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  المحتويات

 iii خريطة منطقة البرنامج

 iv موجز التمويل

 1 الموافقةتوصية ب

 1  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي–أوال 

 1  التنمية القطرية والريفية وسياق الفقر–ألف 

   االستراتيجية األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص–باء 

 2 القطرية المستند إلى النتائج

 2  وصف البرنامج–ثانياً 

 2  منطقة البرنامج والمجموعة المستهدفة–ألف 

 3  الهدف اإلنمائي للبرنامج–باء 

 4 النتائج/ المكونات–جيم 

 6  تنفيذ البرنامج–ثالثاً 

 6    النهج-ألف 

 6  اإلطار التنظيمي–باء 

 7 إدارة المعرفة التخطيط والرصد والتقييم والتعلم و–جيم 

 7  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير–دال 

 7  اإلشراف–هاء 

 8  تكاليف البرنامح وتمويله وفوائده–رابعاً 

 8 مج تكاليف البرنا–ألف 

 8  تمويل البرنامج–باء 

 8  تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية–جيم 

 9  االستدامة–دال 

 9  تحديد المخاطر وتخفيف أثرها–هاء 
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 10  االعتبارات المؤسسية–خامساً 

 10  االمتثال لسياسات الصندوق–ألف 

 10  المواءمة والتنسيق–باء 

 11  االبتكارات وتوسيع النطاق–جيم 

 11  االنخراط في السياسات–دال 

 12  الوثائق القانونية والسند القانوني–سادساً 

 12  التوصية-سابعا

  

  الملحق

  13   بشأنها المتفاوض التمويل اتفاقية

 

 ليالذ

  المنطقي اإلطار
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  البرنامج منطقة خريطة

  دولة بوليفيا متعددة القوميات 

   دولة بوليفيا المتعددة القوميات برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية في أراضي

  تقرير التصميم

  

  

  

  

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

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق: المصدر
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 متعددة القومياتالدولة بوليفيا 

 دولة  أراضيبرنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية في 

  بوليفيا المتعددة القوميات

 موجز التمويل

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق :المبادرة المؤسسة

 القوميات المتعددة بوليفيا دولة :المقترض

  اإلنمائي التخطيط وزارة :المنفذة الوكالة

  أمريكيدوالر مليون 45.62 : للبرنامج الكلية التكلفة

 مليون 18.0بما يعادل (مليون وحدة سحب خاصة  11.60 :الصندوق هيقدم الذي القرض قيمة
 )دوالر أمريكي تقريباً

 5 مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 20 القرض مدة :الصندوق يقدمه الذي القرض شروط
 الفائدة سعر نصف يعادل فائدة سعر ويتحمل سنوات،

 أشهر ستة كل الصندوق يحدده كما السنوي يمرجعال

 ألغراض المشترك لتمويلحساب أمانة المرفق اإلسباني ل : التمويل في المشاركة ةالجه
 الغذائي األمن

 أمريكي دوالر مليون 15بما يعادل ( مليون يورو 11.20 : قرض حساب األمانة اإلسباني قيمة
 )تقريبا

 ت،سنوا خمس مدتها سماح فترة ذلك في بما سنة، 20 :قرض حساب األمانة اإلسباني شروط
 مرجعيال الفائدة سعر نصف يعادل فائدة سعر ويتحمل
 أشهر ستة كل الصندوق يحدده الذي السنوي

  أمريكي دوالر مليون 6.8 : المقترض مساهمة

  أمريكي دوالر مليون 5.8 :المستفيدين مساهمة

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق :بالتقدير المكلفة المؤسسة

 المباشر الصندوق إلشراف عيخض :المتعاونة المؤسسة
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 بالموافقة توصية

 المتعددة بوليفيا دولة إلى تقديمه المقترح بالتمويل الخاصة التوصية على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس

 دولة بوليفيا المتعددة  برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية في أراضي أجل من القوميات

  .42 الفقرة في الوارد النحو لىع ،القوميات

برنامج اإلدماج  أجل من القوميات المتعددة بوليفيا دولة إلى تقديمه مقترح تمويل

   دولة بوليفيا المتعددة القومياتاالقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية في أراضي

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي – أوال

 وسياق الفقر التنمية القطرية والريفية –ألف 
 بوصفه" الكريم العيش "مفهوم 2009 عام اعتماده تم الذي القوميات المتعددة بوليفيا دولة دستور يعزز -1

 خطة في محورية فكرة وهذه. االقتصادية والتنمية االجتماعي التنظيم عليه يقوم جديد لنموذج أساساً

 إلى يشير بما ،" يستحق العيش الكريميطي سيادبلد منتج ديمقرا بوليفيا": المعنونة الحالية الوطنية التنمية

 مع تناغم في يةانوالروح والذاتية الشعورية الغايات وتحقيق المادية السلع إلى الوصول بين التكامل

 هذا من يتجزأ ال جزء األصليين للسكان الجماعية الحقوق تمثل وهنا. ككل اإلنساني والمجتمع الطبيعة

 أمراَ بوصفها اإلقليمية واألراضي األراضي المشتركة في الحقوق فعالية لضمان السعي ويتم النموذج،

 إن. الريف لسكان المدقع الفقر عليه يدلل الذي البالد في التاريخي االجتماعي الظلم على للقضاء جوهرياً

 تنفيذ إلى باإلضافة عريضة، قاعدة على قائم العامة للملكية نظام شكل لتأخذ الحقوق هذه نطاق توسيع

 والحكومات البلديات لحكومات واسعة صالحيات يمنح الذي 2010 لسنة والالمركزية .الذاتي الحكم قانون

 .بالدال في الريفي المؤسسي الشكل يحوالن" األصليينمن السكان  للفالحين "المستقلة

 المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج شأن من السياق، هذا في -2

 األراضي المشتركة أصحاب قدرات يعزز أن األنديز جبال بين فيما واألدوية المنخفضة واألراضي

 وتحسين الطبيعية للموارد المجتمعية اإلدارة تيسير على المستقلة المحلية الحكوماتو اإلقليمية واألراضي

 األخرى المنظمات مع بالتحالف وذلك المستدامة، العيش كسب وسبل الغذائي األمن ألغراض األوضاع

 في التباين شديدة الظروف مع المتكيفة الزراعية النظم تنفيذ البرنامج سيدعم. المحلية والمؤسسات

 األمن تحقيق بغية المنخفضة األراضي بعض وفي ،األنديز جبال أودية بين وفيما المرتفعة، الهضاب

 وتوليد باألسواق المنتجين لربط التنظيم ذاتية المجتمعية المؤسسات تنمية تمويل في سيشترك كما. الغذائي

  .الزراعية غير الريفية األنشطة على قائمة اقتصادية بدائل
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 10 000 من أقل قوامها متناثرة سكانية قاعدةب البرنامج منطقة في البلديات نصف عن يزيد مايتمتع  -3

 والتحالفات المؤسسات نبي فيما التحالفات خارج التحديات هذه على للتغلب لها المتاحة والسبل نسمة،

 تحالفات تشكيل على ،أخرى أمور جملة ضمن ،البرنامج سيشجع السياق، هذا في. محدودة االجتماعية

 المصاطب وإعادة التربة وصون المياه إلدارة اإلقليمي المستوى على مبادرات تخطيط من التمكين بهدف

 استخدام على السارية باللوائح الخاصة االتفاقات إلى باإلضافةو ،المبادرات هذه وتنفيذ األصلية هيئتها إلى

 تنمية بتيسير البرنامج سيقوم. معينة منطقة في أولوية تمثل قد والتي وصونها الطبيعية الموارد

 هذه وتشجع. والشباب النساء مشاركة تشجيع طريق عن خاصة التنظيم، ذاتية المجتمعية المؤسسات

 وتتضمن القيمة، وسالسل المنتجين شبكات عبرى األسواق إل الزراعية المنتجات وصول المؤسسات

 العملية، بهذه المرتبطة المخاطر إدارة في وللمساعدة. زراعية غير ريفية عمل فرص لتوفير بديلة أنشطة

 واالئتمان، ،االدخار خدمات ذلك في بما واسع، نطاق على المالية الخدمات على الحصول البرنامج يعزز

 .التأمين من مختلفة وأشكال

 االقتصادية الفرص وبرنامج الحكومية األولويات مع والمواءمة المنطقي األساس – باء

 النتائج إلى المستند القطرية
 المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج يتواءم -4

السكان الريفيين  تمكين إلى الرامي للصندوق ياإلجمال الهدف مع مباشر بشكل األنديز جبال بين واألودية

 االستراتيجي اإلطار (صمودهم وتقوية دخولهم وزيادة ،ويوالتغذ أمنهم الغذائي تحسين من الفقراء

-2008 من النتائج إلى المستند القطرية االستراتيجية الفرص برنامج ومع) 2015–2011  للفترةللصندوق

 األغذية على للسيادة القومية السياسة تنفيذ البرنامج سيدعمو .القومياتبدولة بوليفيا متعددة  الخاص 2012

 المجتمعية الثورة بشأن 2011 سنة قانون تنفيذ الخصوص وجه على وسيدعم الريفية، اإلقليمية والتنمية

 ،2010 لسنة والالمركزية لالستقالل اإلطاري والقانون ،)144 رقم (الزراعيو لإلنتاج الحيواني

. الجماعية الملكية حقوق منح طريق عن اإلقليمية األراضيو المشاعاألراضي  في بالحقوق فواالعترا

 من كبيرة بمجموعة أيضاً يعترف والذي حديثاً اعتماده تم الذي الدستور من السياسات هذه جذور تنبع

 عن فعاليتها يزلتعز مصمم وهو الحقوق هذه مع متسقاً البرنامج يأتيو. األصليين لسكانل الثقافية الحقوق

 بإدارة يتعلق فيما وخاصة الهوية، صون مع اإلقليمية التنمية تحقيق أجل من القدرات تعزيز طريق

 . المستدامة  البديلةاالقتصادية واألنشطة الغذائي واألمن الطبيعية، الموارد

  البرنامج وصف – ثانياً

 المستهدفة والمجموعة البرنامج منطقة – ألف

األراضي التي تمثل تلك  .البالد في البلديات أفقر ضمن ريفيةال البلديات للبرنامج رافيالجغ النطاق يغطي -5

 با،ماباشوكو وبوتوسي، و،وأورور ،الباز جغرافيا تشمل ومتنوعة اسعةش تمتد على مساحة البلديات

 بارتفاع تتسم التي المستهدفة المنطقة يقطن .وبيني، وباندو كروز، وسانتا وتاريخا، وشوكويساكا،

 تعداد بيانات أشارت. والفالحين واأليمارا الكيتشوا، منريفيون  سكان المدقع الفقر أو الفقر مستويات
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 تنوعاً قاليماأل تتضمن. ئةاالم في 71 نسبة المتوسط في المدقع الفقر معدل بلوغ إلى 2001 لعام السكان

 .المتدهورة أو المهددة أو ،الضعيفة الطبيعية واردالم ذات البيئية النظم من هائالً

 ما أو الغذائي، األمن انعدام من تعاني فقيرة ريفية أسرة 32 000 حوالي المستهدفة المجموعة تتضمن -6

 واألراضي المشاع األراضي في حتى. البرنامج منطقة في السكان إجمالي من ئةاالم في 24 على يربو

 األراضي من أجزاء استخدام بحقوق األسر أغلب تتمتع ،الملكية الجماعية حقوقب التي تتمتع اإلقليمية

 إن هذا متقطعة، التقنية والخدمات محدوة، فيها المياه إلى الوصول وإمكانية للغاية، محدود حجمها

 إجبار عم وخارجها، المحلية منطقةال داخل األنشطة من العديد على العيش كسب سبل تعتمد. وجدت

 البناء أو الحصاد أو التعدين مجاالت في عمل فرص عن بحثاً لهجرةا على أسرة كل من األعضاء بعض

 المكلفات النساء كاهل على الواقعة األعباء من روفظال هذهوتزيد . ةلمتقلق فرصاً أغلبها في تكون

 من. الكفاف أجل من ضرورية أخرى أنشطة مزاولةو الطعام، مقابل األرض وزراعة االطفال، برعاية

 هم وسيكونون المحلية، مجتمعاتهم في أقل فرصاً يواجهون الذين الشباب يهاجر أن خاص بشكل المحتمل

 .األولوية ذات المستهدفة المجموعة

 من رالفق وشديدة الفقيرة األسر إدماج األساس في ليكفل المباشر االستهداف) 1 (االستهداف نهج يتضمن -7

 بين فيما والتنظيمات المجتمع طريق عن الذاتي االستهداف) 2(و والشباب، والنساء األصلين، السكان

 العام القطاع برامج مع التحالفات طريق عن أيضاً المباشر االستهداف يتحقق. المحلية المجتمعات

 وفقاً. المحلية والحكومات اإلقليم مستوى على المنظمات مع التحالفات وعبر النقدية، للتحويالت األخرى

 من كبيراً عدداً الخطة هذه تشمل المالية، الخدمات على الحصول لتشجيع الرامية الحوافز خطة تصميمل

 الهائل والتطوير الطبيعية للموارد المجتمعية باإلدارة المرتبطة الحوافز تصميم يتم. والنساء األسر أفقر

 الحوافز توجيه وسيتم. اإلقليمية والمنظمات المحلي لمجتمعا ومشاركة التحالفات تعزز بحيث للمشروعات

 الشبكات حتى الصغيرة المجموعات من مختلفة، مستويات على المجتمعية المشروعات بتطوير الخاصة

 .والشباب النساء من الرسمية غير للمجموعات كبير دعم توفير مع اإلقليمي، المستوى على دةوالموج

  رنامجللب اإلنمائي الهدف – باء
 واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج لبرنامج اإلنمائي الهدف يتمثل -8

 في هي أسرة، 32 000 على يربو لما الحياة نوعية تحسين يف األنديز جبال بين فيما واألودية المنخفضة

 صغير نطاق على الزراعة على يرةكب بدرجة وتعتمد الغذائي األمن انعدام من تعاني ريفية أسر األساس

 فرصال. المناخ تغير آثار وجه في ضعيفة فهي ثم، ومن العيش، كسب أجل من بها المرتبطة واألنشطة

 المالية والخدمات ،التقنية والمساعدة والمياه، األراضي على الحصول في األسر هذه أغلب أمام المتاحة

 التي المبادرات على األساس في البرنامج تركيز ينصب وعليه،. محدودة األسواق إلى والوصول الريفية

 االستراتيجية الطبيعية والموارد والمياه األراضي إدارة على واإلقليمية المجتمعية القدرات من ترفع

المبادرات المجتمعية إلدارة الموارد  في البرنامج سيستثمرو. فيه ستنفذ الذي اإلقليم في كل األخرى،

 تنفيذها في األقاليم التي يقطنها الفالحون من السكان األصليين أو عن طريق الطبيعية التي يمكن

المؤسسات المجتمعية،  تنفذها التي اقتصادياً المجدية األعمال خطط، واألقاليميالتحالفات على المستوى 

ل ينبغي أن تعمل خطط األعما. والشباب الشابات األخرى التي تكفل تضمين المجموعاتوالتعاونيات، و
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 المنظمات وتحسين قدرات وتقوية لدخل،توليد او ئي،على تعزيز األمن الغذاوالمبادرات األخرى 

ونتيجة لهذه االستثمارات، بما في ذلك تقييم المخرجات بالمشاركة، . الحصول على الخدمات المالية

.  وشاملة اجتماعياً جعل سبل العيش أكثر صالبة أمام آثار تغير المناخ، وأكثر تنوعاًسيسهم البرنامج في

 إدارةوسيطور أصحاب الحقوق الجماعية في األراضي، على وجه الخصوص، قدرات معززة على 

 . ليمياقألوسيشاركون في مبادرات أوسع نطاقاً على المستوى ا الطبيعية، الموارد

  النتائج/المكونات – جيم
  المشروعات وتطوير األصول، في واالستثمار الطبيعية، الموارد إدارة :األول المكون

 على البيئية المخاطر تحديد :البرنامج منطقة في الطبيعية للموارد المجتمعية اإلدارة في التحديات تتضمن -9

 الزراعية النظم وتنفيذ المياه، إلى الوصول وتحسين التربة، تدهور وعكس المحلي، المجتمع مستوى

 المكون وحيث لم يحدد. المناخ تغير آلثار اومةوالمق نتاجيةإ األكثر األخرى اإلنتاح ونظم اإليكولوجية

 أو المحلي المجتمع مستوى على الطبيعية الموارد إلدارة خطط وضع تيسير على سيعمل بعد، األول

 للخطر، المعرضة والمناطق والصون، االستخدام مناطق ستحدد الخطط هذه. تمويلها في ويشترك اإلقليم

 القلق محل األخرى والجوانب جماعياً، الممنوح الملكية حق ضمن األسرة وحقوق الصراعات، ومناطق

 المكون هذا سيدعم سلفاً، موجودة خطط نتائج أو ،استنادا إلى نتائج هذه الخطط. المحلي المستوى على

 وتولد عمل فرص توفر التي المجتمعية المشروعات وتطوير الغذائي األمن تعزيز إلى الرامية التدابير

 ممارسات باتباع بالتزاماتهم للتمسك الموارد لمستخدمي حوافز سيولد المشروعات ههذ نجاح إن. دخالً

 .اإلقليمية واألراضي األراضي المشاع في حقوقهم  لتفعيلوبالتالي الموارد، وصون مستدامة

 اإلقليمية والسلطات المنظمات من قبل مباشر بشكل المكون سيتناولها التي المعينة األولويات تحديد سيتم -10

وسيضع . وعلنية عامة اختيار إلجراءات استجابة مقترحات سيقدمون الذين المحلي المجتمع أعضاءو

 على للتشجيع صممت للمنافسة شروط األساس في وهي ،وقيمتها المالية المنح اختيار دليل تنفيذ البرنامج

 علم على أعضاؤها ةمحلي لجان وستقوم. فيها النظر الجاري المبادرة لنوع المشاركة من ممكن قدر أكبر

 تاحةإ البرنامج وسيضمن. المقدمة االستثمار مقترحات باختيار المحلية المجتمعات ويمثلون بالمجال

 المجتمعات وال حديثاً المشكلة المجموعات استبعاد وعدم ممكن، نطاق أوسع على المشاركة فرصة

 رسم في المشاركة ستكون لسياق،ا هذا وفي. الجماعية الملكية حقوق على حديثاً حصلت التي المحلية

 خطط وضع من تبدأ حيث المكون لهذا متابعة في ترتيب وفق تسير عملية ستجري. مهمة أداة الخريطة

 الغذائي باألمن الخاصة األخرى والمقترحات الخطط هذه تنفيذ إلى وتصل الطبيعية الموارد إدارة

 .االقتصادية والمشروعات

  والحماية يالمال اإلدماج: الثاني المكون

 تنقيحها سيتم استراتيجية باتباع المالية الخدمات على الحصول في التوسع تسهيل على المكون هذا يعمل -11

في (اإلنتاجية لإلمكانات تحليالً وتتضمن التنفيذ مستهل في إجراؤها سيتم الحالية للتغطية دراسة على بناء 

 كي المالية للمؤسسات محدودة حوافز وستعطى. التواالتصا والنقل التحتية، والبنية ،)المعنية البلديات

إمكانية  حول دراسة إجراء البرنامج سيمول ذلك، عن فضالً. الخدمات التي تفتقر إلى البلديات في تعمل
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 في المشاركة من والنائية الصغيرة المحلية المجتمعات تمكين بهدف إيجاد خدمات مصرفية متنقلة

  .البرنامج

 ستتاح. شهرية وودائع ادخار حسابات فتح على للتشجيع تدريباً وسيقدم للحوافز اًمخطط البرنامج سينفذ -12

 الفقيرة لألسر حوافز المكون هذا وسيعطي). ألجل ودائع (والجماعية) سيولة (الفردية الحسابات من كل

 غلباأل من هأن حيث والثاني، األول المكونين تنفيذ تنسيق مسيت. الحياة على صغري تأمين على للحصول

 قد المثال، سبيل على. المكونين من كل يدعمها التي األنشطة من أكثر أو واحد في األسر نفس تشارك أن

 في أيضاً وتشارك فردي توفير حساب أسرة تفتح قد أو ما، مشروع تطور أن ادخارية مجموعة تقرر

 .الطبيعية الموارد إدارة مبادرات إحدى

 األبعاد أحد أخرى مالية وخدمات ئتمانا على الحصول مع المجتمعية المشروعات تشكيل ربط يمثل -13

 بها يعتد مشروع خطة تضع التي المجموعات حصول تسهيل من البرنامج يتمكن أن المتوقع ومن. الهامة

 الدعم هذا على المجموعات هذه تحصل وقد ائتمان، على البرنامج من تمويل مباشر لتلقي اختيرت والتي

 النظر لتشجيع المالية المؤسسات مع البرنامج سيعمل. المشروع تطوير من دةالمتعد المراحل مدار على

 قدموها، التي المشروع خطة جودة على بناء المحتملين الجدد العمالء لهؤالء ئتمانيةالا الجدارة في

 المجموعة أعضاء مشاركة وتأتي. التمويل على العمالء هؤالء وحصول للمجموعة، المتاح التقني والدعم

وأية اتفاقية . إيجابية كعوامل الحياة علىالصغري  التأمين واستخدام االدخارية والمجموعات التدريب، في

 يتحمل ولن. المقرضة والمؤسسة المهتمة المجموعة بين مباشرة قرض بشأن تنمية هذا النشاط ستبرم

 .القرض بسداد تتعلق مخاطر أية البرنامج

 إدارة البرنامج: المكون الثالث

 .هذا المكون على تخصيص الموارد الضرورية للتنفيذ الصحيح للبرنامج ولنظام الرصد والتقييميشتمل  -14

 من يتجزأ ال جزء الجنسين بين بالمساواة الخاصة االستراتيجية تعتبر. الجنسين بين التمايز استراتيجية -15

 التمكين على يأساس بشكل التركيز ينصب. المنطقي اإلطار في اله مقابلة مؤشرات وتوجد مكون، كل

 تخطيط ذلك في بما البرنامج، يدعمها التي األنشطة كافة في المشاركة في الحقوق وممارسة االقتصادي

 تلك والسيما السياقات، مختلف في النساء مشاركة تواجه التي العقبات البرنامج سيحدد. العام القطاع

 المنزلية واألعمال الجنسين، بين لتساويبا تقسم ال والتي األسرة برعاية المرتبطة باألعباء المتعلقة

 رصد في النساء مشاركة تمثل هنا. األخرى اإلقصاء وأشكال األسري، والعنف المأجورة، غير األخرى

 االحتفاظ سيتمو. الجنسين بين التمايز استراتيجية نجاح ضمان في جوهرياً عنصراً وتقييمه البرنامج

 في العاملة الفرق في ذلك في بما الجوانب، كافة في نساءال مشاركة حول  حسب الجنسمصنفة ببيانات

 .عام بشكل واالستثمارات للدعم المتلقية المنظمات في القيادية واألدوار البرنامج،
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 البرنامج تنفيذ – ثالثاً

  النهج - ألف

 الطلب ههيوج الذي النهج باستخدام المحلية األوضاع مع للتكيف قابل البرنامج تنفيذ في المتبع النهج إن -16

 المخطط من. األصليين السكان من والشباب النساء من األغلب في وهم مباشر، بشكل الفقراء واستهداف

الفالحين العاملة على الصعيد  السكان األصليين ومنظمات تقوية) 1 (:طريق عن التمكين هدف تحقيق

 تشكيل دعم) 2(؛ األراضي في اإلقليميةالحقوق  أو المشاع حقوقال ذات اإلقليمي والمنظمات األخرى

 تمثل. المستقلة المحلية والحكومات المنظمات هذه بين المشترك االهتمام ذات القضايا حول تحالفات

 توقعات تعكس محددة بمؤشرات وتقاس البرنامج استراتيجية من يتجزأ ال جزء الجنسين بين المساواة

 .المشاركات النساء غالبية

 واإلقليمية، المجتمعية المنظمات) 1 (قدرات بناء تيسير على البرنامج سيعمل ،concursos مع بالتوازي -17

 الموارد إدارة في مهمة بأدوار تضطلع التي الري منظمات مثل األخرى والمجموعات المحلية والسلطات

 والمجموعات ىالصغر والمشروعات المنتجين، ومجموعات المجتمعية المشروعات) 2 (؛الطبيعية

 إلى باإلضافة. عمل فرص وتوفير الدخل توليد إلى تؤدي تجارية ألعمال خطط تنفذو تضع التي األخرى

 المحلي، الصعيد على بها خريطة ورسم البيئية المخاطر حول معلومات توليد على البرنامج سيعمل ذلك،

 الموجهة العمل خطط وستشكل. الطبيعية الموارد إدارة في والمؤسسية االجتماعية األدوار وسيدعم

 المكون بموجب ودعمها محلياً تحديدها يتم التي الطبيعية الموارد بإدارة الصلة ذات والمبادرات طلببال

 العناصر هي) الثاني المكون (المالية الخدمات على الحصول في التوسع طريق عن تيسيرها ويتم األول،

 .البرنامج استثمارات معظم ستحدد التي

   التنظيمي اإلطار – باء
 

 لبرنامج المنفذةاإلنمائي، من خالل وحدة تنفيذ البرنامج، القيام بدور الوكالة  التخطيط ة وزارستتولى -18

 جبال بين واألودية المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج

 مسؤوليةعاما يتولى الين فيها منسقا عوست  داخلياالبرنامج تنفيذ وحدة اءنشوسوف تقوم الوزارة بإ. األنديز

 وحداتكما ستعين فيها الموظفين الفنيين واإلداريين حسب الحاجة، باإلضافة إلى  ، عن اإلدارةالعامة

 .الميداينة العملياتالتي يغطيها البرنامج لدعم  المعنية مناطقال في محليةال تشغيلال

 تنظيمها يتم قدو البرنامج، تنفيذ في الشركاء أهم هي البلديات وحكومات واإلقليمية يةالمجتمع المنظمات -19

 وتحقيق الطبيعية الموارد بإدارة الصلة ذات الجماعية الجهود لتسهيل mancomunidades شكل في

 سيتقاطع إذ والمياه البيئة وزارة مع أيضاً البرنامج سيتحالف. اإلقليمي المستوى على األخرى األهداف

 الريفية التنمية وزارتي تنفذه الذي Desnutrición Cero مجبرنا ومع Mi Agua االستثماري البرنامج مع

 أيضاً المالي القطاع مع الشراكة تشكل. األطفال/ فيما يتعلق ببرنامج تغذية األمهاتوالصحة واألراضي

 .ككل البرنامج نجاح ثم، ومن األول، المكون نجاح في الحاسمة العناصر أحد
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 الطبيعية، والموارد البيئية بالمخاطر وضع خرائط :التنفيذ من األولى المرحلة أثناء األولوليات تتضمن -20

. المالية الخدمات على المجتمع بحصول خريطة ورسم اإلقليمي، المستوى على مؤسسي تحليل وإجراء

 المعهد الوطني لإلصالح لدى المتاحة راضياأل في الحقوق منح خرائط في لوماتالمع هذه إدماج سيتم

 مجاالت في العام القطاع في أخرى برامج تجريها التي بالعمليات المتعلقة البيانات تقدير وسيتم ،الزراعي

 في النظر من البرنامج تمكن أن المعلومات هذه شأن من. بالتفصيل األطفال/ األمهات وتغذية الري

 .استراتيجية تحالفات نيتكو أمام المتاحة الفرص

  المعرفة وإدارة والتعلم والتقييم والرصد التخطيط – جيم
 المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي برنامج اإلدماج سينفذ -21

 واالقتصادية االجتماعية اآلثار لرصد ال اًمصمم والتقييم للرصدتشاركياً  نظاماً األنديز جبال بين واألودية

 بما كامل بشكل التقييم من المستفادة لدروسا المعنية الفاعلة األطراف ستيعابا لضمان أيضاً بل فحسب،

 وإجراءاته قواعده في تغييرات إجراء ولتشجيع المحلية األوضاع مع البرنامج تصميم تكييف من يمكن

الوفاء من البرنامج يمكن أن والتقييم الرصد في نهجال هذا اتباع شأن من. المكتسبة الخبرة على بناء 

 حيث ،الزمن من واحدة لحظة في يكون لن هذا ولكن ،"تنيرةمس مسبقة موافقة "على الحصول بالتزام

 الرصد نهج سيشكل. للبرنامج اإلعداد أثناء ستجري التي التشاور عمليات نتيجة الموافقة هذه ستأتي

 مبادرات اتخاذ من الريفيين الفاعلين لتمكين المسبقة الموافقة فكرة لتجاوز وسيلة التشاركي والتقييم

 على بناء اختبارها يعاد أن بد ال معنى، ذات" الموافقة "فكرة تصبح وكي. نفسهمبأ ونظموها حددوها

 .التنفيذ مراحل من مرحلة كل في اآلنية اللحظة في المتوفرة والمعلومات المكتسبة الخبرة

  والتسيير والتوريد المالية اإلدارة – دال
 حساب في اإلسباني ألمانةوقرض حساب ا الزراعية للتنمية الدولي الصندوق قرض حصيلة ستودع -22

وستفتح حسابات البرنامج لدر مصارف تجارية يرتضيها . بوليفيا في المركزي المصرف لدى خاص

 حالة في كما المقترض يستخدمها التي العامة اإلجراءات والتوريد المالية اإلدارة وستتبع. الصندوق

 تنفيذ وسيتم. يهية للتوريد في الصندوق ما دامت هذه اإلجراءات متسقة مع المبادئ التوجالعام القطاع

 إلى ترمي والتي البرنامج إدارة في التسيير بجوانب للنهوض االجتماعية المراجعة تدابير من العديد

 المسائل هذه. واإلقليمي المحلي المستويين على الحكومي االستثمار على المستفيدة الجهة إشراف تيسير

 .البرنامج في المتضمن التشاركي ييموالتق الرصد نظام في بالكامل مدمجة

  اإلشراف – هاء
 .الصندوق في اإلشراف المباشر لسياسة وفقاً اإلشراف يتم -23
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 وفوائده وتمويله البرنامح تكاليف – رابعاً

 البرنامج تكاليف – ألف
. أمريكي دوالر مليون 45.62 اإلجمالية تكلفته وتبلغ سنوات، خمس مدى على البرنامج تنفيذ يجري -24

 والمشاريع األصول في واالستثمار الطبيعية، الموارد إدارة) 1: (مكونات ثالثة من البرنامج نيتكو

 اإلدماج) 2 (؛)المشروع تكاليف إجمالي منالمائة  في 75 أو أمريكي دوالر مليون 33.46 (االقتصادية

 مليون 4.7 (والتنظيم البرنامج إدارة) 3 (؛)ئةاالم في 14 أو أمريكي دوالر مليون 6.12 (والحماية المالي

 مليون 1.3 من يقرب ما األسعار لطوارئ المخصصة األموال تبلغ). ئةاالم في 11 أو أمريكي دوالر

 ).األساسية التكلفة من ئةاالم في 3 (أمريكي دوالر

  البرنامج تمويل – باء
 بحوالي قرضاً وقالصند  مليون دوالر أمريكي، سيوفر45.62بين التكلفة اإلجمالية للبرنامج وقدرها  من -25

، )ئةاالم في 40مليون دوالر أمريكي أو  18.0بما يعادل  (وحدة حقوق سحب خاصة مليون 11.60

 مليون 11.20 وسيوفر حساب األمانة اإلسباني، من خالل الصندوق بصفته وصيا عليه، قرضا بمبلغ

 ضمن الصندوق قرض يقعو .)ئةاالم في 33 أو  تقريباأمريكي دوالر مليون 15.0 يعادل ماب (يورو

 من التمويل باقي ويأتي. 2012-2010 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام دورة مخصصات

 المستفيدة والمنظمات) ئةاالم في 15 أو أمريكي دوالر مليون 6.8(متعددة القوميات  بوليفيا  دولةحكومة

 .)ئةاالم في 12 أو أمريكي دوالر مليون 5.8(

  االقتصادية والجوانب ئدللفوا موجز تحليل – جيم
 واألمن نتاجيةإلوا االستدامة،ب االرتقاء) 1: (البرنامج سيحققها التي للفوائد األساسية الفئات تتضمن -26

 االقتصاد تنويع نتيجة دخولال زيادة) 2 (؛األسرة مستوى على ريفي منتج 32 000 على يربو لما الغذائي

 على الحصول زيادة طريق عن الجنسين بين اواةالمس تعزيز) 3 (؛والنساء الشباب لصالح الريفي

 وشديدة الفقيرة األسر إدماج) 4 (؛األخرى المالية والخدمات واالئتمان ،يرااالستثم مالال ورأس التدريب،

 الموارد إدارة على وقدرة المنظمات المؤسسية القدرات تعظيم  )5 (؛جدوى ذات اقتصادية بدائل في الفقر

. اإلقليمية التنمية عمليات في المستفادة الدروس وتطبيق والتقييم الرصد على لقدرةا تعظيم) 6 (؛الطبيعية

، سيسهم البرنامج في جعل سبل العيش التشاركي للمخرجاتتقييم الونتيجة لهذه االستثمارات، بما في ذلك 

ق الجماعية وسيطور أصحاب الحقو. أكثر صالبة أمام آثار تغير المناخ، وأكثر تنوعاً وشاملة اجتماعياً

وسيشاركون في  الطبيعية، الموارد إدارةفي األراضي، على وجه الخصوص، قدرات معززة على 

 :الخصوص وجه  على التالية الفوائد إبراز يمكن. األقاليميمبادرات أوسع نطاقاً على المستوى 

 ؛البرنامج بمكوني تتعلق خدمات على أسرة 32 000 حصول •

 شاب 14 000 فيهم بمن المالية، الخدمات على حصولها سبل من تحسن األسر هذه منالمائة  في 100 •

 ؛جماعية ادخار بحسابات تحتفظ أسرة 16 000 وإجمالي ادخار، حسابات فتحوا
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 في التأمين شراء تقرر األسر هذه من ئةاالم في 70و الحياة على تامين على أسرة 32 000 حصول •

 ؛الثانية السنة

 التي مراحله كافة وفي البرنامج جوانب كافة على والمستنيرة المسبقةو الحرة الموافقة مبدأ سريان •

 ؛للموارد تخصيصاً تتضمن

 التي الدخول من وتزيد األعضاء، أصول قيمة من ترفع اقتصادية مشاريع في أسرة 20 000 إشراك •

 ؛عملال فرص وتوفر عليها يحصلون

 ؛سنوات ثالث دبع االقتصادية المشروعات منالمائة  في 80 جدوى استمرارية •

 من اإلقليمية أو الجماعية األراضي في الملكية حقوق ذات المجتمعات منالمائة  في 90 تحسين •

 .المحلية المجتمعات بين فيما اتفاقات تنفيذ طريق عن الطبيعية الموارد إدارة على قدراتها

 35.5 يبلغ داخلي تصادياق عائد بمعدل االقتصادية، الناحية من مجد البرنامج أن إلى المؤشر قيم تشير -27

 مما ،5.84 يبلغ التكاليف مردودية ومعدل أمريكي دوالر مليون 33.2 بلغت حالية قيمة وصافي المئة، في

 وزيادة الفوائد، في تراجع لحدوث الحساسية درجة انخفاض مع ،للبلد بالنسبة االستثمار مةسال إلى يشير

 .الفوائد جني بداية في والتأخر التكاليف،

  االستدامة – دال
 منسق نهج بتيسير تقوم والقطاعات المؤسسات بين تحالفات إرساء) 1 (:في البرنامج فوائد استدامة تتركز -28

 والمؤسسات الريفية المشروعات بين عالقات إقامة) 2 (؛المشترك االهتمام ذات البيئية للقضايا للتصدي

 واألراضي األصلية لألقاليم جماعية ملكية حقوق منح طريق عن العامة الملكية نظام تعزيز) 3 (؛المالية

 من كل يشمل بما اإلقليمي المستوى على والتخطيط التسيير  على بالقدرات النهوض) 4 (؛المشاع

 المستويات بين فيما تحالفات وتشكيل – المستقلة األصليين الفالحين وحكومات المستقلة البلدية حكومات

 لعمليات خضعت التي األعمال خطط منه األول المكون خالل نم البرنامج يدعم أن يجب )5( ؛الحكومية

 .واالستدامة المالية الجدوى حيث من مستفيضة تقييم

 أثرها وتخفيف المخاطر تحديد – هاء
 المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج يواجه -29

ن ل النطاق صغيرة واألسرية المجتمعية الزراعة) 1 (أن هما يسيينرئ خطرين األنديز جبال بين واألودية

مهمة  االستراتيجية هذه أن رغم الغذائي، األمنو األغذية على السيادةتبقى التركيز األساسي لسياسة 

 الفالحين من السكان أقاليم(لتوحيد عملية إعطاء حقوق ملكية جماعية في األراضي في شكليها األساسيين 

 مبادرات تنسيق عدم) 2(، وكذا لتنفيذ القانون اإلطاري للحكم الذاتي والالمركزية؛ )، والمشاعاألصليين

 يكفي بما) والمياه البيئة وزارة (المناخ تغير مع والتكيف بالري المتعلقة تلك وخاصة المركزية، الحكومة

لمرجو، من الضروري عمل ولتحقيق األثر ا. المتباينة الظروف مع تكييفها عدمو اإلقليمي المستوى على

 بحيث يمكنالحد من المخاطر المترتبة على تغير المناخ من يمكن بما هذا التنسيق لتحسين سبل العيش 

 .وتقويتها المستدامة العيش سبل تنفيذ
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يمكن تعزيز التزام الحكومة بالسياسات بإظهار إمكانية الزراعة على النطاق  األول، بالخطر يتعلق فيما -30

ء على الممارسات المستدامة التي تم تكييفها مع الظروف شديدة التباين في منطقة البرنامج، الصغير، بنا

كما ينبغي أن يعزز النجاح . والتي يدعمها الحصول بشكل متزايد على خدمات الري، والتمويل والتسويق

نيات السوق في الذي حققته المؤسسات المجتمعية في هذا السياق التزام المؤسسات المالية بتحري إمكا

وفيما يتعلق بالخطر الثاني، ينبغي الترويج ألثر تغير المناخ .  المحرومة حالياً من الخدماتالمناطق الريفية

 . ية التكيف العامةر صالبة وتنوعاً كجزء من استراتيج إنتاج أكثوتنفيذ نظم
 غير أو مباشرة بيئية مخاطر أية على ينطوي وال ،"باء" الفئة من عملية أنه على  بيئياًالبرنامج هذا يصنف -31

 التنوع صون ذلك في بما البيئي، النظام بخدمات صلة ذات مهمة فوائد لتوليد مصمم وهو مباشرة،

 في التحدي ويتمثل. الزراعية الكيماويات استخدام من والحد ،إعادة إحيائهاو التربة وصون الزراعي،

 بوصفها الريفية العيش سبل لكسب الضرورية الموارد تدهور عكس في الطبيعية للموارد المجتمعية اإلدارة

 البيئية اآلثار بتحديد البرنامج في العاملون وسيقوم. نطاقاً األوسع المناخ تغير مع التكيف عملية من اجزء

 بصفة وتقييمه هذه البيئي اآلثر تحديد عملية وتعتبر. الفرعية المشروعات استثمارات كافة في المحتملة

 تأثر سرعة من الحد على القادرة المخاطر وإدارة التكيف ممارسات لتحديد الجوهرية جوانبال من مستمرة

 .المناخ نتيجة لتغير المتزايدة والصدمات اإلجهاد بمواطن الصغيرة الحيازات أصحاب المزراعين

   المؤسسية االعتبارات – خامساً

  الصندوق لسياسات االمتثال – ألف
 المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر صادياالقت اإلدماج برنامج يمتثل -32

) 2009 (ةاألصلي الشعوب مع االنخراط بشأن الصندوق لسياسات بالكامل األنديز جبال بين واألودية

 الحقوق بتحقيق للنهوض بنشاط وسيعمل ،)2008 (حيازتها نوأم األراضي لىإ الوصول وتحسين

 المجتمعية القدرة على التركيز يتماشى كما. والتقاليد باللغة بالمعرفة رتقاءواال المشاركة في الجماعية

 عن المرنة العيش سبل "بشأن الصندوق مع سياسات المناخ تغير مع والتكيف لطبيعيةا الموارد إدارة على

) 2011 الطبيعية، الموارد وإدارة للبيئة الصندوق سياسة (الطبيعية لألصول المستدام االستخدام طريق

 المالية المخاطر إدارة على الفقيرة األسر قدرة تحسين إلى باإلضافة). 2010 (المناخ تغير واستراتيجية

 مع أيضاً يتماشى بما االئتمان على والحصول االدخار ىعل للتشجيع دعماً يالصغر التأمين طريق عن

 ).2009 (الصندوق في الريفي التمويل سياسة

 والتنسيق المواءمة – باء
 واألودية المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج ديع -33

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق دعمها التي السابقة للمشروعات نطاقاً أوسع تصميماً األنديز جبال بين

 التي موحة المناصرة للفقراء الطوالقانونية المؤسسية اإلصالحات مع جيد بشكل متوائم وهو ،البلد في

  . من قبل الغدارة الحاليةاالنتقالية الفترة في نفذت

 تدعم التي األخرى الدولية التقني التعاون وكاالت مع الحوار الزراعية للتنمية الدولي الصندوق يواصل -34

 هذه ملتش. معها اإلقراضية وغير اإلقراضية األنشطة وينسق البالد في الغذائي األمن سياسة تنفيذ
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 الدولي، والبنك األمريكية، للبلدان التنمية ومصرف والزراعة، لألغذية المتحدة األمم منظمة الوكاالت

 التخطيط وزارتي مع باالشتراك البرنامج تصميم تطوير جرى. الثنائية المانحة الوكاالت من وعدد

 المانحة، الوكاالت هذه تمويلها في تشترك مشروعات تنفذان اللتان واألراضي الريفية والتنمية اإلنمائي

بلد منتج ديمقراطي سيادي يستحق العيش  بوليفيا: "بعنوان الحالية الوطنية التنمية خطة مع متوائمة وهي

 ."الكريم

 النطاق وتوسيع االبتكارات – جيم
 الصلة ذات التقليدية المعرفة تنظيم إلى الرامية المبادرات عمد) 1 (:المعرفة إدارة استراتيجية تتضمن -35

 األقاليم مختلف في المنظمات بين اآلراء تبادل) 2 (؛وتشاركها الغذائي واألمن الطبيعية الموراد بإدارة

إضفاء ) 3(؛ الجماعيةأماكن الملكية  في الملكية وحقوق األراضي بإدارة المتعلقة الممارسات أفضل حول

 في وداخلها المناطق مختلف بين فيما اإلقليمية التنمية مجال في المهمة الخبرات الطابع النظامي على

 .المالية الخدمات على والحصول المجتمعية المشروعات تطوير مجال

 مشتركاً تمويالً الممولة األعمال خطط ربط) 1 (:منها المهمة، التنمية ابتكارات من العديد البرنامج سيدعم -36

 تجريها التي الموسعة العملية إطار في المنشأ المشتركة الملكية نظام تعزيز مع الحاالت أغلب في

 التي الطبيعية الموارد إدارة خطط في الخطط هذه دمج أيضاً يعني مما الملكية؛ حقوق لمنح الحكومة

 بالتالي سيتم كما) 2 (؛المشاع واألراضي جماعية ملكية حقوق فيها الممنوحة األقاليم ارإط في أعدت

 .المالية اتالخدم بمقدمي المجتمعية المشروعات ربط تطوير

 العمليات ذات األولوية وتكييفها توسيع نطاقوبشكل ما، يشكل البرنامج نهجاً من الجيل الثاني يقوم على  -37

مع السياق المؤسسي والسياسي الجديد سريع التطور الذي نشأ مع تأسيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

المشاع و اإلقليمية يضاية األروعلى وجه الخصوص، يوفر التوسع في منح حقوق ملك. 2009عام 

 Proyecto deفرصة مهمة لوضع نهج إلدارة الموارد الطبيعية يتجاوز نطاق العمليات المنفذة في إطار 

Manejo de Recursos Naturales en el Chaco y Valles Altos (PROMARENA) . بأقاليمإن االعتراف 

 جماعية في المشاع، وإنشاء منظمات مستقلة  حقوق ملكيةءإعطاالفالحين من السكان األصليين، و

يوفر األساس الرسمي إلدارة س كان في بعض الحاالت على األقل، نوإ للفالحين من السكان األصليين،

 على حقوق ملكية الموارد الطبيعية فيما بين المجتمعات المتعددة وفيما بين الكيانات التي حصلت حديثاً

من ثم، فالفرصة المتاحة  و.رنامج خاصتهبخرى، كل في منطقة الاف الفاعلة األرطفي األراضي واأل

أمام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في البالد تتمثل في مصاحبة عملية من المقرر أن تكون في نهاية 

 مليون هكتار في أقاليم الفالحين من السكان األصليين 30 بإجمالي – األمر عملية على نطاق قومي

ئمة بالكامل مع سياسات الصندوق الخاصة بالبيئة، والشعوب األصلية، واالستهداف  ومتوا-وحدها 

 .لى األصول اإلنتاجية والتمويل الريفيإ بالوصولوالتمايز بين الجنسين، فضالً عن سياسته المعنية 

  السياسات في االنخراط – دال
 المنخفضة واألراضي المرتفعات في الريفية والمجتمعات لألسر االقتصادي اإلدماج برنامج تنفيذ يجري -38

 من اآلن يقترب الذي (موسع نطاق على األراضي في الحقوق منح سياق في األنديز جبال بين واألودية
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 البلد في المؤسسية المنظومة ترتيب سيعيد الذي والالمركزية الذاتي الحكم نظام وتنفيذ) الختامية مرحلته

 مفهوم وتحقيقالطريق أمام إدماج اجتماعي واقتصادي أكبر  البرنامج سينتج الصدد، هذا في. هائل بشكل

 موات، بوليفيا في السياساتي اإلطاروفي اإلجمالي، . بوليفيا في المنطاق أفقر بعض في" الكريم العيش"

 .نسبياً هائلة الريفية األقاليم في األغذية على السيادة لتحفيز المصممة السياسات سياق في التعلم وفرص

  القانوني والسند القانونية الوثائق – سادساً

 وحساب الزراعية للتنمية الدولي والصندوق القوميات المتعددة بوليفيا دولة بين التمويل اتفاقية ستشكل -39

 نسخة  وترفقالمقترض إلى المقترح التمويل تقديم أساسها على يقوم التي القانونية الوثيقة األمانة اإلسباني

 . كملحق بهذه الوثيقةبشأنها وضالمتفا التمويل اتفاقية من

 الصندوق من تمويل تلقي سلطة فيها السارية القوانين بموجب مخولة القوميات المتعددة بوليفيا ودولة -40

 ومن حساب األمانة اإلسباني من خالل الصندوق الذي يعمل بصفته الوصي الزراعية للتنمية الدولي

 .عليه

 وسياسات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية كاموأح يتفق المقترح التمويل بأن مقتنع وإني -41

 .الصندوق في ومعاييره اإلقراض

  التوصية -سابعا

  :التالي القرار بموجب المقترح التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -42

 أحد قيمته تعادل متوسطة بشروط قرضاً القوميات المتعددة بوليفيا دولة إلى الصندوق يقدم أن :قـرر

على  )خاصة سحب حقوق وحدة  مليون11.60 (خاصة سحب حقوق وحدةعشر مليونا وستمائة ألف 

 هذه في الواردة واألحكام للشروط أساسي نحو على مطابقة تكون أخرى وأحكام شروط ألية يخضع أن

  .الوثيقة

 بوليفيا دولة  إلىاألمن الغذائيحساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض  يقدم أن : أيضاًقـرر

 بشروط قرضاً ، من خالل الصندوق بصفته الوصي على حساب األمانة اإلسباني،القوميات المتعددة

 15.0بما يعادل حوالي ()  مليون يورو11.20( يورو أحد عشر مليونا ومائتي ألف قيمته تعادل متوسطة

 أساسي نحو على مطابقة تكون أخرى وأحكام طشرو ألية يخضع أنعلى  )مليون دوالر أمريكي تقريباً

  .الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 



 EB 2011/104/R.26/Rev.1  الملحق

13 
 

Convenio de financiación negociado: " Programa de 
Inclusión Económica para Familias y Comunidades 
Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia (ACCESOS)" 
(Negociaciones concluidas el 9 de diciembre de 2011) 

Préstamo FIDA núm. XXX  
Préstamo del Fondo Fiduciario núm. XXX 
 
Programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia (ACCESOS) (el “Programa”) 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el “FIDA” o el “Fondo”)  
 
El Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la seguridad 
alimentaria (el “Fondo Fiduciario”) 
 
y 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia (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 100 período de sesiones aprobó 
el instrumento por el que se crea el Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de 
cofinanciación de la seguridad alimentaria (“Fondo Fiduciario”) y asimismo autorizó que 
el Fondo Fiduciario, actuando mediante el 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 de diciembre de 20101; 
 
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, a través del Fideicomisario, ha acordado 
conceder al Prestatario bajo los términos y condiciones del presente Convenio un 
préstamo adicional con el propósito de complementar la financiación con respecto al 
Programa; 
 
las Partes acuerdan lo siguiente: 
 
Sección A 
 

                                          
1 Convenio de Crédito entre el Reino de España (“España”), representado  por el Instituto de Crédito Oficial “(ICO”) en 
su calidad de Agente Financiero y la Facilidad Financiera Española para la Seguridad Alimentaria (“Facilidad”), 
representada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (“FIDA”, “Fondo” o “Fideicomisario”), en su calidad de 
Fideicomisario. 
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1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: 
el presente documento, la Descripción, Disposiciones de Ejecución del Programa (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 
Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en 
ellas indicado. 
 
3. El FIDA proporcionará un Préstamo (la “Financiación FIDA”) y el Fondo Fiduciario 
proporcionará un Préstamo (la “Financiación del Fondo Fiduciario”) al Prestatario, que 
éste utilizará para ejecutar el Programa de conformidad con los términos y condiciones 
del presente Convenio. 
 
Sección B 
 
1. A. El monto de la Financiación FIDA es de DEG 11 600 000 (once millones seiscientos 
mil Derechos Especiales de Giro). 

B. El monto de la Financiación del Fondo Fiduciario es de EUR 11 200 000  (once 
millones doscientos mil Euros). 

 
2. La Financiación FIDA y la Financiación del Fondo Fiduciario se conceden en 
condiciones intermedias y tendrán un plazo de reembolso de veinte (20) años, incluido 
un período de gracia de cinco (5) años. 
 
3. A. La Moneda de Pago del Servicio de la Financiación FIDA será el dólar de los 
Estados Unidos de América. 
 B. La Moneda de Pago del Servicio de la Financiación del Fondo Fiduciario será el 
Euro. 
 
4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero. 
 
5. Los pagos del capital y los intereses de la Financiación FIDA y de la Financiación del 
Fondo Fiduciario serán pagaderos cada 15 de mayo y 15 de noviembre. El capital de 
cada Financiación será pagadero en 30 plazos semestrales, comenzando cinco años 
después de la fecha de cumplimiento de las condiciones generales previas al retiro de los 
fondos.  En dicho momento el FIDA comunicará al Prestatario el calendario de 
amortización correspondiente.  
 
6. Habrán varias Cuentas del Programa, que serán abiertas por el Organismo 
Responsable del Programa en bancos comerciales bolivianos previamente acordados con 
el FIDA.  
 
7. El Prestatario proporcionará Financiación de Contrapartida para el Programa por un 
monto equivalente a USD 6 800 000 (seis millones ochocientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América) aproximadamente. 
 
Sección C 
 
1. El Organismo Responsable del Programa será el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo (MPD). 
 
2. Se designan Partes adicionales en el Programa a la Unidad Ejecutora del Programa 
(UEP) y a las Unidades Operativas Locales del Programa (UOLs). 
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3. La Fecha de Terminación del Programa será el quinto aniversario de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio. 
 
Sección D 
 
La Financiación FIDA y la Financiación del Fondo Fiduciario serán administradas por el 
Fondo. Asimismo el Programa será supervisado por el FIDA. 
 
Sección E 
 
1. Se considera que son motivos adicionales a los previstos en las Condiciones Generales 
para la suspensión del presente Convenio los siguientes: 
 

a) Que el FIDA, en coordinación con el Organismo Responsable del Programa, haya 
determinado que los beneficios materiales del Programa no están alcanzando 
adecuadamente a la Población-objetivo, o están beneficiando personas ajenas a 
la Población-objetivo. 

b) Que el Manual de Operaciones del Programa haya sido objeto de enmienda u otra 
modificación sin el acuerdo con el FIDA, y éste haya determinado que tal 
enmienda o modificación ha tenido o es probable que tenga, consecuencias 
adversas sustanciales para el Programa. 

 
2. Se considera que son condiciones generales  previas para el retiro de Fondos, 
adicionalmente a las previstas en las Condiciones Generales, las siguientes:  
 

a) Que el FIDA haya dado su no objeción al Manual de Operaciones del Programa. 
b) Que el Organismo Responsable del Programa haya abierto las Cuentas del 

Programa. 
c) Que se hayan asignado los Fondos de Contrapartida en el presupuesto general del 

Prestatario para el primer año de operaciones del Programa. 
 
3. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario.  
 
4. 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 el Fondo:        Por el Prestatario: 
 
Presidente         Ministro/a 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Ministerio de Planificación del 
Via Paolo di Dono 44 Desarrollo 
00142 Roma, Italia Av. Mariscal Santa Cruz 1092 
          La Paz, Bolivia 
        
           
 
Por el Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de  
  cofinanciación de la seguridad alimentaria  
(Fondo Fiduciario):  
 
Presidente, representante legal, 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola   
   Fideicomisario del Fondo Fiduciario  
Via Paolo di Dono, 44  
00142 Roma, Italia 
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El presente Convenio se ha preparado en idioma español en nueve copias originales: (i) 
tres (3) para el Prestatario; (ii) tres (3) para el FIDA; y (iii) tres (3) para el Fondo 
Fiduciario. 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Por el Prestatario Por el FIDA 
  
Fecha: Fecha:  
 
 
 
____________________ 
Por el Fondo Fiduciario 
 
Fecha: 
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Anexo 1 
 

I. Descripción y Disposiciones de Ejecución del Programa 
 

 
I Descripción del Programa 

 
1. Objetivo. El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales en el Área del Programa a través de: a) el fortalecimiento de 
capacidades de gestión sostenible de los recursos naturales renovables; b) el desarrollo 
de emprendimientos económicos agrícolas y no-agrícolas que apoyarán la consolidación 
de medios de vida sostenibles; y c) la inclusión financiera para promover la 
sostenibilidad económica y el manejo de riesgos familiares.  
 
2. Meta. La meta del Programa es mejorar el nivel de vida de la Población-objetivo 
impulsando el desarrollo de iniciativas productivas y empresas viables a nivel 
comunitario y mancomunado para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar sus 
ingresos,  conforme a los indicadores establecidos en el marco lógico del Programa. 
 
3. Población-objetivo. La Población-objetivo está compuesta por familias rurales en 
pobreza y pobreza extrema, incluyendo, entre otros: campesinos, pequeños productores, 
micro-empresarios y artesanos con escaso acceso a recursos. Se priorizará la 
participación de los jóvenes, especialmente las mujeres. 
 
4. Área del Programa. Municipios que se conforman en bloques regionales: La Paz, Oruro 
y Potosí; Chuquisaca, Tarija y Cochabamba; Santa Cruz, Beni y Pando, los mismos que 
cuentan con altos niveles de pobreza e índices de vulnerabilidad alimentaria. Los 
Municipios beneficiarios serán detallados en el Manual de Operaciones del Programa. 

 
5. Componentes. El Programa comprende tres componentes:  

 
Componente 1: Manejo de Recursos Naturales, Inversión en Activos y Emprendimientos 
Económicos. El objetivo principal de este componente es contribuir a la construcción de 
capacidades para la recuperación y manejo comunitario de los recursos naturales 
renovables y fomentar el desarrollo de iniciativas productivas y emprendimientos 
económicos que sean compatibles con las normas de uso y conservación.  
 
Los subcomponentes que comprenden este componente son: a) Convocatorias inter-
comunitarias para la gestión sostenible de los recursos naturales; b) Iniciativas 
productivas y emprendimientos económicos; y c) Fortalecimiento de capacidades. 
 

a) Convocatorias inter-comunitarias para la gestión sostenible de los recursos 
naturales. El subcomponente busca que las organizaciones territoriales y 
comunitarias, asociaciones de productores, y otros grupos concursen en la 
recuperación y manejo sostenible de sus recursos naturales, para incrementar la 
productividad de sus parcelas, espacios comunes y la calidad de los servicios de 
ecosistema.  Se utilizará la metodología de concursos como mecanismos para la 
otorgación de incentivos financieros. Se prevé la implementación de cuatro 
acciones claves: la realización de talleres para la difusión de convocatorias y 
suscripción de convenios entre la UEP y los beneficiarios; desarrollo de auto-
diagnósticos para identificación de demandas; convocatorias de concursos para 
planes de recuperación y mejoramiento del manejo de recursos naturales y; 
concursos para el incremento del valor de sus activos.  

El Manual de Operaciones del Programa, establecerá los tipos de concurso y la 
bolsa de recursos que se asignará a cada uno. Las bases y requisitos de los 
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concursos serán determinadas por la UEP, en acuerdo con las comunidades y 
gobiernos autónomos  municipales y departamentales. 

 
b) Iniciativas productivas y emprendimientos económicos. El subcomponente 

cofinanciará, con transferencias no-reembolsables, iniciativas productivas y 
emprendimientos económicos comunitarios y mancomunados para fortalecer la 
seguridad alimentaria y mejorar los ingresos de la Población-objetivo.  Los 
recursos serán asignados por la UEP en base un análisis de rentabilidad y 
viabilidad técnica de las propuestas que se presenten y de las capacidades de 
autogestión del grupo para realizar el proceso. Las bases y requisitos para 
presentar propuestas de iniciativas productivas y emprendimientos económicos, 
así como los techos financieros y criterios de cofinanciamiento para las 
propuestas serán establecidos en el Manual de Operaciones del Programa. 

 
c) Fortalecimiento de capacidades. El subcomponente apoyará el fortalecimiento de 

los beneficiarios para el desarrollo de sus capacidades y la apropiación de una 
visión integral de la agricultura y el desarrollo rural sostenible en el ecosistema 
mediante  iniciativas definidas en el diseño del Programa que conlleven a la 
formación del capital social y humano. El subcomponente apoyará la elaboración 
de reglamentos y otras iniciativas de fortalecimiento de capacidades de los 
beneficiarios tendientes a mejorar el acceso a la tierra, el monitoreo de uso de 
recursos y la resolución de conflictos. 

 
Componente 2: Inclusión Financiera y Protección. El objetivo de este componente 
consiste en facilitar a las familias rurales pobres y de extrema pobreza un mayor acceso 
a servicios financieros diversificados como los ahorros, el crédito y los micro-seguros, 
que les permitirá una mejor administración de sus recursos, incrementando sus 
posibilidades efectivas de inversión de capital humano, físico, y social para mejorar su 
capacidad de ingresos y protección de sus activos. Este componente incluirá tres 
subcomponentes: a) Ampliación de cobertura de entidades financieras e innovación en 
banca móvil; b) Acceso a servicios financieros de ahorro y micro-seguros como 
instrumentos de protección para las familias y sus activos; y c) Acceso a micro-crédito 
para actividades productivas. 
 

a) Ampliación de cobertura de entidades financieras e innovación en banca móvil. El 
subcomponente elaborará un estudio sobre la cobertura financiera actual de las 
comunidades y municipios rurales, considerando las políticas de desarrollo rural 
del Prestatario. Asimismo, el Programa financiará un estudio para implementación 
de un programa piloto de banca móvil en las zonas que se determinen del Área 
del Programa. 

b) Acceso a servicios financieros de ahorro y micro-seguros como instrumentos de 
protección para las familias y sus activos. El subcomponente fomentará el acceso 
de la Población-objetivo a instrumentos de ahorro, a través de la metodología de 
concursos, y facilitará la adquisición por parte de la Población-objetivo de micro-
seguros. Las bases para la contratación de firmas aseguradoras, así como los 
subsidios que puedan otorgarse a la Población-objetivo serán determinadas en el 
Manual de Operaciones del Programa. 

c) Acceso a micro-crédito para actividades productivas. El subcomponente 
proporciona transferencias no-reembolsables a grupos emprendedores con planes 
de negocios que cumplan con criterios de focalización social, sostenibilidad 
ambiental, viabilidad económica y estén alineados con las prioridades y 
capacidades de gestión de los grupos proponentes. El mismo plan de negocios, 
preparado con el apoyo del Programa (subcomponente 1.b) y debidamente 
evaluado para garantizar su calidad, podrá utilizarse para solicitar un micro-
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crédito a la o las instituciones financieras presentes en el Área del Programa. La 
calificación del plan de negocios por parte del Programa será un insumo que la 
institución financiera podrá tomar en cuenta pero ésta no sustituirá la evaluación 
propia que la institución financiera tendrá que realizar antes de aprobar una 
solicitud de financiamiento. De ser aprobado el financiamiento por parte de una 
institución financiera, el contrato de micro-crédito será suscrito directamente 
entre las partes, sin la participación o garantía del Programa. El grupo 
emprendedor y la institución financiera establecerán la forma de administrar la 
deuda y las garantías; así como también la tasa de interés, el plazo, y calendario 
de pagos.  

 
Componente 3: Gestión del Programa. Este componente incluye los recursos necesarios 
para el funcionamiento de las instancias administrativas y gerenciales del Programa, así 
como aquellas asociadas al sistema de seguimiento y evaluación. Los detalles son 
especificados en la parte II de este Anexo. 
 
 

II Disposiciones de Ejecución 
 
1. Organismo Responsable del Programa 
 
1.1. Designación. El Prestatario designa como Organismo Responsable del Programa al 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), a través de la UEP. 
 
1.2. Funciones del Organismo Responsable del Programa. El Organismo Responsable del 
Programa será el nexo con el FIDA y responsable directo de la ejecución global del 
Programa. Dentro sus funciones están: a) aprobar el Manual de Operaciones del 
Programa mediante Resolución Ministerial; b) aprobar los Planes Operativos Anuales del 
Programa (POAs); c) incluir en su presupuesto anual los requerimientos de recursos del 
Programa y tramitar su aprobación ante el organismo pertinente; d) supervisar la 
ejecución del Programa de acuerdo a los términos del Convenio de Financiación y el 
Manual de Operaciones del Programa; e) revisar y comentar los informes de auditoría 
interna y externa; f) revisar y comentar la evaluación de la Revisión a Mitad de Período 
del Programa; y g) conjuntamente con la UEP, suscribir las solicitudes de reposición de 
fondos. 
 
2. Unidad Ejecutora de Programa (UEP) 

 
2.1. Constitución. El Organismo Responsable del Programa habilitará internamente a 
una  Unidad Ejecutora para asumir las funciones de gerencia y ejecución directa del 
Programa durante su período de implementación. 
 
2.2. Funciones de la UEP. Incluirán: a) elaborar el Manual de Operaciones del Programa 
con los lineamientos generales para la ejecución del Programa; b) formular los POAs 
para su inscripción en el presupuesto; c) preparar los informes de avance semestrales y 
anuales del Programa; d) revisar y comentar los informes de auditoría interna y externa; 
e) revisar y comentar la evaluación de la Revisión a Mitad de Período del Programa; f) 
conjuntamente con el Organismo Responsable del Programa, suscribir las solicitudes de 
reposición de fondos.  
 
2.3. Composición. La UEP estará conformada por un(a) Coordinador(a) General, un(a) 
Administrador(a) General del Programa y un equipo multidisciplinario para las UOLs  
necesario para el funcionamiento y ejecución del Programa.  
 
2.4. Las Unidades Operativas Locales (UOLs). Constituirán las bases operativas 
descentralizadas del Programa y trabajarán dentro de las directrices de la Coordinación 
General de la UEP durante la implementación del Programa.  Las UOLs estarán 
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encargadas de desarrollar vínculos regionales con los gobiernos autónomos municipales 
y departamentales, las organizaciones económicas comunitarias  y otras organizaciones 
que actúen en el Área del Programa, así como con entidades públicas y privadas 
involucradas en la implementación del mismo.  Las UOLs tendrán autonomía para la 
gestión y ejecución de actividades programadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Operaciones del Programa y los POAs. 
 
2.5. Contratación del personal de la UEP. El Organismo Responsable del Programa 
realizará el proceso de contratación de el(la) Coordinador(a) General  del Programa y 
todos los demás cargos de la UEP siguiendo un procedimiento competitivo y 
transparente y de acuerdo con las normativa boliviana vigente .  El perfil, términos de 
referencia y metodología de selección serán consensuados con el FIDA. Dicha 
contratación se hará previa no objeción del Fondo.    
 

2.6. Reemplazo de personal. El reemplazo de el(la) Coordinador(a) General del 
Programa y del resto de los cargos de la UEP, deberá hacerse por incumplimiento de las 
condiciones estipuladas en los respectivos contratos, entre las cuales se incluye una 
evaluación de desempeño satisfactoria. Todos los  reemplazos serán cubiertos por el 
Organismo Responsable del Programa conforme al procedimiento establecido en la 
normativa boliviana vigente. La selección y nombramiento de los sucesores de cualquier 
cargo de la UEP se hará a la brevedad posible siguiendo el procedimiento establecido en 
la Sección 2.5 supra. 

 

2.7. Renovación de contratos.  La renovación de todos los contratos del personal de la 
UEP se realizará previa evaluación de desempeño satisfactorio de acuerdo a normativa 
boliviana vigente y anuencia del FIDA. 
 
2.8. Funciones de el(la) Coordinador(a) General del Programa. El(la) Coordinador(a) 
General será responsable de la gestión del Programa y sus funciones incluirán: 
a) liderar, coordinar y supervisar las áreas técnica, administrativa y financiera para el 
cumplimiento de las actividades del Programa de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
de Financiación y el Manual de Operaciones del Programa; b) coordinar la elaboración  
de los POAs y; c) coordinar la elaboración de los informes de seguimiento y avances 
semestrales y anuales, así como su remisión al Organismo Responsable del Programa. 
 
3. Manual de Operaciones del Programa 
 
3.1. La UEP preparará un borrador del Manual de Operaciones del Programa que 
incluirá: a) las modalidades de ejecución de los componentes, b) la organización del 
Programa, c) los arreglos de seguimiento y evaluación participativa , d) el flujo de 
fondos que se pondrá a disposición de las partes del Programa , e) los procedimientos de 
las adquisiciones y contrataciones, f) los sistemas de contabilidad, gestión y control 
financiero, g) los reglamentos de asignación y transferencia de recursos a los 
beneficiarios y requerimientos de contrapartida, h) los roles y funciones de los equipos 
del Programa y; i) otros asuntos acordados por las partes. 

3.2. La adopción del Manual de Operaciones del Programa se hará previa a la no-
objeción del Fondo y la aprobación mediante Resolución Ministerial del Organismo 
Responsable del Programa. Si fuera necesario, la UEP podrá proponer cambios al Manual 
de Operaciones del Programa que se consideren oportunos aplicar durante la 
implementación y serán remitidos por la UEP al Organismo Responsable del Programa 
antes de ser sometido para la anuencia  del FIDA.  
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Anexo 2 

 
Cuadro de Asignaciones 

II.  
1. a) 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 a la asignación de los montos de la Financiación 
FIDA y  de la Financiación del Fondo Fiduciario a cada Categoría, así como los 
porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada 
Categoría: 

III.  
IV.  

Categoría Monto del 
préstamo del 

FIDA  
(expresado en 

DEG) 

Monto del 
préstamo del 

Fondo 
Fiduciario  

(expresado en 
EURO) 

Porcentaje 
del préstamo del 
FIDA + préstamo 

del Fondo 
Fiduciario 

 
I. Transferencias 
 

 
7 620 000 

 
7 950 000 

 
71 % excluyendo 

impuestos 
 

II. Capacitación 440 000 2 080 000 80% excluyendo 
impuestos  

 
III. Consultorías y Servicios 
Profesionales 

450 000 40 000 84% excluyendo 
impuestos 

 
IV. Vehículos y Equipos 

 
440 000 

 
10 000 

 
84% excluyendo 

impuestos 
 
V. Costos Operativos 

 
1 490 000 

 

  
74% préstamo 

FIDA solamente, 
excluyendo 
impuestos 

 
Sin asignación 

 

 
1 160 000 

 
1 120 000 

 

TOTAL 
 

11 600 000 11 200 000  

V.  
 
b) Los términos que se emplean en el cuadro supra se definen más abajo: 
 

I. Transferencias: Serán admisibles gastos relacionados con las inversiones del 
Componente 1 para la el fomento, recuperación y manejo comunitario de los 
recursos naturales renovables y el cofinanciamiento de iniciativas productivas y 
emprendimientos económicos para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar 
los ingresos de los beneficiarios . Serán admisibles también todos los incentivos 
para el fomento del ahorro y la adopción de micro-seguros otorgados a los 
beneficiarios del Programa bajo el Componente 2, incluyendo los premios en 
efectivo y otros incentivos asociados con los concursos, ferias e innovaciones 
financiaras promovidas por el Programa.   
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II. Capacitación: Serán admisible gastos relacionados con el fortalecimiento de los 
sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas de las organizaciones 
económicas comunitarias para desarrollo de capacidades y apropiación de visión 
integral de agricultura y desarrollo sostenible en ecosistema. Se incluyen 
capacitaciones y talleres en género, rutas de aprendizaje, intercambio de 
experiencias, pasantías de fortalecimiento de beneficiarios oferentes y 
demandantes en aspectos productivos, transformación, comercialización y 
financieros, mecanismos de asignación de recursos, generación de demanda, 
consolidación de organizaciones de la sociedad civil a través de uniones inter-
comunitarias. Adicionalmente la sistematización y difusión de mecanismos de 
apoyo y capitalización de experiencias. 

 
III. Consultorías y Servicios Profesionales: Serán admisibles gastos relacionados a 

estudios específicos de apoyo a la gestión de recursos naturales, 
emprendimientos e inclusión financiera, así como estudios de mercado, línea 
base, medio término, terminal, auditorias y consultorías específicas. 

 
IV. Vehículos y Equipos: Se refieren a gastos por concepto de vehículos, muebles y 

enseres, computación, software, cámaras filmadoras y fotográficas, 
fotocopiadoras, materiales y suministros, para logística y funcionamiento de 
oficinas de Programa. 

 
V. Costos Operativos: Se refiere a gastos relacionados a remuneraciones, pago de 

salarios de personal de la UEP y de las UOLs. Asimismo, se incluyen costos de 
mantenimiento, desenvolvimiento de la UEP y las UOLs: pago de servicios 
básicos, alquileres, viáticos, pasajes, combustibles, mantenimiento de vehículos, 
imprenta, promoción y comunicación, seguros contra accidentes  y 
comunicaciones. 

 
Sin Asignación, una categoría de apoyo a las demás, cuando se tenga la 
necesidad de incrementar recursos en alguna categoría, en común acuerdo entre 
el Fondo y el Prestatario. 

 
 
2. Costos de puesta en marcha. El retiro de fondos respecto de los costos de puesta en 
marcha en la Categorías V realizados antes de satisfacer las condiciones generales 
previas para el retiro no deberán exceder un monto total equivalente a USD 50 000 
(cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).  
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Logical framework 
Sumario narrativo Indicadores verificables Fuentes de 

verificación 
Supuestos / Riesgos 

Finalidad 

Las condiciones de vida de las 
comunidades rurales indígenas 
y campesinas que habitan en 
los territorios del Programa han 
mejorado de manera 
sostenible, contribuyendo a la 
mayor igualdad social y 
económica en función del Vivir 
Bien. 

 

En el área del Programa: 

• El índice de pobreza extrema se ha reducido en al menos 
20% 

• El valor de los activos de las familias rurales ha aumentado 
en un 40%. (RIMS 3er nivel) 

• El índice de desnutrición infantil se ha reducido en 30%. 
(RIMS 3er nivel) 

• Encuestas de línea 
base (incl. estudio 
RIMS) al inicio, medio 
término y fin del 
proyecto. 

• Informes de 
autoridades 
tradicionales, 
representantes de 
organizaciones, 
autoridades locales y 
otros actores. 

• Estadísticas y censos 
oficiales del INE y 
UDAPE. 

 

 

• Propósito 

Las organizaciones 
comunitarias y territoriales 
mejoran su capacidad de 
gestión de recursos naturales y 
de gestión económica para 
consolidar medios de vida 
sostenibles. 

 

• Al menos 32 000 hogares reciben servicios del Programa a 
través de sus dos componentes (RIMS 1.8.2) 

• El 80% de las iniciativas económicas cofinanciadas por el 
Programa mantienen su rentabilidad después de tres años 
(RIMS 2.5.2.) 

• 100% de las familias beneficiarias han mejorado acceso a 
servicios financieros (RIMS 2.3.2) 

• Poblaciones Indígenas: El principio de “consentimiento 
libre, previo e informado” es incorporado en todos los 
mecanismos de análisis y decisión para la asignación de 
recursos del Programa y su verificación de cumplimiento es 
monitoreado permanentemente en cada etapa de la 
implementación via el sistema de monitoreo y evaluación y 
por el ente responsable (RIMS) 

• Informes de 
autoridades 
tradicionales, 
representantes de 
organizaciones, 
autoridades locales y 
otros actores. 

• Intercambios con los 
grupos de usuarios. 

• Supervisión del 
Programa e informes 
periódicos de gestión. 

• Monitoreo participativo 
de las organizaciones 
comunitarias y grupos 
familiares. 

• El compromiso socio-político con los 
principios básicos del “vivir bien” se 
mantiene. 

• El ritmo de implementación de las 
autonomías territoriales se mantiene y los 
gobiernos autónomos adquieren las 
capacidades adecuadas para asumir sus 
competencias. 

• Otros programas del sector público, 
incluyendo los de titulación y 
redistribución de tierras, están cumpliendo 
sus objetivos a nivel territorial. 

• La estrategia que ha adoptado el 
Programa para fomentar la resistencia 
ante el panorama de las condiciones 
climáticas está reforzada por la 
implementación de un programa nacional 
sobre cambio climático. 

• Componente 1: Las familias y organizaciones rurales gestionan el desarrollo de iniciativas productivas y emprendimientos económicos rentables en un marco 
de manejo sostenible de los recursos naturales compatible con las normas de uso y conservación establecidas a nivel del respectivo territorio 

• Resultados • Al menos 20 000 familias organizadas en grupos 
emprendedores indígenas y campesinos establecen 

• Encuesta de Línea de 
Base, encuesta RIMS. 

• Autoridades tradicionales y líderes 
comunitarios reconocen beneficios de la 
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1.1 Organizaciones territoriales y 
comunitarias incrementan el valor de 
sus activos físicos y naturales. 

1.2 Empresas comunitarias han 
mejorado sus capacidades de 
gestión empresarial e incrementado 
sus ingresos. 

1.3 Organizaciones territoriales y 
comunitarias han mejorado sus 
capacidades de gestión territorial 
mediante alianzas sociales e 
institucionales.  

 

iniciativas económicas que incrementan el valor de sus 
activos, mejoran sus ingresos y generan nuevos empleos  

• Efectividad de programas de manejo de recursos naturales 
y de conservación: hectáreas de tierra mejorada a través 
de métodos de conservación de tierra. (RIMS 2.1.5) 

• Pueblos Indígenas/Efectividad: Número de grupos 
empleando variedades tradicionales de cultivos y técnicas 
agrícolas ancestrales recuperadas (RIMS propuesto)  

• El 90% de las comunidades u organizaciones rurales 
participantes en el Programa mejoran su capacidad de 
gestión territorial mediante implementación de acuerdos 
comunitarios e intercomunitarios para el manejo 
mancomunado de RRNN 

• El 60% de las familias que participan en el Programa son 
encabezadas por mujeres 

• El 60% de los grupos comunitarios que participan en el 
Programa tienen mujeres en puestos de dirección (RIMS 
1.6.6) 

• Número de personas (hombres/mujeres) capacitadas en 
manejo de recursos naturales (RIMS 1.1.9) 

• Poblaciones Indígenas: Número de promotores 
comunitarios capacitados en derechos de pueblos indígenas 
originarios (RIMS propuesto) 

• Pueblos Indígenas/Efectividad: Número de casos o procesos 
de “saneamiento interno” facilitados en TIOCs y otras 
formas de propiedad indígena (RIMS propuesto) 

• Seguimiento y 
evaluación 
participativa y 
discusiones de grupos 
focales con las 
autoridades 
tradicionales y otros 
representantes de la 
comunidad. 

• Supervisión del 
Programa e informes 
periódicos de gestión. 

planificación participativa. 

• La coordinación inter-institucional con las 
autoridades del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua es eficaz. 

• El compromiso de la política de apoyo al 
desarrollo de la red privada de prestadores 
de servicios se mantiene. 

• La implementación de la Ley 144 y la 
transferencia de recursos a través del 
Fondo Indígena son procesos compatibles 
con los mecanismos del Programa. 

• Componente 2:  Las familias y organizaciones rurales acceden y se benefician de servicios financieros para mejorar generación de ingresos y protección de 
sus activos 

• Resultados 

2.1 Los grupos emprendedores y 
familias rurales indígenas y 
campesinas gestionan eficientemente 
sus ahorros. 

2.2. Los grupos emprendedores y 
familias rurales indígenas y 
campesinas protegen sus activos ante 
riesgos económicos. 

2.3 Los grupos emprendedores de 
iniciativas empresariales obtienen 
acceso al crédito y una gama amplia 

• Al menos dos entidades financieras ejecutan un proyecto 
piloto de banca móvil en el área del Programa 

• 32 000 familias (incluyendo a 18 000 mujeres y 14 000 
jóvenes dentro de esos hogares) obtienen cuentas de 
ahorro 

• 16 000 familias organizadas en grupos mantienen ahorros 
contractuales grupales 

• 32 000 familias obtienen micro seguros de vida, y el 70% 
de ellas está dispuesto a comprarlo el segundo año con 
recursos propios 

• Incremento del acceso a servicios financieros 
diversificados (ahorro, crédito y micro-seguros) en el área 
del Programa permitiendo a los usuarios una mejor 

• Encuesta de Línea de 
Base, encuesta RIMS. 

• Informes de ejecución 
del Programa. 

• Información estadística 
de UDAPE y del INE.  

• El monitoreo 
participativo de las 
organizaciones 
comunitarias y grupos 
familiares. 

• Informes de las 
instituciones 

• Las instituciones financieras están 
presentes en los territorios o están 
dispuestos a desarrollar métodos 
innovadores para proporcionar servicios a 
las comunidades remotas en el área del 
Programa. 

• Los gobiernos municipales en el área de 
incidencia de ACCESOS colaboran 
proactivamente con el Programa y son 
capaces de contribuir con incentivos para 
el establecimiento de las entidades 
financieras rurales. 
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de servicios financieros en beneficio de 
sus negocios.  

 

administración de sus recursos, incrementando sus 
posibilidades efectivas de inversión en capital humano, 
físico y social, y mejorando su capacidad de generación 
de ingresos y de protección de sus activos 

• Eficacia: Acceso mejorado de las y los pobres a servicios 
financieros (RIMS 2.3.2) 

• Sostenibilidad/Desempeño mejorado de las instituciones 
financieras: Cartera en situación de riesgo; Auto-
suficiencia operacional; Prestatarios y personal activo; 
Proporcional de gastos de funcionamiento (RIMS 2.3.3) 

financieras y de las 
compañías 
aseguradoras 
participantes. 




