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  خريطة منطقة البرنامج

  
  

 برنامج التنمية الريفية الشاملة

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب التسمياتإن 

 . فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بهاالصندوق
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  ناألرجنتيجمهورية 

  برنامج التنمية الريفية الشاملة

  التمويلموجز 

 :المؤسسة المبادرة  لتنمية الزراعيةالصندوق الدولي ل

 :المقترض  نجمهورية األرجنتي

 :الوكالة المنفذة  سماك األمصايدوزارة الزراعة والثروة الحيوانية و

 : للبرنامجالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي149.54

 مليون 7.8بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  4.95

 )دوالر أمريكي تقريبا

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 3 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18مدة القرض 

سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة اإلشاري 

 مرة كل ستة أشهرالسنوي كما يحدده الصندوق 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

ألغراض لتمويل المشترك حساب أمانة المرفق اإلسباني ل

 )حساب األمانة اإلسباني(ألمن الغذائي ا

 : المشاركة في التمويلالجهة 

 :قيمة التمويل المشترك  ) مليون دوالر أمريكي50ما يعادل ب( مليون يورو 35.7

 3 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18مدة القرض 

سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة اإلشاري 

 مرة كل ستة أشهرلصندوق السنوي كما يحدده ا

 :شروط التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي57.95

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي33.77

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

من  جمهورية األرجنتينبالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .37  في الفقرة، على النحو الوارد التنمية الريفية الشاملةبرنامجأجل 

  
 

برنامج التنمية الريفية  من أجل جمهورية األرجنتينقرض مقترح تقديمه إلى 

 ةالشامل

   البرنامج- أوال

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 قطاع زراعي عالي التقنية وكثير ا منلديهبما  لألغذية كانت األرجنتين دائما منتجا ومصّدرا رئيسيا -1

المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي قطاع الزراعة الديناميكي هو وفي السنوات األخيرة كان . التمويل

وهناك إلى جانب المنتجين العصريين الذين يقودون القطاع ويحركونه، هناك أكثر من . ريع في البالدالس

وفي البنية  نتاجاإل في ية وتلعب دورا هامااألسر عملية زراعية تدخل في فئة المزارع 200 000

وع االجتماعي على أن القطاع على درجة عالية من التن. االجتماعية االقتصادية في المناطق الريفية

فمعدالت الفقر الريفي . االقتصادي ويعاني من ضعف واضح من حيث قدرته على تفعيل إمكاناته الكاملة

 واألقل قدرة من حيث توفر صغر حجما بين المجموعات األتزال قائمة وخصوصا الهيكلي المرتفعة ال

بل تبقى على القطاع ديناميات   أن تشارك فيالمزارع األسرية ال تستطيع دائمارؤوس األموال، كما أن 

مستويات ويمكن للمزارع األسرية أن تستفيد من فرص كبيرة في تحسين أحوالها من خالل زيادة . هامشه

 ومداخيلها واالنضمام إلى نظم التسويق من قبيل سالسل القيمة الخاصة باللحوم واللبن الحليبإنتاجها 

كومة بإمكانية تخفيض الفقر الريفي من خالل سلسلة ولتحقيق ذلك، تعترف الح. والفواكه والخضروات

رؤية إقليمية شاملة ونهج جنساني يشمل الشعوب األصلية من التدابير الوطنية التي تنفذ في سياق 

وتعترف الحكومة بالصندوق كشريك استراتيجي متخصص . والشباب والعمال الريفيين العاملين بأجر

.  الخطة الطموحة ذات األهمية الحاسمة للتنمية الريفية في البالديقدم الدعم والمساعدة على تنفيذ هذه

مج تنمية المناطق  الوطنية ويستفيد من برنااالستراتيجيةوبرنامج التنمية الريفية الشاملة متوائم مع هذه 

  .، وهو ينطوي على فرصة لتوسيع نطاقه وعلى ابتكارات تضمها وثائقه)2006(الريفية 
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  رح المقتالتمويل -باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق سحب 4.95بمبلغ  جمهورية األرجنتين إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضا  -2

 كما .البرنامج، للمساعدة في تمويل عاديةبشروط ) مليون دوالر أمريكي تقريبا 7.8بما يعادل (خاصة 

حساب األمانة (ي ألمن الغذائراض األغلتمويل المشترك حساب أمانة المرفق اإلسباني ليقترح أن يقوم 

 مليون دوالر 50بما يعادل ( مليون يورو 35.7بلغ  بمجمهورية األرجنتين بتقديم قرض ل)اإلسباني

حساب وستكون فترة قرضي الصندوق و.  تمويل البرنامجفي بشروط عادية، للمساعدة ) تقريباأمريكي

سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر  ثالث ابما في ذلك فترة سماح مدته سنة 18 األمانة اإلسباني

  .مرة كل ستة أشهرالفائدة اإلشاري السنوي كما يحدده الصندوق 

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطارجمهورية األرجنتينل دتالتي حدمخصصات تبلغ ال -3

   .2012-2010 التخصيصي على مدى دورة مريكأون دوالر ملي 7.8في الصندوق 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 وكانت األرجنتين قد .خدمة فوائده القدرة على استيعاب قيمة القرض المقترح وعلى ناألرجنتيتتوفر لدى  -4

يتم التوصل إلى اتفاق مع نادي ، إلى اتفاقيات تعيد هيكلة ديونها الخارجية، مع أنه لم 2005، عام توصلت

ن الدولي الذي سددت األرجنتين ما كاوقد تحسنت العالقات مع صندوق النقد . باريس في هذا الخصوص

عليها من ديون له بالكامل، كما أوفت بالتزاماتها في وقتها لدى جميع المنظمات المالية الدولية، بما فيها 

 مليار دوالر أمريكي في حين أن ديونها 45 بـ 2010عام وتقدر احتياطيات األرجنتين في . الصندوق

، استثمر 1980ومنذ عام .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي47العامة الداخلية والخارجية تساوي 

  .جمهورية األرجنتين مليون دوالر أمريكي في 83.9الصندوق ما مجموعه 

  تدفق األموال

 في حساب محدد بالدوالر األمريكي في ألمانة اإلسبانيحساب استودع مدفوعات قرضي الصندوق و -5

  .المصرف المركزي األرجنتيني

  ترتيبات اإلشراف

  .الصندوق المباشرإلشراف سيخضع البرنامج  -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال يتوقع وجود أية استثناءات -7
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 التسيير

مراجعة سنوية عملية ) 1 (: التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوقالتدابيرالمزمع اتخاذ من  -8

 للمعايير الدولية وإلجراءات الصندوق التشغيلية ع الحسابات العام لألرجنتين وفقاللحسابات يجريها مراج

قليمية وفي اختيار مشاركة المستفيدين في لجان الموافقة والرصد اإل) 2(لمراجعة حسابات المشروعات؛ 

  .مقدمي السلع والخدمات وفي نظام الرصد والتقييم

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

الغربية لشمالية  في البلد ككل، مع إعطاء األولوية للمقاطعات ابرنامج التنمية الريفية الشاملةسينفذ  -9

. تمة بالمشاركة في البرنامج خالل سنوات تنفيذه الست ليشمل جميع المقاطعات المهوسيتوسع تدريجيا

لمحرومين الذين يتم تحديدهم والمستفيدون المباشرون منه هم عدة مجموعات من المزارعين األسريين ا

) 1: ( لمعايير أهلية صارمة تستند إلى مداخيلهم وصفاتهم االجتماعية االقتصادية، بما يشمل ما يليوفقا

 في المائة من مجموعة 30نحو (ن صغار المنتجين العاملين في الزراعة األسرية  فقيرة مأسرة 25,520

من (رة ضعيفة أس 8,000) 3( أسرة من الشعوب األصلية؛ 4,000) 2(؛ )صغار المنتجين الفقراء

  ).والعمال العرضيين والشباب واألسر التي تترأسها النساءالمنتجين المعدمين 

  نهج االستهداف

مقاطعات التي تبدي لل لالستهداف المباشر يعطي األولوية  نظاماتنمية الريفية الشاملةبرنامج السيطبق  -10

. اإلقليمية  للتنميةستراتيجيةاوسيستند تحديد األولويات اإلقليمية ضمن كل مقاطعة إلى خطة اهتمامها 

تشاركي هذه الخطط بدعم من وحدة التغيير الريفي، وذلك على أساس  بوضع المقاطعاتوستقوم سلطات 

مشاركة معظم السكان  يتم اختياره ويحظى باألولوية لضمان إقليموستتخذ التدابير ضمن كل . وتشاوري

  .الضعفاء وشمولهم

 المشاركة

 لخصائص ن وبالترويج لهذه المشاركة، وفقا بمشاركة المستفيديبرنامج التنمية الريفية الشاملةيتكفل  -11

وستدرج الروابط بالجهات الفاعلة االجتماعية . وتصنيف كل شريحة من المجموعة المستهدفة

والمؤسسية، وهي دائمة ومتصلة بكل مجموعة، في آلية وضع خطط التنمية اإلقليمية وخطط العمل 

للمنتجين والسكان منظمات المحلية الوتشمل العملية التشاورية مشاركة . ومخططات دعم السكان الضعفاء

  .الريفيين الفقراء
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  مائية األهداف اإلن-دال 

   الرئيسيةالبرنامجأهداف 

والسكان الريفيين يين األسر إلى تحسين أحوال معيشة المزارعين برنامج التنمية الريفية الشاملةيهدف  -12

ويرمي .  للمستفيدينية واإلشراك االجتماعي االقتصادياألسر، من خالل زيادة المداخيل الفقراء عموما

فير ضمانات تتكفل بتحقيق الفوائد على قدم المساواة البرنامج إلى تعزيز المنظمات الريفية وتو

. والعمال العرضيينصلية والشباب والنساء  الشعوب األات السكانية الضعيفة، وخصوصاللمجموع

ويقترح البرنامج التوصل إلى أدوات محددة تزيل الحواجز وإلى استراتيجيات خاصة لكل شريحة من 

 .شرائح المجموعة اإلقليمية

 نامجأهداف البر

 مع أهداف السياسات الوطنية والقطاعية ومع أهداف الخطة برنامج التنمية الريفية الشاملةتتفق أهداف  -13

 حياة تحسين نوعية: ، وهيوالصناعات الزراعية لألغذية الزراعية االتحادية التشاركية االستراتيجية

ن اإلنتاجية ودخول سالسل القيمة  وتحسياإلنتاجيادة زلفقيرة وزيادة مداخيلها من خالل األسر الريفية ا

) 1: (وتشمل األهداف المحددة ما يلي. وخلق فرص العمل، مع تحقيق المساواة بين الجنسين وحفظ البيئة

 للوصول إلىيين األسردعم صغار المزارعين ) 2( إنتاجية األسر الزراعية؛ إدخال التقانة والتنويع وزيادة

الجهات خلق فرص الشراكة بين مختلف ) 3(ومستدامة؛ األسواق وسالسل القيمة بصورة مستقرة 

تحقيق كفاءة تمويل االستثمارات ورأس المال العامل ) 4(االقتصادية الفاعلة التي تشكل شبكات األسواق؛ 

 والعمال  النساء والشبابل والعمالة أمامزيادة فرص الدخ) 5(بغية زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتوليد الدخل؛ 

 .والسكان الريفيين الفقراءتعزيز منظمات المنتجين ) 6(؛ املين بأجرالريفيين الع

 األهداف المتعلقة بزيادة المداخيل

أساليب إنتاج يتمثل العنصر األساسي في تحسين أحوال معيشة المنتجين الريفيين من البرنامج في تطبيق  -14

دة لإلنتاج لكل مجموعة منتجين وهناك نظم محد. محسنة مصممة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج الموجه للبيع

. مقترحات خاصة بالمساعدة التمويلية والتقنية الناجعة البرنامج لها رزمة تكنولوجية عصرية تشمل يقدم

وبالمقابل، ستتلقى كل مجموعة منتجين الدعم في جهودها لالنضمام إلى سالسل القيمة لمختلف 

ها التسويقية، من قبيل المنتجات الحيوانية  إلمكانيات المنتجات واألنشطة المحددة وفقامجموعات

  .والخضروات والفواكه وغيرها

 األهداف السياساتية والمؤسسية

 الحكومة بالصندوق كمشارك له ميزته في حوار السياسات، مما تعترفكما بين تقييم البرنامج القطري،  -15

 هيئة الزراعة األسريةو) يةألمريكا الجنوب(للمخروط الجنوبي  السوق المشتركة ضمنخبرة اليستند إلى 

، ضمن إطار سياسات التنمية  من الصندوقاوقد طلبت الحكومة دعم. وإلى المساهمة في التنمية الريفية

 التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 2016-2010 االتحادية للفترة االستراتيجيةالوطنية والخطة 

 وفي عمليات األسواقية في األسرإدخال الزراعة ) 1: ( األسماك، في أربعة مجاالت رئيسيةمصايدو

إدخال الفقراء والضعفاء مثل الشباب والنساء ) 3(التنمية اإلقليمية المتوازنة؛ ) 2(النمو االقتصادي؛ 
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االرتباط ) 4(، في تلك العمليات؛  والشعوب األصليةالعرضيينالالتي يترأسن أسرهن والعمال الريفيين 

 السياسات الوطنية ضمن ،ةوتنسيق تكامل مشروعات االستثمار في الهياكل األساسيبالتدابير اإلنمائية، 

، مع الخطط اإلنمائية االجتماعية االقتصادية واإلنتاجية )برنامج الخدمات الزراعية في المقاطعات(

 وباختصار،.  وشؤون البيئةالتمايز بين الجنسينمسائل غير المناخ، في سياق نهج يراعي والتكيف مع ت

ستراتيجية ابتكاريه طموحة لتنمية السكان امساهمات الصندوق في جهودها لتعزيز وتنفيذ تلتمس الحكومة 

والوصول إلعادة تنشيط اإلنتاج الريفيين المحرومين عن طريق عملية تتصف بدرجة عالية من الشمول 

  .والحصول على الخدماتإلى األسواق 

 هواستراتيجيات الصندوق سياسات المواءمة مع

 القطرية االستراتيجيةالبرنامج متوائم مع توجهات أولويات الصندوق والبرنامج الحالي للفرص  -16

رؤية برنامجية ) 1: (وهي مشمولة فيها االستراتيجيةوتوصيات تقييم البرنامج القطري التي تحّدث 

ة لزيادة المداخيل ياألسرتقديم الدعم على أساس األولوية للزراعة ) 2(مفصلة تنفذ على نطاق البلد ككل؛ 

تصف بكونها  توفير خدمات للمساعدة التقنية ت)3(والمشاركة في سالسل القيمة؛ والوصول إلى األسواق 

تعزيز منظمات ) 5(الوصول إلى موارد رأس المال والخدمات المالية؛ ) 4( وكفاءة؛ أفضل تكييفا

 لتوصيات تقييم ووفقا. السياساتتطوير حوار ) 6(؛ والسكان الريفيين الفقراءيين األسرالمزارعين 

رؤية برنامجية وطنية ) 1: ( الصندوق، يتوفر في العملية الجديدة ما يليستراتيجيةواالبرنامج القطري 

يحفز مبادرات التنمية نهج إقليمي شامل ) 2(موجهة نحو مجموعات اجتماعية اقتصادية محددة؛ 

زة بارتفاع تركز فقراء الريف وقطاعات الزراعة االجتماعية االقتصادية في األقاليم المحددة المتمي

والعمال الريفيين لشعوب األصلية والشباب ، ويشمل اللتمايز بين الجنسيناألسرية الفقيرة، في إطار نهج 

  .يف مع تغير المناخك، ويروج للتالعرضيين

  التنسيق والمواءمة - هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

هج التي يأخذ بها وأهداف البرنامج والن. وسياستها الحكومة ستراتيجيةاع مالمقترح  البرنامجيتواءم  -17

، وهي سياسات تعترف بالخصائص التالية في الزراعة  الحالية لدى الحكومةتالسياسامتوائمة مع 

المساهمة في ) 3(حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي؛ ) 2(القدرة على الحد من الفقر؛ ) 1: (األسرية

التنمية المتوازنة لألقاليم مع االستخدام ) 5(القدرة على توليد التماسك االجتماعي؛ ) 4(الغذائي؛ األمن 

والنهج البرنامجي متوائم مع أهداف السياسات الوطنية والقطاعية وهو يتفق مع . الرشيد للموارد الطبيعية

سات المحددة لدى أمانة التنمية  وكذلك مع السيا2016-2010 للفترة  االتحاديةاالستراتيجيةأهداف الخطة 

  . األسماكمصايدالزراعة والثروة الحيوانية والريفية والزراعة األسرية في وزارة 

  مع الشركاء اإلنمائيينالمواءمة

برنامج سينفذ البرنامج تحت رقابة وحدة التغيير الريفي، مع تعزيز الروابط البرنامجية والتشغيلية مع  -18

ومشروع تنمية )  والبنك الدولي للبلدان األمريكيةمصرف التنمية(الخدمات الزراعية في المقاطعات 
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. لصندوق الجارية حاليا، باإلضافة إلى ثالثة من مشروعات ا)البنك الدولي(صغار المنتجين الزراعيين 

رامج الزراعة األسرية والبرامج بمبادرات المعهد الوطني للتكنولوجيا فيما يتعلق ببكما يتصل البرنامج 

 عن المبادرات األخرى على مستوى لمجموعات السكانية الضعيفة، فضالاالجتماعية الموجهة ل

  .المقاطعات

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

خل واإلنتاج  توليد الد)1 (:الثالثة التاليةمكونات  اليتألف منسينفذ البرنامج خالل فترة ست سنوات وهو  -19

بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ) 2(؛ ) في المائة67.5( األسواق والوصول إلىوالقدرة على المنافسة 

إدارة ) 3 (؛) في المائة25.1(والتمويل والمساعدة التقنية اإلنتاجية وبناء رأس المال البشري واالجتماعي 

ويشمل البرنامج ).  في المائة7.4(وإدارة المعرفة والتقييم والرصد البرنامج والتنسيق والتنظيم والتخطيط 

تخفف من مخاطر تغير تدابير شاملة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وإدارة البيئة باإلضافة إلى تدابير 

  .راج الشرائح السكانية األشد فقراويتطلب كل مكون تدابير محددة إلد. المناخ

  فئات النفقات

 في المائة من مجموع 56.3(والوصول إلى األسواق ساب اإلنتاج ح) 1 (:للنفقاتفئات  ثماني هناك -20

) ب(؛ )في المائة 40.5، المزارعحوافز استثمارات ) أ: (التكلفة ويشمل الفئات الفرعية التالية

) 1( في المائة؛ 2.3التكيف مع تغير المناخ، ) ج(في المائة؛  8.3 في خطط العمل، الجماعيةاالستثمارات 

؛ ) في المائة9.5(حساب رأس المال العامل ) 2(؛ ) في المائة5.1والشعوب األصلية، السكان الضعفاء 

ات ياتفاق) 5(؛ )في المائة 7.5 (التدريب) 4(؛ )في المائة 15.9(حساب المساعدة التقنية والمالية ) 3(

) 8(؛ )لمائة في ا6.9(المرتبات ) 7(؛ ) في المائة0.6(المعدات والمركبات ) 6 (؛) في المائة0.6(الخدمة 

  ). في المائة2.7(نفقات التشغيل 

  وإرساء الشراكاتمسؤوليات التنفيذ و اإلدارة –زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

 األسماك، التي ستنفذ البرنامج عن مصايدالزراعة والثروة الحيوانية و  وزارةشركاء التنفيذ الرئيسيون هم -21

. ومنظمات المستفيدين والمعهد الوطني للتكنولوجياالتغيير الريفي، حكومات المقاطعات  طريق وحدة

ت الصندوق الثالثة والوحدة مسؤولة عن تنفيذ برنامج الخدمات الزراعية في المقاطعات ومشروعا

. وهي تتمتع بخبرة واسعة متينة ولديها ترتيبات إدارية مرنة تتعلق بإدارة المشروعات. الجارية حاليا

وسيكون المعهد، .  التنمية اإلقليمية األولويات لألقاليم وفي إعداد خططوللمقاطعات دور أساسي في تحديد

 في جهود تقنية للقطاع الزراعي، شريكا استراتيجيابصفته المورد العام الرئيسي للبحوث والمساعدة ال

 وقد أقامت الوحدة شراكة. الوحدة والمقاطعات المتعلقة بوضع وتنفيذ خطط التنمية اإلقليمية وخطط العمل

  .مع المعهد حيث تم توقيع اتفاقية إطارية بينهما
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 مسؤوليات التنفيذ

 مصايدالزراعة والثروة الحيوانية و هي وزارة على المستوى الوطنيالوكالة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج  -22

األسماك، من خالل وحدة التغيير الريفي كوكالة منفذة، في حين أن المقاطعات تشارك في مسؤولية التنفيذ 

خطط وستعتمد الوحدة ترتيبات إدارية مرنة ومتمايزة ألغراض . ماألقاليعلى المستوى المحلي ومستوى 

 إلى القيادة والقدرة المؤسسية في المقاطعة التي تنفذ فيها ، مما يستند أساساالتنمية اإلقليمية وخطط العمل

جاالت تسيير األعمال والتمويل وسيجري تعزيز الوحدة ووحدات التنفيذ في المقاطعات في م. تلك الخطط

وفي كل مقاطعة، سيجري تكييف آليات التنفيذ حسب القدرات المختلفة لدى المؤسسات . الريفي

  .والمنظمات المستفيدة

  المساعدة التقنيةوظيفة

والوصول إلى األسواق ينصب التركيز الرئيسي في البرنامج على تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنويع  -23

التقني للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز المنظمات في مجال اإلدارة المالية وتنفيذ خطط العمل واالبتكار 

) 1: (وسيقدم الدعم الخاص بالمساعدة التقنية والتدريب في المجاالت التالية. ودعم المجموعات الضعيفة

 القدرات تعزيز) 2(وسالسل القيمة؛ الوصول إلى األسواق التعزيز المؤسسي للمنظمات ألغراض 

 تعزيز وحدة) 4(تعزيز قدرات اإلدارة المالية لدى المنظمات؛ ) 3(اإلنتاجية على الزراعة األسرية؛ 

) 6(التكيف مع تغير المناخ؛ ) 5( األعمال والخدمات المالية الريفية؛ تنميةالتغيير الريفي في مجاالت 

ات المستفيدة للسكان الضعفاء وتعزيز وتدريب المنظمتدريب العاملين بأجر من العمال العرضيين 

وسيجري التعاقد على خدمات المساعدة التقنية المتخصصة مع مقدمي هذه الخدمات . وللشعوب األصلية

  .ا المعهد الوطني للتكنولوجيفي القطاعين العام أو الخاص أو من خالل

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ارة االقتصاد ألغراض هذا البرنامج، وهي اتفاقية تحظى الوحدة ومع وز/ هناك اتفاقية مسبقة مع الوزارة -24

 مها، وخصوصا عن اهتماوقد أعربت المقاطعات مرارا. كومةلدى الحبأولوية عالية وبالتزام قوي 

وتتوفر لدى المعهد بالفعل اتفاقيات محددة تدعم مشروع التنمية .  والوسطىالغربيةالمقاطعات الشمالية 

. وبرنامج تنمية المناطق الريفية وهو مهتم بتوسيع نطاق تعاونهمالية الغربية الريفية في المقاطعات الش

وهي تميل بقوة إلى نقل وقد التزمت وزارة االقتصاد بتقديم تمويل مقابل يساوي الدعم التمويلي الخارجي 

ال من الموارد إلى المقاطعات دون االلتزام بتحمل أية ديون، األمر الذي سييسر التدفق الفعال لألمو

  .الحكومة المركزية إلى المقاطعات

 ن والمبالغ الملتزم بهاوشركاء التمويل الرئيسي

وأما مصادر التمويل  .ست سنواتمليون دوالر أمريكي وعلى مدى  149.5يبلغ إجمالي تكاليف البرنامج  -25

 من مجموع  في المائة38.8( مليون دوالر أمريكي 57.9الحكومة التي ستسهم بمبلغ  )1 (:فهيالرئيسية 

 مليون 7.8قرض قدره ) 3(؛ حساب األمانة اإلسباني مليون دوالر من 50قرض قيمته ) 2(؛ )التكلفة

 مليون دوالر أمريكي 33.7وستبلغ مساهمة المستفيدين  .الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةدوالر من 

   ). في المائة22.6(
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 ئات الرئيسية للفوائد المحققةالف

 في المائة منها من 80 أسرة داخلة في خطط العمل، سيتمكن 25,520من بين األسر الريفية البالغ عددها  -26

لمجموعة المستهدفة ، في حين أن بقية اساس في المائة على األقل فوق خط األ30اخيلها بنسبة دتحسين م

 15,000وبحلول نهاية البرنامج، سيكون هناك . ودخلها زيادات كبيرة في رأس مالها ستحقق هي أيضا

ة  في المائة من أسر الشعوب األصلي50، وسيكون ما ال يقل عن وظيفة جديدة متفرغة أو غير متفرغة

 في المائة على األقل فوق خط 25 في أمنها الغذائي وأصولها بنسبة والسكان الضعفاء قد حققت تحسنا

أنشطة من بصورة مباشرة  امرأة 6,000 وسيستفيد ما ال يقل عن ).واألثرنظام إدارة النتائج (األساس 

إدارة (لتخفيف اآلثار على البيئة  في المائة من خطط العمل تدابير 80وسيتضمن ما ال يقل عن . البرنامج

ل ؛ وسيتص)والمياهالغابات التربة و (أو لحفظ الموارد) الفضالت أو المخلفات أو المبيدات، إلى ما هنالك

 التقليدية لمنتجات عضوية، ممارسات المحاصي (خطط العمل بمنتجات متمايزة بيئيا في المائة من 10

حفظ التربة، :  أسرة إحدى الممارسات التالية10,000، وستعتمد )يكولوجي، إلى ما هنالكوالتوسيم اإل

  .كفاءة استخدام المياه، اإلدارة الجيدة للمبيدات وحفظ الغابات

 صادية والماليةالجدوى االقت

 في جميع النماذج إلى ، وهو دخل يشهد ارتفاعا كبيراوتبين النماذج المقدمة زيادة صافية في دخل األسرة -27

لدى ( في السنة  دوالرا أمريكيا10,748و ) لدى زارعي الفواكه( في السنة  دوالرا أمريكيا3,973ما بين 

.  في المائة40.3 في المائة و20.2داخلية بين وتتراوح معدالت العائد االقتصادية ال). مربي الماشية

 في المائة هي إيجابية في جميع 7والقيمة الحاضرة الصافية للصافي الفوائد التدريجية لمعدل خصم يبلغ 

وفي حالة أسر الشعوب .  في المائة22.8ومعدالت العائد االقتصادية الداخلية للبرنامج ككل هي . لحاالت

 شخص، 8,000وسيقدم التدريب المكثف ألكثر من .  األمن الغذائيرة تقريبا أس4,000األصلية، ستحقق 

  . منظمة55وسيتم تعزيز أكثر من 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

رة تقييم ونظام إداوسيولد التخطيط والرصد وال. سيستخدم البرنامج نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج -28

 يحسن األداء ويندرج تحت مجال التخطيط والرصد والتقييم في وحدة التغيير الريفي، التي المعرفة تعلما

منهجة الخبرات ) 1: (وستكون الوحدة مسؤولة عما يلي. عات الصندوق الثالثة السابقةووحدت نظم مشر

م لتمكين المستفيدين من تبادل الخبرات لتعزيز استخدام سبل التعل) 2(؛ )مركز المنهجة(ذات الصلة 

وستتوفر في البرنامج آلية لتعميم النتائج والمنجزات . البرنامج من إظهار خبراتهم والتعلم من اآلخرين

  .بصور مختلفة وسيشمل شبكات لتبادل المعرفة وإدارتها
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 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

للبرنامج وارتباط حافظة المشروعات التي يمولها النطاق الوطني ) 1: (سيروج البرنامج لما يلي -29

برنامج  من قبيل ةاألساسيبمشروعات االستثمار الخاص بالهياكل ) على مستوى البرمجيات(الصندوق 

طرق جديدة للربط بين االستثمار العام ) 2(؛ )على مستوى المعدات(الخدمات الزراعية في المقاطعات 

) 3(ن وبين نظم التمويل الريفي ألغراض توفير رأس المال العامل؛ المتعلق بتمويل المزارعين األسريي

الدخول الشامل في جميع تأمين ) 4(؛ للتمايز بين الجنسيناالستهداف اإلقليمي لالستثمارات في إطار نهج 

ت الضعيفة في اإلقليم يين الذين تتوفر لديهم إمكانات النمو وللمجموعااألسر للمزارعين سالسل القيمة

 على تحسين استفادة الفريق المستهدف من القيمة المضافة على مختلف نقاط االرتباط  عمالنفسه،

األرض، مع توفير مساهمات في المزارعين األسريين التمويل المشترك الستثمار ) 5(وسالسل القيمة؛ 

ج الزراعة نه) 6( باستخدام موارد البرنامج؛ 1:1مقابلة لمساهمات المزارعين األسريين بنسبة تصل إلى 

 إلى عالقات مرنة التنفيذ استنادا) 7(التكيف مع تغير المناخ؛ المستدامة، مع توجيه اهتمام خاص إلى 

  .ديناميكية بين الحكومة والمقاطعات والمنظمات

 نهج توسيع النطاق

نامجية  تنمية المناطق الريفية ويوسع نطاقه، وهو يثبت تبني الحكومة لرؤية بريستفيد البرنامج من برنامج -30

ليات من توسيع نطاق اآلوسيولد البرنامج خبرات تمكن . شاملة ذات نطاق وطني تعزز الزراعة األسرية

 في مجال التنمية االقتصادية ها في مختلف أنحاء القطر، وخصوصا ومن تكراربتكارية لتنمية األقاليماال

  .التي تستند إلى اإلدراج االجتماعي وخدمات التمويل الريفي

  لمخاطر الرئيسيةا –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تشرين /تتمثل في تغييرات يمكن أن تأتي بها االنتخابات الوطنية القادمة في أكتوبر مخاطرة صغيرةهناك  -31

ة التنمية الريفية لن تشهد تغيرا فترض أن سياسغض النظر عن نتيجة االنتخابات، يوب. 2011األول 

ت سياسية ويمكن ألية تغييرا. والصندوق ه المخاطرة بالحوار بين الحكومةيف من هذويمكن التخف. كبيرا

ويمكن تخفيف هذه المخاطرة بإقامة شراكات مع .  على وحدة التغيير الريفيأو مؤسسية أن تترك أثرا

 والبنك الدولي بهدف إضفاء الصفة المؤسسية على الوحدة ودورها مصرف التنمية للبلدان األمريكية

إضافة لذلك، يمكن التعرض لتأخيرات في . م في المناطق الريفيةارابط بين السياسة واالستثمار العال

الدعم الذي تقدمه الوحدة ) 1(: مشاركة بعض المقاطعات، وهي مخاطرة يمكن تخفيفها من خالل ما يلي

  .إلشراف المباشرالدعم المتواصل من جانب الصندوق من خالل ا) 2(للتسريع بالعمليات البيروقراطية؛ 

 التصنيف البيئي

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

ويوجد في البرنامج كثير من الموارد واألنشطة المتعلقة بالتكيف  .المحتمل أن يكون له أي أثر سلبي بيئي

ز وحدة التغيير الريفي والمقاطعات؛ وأنشطة وموارد تتعلق ما يتصل بتعزيمع تغير المناخ، ومنها 
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 وغير مباشرة للتخفيف من جيات التكيف؛ وتدابير نشطة مباشرة ألغراض تكنولوالمزارعباالستثمار في 

  .وطأة تغير المناخ

 االستدامة - كاف 

الزراعة وزارة بعة لالتاسينفذ البرنامج من خالل الهيكل العام المتخصص الموجود ووحدة التغيير الريفي  -33

 إدارة المشروعات الممولة ، وهي وحدة لديها خبرة متينة واسعة في األسماكمصايدوالثروة الحيوانية و

 المشاركة المباشرة والنشطة من جانب آلياتوتعتبر آفاق االستدامة المؤسسية جيدة بفضل . خارجيا

غذية وتوليد سياسات قوية موجهة نحو ويشير استمرار الطلب على األ. المقاطعات ومنظمات المنتجين

كما أن األثر البيئي الذي . الستدامة االستثمارات اإلنتاجيةدعم الزراعة األسرية إلى وجود آفاق ايجابية 

 بسبب تطبيق معايير وتوصيات بيئية ترمي إلى الخدمات اإلنتاجية سيكون ايجابياتولده األنشطة و

 تنمية الخدمات المالية الريفية إلى وجود ستراتيجيةاوتشير . حفظهااالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و

  .آفاق جيدة الستدامة النظام

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

حساب األمانة و والصندوق الدولي للتنمية الزراعية جمهورية األرجنتينبين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

 هذه الوثيقةب رفقوت .المقترح إلى المقترضالتمويل قوم على أساسها تقديم الوثيقة القانونية التي ي اإلسباني

  . كملحقالمتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة 

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية األرجنتينو -35

 .حساب األمانة اإلسباني أو مدير لكمؤتمندوق ، من خالل الصنحساب األمانة اإلسبانيو الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -36

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

ربعة ماليين أتعادل قيمته عادية بشروط   قرضاجمهورية األرجنتينأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

، )وحدة حقوق سحب خاصة 4,950,000( وحدة حقوق سحب خاصة  وتسعمائة وخمسين ألف

واألحكام  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامأن يخضع ألية شروط على 

  . هذه الوثيقةالواردة في

  

، من يألمن الغذائألغراض التمويل المشترك حساب أمانة المرفق اإلسباني لم أن يقد: قرر أيضاً

 بشروط عادية اقرضحساب األمانة، لجمهورية األرجنتين ل أو مدير وصيكخالل الصندوق 
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أن يخضع ألية على )  يورو35,700,000(خمسة وثالثين مليون وسبعمائة ألف يورو قيمته عادل ت

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

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Convenio de financiación negociado: “Programa para el 
Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)" 
(Negociaciones concluidas el 19 de julio de 2011) 

Número del Préstamo del Fondo Fiduciario: ….. 
Número del Préstamo del FIDA:…. 
 
Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) (el “Programa”). 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el “FIDA” o el “Fondo”),  
 
La Facilidad Financiera de España para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria (el 
“Fondo Fiduciario”) 
 
Y 
 
La República Argentina (el “Prestatario”) 
 
(cada uno de ellos por separado la “Parte” y los tres colectivamente las “Partes”) 
 
acuerdan lo siguiente: 
 
Preámbulo 
 

CONSIDERANDO que la Junta Ejecutiva del FIDA en su 100º 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 FIDA en su capacidad de Fideicomisario del 
mismo, 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 acordado conceder un préstamo al Prestatario 

para asistir en la financiación del Programa de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos en el presente Convenio; y 

 
CONSIDERANDO que el Fondo Fiduciario ha acordado conceder al Prestatario bajo 

los términos y condiciones del presente Convenio un préstamo adicional del Fondo 
Fiduciario con el propósito de incrementar el financiamiento con respecto al Programa; 
 
las Partes acuerdan lo siguiente: 
 
Sección A 
 
1.  Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este 
Convenio: el presente documento, la descripción, disposiciones de ejecución del 
Programa y fondos de contrapartida (Anexo 1) y el Cuadro de asignaciones (Anexo 2). 
 
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 
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Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en 
ellas indicado. 
 
3. A raíz del presente convenio, el Fondo Fiduciario proporcionará un Préstamo del 
Fondo Fiduciario y el FIDA proporcionara un Préstamo FIDA (ambos préstamos 
denominados conjuntamente y de aquí en adelante “el Financiamiento”) al Prestatario, 
que este utilizará para ejecutar el Programa de conformidad con los términos y 
condiciones del presente Convenio. 
 
Sección B 
 

1. El monto del Financiamiento está compuesto por: 

El monto del Préstamo del Fondo Fiduciario es de EUR 35 700 000. 

 El monto del Préstamo FIDA es de DEG 4 950 000. 
 
2. El Financiamiento se concede en condiciones ordinarias.  

 
3. A. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo del Fondo Fiduciario será el 

EURO. 
 
 B. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo del FIDA será el dólar de los 

Estados Unidos. 
 
4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero. 
 
5. A. Los pagos del capital y los intereses del préstamo del Fondo Fiduciario serán 
pagaderos cada 1° de junio y 1° de diciembre El capital será pagadero en 30 plazos 
semestrales de EUR 1 190 000 comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento 
de las condiciones generales y adicionales previas para el retiro de los fondos. En dicho 
momento el Fondo Fiduciario comunicará al Prestatario el calendario de amortización 
correspondiente. 
 
 B. Los pagos del capital y los intereses del préstamo FIDA serán pagaderos cada 
1° de junio y 1° de diciembre. El capital será pagadero en 30 plazos semestrales de 
DEG 165 000 comenzando 3 años después de la fecha de cumplimiento de las 
condiciones generales y adicionales previas para el retiro de los fondos. En dicho 
momento el FIDA comunicará al Prestatario el calendario de amortización 
correspondiente. 
 
6. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Programa por un 
monto equivalente aproximadamente a USD 57 950 000. 
 
Sección C 
 
1. El Organismo Responsable del Programa será el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP) del Prestatario que ejecutará el Programa a través de la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) u otra dependencia especializada del MAGyP que el 
Prestatario indique siempre que se ajuste a lo estipulado en el presente Convenio. 
 
2. Se designa Partes adicionales en el Programa a: los gobiernos Provinciales, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organizaciones de productores, 
y/u otras organizaciones que el Prestatario y el FIDA consideren pertinente involucrar 
afín de lograr los objetivos del Programa. 
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3. La Fecha de Terminación del Programa será el sexto aniversario de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio. 
 
Sección D 
 
El Financiamiento será administrado y el Programa será supervisado por el FIDA. 
 
Sección E 
 
1. Se considera que son motivo adicional a los previstos en las Condiciones 
Generales, para la suspensión del presente Convenio: i) que cualquiera de las 
disposiciones del Manual de Operaciones del Programa haya sido objeto de cesión, 
renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación sin el acuerdo previo del 
FIDA y del Prestatario, y éstas hayan determinado, previa consulta con el Prestatario, que 
tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido, o es 
probable que tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Programa; y/o ii) que se 
hayan tomado medidas que impidan la debida ejecución del Programa. 
 
2. Se considera que son condiciones generales adicionales previas a las establecidas 
en las Condiciones Generales, para el retiro de fondos las siguientes: 
 

a) que el Prestatario haya abierto una cuenta designada para recibir fondos del 
Financiamiento. 

b) que el Prestatario haya abierto una cuenta en moneda local. 
 

c) Que el Manual de Operaciones haya sido aprobado por el Fondo. 
 
3. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han 
de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente 
Convenio: 
 
 
Por la Facilidad Financiera de España para  
 la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria  
(Fondo Fiduciario): Por el Prestatario: 
 
Presidente, representante legal, Ministro de Economía 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,    y Finanzas Públicas 
   Fideicomisario del Fondo Fiduciario Ministerio de Economía 
Via Paolo di Dono, 44    y Finanzas Públicas 
00142 Roma, Italia  C1086AAB  
    Hipólito Yrigoyen 250 
 Buenos Aires 
 
 
Por el Fondo: 
 
Presidente 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Roma, Italia 
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El presente Convenio se ha preparado en idioma español en nueve (9) copias originales, 
tres (3) de las cuales son para el Fondo Fiduciario, tres (3) para el FIDA y tres (3) para 
el Prestatario.  
 
 
 
 
 
         
Por el Prestatario  Por el Fondo 
[insertar nombre y cargo] [insertar nombre] 
 
 
 
 
Fecha:    Fecha:      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Por la Facilidad Financiera de España  
  para la Cofinanciación de la 
  Seguridad Alimentaria 
[insertar nombre y cargo] 
 
 
 
 
Fecha:    
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Anexo 1 
 

Descripción, disposiciones de ejecución del Programa y  
Fondos de contrapartida 

 
 

L. Descripción del Programa 
 

1. Población-objetivo. Se beneficiarán del Programa familias con explotaciones 
agropecuarias; familias pertenecientes a grupos de pueblos originarios asentadas 
en el medio rural con necesidades básicas insatisfechas (NBI); mujeres 
pertenecientes a los grupos familiares anteriores o jefas de familias; jóvenes 
(mujeres y hombres) pertenecientes a los grupos familiares anteriores o jefes de 
familias con características similares a las descritas con o sin acceso a la tierra; 
asalariados rurales transitorios con o sin acceso a la tierra. 

2. Área del Programa. El Programa tendrá cobertura nacional (23 provincias 
excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con priorización de acciones en las 
provincias del NOA (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y 
Salta) y del Centro para extenderse paulatinamente a todas las provincias que, en 
acuerdo con la UCAR/MAGyP, adhieran al Programa (se perfeccionarán acuerdos de 
implementación entre MAGyP/UCAR - provincia, para la preparación de un(os) 
Plan(es) estratégico(s) de Desarrollo Territorial (PDT)). 

3.  Objetivos. El objetivo del Programa, coherente con los objetivos de las 
políticas nacionales y sectoriales y coherente con los objetivos del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustial Participativo y Federal, es: que las familias rurales 
pobres mejoren su calidad de vida e incrementen sus ingresos por el aumento en la 
producción, la productividad, la inserción en cadenas de valor y la creación de 
oportunidades de trabajo, con equidad de género y conservando el medio 
ambiente.  

4.  Los objetivos específicos incluyen: a) tecnificar, diversificar e incrementar la 
productividad de la agricultura familiar; b) apoyar a pequeños agricultores 
familiares de ambos sexos a insertarse en forma sostenible en mercados y cadenas 
de valor; c) generar oportunidades de alianzas entre los diferentes actores 
económicos que conforman las redes de mercados; d) financiar en forma eficiente 
inversiones y capital de trabajo para incrementar la producción, la productividad y 
la generación de ingreso; e) generar oportunidades para incrementar los ingresos y 
las oportunidades de empleo para mujeres, jóvenes y asalariados rurales; y 
f) fortalecer las organizaciones rurales. 

5. Componentes. Los componentes del Programa son: i) generación de ingresos, 
producción, competitividad, acceso a mercados ii) consolidación de capacidades, 
transferencia de tecnología, asistencia técnica productiva y fortalecimiento de 
capital humano y social; y iii) gestión, coordinación y administración del Programa y 
PSEyGC. 

5.1. Generación de ingresos, producción, competitividad, acceso a mercados.  
Apunta a favorecer los incrementos de ingreso para los agricultores familiares por 
medio de su inserción estable y ventajosa en mercados, cadenas de valor y/o 
mecanismos institucionales de compras públicas. Este componente financiará: 
a) actividades de pre-inversión; b) inversión física productiva y capital de trabajo; 
c) infraestructura productiva y social para población vulnerable (incluyendo pueblos 
originarios); d) manejo de recursos naturales y medio ambiente.  El objetivo del 
Componente es “Alcanzar adecuados niveles de desarrollo económico-productivo 
que permitan mejorar el ingreso de las familias con actividades generadoras de 
ingresos, con productos con valor en mercados dinámicos y en cadenas de valor, 
mediante el mejoramiento y especialización de sus actividades productivas y 
asegurar el financiamiento para inversiones y capital de trabajo”. 
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5.1.1. El Fondo productivo para acceso a mercados e inversiones (FP). El objetivo 
del FP es: “mejorar los niveles de capitalización de las organizaciones y de 
los pequeños productores(as) agropecuarios y microempresarios(as) rurales 
mejorando su capacidad productiva y en el mediano plazo su perfil de 
riesgo, para el acceso a mercados financieros y financiar pequeñas 
inversiones en infraestructura socio-económicas”. El FP contará con líneas 
específicas que atiendan a las necesidades de la población-objetivo y de sus 
proyectos y operará de acuerdo a un Reglamento detallado que formará 
parte del Manual de Operaciones del Programa. 

5.1.2 Condiciones y limitaciones de aplicación del FP. Los beneficiarios, grupos y 
organizaciones podrán recibir más de un aporte no reembolsable por línea 
en la medida en que no superen el máximo por línea establecido en el 
Reglamento del FP. Los recursos de la línea para capital de trabajo se 
transferirán a las Organizaciones o Instituciones en carácter de no 
reembolsable, y de éstas serán transferidas a los beneficiarios con carácter 
reembolsable. Los montos máximos, no reembolsables, autorizados por cada 
iniciativa de inversión, y los montos de contrapartida serán definidos por el 
Reglamento del FP.  

5.1.3 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades.  El Programa incluye recursos 
para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en servicios financieros 
rurales de las organizaciones beneficiarias del FP. 

5.2. Consolidación de capacidades transferencia de tecnología, asistencia técnica 
productiva y fortalecimiento del capital humano y social.  Este Componente apunta 
a fortalecer las capacidades productivas y empresariales/comerciales de las 
organizaciones y de los beneficiaros. Financiará: a) los costos de la asistencia 
técnica productiva para la diversificación y competitividad vinculada a los Planes de 
Negocio (PN), por intermedio del Fondo para tecnología y competitividad (FTC), y 
b) la capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones y de los pueblos 
originarios, jóvenes, mujeres y asalariados rurales. 

5.2.1 Fondo para tecnología y competitividad. Las modalidades de prestación de 
los servicios se definirán por intermedio de los acuerdos de ejecución 
provincia/MAGyP-UCAR. El FTC operará de acuerdo a un Reglamento 
detallado que formará parte del Manual de Operaciones del Programa. 

5.2.2 Capacitación. La capacitación será enfocada a incrementar las capacidades 
institucionales e individuales de los beneficiarios del Programa con el 
objetivo de identificar y desarrollar iniciativas económicas de generación de 
ingresos que serán financiadas con el FP o en algunos casos, con recursos 
del FTC.  

5.3. Gestión, coordinación y administración del Programa y PSEyGC.  El Organismo 
Responsable del Programa será el MAGyP que implementará el Programa por 
intermedio de la UCAR. Para la implementación del Programa se afectará en la 
UCAR un área gerencial. Esta Gerencia se apoyará en la actual capacidad instalada 
de la UCAR en los aspectos de manejo administrativo, financiero y adquisiciones; 
programación y presupuesto; monitoreo y seguimiento, y asuntos jurídicos. 

5.3.1. La adhesión de las provincias y las relación UCAR/provincias se definirá por 
medio del diálogo entre la UCAR y las provincias. Las provincias 
participantes son responsables de la priorización territorial; de la consulta 
local con beneficiarios, organizaciones y sector empresarial; de los trabajos 
técnicos para la formulación y aprobación de los PDT y sus correspondientes 
PN. El MAGyP a través de la UCAR, acordará con cada provincia un esquema 
de implementación que permita utilizar el esquema organizacional más 
adecuado. La propuesta operativa de implementación de cada provincia será 
parte integrante de los PDT y será aprobada por la UCAR con la no objeción 
del FIDA.  



 EB103/2011/R.25 لملحقا
 

18 
 

5.3.2. Los recursos del Financiamiento y los recursos de contrapartida nacional 
serán transferidos a las provincias en los términos establecidos en los PDT. 

5.3.3. Planificación, seguimiento, evaluación y gestión del aprendizaje y del 
conocimiento (PSEyGC).  El Programa aplicará el enfoque de gestión 
orientada a resultados. El Sistema: a) estará conformado por "cuatro 
subsistemas": la Planificación, el Seguimiento, la Evaluación y la Gestión del 
Conocimiento; b) aplicará los indicadores RIMS; c) será prospectivo, para la 
visualización del cambio a largo plazo; d) será estratégico, centrado en la 
implementación, análisis y verificación de “estrategias de acción”; e) será 
participativo, con la participación de los diferentes actores involucrados, y f) 
será descentralizado. Se realizarán como mínimo tres evaluaciones: al inicio 
(Estudio de Base), Medio Término y al Final. El PRODERI tendrá un 
mecanismo para la difusión de los resultados y logros.  

5.3.4. El Programa incluye recursos para el fortalecimiento de la UCAR y de las 
unidades provinciales de ejecución. 

 

M. Disposiciones de ejecución 
 

1. Organismo Responsable del Programa o Ente ejecutor.  El Organismo 
Responsable del Programa será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP) que implementará el Programa por intermedio de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR), u otra dependencia especializada del MAGyP que el 
Prestatario indique siempre que se ajuste a lo estipulado en el presente Convenio. 

2. Unidad de Cambio Rural (UCAR). Para la implementación del Programa se 
afectará en la actual UCAR un área gerencial. Esta Gerencia se apoyará en la actual 
capacidad instalada de la UCAR en los aspectos de manejo administrativo, 
financiero y adquisiciones, programación y presupuesto, monitoreo y seguimiento y 
asuntos jurídicos; garantizando la dotación de personal capacitado, equipamiento y 
oficinas que permitan la debida ejecución del Programa.  

2.1.  Funciones de la UCAR.  La UCAR es responsable de activar los contactos y 
definir los acuerdos de implementación con las provincias. Es responsable de 
procesar en forma eficiente los PDT y los PN y los aspectos de carácter 
fiduciario y administrativo. El equipo de gerencia del PRODERI tendrá como 
rol principal a través de sus contactos con los demás actores institucionales, 
maximizar las fortalezas a nivel territorial que aseguren una adecuada 
implementación de las inversiones buscando privilegiar el dialogo de política 
y el logro de resultados específicos instrumentados a través de los PDT y PN. 
Tendrá las funciones de programación y presupuesto, monitoreo y 
seguimiento, manejo financiero y adquisiciones. Corresponderá a la Gerencia 
PRODERI y particularmente a los coordinadores de área técnicas y 
geográficas respectivas, asegurar la eficacia y la eficiencia de las 
operaciones de implementación. La UCAR coordinará la realización del 
Estudio de Base, tomando en cuenta los indicadores RIMS. La UCAR 
promoverá el área de Gestión de conocimientos, mediante la utilización de 
instrumentos especializados para extraer y compartir lecciones aprendidas 
en la ejecución del programa. 

3. En casos puntuales en los cuales existan necesidades y propuestas de 
intervención territorial, en ausencia de un interés de la provincia en adherir al 
Programa, pero con la presencia de propuestas de intervención y de instituciones 
públicas (por ej. Municipios) o privadas interesadas, el Programa podrá establecer 
acuerdos con éstas, con la anuencia de la provincia y la no objeción del FIDA. En 
casos especiales de ausencia de interés y de propuestas autónomas, en áreas con 
condiciones de pobreza crítica, la UCAR podrá tomar iniciativa propia de 
intervención, siempre con anuencia de la provincia y del FIDA. 
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4. Manual de Operaciones del Programa.  La UCAR ejecutará el Programa 
conforme al presente Convenio y al Manual de Operaciones el cual establece las 
reglas operativas y administrativas, procedimientos y formatos para la ejecución del 
Programa por parte del Prestatario. El Manual de Operaciones detallará los 
requerimientos fiduciarios y de manejo financiero que deberá incluir UCAR en sus 
convenios con los terceros. El Manual de Operaciones establecerá las modalidades 
de delegación de las responsabilidades en materia de manejo financiero. 

4.1 El Manual contendrá reglamentos específicos relativos al funcionamiento de 
los fondos establecidos en el marco del Programa. El Manual establecerá  los 
Comités necesarios para la ejecución del Programa, estipulará la 
composición de los mismos. Si fuera necesario, el Manual de Operaciones 
podrá ser modificado a propuesta de cualesquiera de las Partes. Las 
modificaciones serán efectivas con la no objeción de la otra Parte.   

5 Género.  La estrategia de género tendrá carácter transversal. Uno de los ejes 
de la estrategia será el establecimiento de cupos mínimos de participación de 
mujeres en las intervenciones y acciones del Programa. También se plantean 
actividades en esa línea con las organizaciones e instituciones con las que el 
Programa trabajará. 

6. Medio ambiente y cambio climático. La estrategia se centra en la 
incorporación de aspectos ambientales en todos los componentes en los que resulte 
pertinente, y las actividades apuntarán principalmente a la mitigación de impactos 
locales y a medidas de adaptación al cambio climático. Los PN deberán contener 
medidas para mejorar las prácticas agrícolas y mitigar impactos ambientales. Se 
apoyará con recursos del Programa el desarrollo de sistemas piloto de seguros 
climáticos, fondos de contingencia y sistemas de alerta temprana.  

 

N. Fondos de contrapartida 
 
1. La contrapartida del Prestatario se aplicará al financiamiento del Programa 
como se estima a continuación: a) vehículos y equipos: USD 833 000; b) Fondo 
productivo y de acceso a mercados: USD 15 135 000; c) fondo para la asistencia 
técnica y financiera: USD 21 552 000; d) capacitación y divulgación: 
USD 6 067 000; e) salarios: USD 10 383 000; f) costos operativos: USD 3 980 000. 
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Anexo 2 

 
Cuadro de asignaciones 

 
1. Asignación de los recursos de la Financiación FIDA y de la Financiación 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 FIDA 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 
EUR) 

Monto del 
Préstamo FIDA 

asignado 
(expresado en 

DEG) 

Porcentaje 
de financiación 

 
I. Fondo Productivo y de Acceso a 

Mercados 
 

 
21 350 000 

 
2 955 000 

 
100%, excluyendo 
aporte de los 
beneficiarios y 
aporte local 

    
    
    

II. Fondo rotatorio para capital de 
trabajo 

 

7 950 000 1 100 000 100% 

III. Capacitación y divulgación 
 

2 435 000 335 000 100% excluyendo 
impuestos y aporte 
local 
 

IV. Convenios, estudios y auditorias 
 

465 000 65 000 100% sin impuestos 

Sin asignación 3 500 000 495 000  
TOTAL 35 700 000 4 950 000  
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 Marco Lógico 
Jerarquía de Objetivos Indicadores clave de desempeño y metas Método de Verificación Supuestos y Riesgos 

Finalidad 
Contribuir a la reducción de la pobreza 
rural en la República de Argentina al final 
del Programa  

1. Disminuir en 25% la población rural pobre (de 30% en 
el 2010 al 22% en 2016) ODM 

2. Al menos 60% familias rurales incrementan sus activos 
físicos (RIMS) 

• Encuesta línea de base (incl. encuesta de 
impacto RIMS),  Medio Termino y Final 

• Información de rendición de cuentas del 
ODM del gobierno Argentino 

Continuidad de las políticas de  
desarrollo rural y social 
Mantenimiento de la tasa 
positiva de crecimiento del PIB  

PROPOSITO 
37,500 familias rurales pobres mejoran su 
calidad de vida e incrementan sus 
ingresos por el aumento en la producción, 
la productividad, la inserción en cadenas 
de valor y la creación de  oportunidades 
de trabajo, con equidad de género y 
conservando el medio ambiente. 

1. El 80% de las 25,520 familias rurales con PN 
incrementan sus ingresos al menos en 30%. 

2. Se genera 15,000 nuevos empleos a tiempo completo o 
parcial al final del proyecto  

3. Al menos 80% de los PN incorporan una acción de 
mitigación de impacto ambiental  

4. Al menos 80 % de las familias indígenas focalizadas 
mejoran sus activos y seguridad alimentaria (RIMS). 

• Análisis del grupo objetivo y datos de 
referencia (datos nacionales, CENSO, 
estudios de otros programas, proyectos) 

• Sistema de Seguimiento y Evaluación 
participativo, involucrando a las 
organizaciones de base 

• Sistematización de experiencias y 
evaluaciones temáticas 

El GdA mantiene las políticas 
favorables a la inversión en las 
zonas rurales, el apoyo a la 
infraestructura rural y la 
apertura al MERCOSUR y otros 
mercados. 

Componente 1: Inversión Productiva y Acceso a Mercados 
Los productores familiares y sus 
organizaciones se insertan rentablemente 
y en forma estable a los mercados y 
cadenas de valor.  

1. Al menos 25,500 familias rurales (4,250 encabezadas 
por mujeres) aumentan en 25% la producción y la 
calidad de los productos comercializados. 10% de los 
productos son ambientalmente diferenciados. 

2. Al menos 55 organizaciones de productores manejan 
iniciativas económicas de manera (RIMS) 

3. Al menos 25 organizaciones de jóvenes y/o mujeres por 
provincia ejecutan proyectos de inversión. 

4. 100 comunidades indígenas con proyectos de inversión 

• Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto (Base de datos) 

• Informes de Supervisión del FIDA 
• Estudios temáticos 
• Informes de asistencia técnica y 

evaluación participativa de los servicios  

Las provincias desarrollan 
capacidades de preparación e 
implementación de los PDT  
 
Las empresas y cooperativas 
mantienen el interés en 
establecer acuerdos con los AF 

Componente 2:  Servicios de Asistencia Técnica, Transferencia de Tecnología y fortalecimiento de capital humano y social  
Los Agricultores Familiares y/u 
Organizaciones acceden a los servicios de 
Asistencia Técnica para hacer viables sus 
emprendimientos. 
 
La población vulnerable (mujeres, jóvenes 
y población indígena) se incorpora a 
actividades de capacitación e inversión 
productiva. 
 

1. 25,500 familias rurales mejoran  su producción y 
productividad y acceden a mercados competitivos 

2. Al menos 10,000 familias adoptan una práctica de  
conservación de suelo y buen manejo de RR.NN. 

3. 55 organizaciones tienen personería jurídica  y 
capacidad de administración y gestión  

4. Se incrementa en al menos 30% la participación de las 
mujeres, en organizaciones con fines económico  

5. 50 % de jóvenes diseñan y ejecutan un PN 
6. Al menos 1500 TTA participan de Planes piloto 

• Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto 

• Informes de Supervisión del FIDA 
• Estudios temáticos 
• Sistematización de experiencia sobre el 

fortalecimiento de las organizaciones 
• Registros de Propiedad legal 
• Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Proyecto 
• Estudios temáticos 

 
Los agricultores familiares 
organizaciones e instituciones 
públicas mantienen un 
compromiso en la 
diversificación y fortalecimiento 
de las organizaciones y las 
capacidades de los grupos 
vulnerables 

Componente 3: Programa de gestión y administración 
Fortalecida la capacidad institucional 
nacional y provincial de coordinación y la 
descentralización de proyectos de 
desarrollo rural y Creación de capacidades 
regionales para la atención de los grupos 
vulnerables y el medio ambiente. 
 
 

1. Programa establecido y en funcionamiento, con una 
coordinación eficaz entre el gobierno federal y las 
provincias participantes. La ejecución descentralizada 
respeta las especificidades de cada provincia.  

2. Mecanismos de participación claramente establecidas 
entre el sector público, privado y los productores 

3. Capacidad establecida para la aplicación de las políticas, 
la gestión financiera y gestión de proyectos 

• Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto 

• Informes de Supervisión del FIDA 
• Estudios temáticos 
• Sistematización 

 Las provincias y las 
organizaciones mantienen el 
interés en participar y las 
políticas nacionales y 
provinciales se mantienen pro- 
activas y participativas 

 




