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  .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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مشروع  من أجل إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةمنحة مقترح تقديمها 

  اإلنتاجيةتعزيزاإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية و

   المشروع–أوالً 

   المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها-ألف 

نبي المباشر، مما أدى إلى طلب شهدت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية زيادة مهمة في االستثمار األج - 1
سلباً  المحليين السكانوقد تأثرت سبل عيش . وأراضي الغاباتلم يسبق له مثيل على األراضي الزراعية 

 .ي من دون إجراء تحليل مناسب لقدرتهااألراضعن منح تنازالت على  مما شجع المضاربات العقارية،ب
قدرة الحكومة من هذا الوضع أضعف كما . ي ضعيفوتنفيذتشريعي إطار في واألثر االقتصادي لذلك، 
 . الغنية والمتنوعة التي يتمتع بها البلدالغاباتعلى المحافظة على موارد 

دة طبوغرافياً و وهي منطقة محدالزراعة حاليالقابلة ل إنتاجية األراضي زيادةالحكومة الحاجة إلى تعي  - 2
وفقا اإلنتاجية الزراعية منخفضة وتعد . ألسواق محدود إلى اوبوصول بموارد مائية غير متطورة وتتسم

، وال يمكن المحافظة على اإلنجاز األخير الذي تم تحقيقه في مجال رابطة أمم جنوب شرق آسيامعايير ل
 ويعد . اإلنتاجية الزراعيةتعزيزرز إال إذا استمرت الحكومة في األإنتاج االكتفاء الذاتي الوطني في 

، السيما في المناطق التي تكون فيها شبكة الطرقات ا شائعن الغذائي أمرامن انعدام األموجود جيوب 
 .غير متطورة

الحكومة، إال أنها نحة وناجحة للتنمية الريفية بتمويل من الجهات المابالرغم من وجود أمثلة عن مبادرات  - 3
وبالتالي، . لمشروعية اعند نهاالمعقودة عليها اآلمال بلوغ تقصر عن  مجزأة وذات منافع غالباً ما كانت
 من أجل -  قائمةيةأطر تنفيذالمثبتة ضمن خالت تد يستند إلى ال-تكميلي ة إلى توفير دعم تبرز الحاج

 . للقطاع وتمكين الموظفين من إدارة العملية اإلنمائيةةالكليالتنمية ترويج أهداف الحكومة في مجال 

 لقطاع الزراعة المستنيرة لتمكين اإلدارة ،ت في مجال بناء القدرا،سوف يقدم المشروع الدعم المطلوب - 4
 للحكومة فيما يتعلق باإلنتاجية الزراعية اإلجماليةوالموارد الطبيعية في الحين الذي يتم فيه دعم األهداف 

  . وحماية الموارد الطبيعية للبلد الطابع التجاري على الزراعةوإضفاء

   التمويل المقترح-باء 

  الشروط واألوضاع

مليون وحدة  10.1 منحةً قيمتها جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةإلى   الصندوق أن يقدممن المقترح - 5
مشروع اإلدارة ويل للمساعدة في تم)  أمريكي تقريباًمليون دوالر 15.0بما يعادل (حقوق سحب خاصة 

  .المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز اإلنتاجية
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  الصندوقفي داء نظام تخصيص الموارد على أساس األب الصلة

نظام تخصيص الموارد على " في إطارجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ل التي حددتمخصصات تبلغ ال - 6
 يتطلب وسوف .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  15.0 "أساس األداء
  .المبلغ بكاملهالمقترح المشروع 

 سط األجلالصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متو

خطة الحكومة السادسة بشأن التنمية  فيللتركيز  مشروعاً 111ووطنيا  برنامجاً 11يتماشى المشروع مع  - 7
  ).2010-2006(االجتماعية واالقتصادية الوطنية 

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

الشمالية يشترك فيه للمحافظات ل تطوير برنامج قطاعي  بتسهيحالياً والغاباتتقوم وزارة الزراعة  - 8
، بدعمٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية األوروبية  المعني بالمرتفعات الشماليةالفريق العامل

البرنامج  ويشمل .والوكالة األلمانية للتعاون التقني والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والبنك الدولي
 المكون الفرعي يرسيلسمات المتشابكة مع المشروع المقترح؛ على سبيل المثال، سوف عدداً من ا

 .لوضع سياسة المشروع كالً من المبادرتين على المستوى الوطني

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 ، على شكل منح،لبلدلالبنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي والصندوق المساعدة المالية يوفر كٌل من  - 9
  . وإطار القدرة على تحمل الديونبالديون البلدان الفقيرة المثقلةن وبموجب مبادرة ديوذلك 

  تدفق األموال

، سوف تنشئ وزارة المالية حسابين للسلف، األول لمنحة مصرف التنمية اآلسيوي بغية تسهيل الصرف - 10
يلية لمكاتب إدارة المشروع ومكاتب وسوف تغطي الوزارة التكاليف التشغ. والثاني لمنحة الصندوق

 حساباتيها وذلك من خالل المشاريع في المقاطعات، استناداً إلى خطط العمل والميزانيات الموافق عل
  .تقديم السلف للمشاريع

  ترتيبات اإلشراف

  .سيتحمل مصرف التنمية اآلسيوي مسؤولية اإلشراف على المشروع - 11

  التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل 

  .مصرف التنمية اآلسيويللتوريد التي وضعها سيتبع المشروع المبادئ التوجيهية  - 12

 التسيير

وستُضمن الشفافية في تمويل المشاريع . سيكون القسم األكبر من الدعم المالي على شكل مشاريع فرعية - 13
نتقاء، مما سيتطلّب دراسات جدوى اال و تحديد األولوياتةالفرعية من خالل فحص أولي تتبعه عملي

 وتماشياً مع التزامه بالتسيير .والوطنيالمحلي ن ييوافق عليها عدد من الوكاالت الرئيسية على المستوي



  EB 2008/95/R.25/Rev.1 

3 

أية أو التدليس  الفساد أو عن عماالجيد والمساءلة والشفافية، يحتفظ الصندوق بحق التقصي حول أي مز
  .  ذات صلة بالمشروع، سواء بشكل مباشر أو من خالل وكالئهممارسات قسرية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

سوق يتلقى موظفو الوكالة، على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى المقاطعات والقرى، الدعم في  - 14
موعات المستهدفة للمشاريع الفرعية هي والمج. بناء القدرات إلدارة قطاع الزراعة والموارد الطبيعية

الوصول فرص تعاني من االفتقار إلى ة الفقيرة في المناطق المنخفضة التي يعاألسر الزرا) 1(: التالية
المزارعون الفقراء ) 2(ألراضي؛ واحيازة أمن وانعدام   ومحدودية الفوائض القابلة للتسويقاألسواقإلى 

وقلة األراضي األراضي حيازة انعدام أمن  سبل عيشهم مهددة بسببفي المناطق المرتفعة الذين تكون 
الزراعية والوعي القليل بشأن حقوقهم ذات الصلة بالمنتجات الحرجية وما يصاحبها وقلة النفاذ إلى 

  .األسواق والمستويات المنخفضة من التحصيل العلمي

  نهج االستهداف

 في المائة من جميع المشاريع الفرعية 40دف  تهفلصندوق، سوسياسة االستهداف في اتماشياً مع  - 15
التي تم الوصول  المستهدفة المجموعة، سيكون عدد أسر في ذلك الحين. تحديداً إلى الحد من الفقر الريفي

  . في تحديد أولوية المشاريع الفرعيةاأحد معايير التصنيف الواجب تطبيقهإليها 

 المشاركة

المنتجين؛ ومن شأن ذلك أن ورابطات م إلى منظمات المزارعين سيتم تشجيع المزارعين الفقراء لالنضما - 16
 القطاع الخاص، ويزودهم بالقدرة على التفاوض اتستثمارال جاذبيةيجعل من المزارعين شركاء أكثر 

تمويل مشاريع لتوفر الفرصة لكما ستروج حملة إعالمية واسعة االنتشار . مع المستثمرين المحتملين
وتحقيقاً لهذه . صياغتهاشعبي من أجل ضمان مشاركة المجموعة المستهدفة في فرعية على المستوى ال

  .موظفي المقاطعات والقرىلالغاية، سيتم توفير المزيد من التدريب 

   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةأهداف المشروع

؛ د الطبيعيةأكثر استدامة وكفاءة للموارإدارة ) 1: (في التالياألهداف الرئيسية للمشروع تتلخص  - 17
  .  إنتاجية القطاعتحسين )2(

 األهداف السياساتية والمؤسسية

مؤسسية على المستويين المحلي القدرة الفي تعزيز  األهداف السياساتية والمؤسسية المتوقعة تتلخص - 18
  .دارة التنمية القائمة على الموارد الطبيعية وترويج اإلنتاجية الزراعيةإلوالوطني 
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 الصندوق واستراتيجياتهسياسات  المواءمة مع

اقترحت المناقشات التي جرت مؤخراً بين الحكومة والشركاء المانحين أنه بدالً من البدء بمشروع إنمائي  - 19
 تجربته في تستفيد منينظر في عملية وطنية ، ينبغي للصندوق أن أساس المحافظةريفي آخر يقوم على 

 استراتيجياً لتركيز الجهود على تنمية خياراًروع يمثّل  لذا، فإن المش.دعم سبل العيش والتنمية المجتمعية
   .القدرات واالستفادة من الدروس وتنفيذ السياسات العامة في قطاع الزراعة والموارد الطبيعية

   التنسيق والمواءمة-هاء 

  الوطنيةاألولوياتالمواءمة مع 

طة الوطنية للتنمية االجتماعية  إجراء لتنفيذ الخ13أربعة أهداف ووالغابات وضعت وزارة الزراعة  - 20
بأولويات ها صلتوسوف تستند أهلية المشاريع الفرعية إلى .  المنوطة بهاواالقتصادية وتحقيق األهداف

  . الزراعة والموارد الطبيعية ضمن اإلطار السياساتي للحكومة

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

.  العامل المشترك بشأن الزراعة والموارد الطبيعيةاستفاد تصميم المشروع من مدخالت تقدم بها الفريق - 21
 المبادرات التي خططت لها اه ولّدت التيترفد الخبرةومن المتوقع لتجربة التنفيذ بموجب المشروع أن 

ولكي يحقق المشروع النجاح، . الجهات المانحة المشاركة في الفريق العامل المعني بالمرتفعات الشمالية
بما في ذلك متطلبات (مية اآلسيوي والصندوق أن ينسقا سياساتهما وإجراءاتهما سيتعين على مصرف التن

  ).التقارير وحوافز الموظفينرفع 

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

تنفيذ  )2(بناء القدرات في إدارة قطاع الزراعة والموارد الطبيعية؛ ) 1: (للمشروع ثالثة مكونات هي - 22
) 3( باإلنتاجية الزراعية وإضفاء الصبغة التجارية على المنتجات الزراعية؛ ة الخاصةعي الفرالمشاريع

  .إدارة المشروع

  فئات النفقات

التدريب والدعم لمجموعات المنتجين الزراعيين ) 2(المشاريع الفرعية؛ ) 1: (هناك فئتان للنفقات - 23
  . وستمول منحة الصندوق هاتين الفئتين. ومستخدمي المياه
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  الشراكاتإرساء ومسؤوليات التنفيذ و اإلدارة، -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

؛ المعهد اإلرشاد الزراعي والحرجيوزارة المالية؛ الدائرة الوطنية لخدمات : الشركاء الرئيسيون هم - 24
 الوطني للبحوث الزراعية والحرجية؛ الهيئة الوطنية إلدارة األراضي؛ الوكالة المعنية بالموارد المائية
والبيئة؛ وزارة التخطيط واالستثمار؛ الوكاالت المحلية الرئيسية في مقاطعات سافانخت وسيكونغ وسالفان 

  . واتابو وشمباساك

 مسؤوليات التنفيذ

متابعة من أجل والغابات سيتم إنشاء مكتب إلدارة المشروع في دائرة التخطيط التابعة لوزارة الزراعة  - 25
بتنسيق عمل المحافظات تب للمشروع يتم إنشاؤه على مستوى وسيقوم مك. شؤون تشغيله اليومية

  .الوكاالت المنفذة

 دور المساعدة التقنية

بعض المظاهر المتعلقة بالتمايز بين المشروع ضمانات اجتماعية وبيئية باإلضافة إلى يدخل سوف  - 26
 كافة مستويات ايهوالموافقة علعملية انتقاء االستثمارات  في بالتنميةالجنسين وغيرها مما له صلة 

   .تقنيةتطلّب مساعدة فإن االضطالع بها سيملية بالغة التعقيد نها عونظرا أل .الحكومة

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

نفيذ تكما سيتم إعداد دليل . الصندوق عملية تنفيذ المشروعالمقدمة من منحة ال يةحكم اتفاقتسوف  - 27
  .المشروع ما إن يدخل المشروع حيز النفاذ

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .على مدى ستة أعوام مليون دوالر أمريكي 36.8يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  - 28
  ). في المائة5(والحكومة )  في المائة54(ومصرف التنمية اآلسيوي )  في المائة41(الصندوق : فهي

  ة والماليةالفوائد والمبررات االقتصادي -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

، إال أنها بوضوح بالكمياتناء القدرات ال يمكن تحديدها بالرغم من أن الفوائد الناجمة عن أنشطة ب - 29
مستنيرة على المستويين المحلي والوطني بشأن قرارات  قدرة أكبر على اتخاذ  اكتساب فيباديةستكون 

 سواء من الموارد الخاصة أو العامة أو من االستثمار الموارد الطبيعية،في قطاع الزراعة و االستثمارات
وقدرا وسوف تتضمن الفوائد المتأتية من المشاريع الفرعية زيادة اإلنتاجية الزراعية . األجنبي المباشر

كما ستساهم المشاريع الفرعية في األمن الغذائي على . أكبر من إضفاء الصبغة التجارية على الزراعة
  .لمدى األطولا
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 الجدوى االقتصادية والمالية

 القطاعي للمشروع المقترح، تم تحليل مشروعين فرعيين من أجل تحديد مالءمتهما النموذجنظراً إلى  - 30
يتجاوز  عائد اقتصادي داخليمعدل على   كل مشروع من هذين المشروعين الفرعيينرهنوقد ب. لتمويلل

 وكنتيجة. ي المائة، استناداً إلى تدفقات صافي الفوائد المحددةف 24.3 و20.2 في المائة، يتراوح بين 12
تكلفة الفرصة البديلة لمعايير االنتقاء، ستكون الفوائد االقتصادية الستثمارات المشاريع الفرعية أعلى من 

سوف تشكل المشاريع الفرعية استثمارات اقتصادية سليمة من دون آثار اجتماعية وبيئية و .لرأس المال
  .ةسلبي

  ، االبتكار وتوسيع النطاقإدارة المعرفة – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

وسيوفر المكون الفرعي للدعم .  السياساتيألغراض الدعمسيتم تطوير القسم األكبر من منتجات المعرفة  - 31
 التنمية ةسياسصياغة لمؤسسات السياساتية المشاركة في لووالغابات وزارة الزراعة المساندة لالسياساتي 

طويل لتحديد قيمة األراضي أي إنشاء إطار (األراضي التنازل عن الريفية التي تغطي مجاالت من قبيل 
؛ واألدوار )األراضيالتنازل عن من أجل تقنين وتأكيد عملية المحافظات  وتنظيم اجتماعات مع ،األجل

 تلك التي يقوم لتشملمهامها ع أي توسي(والمنتجين رابطات أصحاب الحيازات الصغيرة التي تضطلع بها 
والمدراء المستندون إلى المجتمعات المحلية  المخرجات توفيرطون في لنشبها المتعاقدون القطاعيون ا

 ). الريفية العامةى األساسية وكبار المساهمين في نفقات التشغيل والصيانة للبنللموارد الطبيعية

  المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

 مستوىلى إإدارة الموارد الطبيعية للبلد عن  المسؤولية إناطةتشمل االبتكارات المهمة تقديم الدعم إلى  - 32
فاستخدام تمويل .  السياساتي على المستوى الوطنيالمحافظة والمقاطعة مشروطة بتوفير التوجيه

  .  القطر جديد على أمرة والخاصة االستثمارات المناصرة للفقراء بين العامة فيالفرعيالمشروعات 

  نهج توسيع النطاق

وزارة الزراعة وكاالت التنمية السياساتية التابعة ل قدرة يةالسياساتللتنمية سوف يعزز المكون الفرعي   - 33
 . بدائل سياساتية تدمج االعتبارات التقنية والسياسية على حد سواءإعدادعلى والغابات 

  المخاطر الرئيسية – ياء

 وتدابير التخفيف منهاالمخاطر الرئيسية 

 التي في المحافظات النزاع المحتمل بين مصالح السلطات )1: (خطرين رئيسيين همايواجه البرنامج   - 34
األراضي والوكاالت الوطنية التي تحاول ترشيد التنازالت عن رية تصرف كبيرة في منح تتمتع بح

جعلت بحيث حدة هذا الخطر ف من إلى التخفيعمليات المشروع عمدت قد و. الوضع ووضع معايير له
صيص تخ) 2(التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية الفعلية لتخصيص الموارد شفافة ومفتوحة؛ 

وقد تم التخفيف من حدة . ها بموجب المشروعبناؤ الريفية المعاد األموال لتشغيل وصيانة البنى األساسية
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تي تتواجد فيها المشاريع الفرعية توقيع التزامات رسمية الالمحافظات الطلب من : هذه المسألة من خالل
أنها ستخصص ما تفيد ب من الحكومة ة محدداتالحصول على ضمانولدفع نفقات التشغيل والصيانة؛ 
ضمان أن تشمل تقييمات المشروع الفرعي توقعات تستند إلى المعايير ويكفي من األموال لهذا الغرض؛ 

  . الريفية لمختلف أنواع البنى األساسيةغيل والصيانةبشأن نفقات التش

  التصنيف البيئي

 ألنه من غير  نظراً"باء" كعملية من الفئة المشروع إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف طبقاً  - 35
  . يذكر على البيئة أي أثر سلبي أن يكون له المرجح

   االستدامة–كاف 

ن المشاريع السابقة، عالفرعي بتعزيز المبادرات الناجحة المنبثقة سوف تسمح العملية اإلنمائية للمشروع    - 36
 اختيار  الفرز عند وستشكل االستدامة أحد معايير.وبالتالي جعل االستثمارات الجارية أكثر استدامة

  .المشاريع الفرعية

   الوثائق القانونية والسند القانوني- ثانياً

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة مقراطية الشعبيةجمهورية الو الدي بين المنحةستشكل اتفاقية  - 37
 الضمانات الهامة المدرجة في وترفق .المتلقي إلى ة المقترحالمنحةالقانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنهاالمشروع  منحةاتفاقية 

 من التمويلسلطة تلقي ب القوانين السارية فيها مخولة بموج جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو - 38
  .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  . اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكامت ةوإني مقتنع بأن المنحة المقترح - 39

   التوصية-ثالثاً 

  : بموجب القرار التاليةالمقترحعلى المنحة أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  - 40

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية منحةً بعمالت متنوعة تعادل إلى  قدم الصندوقيأن : قرر
 مليون وحدة حقوق سحب 10.1 (حقوق سحب خاصةقيمتها عشرة ماليين ومائة ألف وحدة 

 على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأوضاعخضع ألية شروط ت، على أن )خاصة
  . الوثيقةذه في هالواردةواألوضاع 

  
  لينارت بوغه

 ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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 بشأنها المتفاوض المنحة اتفاقية في المدرجة الهامة الضمانات

  )2008كانون األول / ديسمبر3أنجزت المفاوضات في (

 تقدير االحتياجات

ة المشروع بما يلي ستقوم وزارة الزراعة والغابات في غضون ستة أشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية منح - 1
إجراء تقدير للقدرات واالحتياجات المؤسسية الالزمة الستيفاء تقدير االحتياجات وتوفير التفاصيل  )أ(

القيام بعد ذلك بوضع برنامج لبناء القدرات وتلبية االحتياجات المؤسسية الستيفاء تقدير ) ب(بشأنه؛ 
 .االحتياجات

 األسر الفقيرة

األسر الفقيرة على االنضمام إلى رابطات ) الحكومة( الديمقراطية الشعبية ستشجع حكومة جمهورية الو - 2
المنتجين الزراعيين والمياه لتعزيز قدراتها على التفاوض مع مستثمري القطاع الخاص على ترتيبات 

وسوف تكفل الحكومة قيام كل مجموعة مشاركة من مجموعات المنتجين الزراعيين . مفيدة للطرفين
 . في المائة من أعضائها لألسر الفقيرة40نتفعين بالمياه بتحديد نسبة ومجموعات الم

 امتيازات األراضي

ستضع الحكومة سياسة في المجاالت المرتبطة بامتيازات األراضي، من قبيل إنشاء إطار طويل األجل  - 3
لى عقد لتقييم األراضي، ووضع إطار سياساتي الستخدام أدوات البيانات الخاصة الضرورية، والدعوة إ

وسوف تسجل الحكومة . اجتماعات مع المحافظات في تنظيم وتأكيد عملية إعطاء امتيازات األراضي
. الشروط واألوضاع التجارية لالمتيازات الفردية في قاعدة بيانات سرية في وزارة الزراعة والغابات

وط وأوضاع وسوف تستخدم الحكومة قاعدة البيانات تلك لرصد امتثال أصحاب االمتيازات لشر
  .االمتيازات ولتيسير إدارة التزامات الحكومة بموجب تلك االمتيازات

 مجموعات المنتجين الزراعيين ومجموعات المنتفعين بالمياه

ستشرع الحكومة، في غضون ستة أشهر من تاريخ النفاذ، في تحسين أنظمتها القائمة المتعلقة بمجموعات  - 4
ن بالمياه من خالل إعادة النظر في تلك األنظمة لمراعاة طريقة المنتجين الزراعيين ومجموعات المنتفعي

وسوف . إنشاء مجموعات المنتجين الزراعيين ومجموعات المنتفعين بالمياه، وتعزيزها والحفاظ عليها
تصدر الحكومة مبادئ توجيهية أو أنظمة جديدة، بما في ذلك قرارات وزارية، عند اللزوم، بناء على ذلك 

حسين فعالية وكفاءة األنظمة المتعلقة بمجموعات المنتجين الزراعيين ومجموعات االستعراض لت
 .المنتفعين بالمياه

 الموقع الشبكي للمشروع

5 -  �ت����م وزارة ا��را�����ء -�,+ *()' �&%$#وع آ �ء وا�$./� >' ;:�ن �� أ*#7 -6 5�ر34 ا�12�ذ 

6 -�,=7� ا�$()' ا���@? �&)$< �6 ا�%=&�-�ت ا�%�=&�- بمختلف المسائل التي تخص المشروع، بما في ذلك 
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وفيما يتعلق بالتوريد، سيشمل الموقع الشبكي معلومات عن قائمة أصحاب العطاءات المشاركين، . التوريد
واسم مقدم العطاء الفائز، والتفاصيل األساسية المتعلقة بإجراءات العطاءات المعمول بها، وقيمة العقد 

 .سلع والخدمات التي يتم توريدهاالممنوح، وقائمة ال

 الشفافية

ستكفل الحكومة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروع علناً من خالل إصدار نشرات وتوفيرها في  - 6
 .المحافظات والمقاطعات وعن طريق النشر في الصحف وبث المعلومات في اإلذاعة

  عقود اإلنشاء

يع عقود اإلنشاء المبرمة في إطار أي مشروع ستكفل الحكومة ووزارة الزراعة والغابات تضمين جم - 7
إصالح الطرقات والبنى األساسية المحلية األخرى ) أ: (فرعي شروطاً تلزم مقاولي اإلنشاء بما يلي

واألراضي الزراعية وإعادتها على األقل إلى حالتها قبل المشروع عند إنجاز أعمال اإلنشاء؛ 
 الزراعية والبنية األساسية األخرى قبل البدء في نقل المواد التسجيل المالئم لحالة الطرق واألراضي )ب(

  .واستهالل أعمال اإلنشاء

 التشغيل والصيانة

ستكفل الحكومة مطالبة المحافظات التي تنفَّذ فيها مشروعات فرعية بتوقيع التزامات تنص على  - 8
األموال المقابلة لتشغيل وسوف يوفر المشروع . استعدادها لتغطية النفقات المحددة للتشغيل والصيانة

وسوف تفقد المحافظات أهلية . وصيانة البنية األساسية على أساس توافر األموال النظيرة من الحكومة
تقديم مقترحات بشأن مشروعات فرعية في المستقبل في حال عدم توقيعها تلك االلتزامات أو عدم تقديم 

  .شروعات الفرعيةاألموال الالزمة للتشغيل والصيانة بمجرد تنفيذ الم

 التمايز بين الجنسين

كما . ستكفل الحكومة تنفيذ تدابير التمايز بين الجنسين من أجل تعزيز مشاركة النساء في أنشطة المشروع - 9
ستكفل الحكومة أن لجان إعادة التوطين على مستوى المقاطعات والقرى تضم ممثلين من اتحاد النساء 

ئي القروي، وممثالت عن النساء من األسر المتضررة، بما في ذلك على مستوى المقاطعة، واالتحاد النسا
وسوف تكفل . نساء األسر التي تعاني أضراراً شديدة، واألسر التي ترأسها النساء، وأسر األقليات العرقية

 .الحكومة إجراء تدريب على بناء القدرات ألعضاء تلك اللجان من اإلناث

 الرصد

لزراعة والغابات عبر مكتب تنسيق المشروع، أثناء تنفيذ المشروع، ستطلب الحكومة من وزارة ا  )أ( - 10
وضع نظام لرصد وتقييم أداء المشروع، على أن يشمل رصدا أساسيا لألداء، ورصدا منهجيا 

وسوف تقوم . ألداء المشروع، بما في ذلك رصد وتقييم الفوائد على النحو الذي يقبله الصندوق
عند بداية تنفيذ المشروع لتحديد البيانات األساسية؛ ) 1(مسوح وزارة الزراعة والغابات بإجراء 

في موعد أقصاه ستة أشهر بعد ) 4(عند إنجاز المشروع؛ ) 3(في منتصف مدة المشروع؛ ) 2(
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وسيتم تجميع البيانات وتحليلها ألغراض رصد وتقييم األداء بالشكل . إنجاز المشروع لتقييم فوائده
 .قترح وزارة الزراعة والغابات مؤشرات أساسية مقبولة للصندوقوسوف ت. الذي يقبله الصندوق

، سيكون مكتب تنسيق المشروع قد أبرم مذكرة تفاهم مع مركز بحوث 2009بحلول منتصف عام   )ب(  
السياسات التابع للمعهد الوطني للبحوث الزراعية والحرجية، وإدارة التفتيش، ودائرة التخطيط 

 .، لتحديد طرائق إدارة نظام الرصد والتقييمغاباتوالالتابعة لوزارة الزراعة 

 المجموعات العرقية

ستكفل الحكومة إيالء االعتبار الواجب لشواغل المجموعات العرقية أثناء تنفيذ المشروع، وستكفل ما يلي  - 11
 :تحقيقاً لتلك الغاية

  ؛ تنفيذ المشروع وفقاً لما هو منطبق من أحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة  )أ(  

التمثيل الكافي والمنصف للمجموعات العرقية في جميع نواحي التخطيط المحلية ألنشطة   )ب(  
  المشروع؛

  مشاركة مجتمعات المجموعات العرقية في حوار السياسات والتسيير المحلي؛  )ج(  

  صدد؛أو االتفاقية التي صدقت عليها الحكومة في هذا ال/احترام أحكام اإلعالنات، والمواثيق و  )د(  

 .عدم تعدي المشروع على األراضي التقليدية التي تستخدمها أو تشغلها المجموعات العرقية  )هـ(  

 مكافحة اآلفات

ستمتثل الحكومة لمدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها، وستكفل أالّ تشمل  - 12
صنِّفها منظمة الصحة العالمية بأنها بالغة مبيدات اآلفات التي يتم توريدها في إطار المشروع أي مبيدات ت

 .الخطورة أو شديدة الخطورة

 التأمين على موظفي المشروع

ستكفل الحكومة أو ستطالب بكفالة التأمين على موظفي المشروع الرئيسيين ضد المخاطر الصحية  - 13
 .الوطنيةوالحوادث بالقدر الذي يتفق مع الممارسات المعتادة المعمول بها في الخدمة المدنية 

 استخدام مركبات المشروع وغيرها من المعدات

 :ستكفل الحكومة ما يلي - 14

أن تخصص جميع المركبات والمعدات األخرى التي يتم توريدها في إطار المشروع للوكاالت   )أ(  
  المنفذة األخرى ألغراض تنفيذ المشروع؛

المشروع مالئمة الحتياجات أن تكون أنواع المركبات والمعدات األخرى الموردة في إطار   )ب(  
  المشروع؛

أن تقتصر جميع المركبات والمعدات األخرى المنقولة أو الموردة في إطار المشروع على تنفيذ   )ج(  
  .المشروع
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 التدليس والفساد

أو فساد فيما /ستلفت الحكومة انتباه الصندوق على الفور إلى أي ادعاءات أو شواغل بشأن وقوع تدليس و - 15
 . ذ المشروع إذا علمت بذلك أو اطلعت عليهيتعلق بتنفي

 التعليق

يجوز للصندوق أن يعلق، كلياً أو جزئياً، حق الحكومة في طلب سحب مبالغ من حساب المنحة في   )أ( - 16
 :الحاالت التالية

إذا قرر الصندوق، بعد التشاور مع الحكومة، أن الفوائد المادية للمشروع ال تصل إلى  )1(
 مالئم، أو أنها تفيد أشخاصاً خارج هذه المجموعة بما فيه ضرر المجموعة المستهدفة بشكل

 .ألفرداها

إذا لم يبدأ النفاذ والسريان الكامل التفاقية التمويل المشترك، ولم تتوفر األموال البديلة  )2(
 .للحكومة بشروط وأوضاع يقبلها الصندوق

غاؤه أو إنهاؤه، كلياً إذا تم تعليق حق الحكومة في السحب من حصيلة التمويل المشترك أو إل )3(
أو جزئياً، أو إذا وقع أي حدث يمكن أن يسفر عن أيٍ مما سبق بموجب إشعار أو بمرور 

 .الوقت

أو خطة التوريد أو أي بند من بنودها، أو /إذا تم التنازل عن خطة العمل والميزانية السنوية و )4(
قة من الصندوق، وإذا قرر تعليقها، أو إنهاؤها، أو تعديلها، أو تغييرها بدون موافقة مسب

الصندوق أن ذلك التنازل أو التعليق أو اإلنهاء أو التعديل أو التغيير قد أدى، أو من شأنه أن 
 .يؤدي، إلى أثر مادي معاكس على المشروع

إذا وقع خرق أليٍ من اتفاقيات المنحة الفرعية أو أي بند من بنودها، أو تم التنازل عنها أو  )5(
 أو تعديلها أو تغييرها على أي نحو آخر بدون موافقة مسبقة من الصندوق، تعليقها أو إنهاؤها

وإذا قرر الصندوق أن ذلك الخرق أو التنازل أو التعليق أو اإلنهاء أو التعديل أو التغيير قد 
 .أدى أو من شأنه أن يؤدي إلى أثر مادي معاكس على أي جزء من المشروع

نما إلى علمه وجود ادعاءات موثوقة بوقوع ممارسات إذا أبلغ الصندوق الحكومة بأنه قد  )6(
تدليس فيما يتصل بالمشروع، ولم تقم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب وسريع لعالج المسألة 

 .على النحو الذي يرتضيه الصندوق

 .إذا لم يكن التوريد قد تم أو إذا كان ال يتم وفقاً التفاقية التمويل المشترك )7(

ق الصندوق حق الحكومة في طلب سحب أموال من حساب المنحة إذا لم يتم بالرغم مما تقدم، يعل  )ب (
االنتهاء من إجراء مراجعة الحسابات التي تقتضيها اتفاقية منحة المشروع بالشكل الذي يرتضيه 

 .الصندوق في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ اإلبالغ المالي المحدد في االتفاقية

 الشروط المسبقة للسحب

 :ز سحب أي مبالغ إالّ عندماال يجو - 17
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تفتح الحكومة على النحو الواجب الحساب المصرفي للمنحة والحساب الوطني للمشروع وتكون   )أ(
  .كل محافظة من المحافظات قد فتحت حسابات المشروع

يتم إنشاء مكتب تنسيق المشروع ومكتب المشروع ذي الصلة على مستوى المحافظة وتعيين   )ب(
 تنسيق المشروع ومكتب المشروع على مستوى المحافظة، وإنشاء نُظم جميع موظفي مكتب

  .المحاسبة واإلدارة المالية على نحو يرتضيه الصندوق

  .تعرض مسودة أول خطة عمل وميزانية سنوية، بما في ذلك أول خطة توريد، على الصندوق  )ج(

ء الصبغة التجارية، والمشروع لن تصرف أي أموال فيما يتعلق بالمشروع الفرعي المتعلق بإضفا  )د(
الفرعي المتعلق بالحد من الفقر إالّ بعد تنفيذ أنشطة التدريب في الوزارات التنفيذية المركزية 

 .ومكاتب المحافظات

 الشروط المسبقة للنفاذ

 :يبدأ نفاذ اتفاقية منحة المشروع رهناً بتحقيق الشروط المسبقة التالية - 18

 كل اتفاقية من االتفاقيات الفرعية الخمس حسب األصول بما يرتضيه أن تقوم المحافظات بإبرام  )أ(
الصندوق شكال وموضوعا، وتسلمها للصندوق بالنيابة عن كل طرف فيها، وأن تصبح صحيحة 

  تماما ونافذة وملزمة قانوناً لكل طرف وفقا للشروط المنصوص عليها؛

واألداء المتصالن بها من   يكون التوقيعوأنأن يتم توقيع اتفاقية منحة المشروع حسب األصول،   )ب(
ية عليهما من قبل جميع اإلجراءات اإلداروالتصديق بهما تم الترخيص قد الحكومة جانب 

  ؛والحكومية الضرورية

قد تم كون يوأن التمويل المشترك، اتفاقية نسخة من تنفذ وتسلم إلى الصندوق حسب األصول أن   )ج(
) بخالف أي شرط ينص على نفاذ اتفاقية منحة المشروع(ها فاذلن المسبقةالشروط الوفاء بجميع 

  أو لسريان اتفاقية التمويل المشترك؛

  آخرأو من مستشار قانوني العدل الحكومة إلى الصندوق رأياً قانونياً صادراً عن وزارةتسلم أن   )د(
  . الصندوقماالذي يقبلهوالمضمون  بالشكل  من الحكومة بإصدار ذلك الرأي،مفوض
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Poverty reduction strategy paper 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
COSOP 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 

 

Design Summary Performance Targets/Indicators Data Sources/Reporting 
Mechanisms 

Assumptions and Risks 

 
Impact 
More sustainable natural resource 
management and improved 
natural resources-based 
livelihoods (incomes, employment, 
and social conditions) 
 
 
 

 
By 2020 in the participating provinces: 
• Forest cover has increased to 55%of land 

area from 43% 
• Average, gender/ethnic disaggregated rural 

incomes have increased by 25% from 2008 
• 50,000 new formal and informal jobs (30% 

for women and ethnic minorities) created  
• Incidence of rural malnutrition has dropped 

by 50% over 2008 
• ANR outputs and value added has 

increased by 35% over 2008 
• Sector openness1 has increased by 50% 

over 2008 

 
• MAF (Forestry Department and 

Statistics Office), National Land 
Development Authority (NLMA), 
and Water Resources and 
Environment Agency Geographic 
Information System (WREA GIS) 

• Lao Expenditure And Consumption 
Surveys (LECS) 

• Labour and business surveys 
(GOL and project-specific) 

• Ministry of Health and WFP 
surveys 

• Ministry of Commerce reports 

 
Assumptions 
• Foreign Direct Investment (FDI) sources 

remain robust  
• Continuing availability of agriculture 

technology (domestic and/or foreign) 
• Increasing regional integration and market 

participation 
• Government policies (e.g., towards producer 

associations, market-based incentives etc.) 
remain in place 

 
Risk 
• Illegal land-based operations (domestic and 

foreign) intensify and/or expand in scale 
 

 
Outcome 
An enhanced institutional capacity 
at provincial and state levels to 
manage natural resource-based 
developments and to more widely 
promote increased agriculture 
productivity investments. 
 
 

 
By project completion: 
• Land-based investment appraisals fully 

incorporate economic viability, financial 
sustainability and social and environmental 
safeguards analyses across all provinces  

• ANR investments are viable (EIRR exceeds 
12%), financially and institutionally 
sustainable (WUA and farmer groups 
established and fully functional) by 2015  

• ANR policy analysis is improved (main 
sector issues being addressed; MAF policy 
papers produced) 

• Donors agree SWAp-type process 
 

 
 
• NLMA and MAF procedural 

documentation at provincial and 
national levels 

• MAF, MoC surveys and studies; 
annual reports 

• MAF documents (from Department 
of Planning and Investment [DPI] 
and Information Centre) 

• JWG and donors’ documentation 
(meeting minutes, project and 
program design documents)  

 
Assumptions 
• Non-project farming conditions remain 

relatively stable(e.g., output prices do not 
deteriorate, no major weather-related events) 

 
Risk 
• Major commodity price changes and national 

‘food security’ concerns distract MAF 

 
 

                                          
1 Defined as value of ANR imports and exports as share of sector value added. 



 

 

 




