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  المشروعيطة منطقة خر

 الجمهورية الدومينيكية
  شرقيةمشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى وال

   الصندوقتقرير رئيس

  

 . المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بهاالتسمياتإن 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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  الجمهورية الدومينيكية

  األقاليم الوسطى والشرقيةمشروع التنمية االقتصادية الريفية في 

  التمويلموجز 

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق 

 :المقترض  ورية الدومينيكيةالجمه

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة

 :التكلفة الكلية للمشروع  مليون دوالر أمريكي 48.46

 أمانة حساب  الذي يقدمهقرضالقيمة   ) مليون دوالر أمريكي تقريبا16 بما يعادل ( يورومليون 11.43

 المشترك للتمويل اإلسباني المرفق

 :الغذائي األمن ألغراض

ويتحمل  سنوات، 3  مدتهاسنة، بما في ذلك فترة سماح 18

ده السنوي كما يحداإلشاري الفائدة يعادل سعر فائدة سعر 

 كل ستة أشهر حساب األمانة

 أمانة حسابشروط القرض الذي يقدمه  

 المشترك للتمويل اإلسباني المرفق

 :الغذائي األمن ألغراض

مليون  14يعادل بما (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  9.25

 )دوالر أمريكي تقريباً

كما وافق عليه (قيمة قرض الصندوق  

 نيسان/المجلس التنفيذي في دورة أبريل

2010:( 

 :الجهات المشاركة في التمويل   مليون دوالر أمريكي9.46: مؤسسات مالية وطنية

 :مساهمة المقترض  دوالر أمريكيمليون  5.31

 :ساهمة المستفيدينم  دوالر أمريكي مليون 3.68

  الصندوق 

 
 :المؤسسة المكلفة بالتقدير 

 :المؤسسة المتعاونة  المباشرشراف الصندوق إلالمشروع يخضع 
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  الموافقةبتوصية 

 حساب أمانة المرفق وجبم بالقرض التكميليبالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 المقترح تقديمه إلى الجمهورية الدومينيكية من أجل مشروعض األمن الغذائي اإلسباني للتمويل المشترك ألغرا

  . 37  في الفقرة، على النحو الواردالتنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية

 

 التنمية مشروع من أجل ينيكيةالجمهورية الدوم إلى تقديمهمقترح تكميلي قرض 

  قاليم الوسطى والشرقيةاألاالقتصادية الريفية في 

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 نسبية في إنتاج المنتجات الزراعية التقليدية والعضوية، التي تشهد اتتتمتع الجمهورية الدومينيكية بميز -1

ين ضمن بيئة  وجمعيات المنتجمةالقيسل سال  في البلدوتوجد .طلباً متزايداً في األسواق العالمية والمحلية

، )البن، والكاكاو، والخضار، والفاكهة(للفقراء مناصرة قيمة سل سال تم تحديد أربعوقد  .اتيةسياساتية مو

سيساهم و .المنتجين ضمنهاصغار  تحديد موقعويهدف المشروع، في جملة أمور، إلى المساعدة على 

ينشئ فيما الفقر، شديدي الصغرى إلفادة السكان الريفيين المشروع في توليد العمالة وأنشطة المشاريع 

  . اقتصادية واجتماعية قائمةإنمائيةشراكات مع برامج 

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

 ،قرضاً الغذائي األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حسابيقدم رح أن ت المقمن -2

مليون دوالر  16بما يعادل (يورو مليون  11.43  بمبلغجمهورية الدومينيكيةالإلى ) مانةاألحساب قرض (

 التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم مشروع للمشاركة في تمويل، بشروط عادية) أمريكي تقريبا

 2010نيسان /وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة أبريلالذي  ،الوسطى والشرقية

)EB 2010/99/R.24/Rev.1; IFAD loan 811-DO(. مصرف أمريكا الوسطى للتكامل   عنويستعاض

 في تمويل  بحساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي كشريكاالقتصادي

  سنة، بما في ذلك فترة سماح18ستكون مدة القرض  . بناء على طلب الجمهورية الدومينيكيةالمشروع
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 كل ستة السنوي كما يحدده حساب األمانةاإلشاري الفائدة يعادل سعر فائدة عر س سنوات، مع 3 مدتها

  .أشهر

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 للفترة  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطارجمهورية الدومينيكيةالمخصصات ب االلتزامتم  -3

نيسان /أبريلالمجلس التنفيذي في دورة في  DO-811 صندوق بعد الموافقة على قرض ال2010-2012

2010.  

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 إدارة وتتم .المقترحاألمانة حساب  وخدمة قرض استيعابتتمتع الجمهورية الدومينيكية بالقدرة على  -4

تشرين / نوفمبرق النقد الدولي في الموقّعة مع صندوالقائمةتفاقية الدين الخارجي للبلد ضمن إطار اال

 20 (أمريكي دوالر ار ملي8.2 ما يعادل 2009عام مجموع الدين الخارجي المستحق وبلغ  .2009الثاني 

تمويالً  إلى الجمهورية الدومينيكية، قدم الصندوق 1980  عاممنذو .)اإلجمالي ئة من الناتج المحليابالم

   .سحب خاصةوحدة حقوق مليون  56 بما يعادل مجموعه

  تدفق األموال

لسحب استتم معالجة طلبات و .مقوم باليورو الستالم األموال مقدماحساب في قرض ال حصيلةسيتم إيداع  -5

 . الماليةقرض من قبل الموقعين المخولين الذين تعينهم وزارةالمن حصيلة 

  ترتيبات اإلشراف

  .مباشرإلشراف الصندوق الالمشروع خضع سي -6

  لشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من ا

  .استثناءات متوقعةال توجد  -7

 التسيير

 مراجعات حسابات سيتم إجراء )1: (القرضير يمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تس -8

) 2(؛ المشروعاتحسابات مراجعة أن بشالتوجيهية الصندوق لمبادئ لمعايير الدولية ولمستقلة تبعا  سنوية

من مكتب  ومراجعاوزارة الزراعة لالعام المراجع من مكتب مراجعا ستشمل وحدة إدارة المشروع 

  .مسبقاًالنفقات ي سيراجع جميع ذالمحاسبة الوطني ال
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   المجموعة المستهدفة والمشاركة- جيم

  المجموعة المستهدفة

تشمل المجموعة المستهدفة و . في البلدالشرقية وى الوسطقاليماأل ضمن اإقليم 20سيتم تنفيذ المشروع في  -9

 أسرة 24 000يشمل المستفيدون المباشرون و .الفقرشديدي ن الفقراء ويالمنتجصغار  أسرة من 88 643

  .)5 000(معدمين باإلضافة إلى نساء، وشباب، وريفيين ) 19 000(المنتجين صغار فقيرة من 

  نهج االستهداف

الصندوق وتعكس الدروس المستفادة االستهداف في تراتيجية االستهداف للمشروع مع سياسة تتماشى اس -10

سيتم تطبيق مزيج و . فقراً األشدج الفعال للمجموعاتادمعمليات الصندوق السابقة، وذلك لضمان اإلمن 

 واألولويات من االستهداف المباشر واالستهداف الذاتي ضمن إطار المشروع، وذلك باالستناد إلى الطلب

   .كما حددتها المجتمعات المحلية والمجموعات والمنظمات

  المشاركة

 الذاتية التي يدعمها عمليات التشخيصستضمن و .سيعزز المشروع ويضمن مشاركة المستفيدين -11

سيشارك المستفيدون في و .المشروع توليد وتحديد خطط األعمال والخطط التنموية على أساس تشاركي

 السلع والخدمات، موفريطط األعمال والخطط التنموية والموافقة عليها، وفي انتقاء لجان لمراجعة خ

  .وفي الرصد والتقييم

   األهداف اإلنمائية–دال 

   الرئيسيةأهداف المشروع

من  مستويات الفقر والفقر المدقع في المناطق الريفية الحد منيهدف المشروع إلى المساهمة في  -12

 ا ممن يغطيهمنساء وشباب ورجاالأصول الفقراء الغاية هي زيادة دخل وو .الجمهورية الدومينيكية

 يضمن لهم  في موقع دائممن خالل وضعهم والشرقية، ىالوسطاألقاليم ضمن  اإقليم 20المشروع في 

 . الديناميكية والمستدامة بيئياًالقيمةسل سالضمن االستفادة المتبادلة 

المساهمة في وصول ) 2(بناء قدرات المستفيدين ومنظماتهم؛ تعزيز و) 1: (المحددة في األهداف تتلخص -13

يين عا الزرنمنتجيالتحسين رسملة ) 3(؛ القيمةسل سالالمنتجين إلى األسواق الديناميكية وصغار منظمات 

، من خالل تسهيل الوصول المستدام الصغرى ومنظمات المنتجين وأصحاب المشاريع على نطاق صغير

    .إلى األسواق المالية

  األهداف السياساتية والمؤسسية

في مجالين استراتيجية التنمية الوطنية وجدول أعمال التنمية طلبت الحكومة دعم الصندوق ضمن إطار  -14

التنافسية في قطاع ) 2(فقراً وضعفاً؛ األشد ، السيما للسكان الريفيين األمن الغذائي الوطني) 1: (أساسيين
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اتفاق التجارة الحرة بين الواليات  السوق المحلية والدولية وأثرنظراً لفرص ، صغار المنتجين الريفيين

  . والجمهورية الدومينيكيةالمتحدة وبلدان أمريكا الوسطى

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

 يمثل مع المشروع المصادق عليه - من التعاون في البلد، وهوعاما  30حوالي يستند هذا المشروع إلى  -15

خطوة هامة في توطيد دور الصندوق كشريك استراتيجي للحكومة في مجاالت  - 2009نيسان /أبريلفي 

يتواءم المشروع مع و . مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وبما يتماشى،واليتهتقع ضمن 

لسكان الريفيين لاستراتيجية وسياسات الصندوق التي تهدف إلى زيادة الدخل وتحسين الظروف المعيشية 

توسيع وتسهيل ) 2(مال البشري واالجتماعي؛  التعزيز المنظمات ورأس) 1: (لفقراء، وذلك من خاللا

وإدارة  الجنسينللمساواة بين ترويج ال) 3(الوصول إلى خدمات السوق والخدمات المالية وخدمات الدعم؛ 

ناً من خالل آليات سكان فقراً والمجموعات األكثر حرماأشد الخدمة ) 4(الموارد الطبيعية والبيئة؛ 

     .استهداف محددة

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

 ، وأولويات سياسات2030-2010للفترة هج المشروع مع استراتيجية التنمية الوطنية نتتواءم أهداف و -16

المنتجين ار صغ وضعيهدف المشروع إلى و .والسياسات االقتصادية للحكومة وزارة الزراعة فيالقطاع 

 مع األهداف االستراتيجية المحددة في استراتيجية التنمية الوطنية، من ما يتماشى، بالقيمةسل سالضمن 

االمتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية ) 2(اإلدارة بعد الحصاد؛ تحسين  ورفع اإلنتاجية) 1: (خالل

عالقات بين المنتجين تعزيز ال) 4(األعمال؛ التدريب على إدارة ) 3(واعتماد ممارسات بيئية مستدامة؛ 

لتعبئة ما يتعلق بمجال الخدمات المالية الريفية، يتواءم المشروع المقترح مع الجهود الوطنية وفي .والسوق

  .اتضمانللللتأمين على المحاصيل وصندوق نظام وطني الموارد من النظام المالي الخاص وخلق 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

قطري وبطريقة متكاملة تماماً مع المشروع المصادق عليه في البرنامج النهج وفقا ل تصميم المشروع تم -17

اسي، س أنشطة الشريك األسيتم تنسيق األنشطة معو .هايتي على الحدود مع اإقليم 11العام المنصرم لـ

غذية الزراعية، ليتم  لأل التنافسيالتحولمشروع دعم مريكية، الذي يمول أي مصرف التنمية للبلدان األ

سيتم تعزيز الصلة مع  .تنفيذه بالتعاون الوثيق مع مشروعي الصندوق تحت مسؤولية وزارة الزراعة

األمريكية للتنمية وكالة ال الخاصة به؛ ومع األساسيةوروبي في ما يتعلق بمشاريع البنى االتحاد األ

؛ ومع سل األنشطة المضيفة للقيمةسالم والخاص ل العاين، التي قدمت الدعم المالي لشبكة القطاعالدولية

نمية تلللتعاون من أجل اوالمواضيعية األقاليمية الشبكات وصل برنامج يطالية، التي تمول الحكومة اإل

   . األمم المتحدة اإلنمائيجممن برنا مبادرة و، وهالتسيير والتنمية المحلية - البشرية
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   المكونات وفئات النفقات- واو

 ت الرئيسيةالمكونا

) 2(؛ )ئةا بالم8(مال البشري والتنظيمي  ال بناء رأس)1: ( مكونات رئيسية هيأربعة المشروع من يتألف -18

 إدارة) 4(؛ )ةبالمائ 69(عمالة العمال وألتمويل مبادرات ا) 3(؛ )ةبالمائ 17(عمال األ فرص تنمية

   .)ئةا بالم6 (ه وتقييمهع ورصدوالمشر

  فئات النفقات

 األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب  تحول منلنفقاتلئات  فثالث هناك -19
 لألصول التمويل المشترك) 2(؛ ) من تكاليف خط األساس بالمائة3(والمعدات المركبات ) 1: (الغذائي

 التكاليف) 3(؛ )بالمائة 93 ( الريفيةى والصناعات الزراعية والمشاريع الصغراإلنتاجية الزراعية

   .)بالمائة 4(التشغيلية 

  الشراكاتو اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ - زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

، التي يرأسها وزير الزراعة التوجيهية للمشروعلجنة ال وزارة الزراعة، وشركاء التنفيذ الرئيسيون هم -20

 الشركاء اآلخرون ويشمل . ووزارة االقتصاد والتخطيط والتنميةيةوتتضمن ممثلين عن وزارة المال

منظمات غير حكومية محلية ودولية، ومؤسسات خاصة تقوم بتزويد الخدمات التقنية المتخصصة، 

لمنتجي الكاكاو في بما في ذلك االتحاد الوطني (الثاني والثالث المستوى ومنظمات المنتجين من 

  .القيمةسل سالاء ، وشرك)واتحاد مزارعي البن في المنطقة الجنوبيةالجمهورية الدومينيكية 

 مسؤوليات التنفيذ

وحدة تنفيذ المشروعات التي أنشئت ستكون وزارة الزراعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع من خالل  -21

نفذ سيو  للبلدان األمريكيةة بهدف إدارة المشاريع التي يدعمها الصندوق ومصرف التنمي2010في عام 

تية، ابالتحكم بالقرارات االستراتيجية والسياسومة  الحكستستمرحيث : ةالمركزيبصورة المشروع 

و المؤسسات العامة ألى منظمات القطاع الخاص إنها ستفوض أ في حين ،واإلشرافوالتخطيط، 

      .مسؤوليات التنفيذ الفعلية وفقاً لعقود محددة أو اتفاقيات فرعية

 دور المساعدة التقنية

توفير ) 1: ( المحلية والمؤسساتية على ثالثة مستوياتبناء القدرةفي  األساسيهدف المشروع يتلخص  -22

بناء قدرات ) 2(؛ سل األنشطة المضيفة للقيمةسالللمجموعات والمنظمات واتحادات المؤسسي تعزيز ال

على خدمات المساعدة التقنية سيتم الحصول و .بناء قدرات تنفيذ مشاريع وزارة الزراعة) 3(نتاج؛ اإل

الجهات الفاعلة في  ستتم تغطيتها من قبل أو ،خبراءموفري خدمات  مع التعاقدالمتخصصة من خالل 

   . وزارة الزراعةييتقن أو الثالث، أوالثاني  المستويين، أو منظمات المنتجين من لقيمةسالسل ا
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 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 وحدة تنفيذ المشاريع، وزارة الزراعة أنشأت،  والصندوقمريكيةمع مصرف التنمية للبلدان األتفاق باال -23

 الذي يموله  التنافسي لألغذية الزراعيةالتحولمشروع دعم و الصندوق  التي يمولهامشاريعاللتولي تنفيذ 

خدمات عن اهتمامهم الذي قد يصبح رسمياً ال موفري العديد منر عبو .مصرف التنمية للبلدان األمريكية

االتحاد الوطني لمنتجي (الثاني والثالث المستوى من في ما يتعلق بالمنظمات و .المشروعاستهالل عند 

الجهات التي تشكل و) .الكاكاو في الجمهورية الدومينيكية واتحاد مزارعي البن في المنطقة الجنوبية، إلخ

 . المشروع استهالليضاً رسمية عندأ اتفاقيات تمهيدية قد تصبح هنالك، القيمةسل سال في الفاعلة الرائدة

  .ADEMI و ADOPEMاركة من قبل مؤسسات مالية كمصرفي  خطية عن اهتمام بالمشهناك تعابيرو

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

حساب : فهيالرئيسية وأما مصادر التمويل  . مليون دوالر أمريكي48.46 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -24

 ؛)ةبالمائ 29(الصندوق ؛ ) بالمائة33(الغذائي أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن 

   .)ئةا بالم19(؛ المؤسسات المالية الوطنية )ئةا بالم8(؛ المستفيدون )ئةا بالم11(الحكومة 

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 امرأة 5 000و  صغار المنتجينمن 19 000 ليالتي سيوفرها المشروع أساسا حواالخدمات سيستفيد من  -25

من على األقل ئة ا بالم50سيحظى ) 1: (، تتضمن هذه الفوائد ما يليعلى وجه الخصوصو .وشاب

وصول بالئة منهم ا بالم100، وسيحظى القيمةسل سالالمستفيدين من المشروع بالوصول الدائم إلى 

ئة على األقل ا بالم10المنتجين المستفيدين بنسبة سيرتفع إجمالي مبيعات ) 2(محسن إلى األسواق؛ ال

 منتج من غير المنتمين إلى المنظمات 5000سينضم ) 4(؛ ياصغرمشروعا  27سيتم إنشاء ) 3(سنوياً؛ 

ت األول صالالمستوى  من منظمات ةبالمائ 30ستخلق ) 5(إلى المنظمات؛ ) ئة من بينهم نساءا بالم30(

التعزيز المشروع تحسناً في يخدمها  من المنظمات التي ةبالمائ 90تظهر سالثاني، والمستوى منظمات مع 

معايير السوق ب من المنتجين ةبالمائ 60سيفي ئة، وا بالم20سترتفع اإلنتاجية بنسبة ) 6(؛ المؤسسي

  . المثلىئة منهم الممارسات الزراعيةا بالم80المطلوبة، وسيطبق 

 الجدوى االقتصادية والمالية

ليل اقتصادي ومالي بعد استعراض عدد من نماذج المزارع، مع إضافة القيمة ما بعد تم إجراء تح -26

معدل : تم تطبيق المؤشرات االقتصادية التالية في تقييم المشروعو .ع الصغرىيرا وإنشاء المشالحصاد

 20دى فترة على م، المحتسبة فوائدالونسبة التكاليف إلى القيمة الحالية صافي العائد االقتصادي الداخلي، 

أظهرت النتائج معدل عائد اقتصادي داخلي بنسبة وقد  .ئةا بالم4.27عامل الحسم بنسبة سنة واستخدام 

إلى الفوائد  التكاليف ونسبة ، مليون دوالر أمريكي154.4 يعادل  بماالحاليةوصافي القيمة ئة، ا بالم26.6

إذ سيؤدي تقليص الفوائد : لتكاليف منخفضةوزيادة التقليص الفوائد الحساسية وتعتبر  .15.4بما يعادل 
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ئة ا بالم12ئة إلى معدل عائد اقتصادي داخلي بنسبة ا بالم30 مع زيادة التكاليف بنسبة ةبالمائ 20بنسبة 

    .تقريباً

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

، وتقاسمهاة عن الحصول على المعرفة، وتحليلها، ستكون وحدة الرصد والتقييم ضمن المشروع مسؤول -27

 بين شركاء إلى الترويج لتقاسم المعرفةضافة نشطة المشروع، باإلأ ضمن اجهادمإوالتعلم ألغراض 

سيتم تطوير كما  .في حلقات عمل سنويةالخبرات سيتم تصنيف و .صحاب المصلحة اآلخرينأالمشروع و

 .القيمة بالتنفيذ ومرصد دائم لسالسل تتعلق معلومات لكتروني مخصص للمشروع يحتوي علىموقع إ

برنامج المتكامل للنهج الضمن سيولى اهتمام خاص بتبادل المعرفة و .حداث لتبادل الخبراتوسيتم تنظيم أ

    . في هايتيواقعةال العمليات إلىضافة ي في الجمهورية الدومينيكية، باإلقطرال

 المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

آليات تدخل ) 2(؛ والتمايز بين الجنسين استراتيجية االستهداف) 1: (للبلداألساسية تشمل االبتكارات  -28

التمويل المشاركة في استراتيجية ) 3(للفقراء؛ المناصرة  القيمةسل سالتركز على تحديد الموقع ضمن 

   .التأقلم مع تغير المناخونهج لزراعة مستدامة يعزز الزراعة العضوية ) 4(مع القطاع الخاص؛ 

 نهج توسيع النطاق

نسبة عالية من الفقراء توجد فيها يشكل المشروع أولوية للحكومة ووزارة الزراعة، إذ أنه يقع في مناطق  -29

المنتجين صغار كما أنه يركز بطريقة مبتكرة على  .الذين لم يستفيدوا في السابق من عمليات الصندوق

بعد تحليل المعرفة و . وباستدامة أكبر في البلد ولكن على نطاق أوسع الموجودةتكرار الخبراتعبر 

ا من قبل نظام الرصد والتقييم، تسمح المعرفة والخبرة المكتسبة م والموافقة عليهوالخبرة المكتسبتين

    .منتجين آخرينصغار النهج المقترح إلفادة وتكرار بتوسيع النطاق 

   المخاطر الرئيسية– ياء

 يسية وتدابير التخفيف منهاالمخاطر الرئ

؛ السلبية المناخية األحداث مخاطر) 2( السوق؛ مخاطر )1: (هيمخاطر رئيسية أربعة  المشروعتواجه  -30

إقصاء خطر ) 4(؛  يؤدي إليه من معوقاتما قدو إلى التمويل التجاري، مخاطر محدودية الوصول) 3(

  .القيمةسل سالالفقر نظراً لنهج شديدي السكان 

 إلى ، الذي يضمن وصوالً أكثر استقراراًالقيمةسل سالنهج من خالل الخطر األول ليص سيتم تق -31

 ودعم  مع تغير المناخلمكيفةالمثلى اسُيخفف الخطر الثاني بفضل تعزيز الممارسات الزراعية و .األسواق

مية يمكن تخفيف الخطر الثالث من خالل رصد الصندوق الدائم ودعمه لتنو .تطوير أنظمة التأمين
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الصارم آلليات االستهداف من خالل التطبيق فيمكن تحقيقه الخطر الرابع أما ، األسواق المالية الريفية

     . ومن خالل رصد وإشراف الصندوقالمباشر

 التصنيف البيئي

 من غير  نظرا ألنه"باء" كعملية من الفئة المشروعالتقدير البيئي في الصندوق، صنف طبقا إلجراءات  -32

  . كبيرأثر بيئي سلبيأي  يكون له المحتمل أن

  االستدامة-  كاف

ي وبناء القدرات ورأسملة المنظمات التعزيز المؤسس) 1: (ستدامة هيالعناصر الرئيسية الداعمة لال -33

عناصر القطاع  مع طويلة األجلتوطيد التحالفات االستراتيجية الفعالة و) 2(المستهدفة وأعضائها؛ 

إنشاء ) 3(؛  األنشطة المضيفة للقيمةةسلسلضمن ) .رون، تجار، الخ، مشتمجهزون(الخاص الرئيسيين 

      .آليات تمويل دائمة ومستدامة

  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانياً

 للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حسابو الجمهورية الدومينيكية بين  المشروعستشكل اتفاقية تمويل -34
المقترح التكميلي لوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل ا الغذائي األمن ألغراض المشترك

 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية نسخة من  رفقتو .إلى المقترض

 المرفق أمانة حسابمن تمويل التلقي  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة الجمهورية الدومينيكيةو -35
 .الوصي عليه، الذي يعمل من خالل الصندوق بصفته الغذائي األمن ألغراض المشترك مويلللت اإلسباني

 المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتكميلي وإني مقتنع بأن التمويل  -36

 .وسياسات ومعايير اإلقراض

  التوصية – ثالثاً

 :المقترح بموجب القرار التاليالتكميلي تمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على ال -37

، الذي يعمل الغذائي األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حسابأن يقدم : قـرر

 قرضاً بشروط عادية تعادل الجمهورية الدومينيكيةإلى  ،الوصي عليهمن خالل الصندوق بصفته 

على أن يخضع ألية ) يورو 11 430 000 (يورو ألفأربعمائة وثالثين ومليونا   عشرأحدقيمته 

  .شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Convenio de financiación negociado: "Proyecto de 
Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este" 

(Negociaciones concluidas el 21 de marzo de 2011) 

Número del Préstamo del Fondo Fiduciario: [insertar número] 
 
Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este (el “Proyecto”) 
 
La Facilidad Financiera de España para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria (el 
“Fondo Fiduciario”) 
 
Y 
 
La República Dominicana (el “Prestatario”) 
 
(cada uno de ellos por separado la “Parte” y los dos colectivamente las “Partes”) 
 
acuerdan lo siguiente: 
 
Preámbulo 
 

CONSIDERANDO que la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (el “FIDA”) en su 100 período de sesiones aprobó el instrumento por el que se 
crea la Facilidad Financiera de España para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria  
(“Fondo Fiduciario”) y asimismo autorizó que el Fondo Fiduciario, actuando mediante el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (“FIDA”) en su capacidad de Fideicomisario del 
Fondo Fiduciario, contrajera un convenio de préstamo con el Reino de España (España); 

 
CONSIDERANDO que España y el FIDA, en su capacidad de Fideicomisario del 

Fondo Fiduciario, han contraído un Convenio de préstamo con fecha 28 diciembre 2010; 
 
CONSIDERANDO que el FIDA ha concedido un préstamo al Prestatario 

(“Financiamiento FIDA”) por el importe de DEG 9 250 000 para asistir en la financiación 
del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Convenio de 
Financiamiento del FIDA Número 811-DO de fecha 25 mayo 2010 (“Convenio de 
Financiamiento 811-DO FIDA”);  

 
CONSIDERANDO que la Sección E 1 del Convenio de Financiamiento 811-DO FIDA 

indica como motivo de suspensión adicional de susodicho convenio  que el Prestatario no 
logre confirmar el espacio fiscal para la financiación adicional de USD 16 millones 
prevista en el diseño del Proyecto antes del 31 de Diciembre 2011, así como no logre 
identificar un financiador y/o donante para tal importe; 

 
CONSIDERANDO que el Prestatario ha confirmado el espacio fiscal para la 

financiación adicional de USD 16 millones, y que, mediante el FIDA, ha logrado identificar 
un financiador, el Fondo Fiduciario, para tal importe; 

 
CONSIDERANDO que el Prestatario ha solicitado un préstamo adicional del Fondo 

Fiduciario con el propósito de incrementar el financiamiento con respecto al Proyecto, tal 
y como se describe en el Anexo 1 del Convenio de Financiamiento 811-DO FIDA. 
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Por lo tanto, las Partes acuerdan lo siguiente: 
 
Sección A 
 
1.  Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este 
Convenio: el presente documento, el Cuadro de asignaciones (Anexo 1 del presente 
Convenio ) y la Descripción del Proyecto y Disposiciones de ejecución del Convenio de 
Financiamiento 811-DO FIDA (Anexo 1 del Convenio de Financiamiento 811-DO FIDA). 
 
2. Se adjuntan al presente convenio las Condiciones Generales para la Financiación del 
Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009, en sus sucesivas versiones 
enmendadas, (las “Condiciones Generales”) y cualquiera de las disposiciones en ellas 
contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente Convenio, 
los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas 
indicado. 
 
3. El Fondo Fiduciario proporcionará un Préstamo del Fondo Fiduciario al Prestatario 
(la “Financiación del Fondo Fiduciario”), que el Prestatario utilizará para ejecutar el 
Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio. 
 
Sección B 
 
1. El monto del Préstamo del Fondo Fiduciario es de 11 430 000 Euros. 
 
2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias por un plazo de 18 años 
incluyendo un período de gracia de tres (3) a partir de la fecha en que el Fondo Fiduciario 
haya determinado que se han cumplido todas las condiciones generales previas para el 
retiro de fondos. La tasa de interés será el Tipo de Interés de Referencia del Fondo 
aplicable a los Préstamos del Fondo Fiduciario. 
 
3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo del Fondo Fiduciarios será el Euro. 
 
4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el indicado en el Convenio de 
Financiamiento 811-DO FIDA. 
 
5. Los pagos del capital y los intereses serán pagaderos cada 15 de mayo y 15 de 
noviembre. 
 
6. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto de 
conformidad con el Convenio de Financiamiento 811-DO FIDA. 
 
Sección C 
 
1. El Organismo Responsable del Proyecto será el indicado en el Convenio de 
Financiamiento 811-DO FIDA. 
 
2. La Fecha de Terminación del Proyecto será el sexto aniversario de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio. 
 
Sección D 
 
El Préstamo del Fondo Fiduciario será administrado y el Proyecto será supervisado de 
conformidad con el Convenio de Financiamiento 811-DO FIDA. 
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Sección E 
 
1 Se considera que, además de las condiciones generales previas indicadas en las 
Condiciones Generales, el Prestatario no podrá efectuar retiro de fondos  hasta que las 
siguientes condiciones se hayan cumplido: 
 

a) que se haya efectuado el primer retiro de fondos del Convenio de 
Financiamiento 811-DO FIDA; y 

 
b) que el Gobierno haya abierto una cuenta designada para recibir fondos del 

Préstamo del Fondo Fiduciario por adelantado. 
 
2. El presente Convenio está sujeto a la ratificación del Congreso Nacional del 
Prestatario. 
 
3. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han 
de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionados con el presente 
Convenio: 
 
Por la Facilidad Financiera de España para  
  la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria: Por el Prestatario: 
 
Presidente del Fondo Internacional de  Ministro de Hacienda 
Desarrollo Agrícola en su capacidad de Fideicomisario de Ministerio de Hacienda 
La Facilidad Financiera de España para la Cofinanciación  Avenida México no 45, Gazcue 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Santo Domingo 
Via Paolo di Dono 44 República Dominicana 
00142 Roma, Italia  
 
El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en 
seis (6) copias originales, tres (3) de las cuales son para el Fondo Fiduciario y las otras 
tres (3) para el Prestatario.  
 
 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
Por la Facilidad Financiera de España para  Por el Prestatario 
la Cofinanciación de la [insertar nombre] 
Seguridad Alimentaria  
[insertar nombre y cargo]  
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Anexo 1 

 
Cuadro de asignaciones 

 
1. Asignación de los recursos del Préstamo del Fondo Fiduciario. En el cuadro que 
figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se 
financiarán con cargo al Préstamo del Fondo Fiduciario y la asignación de los montos del 
Préstamo del Fondo Fiduciario a cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos 
correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría: 
 
 

Categoría Monto del Préstamo 
del Fondo Fiduciario 

asignado 
(expresado en Euro) 

Porcentaje 
de financiación 

I. Vehículos y Equipos 300 000 100% sin impuestos 
 
II. Fondos de Cofinanciamiento de 

Activos Productivos Agrícolas y de 
Agroindustria, y MER 

 
10 690 000 

 
100% sin impuestos y 
sin contribución 
beneficiarios 

 
III. Costos de Operación 

 
440 000 

 
100% sin impuestos 

   
TOTAL 11 430 000  

 
 
2. Cualquier reasignación entre categorías será acordada por las Partes. 
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Documentos básicos de referencia  

Documentos de referencia del país 
 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2020 (Secretaría de Estado de Economía, 
Planificación y Desarrollo –SEPYD 2009). 
Focalización de la Pobreza en la República Dominicana (ONAPLAN 2005). 
Información estadística del sector agropecuario 1998-2007(SEA, 2008) 
Plan Nacional de Competitividad Sistémica y Observatorio de Competitividad (CNC 
2008). 
Hacia una estrategia de desarrollo territorial rural en República Dominicana (SEPYD 
2007) 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (Banco Central de la República 
Dominicana, 2004). 
 
IFAD reference documents 
 
Project design reports, key files and working papers 
Preliminary draft of COSOP 
Market Access. The 2009 Annual report on result and Impact of IFAD Operations (ARRI) 
IFAD Rural Finance Policy 
IFAD Targeting Policy 
IFAD Gender Policy and Plan of Action 
IFAD’s administrative procedures, guidelines and procurement procedures 
IFAD’s environmental procedures and recommendations 
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Marco lógico 

Resumen Narrativo Indicadores1 Medios de Verificación Supuestos 
FIN  
 
Contribuir a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza 
extrema en áreas rurales de la República Dominicana 
 

% de reducción en la malnutrición infantil 
# de hogares que han incrementado el índice activos 
# de hogares que han aumentado el nivel de ingreso monetario (desagregado por sexo, región y categoría de 
beneficiarios) 
# de empleos rurales generados: permanentes y temporales 
 

Estudio de base del proyecto y 
encuesta RIMS 
Evaluación de medio término 
Evaluación final y encuesta final 
RIMS 
Informes de seguimiento 

El Gobierno mantiene la 
prioridad en la estrategia de 
reducción de la pobreza 

PROPOSITO 
 
Incrementar los niveles de ingresos y los activos de hombres, 
mujeres y jóvenes pobres atendidos por el Proyecto en 20 
provincias del Centro y Este, a través de su inserción 
permanente y de mutuo beneficio en encadenamientos 
dinámicos ambientalmente sostenibles 

Al final del proyecto: 
• Por lo menos el 50% (12 000) de los productores/as beneficiarios/as del proyecto logran acceder y mantenerse 
en cadenas de valor  
• Las ventas totales de productores/as atendidos aumentan en al menos 10% anual 
• No menos del 90% de los planes de negocios aprobados son ejecutados satisfactoriamente (más del 90% de 
ejecución técnica y financiera) 
• 102 microempresas poseen instalaciones de acopio, almacenamiento, transformación de la producción y 
mercadeo. 
• La mayoría de productores/as atendidos/as expresan satisfacción con los bienes y servicios entregados por el 
proyecto 
• Aumento en el número de organizaciones que cuenta con mujeres en la directiva 
• 19 000 pequeños productores rurales pobres (30% mujeres), 3000 mujeres jefas de hogar y 2 000 jóvenes (30% 
mujeres) se benefician directa o indirectamente de las acciones del proyecto, desagregados por zona y tipo de 
actividad 
 

Evaluación de medio término 
Evaluación final y encuesta final 
RIMS 
Informes de seguimiento 
Estudios puntuales 
Estudios de caso 

 

 
Influencia política a nivel 
local/regional no interfiere con 
el desempeño estratégico del 
proyecto  

 
 

RESULTADO 1: Fortalecimiento del capital Humano y 
Organizativo  
Hombres, mujeres y jóvenes beneficiarios del proyecto 
manejan sus actividades productivas con criterio empresarial y 
sus organizaciones se articulan para aprovechar mejores 
oportunidades de generación de ingreso  
 

• 5 000 productores no organizados se integran a organizaciones, de los cuales al menos un 30% son mujeres 
• El 100% de las organizaciones atendidas se vinculan a cadenas productivas y a mercados 
• 30% de organizaciones de primer nivel se vinculan a organizaciones de segundo nivel 
• Al menos el 80% de las organizaciones atendidas que realizan diagnósticos y análisis sistemáticos de las 
cadenas de valor a que están integradas 
• No menos del 90% de las organizaciones atendidas evidencia mejoras en su fortalecimiento institucional, 
superando cada año al menos el 50% de las debilidades diagnosticadas  
• Variación del número de organizaciones apoyadas según las tres categorías de fortalecimiento: incipientes, en 
transición y consolidadas 
 

Informes de seguimiento 
Registros de los técnicos de 
campo 
Informes de evaluación Informe 
consolidado de diagnósticos y 
autoevaluaciones de las 
organizaciones 
Estudio de la participación de la 
Mujer en las organizaciones de 
productores 

 

PARA TODOS LOS 
RESULTADOS: 
Niveles de importación de 
productos agrícolas se 
mantienen estables 
Niveles de flujo turístico se 
mantienen dentro de los 
rangos proyectados 
El Gobierno e instituciones 
satisfacen demandas de 
infraestructura y servicios 
sociales en las comunidades 

RESULTADO 2: Desarrollo de Oportunidades de Negocios 
Organizaciones de pequeños productores han establecido 
relaciones comerciales con el sector privado para acceder a 
mercados e insertarse en encadenamientos más dinámicos 
mediante el mejoramiento y especialización de sus actividades 
productivas y económicas en empresas competitivas y 
sostenibles 
 

• La productividad de la tierra aumenta en un 20% en predios atendidos 
• 3000 mujeres jefas de hogar y 2000 jóvenes (30% mujeres) se insertan a la actividad productiva  
• 60% de los productores atendidos han diferenciado sus productos para atender a nichos de mercado 
• 60% de los productores atendidos cumplen con estándares de calidad e inocuidad requeridos por el mercado 
• 80% de productores atendidos aplica buenas prácticas agrícolas (BPA) y de manufactura (BPM), según cultivo 
• A partir del 3er año del proyecto al menos dos alianzas estratégicas se generan cada año dentro de las cadenas 
de valor seleccionadas 
• A partir del 4to año del proyecto, cada organización atendida forma parte de un plan de negocios en ejecución 
 

Registro de técnicos de campo 
Informes de seguimiento  
Informes de evaluación 

 

Resultado 3: Financiamiento de Iniciativas de negocio y 
empleo  
  
Las organizaciones de pequeños productores agropecuarios y 
microempresarios rurales se han capitalizado y han mejorado 
su perfil de riesgo, y se ha facilitado su acceso a mercados 
financieros sostenibles  
 

• El 100% de las infraestructuras cofinanciadas concluidas están en funcionamiento y son administradas por 
organizaciones beneficiarias del FOCAP 
• XX productores (30% mujeres) y organizaciones con acceso a crédito 
• 3 000 beneficiarios/as y/o 150 grupos inician microempresas rurales 
• El ratio de inversión del FOCAP por socio participante en cada plan de negocios es igual o menor a USD 1 500 
• Por lo menos XX productores (XX% mujeres) y XX organizaciones acceden a productos financieros rurales 
desarrollados a través del Fondo de Promoción de Alianzas Estratégicas 
 

Registros de los técnicos de 
campo 
Reportes de las intermediarias 
financieras 
Informes de seguimiento 
Informes de evaluación 

 



 
 
 

 
 

 
 




