة الرابعة مع تمبوديا ف: عام اأجرى فريق من صندوق النقد الدول: مشاورة  -49

الدين إلى الناتج ال تزال نسبة و . العام اهذخالل ف: المائة  30إلى الناتج المحل: اإلجمال: للبالد عند 
 تمبوديا منخفضة المخاطر.ب ف: القطاع العام المحل: اإلجمال:

  التنفيذ -ارابع

 اإلطار التنظيمي -ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

المنفذة للمشروع وستنشئ وحدة إدارة المشروع المسؤولة عن التخطيط  الوتالةستتون وزارة التنمية الريفية ه:  -51
ستتون هذه الوزارة، من خالل وحدة إدارة المشروع، مسؤولة عن تنفيذ و والتنسيق الشامل.  واإلبالغ
 .2ستتون وزارة االقتصاد والمالية، من خالل وحدة تنفيذ المشروع، مسؤولة عن تنفيذ المتون و . 1 المتون

تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة   مشروع و المشروع  هذا سيتم التنسيق بين -51
الشريتة ف: التنمية  المشاريعو  ،وبرنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد

على المستوى الوطن: ومن خالل منصات  تئ  الت: ُأنش  توجيهية للبرنامج القطري اللجنة المن خالل 
بتنسيق  بالمحافظاتستقوم إدارات التنمية الريفية و أصحاب المصلحة المتعددين ف: تل قطب اقتصادي. 

 رين.سّ ي  فريق من المُ  ف: ذلك ايساعدهالمستوى دون الوطن:، على المشروع 

، مع تحديد استثمارات البنية التحتية من خالل هذه بشتل مباشرستنفذ وزارة التنمية الريفية المتون األول  -52
وتقدير  وتصميمها ،نية لفحص المشاريع الفرعية، ودراسة الجدوىتقال الخدمات ومزود عينوسيُ العملية. 
الضمانات البيئية واالجتماعية والتتيف مع تغير المناخ، واإلشراف على أعمال  والتأتد من وجود، تتلفتها

 .إدارات التنمية الريفيةالبناء بالشراتة مع مهندس: 

 تولى صندوق تنمية المهاراتيوسمن خالل وحدة تنفيذ المشروع.  2المتون ستنفذ وزارة االقتصاد والمالية  -53
للشرتات  Techoمرتز  سيتونو )مهارات الشباب الريف:(.  2.1داخل هذه الوزارة تنفيذ المتون الفرع: 

ئأُ ، الذي الناشئة  2.2للمتون الفرع:  التقن:الملتية، مسؤوال  عن التوجيه  Phnom Penhداخل جامعة  نش 
لدراسات ل ددت الحتومة مرتز البحوث المستقلحو (. التتنولوجيا والمشروعات لسالسل القيمة الزراعية)
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ستراتيجية والبحوث المتعلقة بالسياسات وصياغة الدراسات اال) 2.3للمتون الفرع:  منفذتشريك  يةاتالسياس
  (.البرامج

 والحوكمة والتوريداإلدارة المالية، 

البنك  الذي يجريه نظام اإلدارة المالية العامة ف: تمبوديااستعراض من ُيستمد تقييم المخاطر االئتمانية  -54
طار قياس اإلنفاق العام والمساءلة المالية، ُنشر ف: مشرو  وقد، الدول: ع اإلدارة المالية العامة والمساءلة، وا 
( إنشاء 1سيقوم المشروع بما يل:: )و ". مرتفعةللبالد على أنها " المتأصلة يصنف المخاطر االئتمانية وهو

والضمانات االجتماعية للحسابات، داخلية دورية ومراجعات خارجية مستقلة  مراجعاتإطار رقاب: يتضمن 
والمساءلة المتبادلة،  ةالرشيد للحوتمة( اعتماد إطار 2سياسات الصندوق؛ ) استنادا إلىالت: سيتم اعتمادها 

 شيا مع أفضل الممارسات الدولية.اتعزيز المساءلة والشفافية تمبغرض 

وص عليها ف: دليل اإلدارة المالية القواعد واإلجراءات المنص المشروعف:  التوريدنظام المالية و ستتبع اإلدارة  -55
اإلجراءات ف: جميع  هضرورة مراعاة هذإجراءات التشغيل الموحدة للحتومة، مع بشأن  التوريدودليل 

 الحاالت معايير الصندوق ذات الصلة.

ثالثة حسابات  سُتخصص)د( من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية ف: الصندوق، 4.03وفقا  للمادة  -56
ستفتحه وتديره وزارة التنمية للقرض  حساب معين( 1الصندوق: )تلق: تمويالت بالدوالر األمريت: ل معينة

ستفتحهما وحدة تنفيذ المشروع التابعة لوزارة االقتصاد والمالية  حسابين معينين( 2؛ )1الريفية لتنفيذ المتون 
 .(واحد مخصص للقرض واآلخر للمنحة) 2لتنفيذ المتون 

تل وتالة منفذة  وينبغ: أن تحتفظشبتة اإلنترنت.  لتستخدم علىة مناسبة يحزمة برامج محاسب وسيتم توريد -57
ستقوم و وسنوية إلى وحدة إدارة المشروع.  ونصف سنويةتقدم تقارير شهرية وفصلية أن مالية و ال هابسجالت

عداد طلبات السحب لتقديمها إلى و  زارة االقتصاد والمالية وحدة إدارة المشروع بتوحيد التقارير المالية وا 
 .لالستعراض

 .للتوريد الصندوقوتحديثها باستخدام القوالب المناسبة ف: دليل  التوريدسيتم إعداد خطط  -58

لذلك، و قدرة محدودة.  ف: وزارة التنمية الريفية والوتاالت المنفذةللحسابات إدارات المراجعة الداخلية لدى  -59
صدار للحسابات  ةالداخلي مراجعةلل خاصة ستقوم شرتة بمراجعة الضوابط الداخلية، واقتراح التحسينات وا 
 مهاأن تقيّ إلى إدارات المراجعة الداخلية، بمجرد للحسابات مسؤوليات المراجعة الداخلية  وسُتسندالتوصيات. 

 لديها قدرة تافية. هابعثات اإلشراف ف: الصندوق على أن

تعينها وزارة االقتصاد  ةالخارجي المراجعةعمليات  الخارجية للحساباتشرتة خاصة للمراجعة ستجري  -61
 االختصاصات. على االعتراضعدم  خطابالصندوق  سيصدروالمالية، بينما 

دارة المعرفة واالتصاالت -باء  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعّلم، وا 

طة خ إعداد تنسيق سيتمو امج: الموصوف أعاله. التخطيط المتتامل ضمن النهج البر المشروع  سيعتمد -61
تسريع إنشاء األسواق   مشروع ل خطة العمل والميزانية السنويةمع إعداد  الخاصة بهالعمل والميزانية السنوية 

وبرنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على  ،الشمولية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة
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 للسنةمج االتجاه العام وتؤتد األهداف ذات األولوية ستحدد اللجنة التوجيهية للبرناو . الصمود واإلرشاد
 .ةالمقبل

على واألهداف السنوية واألولويات السنوية خطة العمل والميزانية السنوية ستعد تل وتالة منفذة لـلمشروع  -62
 يةوالميزان ستقوم وحدة إدارة المشروع بعد ذلك بتوحيد خطة العملو اللجنة التوجيهية.  يهوافقت عل النحو الذي
 االعتراض الصادر عنإلى مدير المشروع للموافقة عليها، مع مراعاة خطاب عدم  وتقدمهاالسنوية 
 الصندوق.

المرتبطة  والمخرجاتواضحة ومحددة من حيث األهداف والنتائج  غاياتلمشروع ل المنطق: طاراإل يضع -63
ستشمل أدوات الرصد والتقييم و  بنظام إدارة النتائج واألثر ف: الصندوق ونظام إدارة النتائج التشغيلية.

حساب األميال لنتائج البنية التحتية )بما ف: ذلك  ةالملموس، والقياسات لألثر على األسر مسحا  الرئيسية 
على شبتة اإلنترنت، بما ف: ذلك قدرة نظام المستخدم (، ونظام معلومات اإلدارة الت: قطعتها المرتبات
 السنوية للنتائج الت: تقيس النتائج المؤقتة. والمسوحالمعلومات الجغرافية، 

ا لالستثمارات المتتاملة الت: تغط: خدمات اإلرشاد  المشاريعمع  واتساقه المشروع سيتيح -64 األخرى نموذج 
دارة المعرفة الحتومة ف: تحسين سياستها و والتسويق والبنية التحتية وتنمية مهارات الشباب.  سيساعد التعلم وا 

 نم دةلمستفاا دروسلا نغوميکمرتز  ف: الصندوق أيضا ع. وسيدرجناصر الناجحة للمشرو وتوسيع نطاق الع
 .وخارجه اإلقليم شبه رعب روعلمشا

 البتكار وتوسيع النطاقا

 :المشروع ما يل:لتصميم  االبتتاريةتشمل الجوانب  -65

، من خالل التحتيةالبنية لتخطيط المتتامل لإلنتاج والتسويق وتطوير تجاه انهج قائم على الطلب  (1)
 منصات أصحاب المصلحة المتعددين؛ 

لمراحل التمهيدية/ بشأن ااالستخدام الموسع للتتنولوجيات الرقمية، بما ف: ذلك اتباع نهج متوازن  (2)
استخدام ألغراض  القدرات وتعزيز ،واختبارها ونشرها االحتياجاتتحديد و  المرحل النهائية من اإلنتاج،

 : االقتصاد الريف:.التتنولوجيات الرقمية ف

 وُيدمجالصندوق والوتاالت الشريتة.  برامجامج: باعتماده عبر انية لتوسيع نطاق النهج البر هناك إمت -66
. لتوسيع النطاقطريق ا جاهز ا  يتيح، مما صندوق تنمية المهارات التابع للحتومةالتدريب على المهارات ف: 

ثبات فعاليتها، من خالل ب لوسيع نطاقهاستتون التطبيقات الرقمية قابلة و   Techoمرتزمجرد إطالقها وا 
  .من القطاع الخاصوشرتائه للشرتات الناشئة 

 خطط التنفيذ -جيم
 جاهزية التنفيذ وخطط االستهالل

داخل تل من وزارة التنمية الريفية ووزارة االقتصاد والمالية، حتى قبل  سلفافريق المشروع المرتزي  ُعين -67
الصندوق وشارتوا ف:  الت: نظمهاتدريبية الدورات الحضر الموظفون الرئيسيون و . على المشروع الموافقة

لمشروع على األساس المنطق: لـ قاتفتم االو  ،نو ن الرئيسيو الشرتاء المنفذ دوُحد  التصميم والمفاوضات. 
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صحاب تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح أ  مشروع ن هذا المشروع وتذلك يّ وعُ وأنشطته ونتائجه. 
األشخاص الحيازات الصغيرة وبرنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتتارات، والقدرة على الصمود واإلرشاد 

، حيث ةلتنفيذ مرتفعجاهزية ا وُتعد مستويات. أقطاب اقتصادية 10أول  دتد  وحُ امج:، ر للنهج الب المرجعيين
 .2020بحلول أوائل عام  أرض الواقعمن المتوقع أن تبدأ األنشطة على 

 خطط اإلشراف واستعراض منتصف المدة واإلنجاز

ضافية اإل تنفيذالباإلضافة إلى بعثات دعم  مشروعلبشأن اإشراف سنوية واحدة  بإرسال بعثةسيقوم الصندوق  -68
تمبوديا تقرير إنجاز المشروع ف: غضون مملتة ستقدم حتومة و تحديات. ال نوع من حلول عملية ألي إليجاد

  .تحقيق األثر المنشودإثبات ستة أشهر من اتتماله، مع 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم على  مملتة تمبودياستشتل اتفاقية التمويل بين  -69

 نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض وُتلحق بهذا التقرير .المقترضأساسها تقديم التمويل المقترح إلى 
 .بشأنها

للتنمية من الصندوق الدول: تلق: تمويل سلطة  مخولة بموجب القوانين السارية فيهامملتة تمبوديا و  -71
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -71 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -سادسا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -72

ثالثة تعادل قيمته  تيسيرية للغايةبشروط قرضا  مملتة تمبوديا  : أن يقدم الصندوق إلىقـرر
على أن ( دوالر أمريت: 53 186 000) دوالر أمريت:ألف  ومائة وستة وثمانينمليونا   وخمسين

يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه 
 .الوثيقة

دوالر ألف  ومائت: مليونمنحة تعادل قيمتها أن يقدم الصندوق إلى مملتة تمبوديا  :أيضا قـرر
أخرى تتون مطابقة على  وأحتامخضع ألية شروط ت أنعلى  (دوالر أمريت: 1 200 000)أمريت: 

 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام نحو أساس: للشروط 

 

 جيلبير أنغبو

 الزراعيةرئيس الصندوق الدول: للتنمية 
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit smallholder farmers with potential to
strengthen market-led production, unemployed/underemployed youth from poor rural
households who are willing to seek formal employment and enhance their skills
accordingly; and private enterprises and co-operatives which play an important role in
improving efficiency and value addition of key value chains in the Economic Poles. The
Project is a national program, operating nation-wide and in around fifty (50) areas,
referred to as Economic Poles (EP) of small holder production of commodities targeted by
ASPIRE and AIMS (the “Project Area”).

2. Goal. The goal of the Project is to reduce poverty and enhance food security in
Cambodia.

3. Objectives. The objective of the Project is to sustainably increase productivity of rural
youth, enterprises and the rural economy, contributing to the Goal of Reduced Poverty and
Enhanced Food Security. There are expected to be about 200,000 rural households
benefiting from services supported by the project. About 50,000 households will be direct
beneficiaries. This impact will result from two Outcomes: (1) Poor rural people’s benefits
from market participation increased; and (2) Poor rural people’s productive capacities
increased.

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

4.1. Component 1. Value Chain Infrastructure. The objective of this component is to
benefit poor rural people through increase in market participation by funding
development for rural infrastructure improvement. Physical outputs will include rural
roads; rural markets and other value chain infrastructure facilities. Infrastructure
subprojects will be selected on the basis of their ability to stimulate private investment
and growth in value chains supported by AIMS/ASPIRE/TSSD, particularly the safe
vegetable value chain. The Royal Government of Cambodia will seek other potential
partners to cofinance the infrastructure.

4.2. Component 2. Skills, Technology and Enterprise. The objective of this component is
to increase poor rural people’s productive capacities by using digital technology through
the following sub-components:

4.2.1. Sub-component 2.1. Skills for Rural Youth and Enterprises. The Project will work
through the SDF and Enterprise Promotion Fund (EPF) in assisting approximately
6,800 rural youth to increase their productivity and earning potential through
improved technical and workplace skills. The Project will engage a service provider
to develop a soft skills training curriculum, map training demand (employers and
potential trainees) and training providers and conduct an outreach campaign to
link trainees to training opportunities. The service provider will also implement a
business incubator to assist aspiring young entrepreneurs to establish rural
enterprises. Outreach activities will prioritise the SAAMBAT Economic Poles but
eligible rural youth will not be limited to those who are resident in the Economic
Poles.

4.2.2. Sub-component 2.2. Digital Technology and Enterprise for Agricultural Value
Chains. The Project will support (i) the development of an open digital platform
and supporting infrastructure called Khmer Agriculture Suite (KAS); (ii) a
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Challenge Fund to finance development and roll-out of copy-right protected
innovative commercial mobile/ digital applications for the rural economy which will
be linked to KAS; and (iii) an outreach campaign of digital literacy and digital
adoption, uptake of existing mobile applications and testing and roll-out support
for the KAS-linked applications.

4.2.3. Sub-component 2.3. Strategic Studies, Policy Research and Programme
Development. The Project will (i) support activities to strengthen the
programmatic approach linking the IFAD country programme and the partner
projects in a common goal setting, planning and M&E framework aligned with RGC
policy and IFAD corporate priorities; (ii) conduct the strategic studies /feasibility
and/or pre-design studies of investments with potential to benefit small holders,
including a major feasibility study for regional wholesale markets for the safe
vegetable value chain; and (iii) conduct policy research to promote development
of the small holder agriculture sector, extension of the digital technology eco
system to the rural economy. Research will also focus on mainstreaming the IFAD
11 themes of climate change, gender, youth and nutrition in the national policy
framework; and will inform the future development of the IFAD country
programme.

II. Implementation Arrangements

A. Organisation and Management

1. Country Programme Steering Committee (CPSC)

1.1. Establishment and Composition. The CPSC shall be chaired by a Senior Official of
MEF and will be composed of members representative of Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries (MAFF), Ministry of Commerce (MOC), Ministry of Rural Development
(MRD), National Committee for Sub National Democratic Development- Secretariat
(NCDD-S) as Executing Agencies of the COSOP, IFAD, Development Partners that have
co-operation agreements or MOU with IFAD, other ministries and agencies that have
implementing responsibilities for COSOP programs and projects, or are important
partners for IFAD and representatives of the private sector.

1.2. Responsibilities. The CPSC will set strategic directions for the Project Based
Approach and IFAD-financed projects but will neither address the technical
implementation of the projects under the programme nor review and approve the AWPB.
The Committee will be supported by Technical Assistance under Sub-Component 2.3 for
Policy Development and the support for the programmatic approach.

2. Lead Project Agency (“LPEA”) or Executing Agency (EA)

2.1. The EA shall be MRD, who shall have the overall responsibility for the Project
implementation. The responsibility will be carried out through a project management
unit.

3. Project Management Unit (“PMU”)

3.1. Establishment and Composition. A PMU shall be established within the MRD, with
structure, composition, functions and responsibilities in accordance with the provision of
the Standard Operating Procedure adopted by RGC for the administration of the
externally funded projects . and acceptable to the Fund.

4. Project Implementing Unit (PIU)

4.1 Establishment and Composition. A PIU shall be established within the MEF, with
structure, composition, functions and responsibilities in accordance with the provision of
the Standard Operating Procedure adopted by RGC for the administration of the
externally funded projects and acceptable to the Fund.
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B. Responsibilities.

5. The PMU will be responsible for the consolidation of the planning, reporting and
overall coordination of Project implementation. MRD, through the PMU, will be
responsible for implementing Component 1, including all related procurement. MEF,
through the PIU, will be responsible for implementing Component 2, including all related
procurement.

C. Project Implementation Manual (“PIM”)

6. Preparation. The Borrower/Recipient shall prepare, in accordance with terms of
reference acceptable to the Fund, a PIM, which shall include, among other arrangements:
(i) institutional coordination and day-to-day execution of the Project; (ii) Project
budgeting, disbursement, financial management, procurement monitoring, evaluation,
reporting and related procedures; (iii) detailed description of implementation
arrangements for each Project component; and (iv) such other administrative, financial,
technical and organizational arrangements and procedures as shall be required for the
Project.

7. The PMU shall forward the draft PIM to the Fund for comments and no objection.
The PMU shall adopt the PIM, substantially in the form to which the Fund provided its
no-objection, and the PMU shall promptly provide copies thereof to the Fund. The
Recipient shall carry out the Project in accordance with the PIM and shall not amend,
abrogate, waive or permit to be amended, abrogated, or waived, the aforementioned
manual, or any provision thereof, without the prior written consent of the Fund.

D. Monitoring and Evaluation

8. The Project will conduct household impact survey, physical measurements of
infrastructure outcomes including traffic counts, and a web-based management
information system (MIS) including geographical information system (GIS) capability.

E. Supervision

9. The Fund will conduct one annual supervision mission with the first mission
provisionally scheduled for the third quarter of 2020. In addition, IFAD may conduct
Implementation Support Missions (ISM) in order to advise on Project strategy and
implementation approach and to assist the Project to identify practical solutions to any
challenges and bottlenecks.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category

Loan amount
allocated

(expressed
in USD)

Grant amount
allocated

(expressed
in USD)

Total Loan and
Grant amount

Percentage
(net of

Government
and other

contribution

I. Works 29 350 000 29 350 000 100

II. Consultancies 9 561 000 1 200 000 10 761 000 100%

III. Training 7 863 000 7 863 000 100%

IV. Grants and subsidies 975 000 975 000 100%

Unallocated 5 437 000 5 437 000

Total 53 186 000 1 200 000 54 386 000

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

"Consultancies" under Category II shall mean eligible expenditures incurred related to all
consultancy services and studies for the Project.

The grant funds will be utilized for consultancies under component 2.3.
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Schedule 3

Special Covenants

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

1. Within 6 months of entry into force of the Financing Agreement, the Project will
identify a customize accounting software as it is the practice in IFAD on-going supported
projects, to satisfy International Accounting Standards and IFAD’s requirements.

2. Within six (6) months of entry into force of the Financing Agreement , the MEF PIU
will enter into Memorandum of Understandings (MoU) with TSC and CPS that will
structure the collaboration, define roles, responsibilities and duties with regards to
implementation, financial management, accounting and reporting.

3. Planning, Monitoring and Evaluation. The Borrower/Recipient shall ensure that a
Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system shall be established within twelve
(12) months from the date of entry into force of this Agreement.

4. Indigenous People (IPs) Concerns. The Borrower/Recipient shall ensure that the
concerns of IPs are given due consideration in implementing the Project and, to this end,
shall ensure that:

(a) the Project is carried out in accordance with the applicable provisions of the
relevant IP national legislation;

(b) indigenous people are adequately and fairly represented in all local planning for
Project activities;

(c) IP rights are duly respected;

(d) IP communities, participate in policy dialogue and local governance;

(e) The terms of Declarations, Covenants and/or Conventions ratified by the
Borrower/Recipient on the subject are respected;

(f) The Project will not involve encroachment on traditional territories used or
occupied by indigenous communities.

5. Land tenure security. The Borrower/Recipient shall ensure that the land acquisition
process has already been completed and that compensation processes were consistent
with the Standard Operating Procedure for land acquisition and resettlement which
includes the free prior and informed consent principles.

6. Compliance with the Social Environmental and Climate Assessment Procedures
(SECAP). The Borrower/Recipient shall ensure that the Project will be implemented in
compliance with IFAD’s SECAP.

Environment and Social Safeguards. The Borrower/Recipient shall ensure that: (a) all
Project activities are implemented in strict conformity with the Borrower/Recipient’s
relevant laws/regulations; (b) all Project activities give special consideration to the
participation and practices of ethnic minority population in compliance with IFAD’s Policy
on Indigenous Peoples (2009), as appropriate; (c) proposals for civil works include
confirmation that no involuntary land acquisition or resettlement is required under the
Project. In the event of unforeseen land acquisition or involuntary resettlement under the
Project, the Borrower/Recipient shall immediately inform the Fund and prepare the
necessary planning documents; (d) women and men shall be paid equal remuneration for
work of equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the
Project; (f) the measures included in the Gender Action Plan prepared for the Project are
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undertaken, and the resources needed for their implementation are made available, in a
timely manner; and (g) all necessary and appropriate measures to implement the Gender
Action Plan to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project
are duly taken.

7. Anticorruption Measures. The Borrower/Recipient shall comply with IFAD’s Policy on
Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations.
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Logical framework

Results Hierarchy
Indicators Means of Verification

Assumptions
Name Baseline Mid-Term End

Target Source Frequency Responsibility

Outreach 1 Persons receiving services promoted or supported by the
project

Survey Monthly M&E officer

Total number of
persons receiving
services - Number of
people

75000 227000

1.a Corresponding number of households reached Survey Monthly M&E officer

Non-women-headed
households - Number
1.b Estimated corresponding total number of households
members

Survey Monthly M&E officer

Household members -
Number of people

500000 1000000

Project Goal
Reduce poverty and
enhance food security

Declining rural poverty rates with improvement in status of
women-headed hhs

country level
poverty
assessment

periodically
after every 5
years

RGC and third-party
assessments

Stimulating rural growth will
reduce poverty
Increase in agriculture
growth will reduce poverty.

rural poverty rate (% )- 20 15 10

Increasing agriculture growth rate Government
Economic
Analysis

Periodically Government
Analysisgrowth rate (%) - 1.5 2

Abbreviated Women's Empowerment in Agriculture Index Feed the
future survey

Periodically USAID

AWEIA - Number 0.74 0.8

Development Objective
Sustainably increase
productivity of youth,
enterprises and the rural
economy

Number of direct beneficiaries experiencing at least 25%
increased earnings-per-day from on-farm or off-farm work

Outcome
survey

Baseline; Mid-
term; End line
surveys

Third Party
Assessment

Political and economic
stability in the country and
the region.Households - Number 15000 30000

Number of beneficiaries reporting reduced variability of
earnings with climate conditions

Outcome
survey

Baseline; Mid-
term; End line
surveys

Third party
assessment

Females - Number

Households - Number 20000 50000

Outcome
1. Increase poor rural
people’s benefits from
market participation

2.2.6 Households reporting improved physical access to
markets, processing and storage facilities

Survey; M&E
records

After mid-term
annually

PSU and MRD and
PDRD

Increased market
participation will lead to
increased productivity
CI 1.2.3 Activities to be
delivered in cooperation with
other partners

Households reporting
improved physical
access to markets -
Percentage (%)

80
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Households reporting
improved physical
access to markets -
Number

160000

The growth in the traffic and businesses visible along the
roads, in the markets and ferry landings constructed by the
project.

Traffic and
business
volume
surveys

Baseline. Mid-
term; End line

MRD and technical
consultant

increase in roadside
businesses (%) -

25

increase in traffic (%) - 50
1.2.3 Households reporting reduced water shortage vis-à-vis
production needs

M&E records Annual PMU and MME

Households - Number 1000 5000

Women-headed
households - Number

150 750

Output
1.1 Access Roads: Year-
round access roads built in
the areas of intervention

2.1.5 Roads constructed, rehabilitated or upgraded M&E records Annual PMU 1. Demand-responsive
output planning. 2.
Appropriate technical
standards. 3. Effective
operation and maintenance.

Length of roads -
Length (km)

160 450

Km of road constructed, rehabilitated or upgraded M&E records Annual PMU

Bitumen / concrete
surface - (km)

100 300

Gravel surface - (km) 60 150

Output1.2 Other value
chain infrastructure
facilities constructed

2.1.6 Market, processing or storage facilities constructed or
rehabilitated

M&E records Annual PMU 1. Demand-responsive
output planning. 2.
Appropriate technical
standards. 3. Effective
operation and maintenance.

Market facilities
constructed/rehabilitate
d - Number

25 75

Output
1.3 Farmer benefit from
improved on-farm and
near-farm water
management, solar
pumping and productive
RET

3.1.3 Persons accessing technologies that sequester carbon
or reduce greenhouse gas emissions

MIS Annually RET suppliers Financing for RET activities
identified following
favourable evaluation of S-
RET

Total persons
accessing technologies
- Number of people

5000 20000

Outcome
2. Increase poor rural
people’s productive
capacities

Number of rural youth productivity employed Pre-training
and post
training
tracking of
applicants

Baseline; Mid-
term; End line

PSU and SDF The training adds value to
the skills of the youth and
enhances their demand in
the job market.

employment - Number 1500 4500

2.2.2 Supported rural enterprises reporting an increase in
profit

Outcome
Survey

Annually PMU

Number of enterprises -
Number

60 85
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Output
2.1.1 Number of rural
youth trained in Technical
Skills and supported to
develop businesses

2.1.2 Persons trained in income-generating activities or
business management

MIS Annually PMU & SDF Economic opportunities exist
for people with improved
skillsPersons trained in IGAs

or BM (total) - Number
2280 6840

2.1.1 Rural enterprises accessing business development
services (at least 30% with women in leadership positions)

MIS Annual PMU & SDF

Rural enterprises -
Number

150 500

Size of enterprises -
Number of people

300 1500

Output
2.2.1 Digital Literacy and
Adoption of Digital
Technology

Number of persons trained in digital literacy MIS Annually PMU & SDF Use of digital technology can
increase rural productivity.People trained -

Number of people
1500 5000

Number of persons participating in technology adoption
subprojects

MIS Annually PMU & SDF

people trained -
Number of people

1500 5000

Output
2.2.2 Digital Innovations
for the Rural Economy

Number of KAS apps developed for use by agriculture and
rural sector and people benefiting from them

M&E and
digital platform
records

Annually Service Provider
SP3 and Techo
Start-up Centre

Use of digital technology can
increase rural productivity.

Applications tested and
rolled out with grant
funding - Number

2 5

Users - Number 5000 12500

Applications supported
by Challenge Fund
reaching testing stage -
Number

3 10

Users - Number 12500

Output
2.3.1 Policy Guidance
Notes

Policy 1 Policy-relevant knowledge products completed PMU records Annually TA and PMU Improved policy and
decision-making leads to
increased productivityNumber - Number 2 5

Note: Some additional indicators and disaggregated targets are in the ORMS system. This version has been edited and shortened for clarity and to meet the requirement of
2 pages. All people-centric logframe targets will be measured for youth and gender.
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