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  الموافقةبتوصیة 

من أجل كولومبیاجمهوریة إلى بالتمویل المقترح تقدیمه المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  .47، على النحو الوارد في الفقرة مشروع بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرص 

  

جمهوریة كولومبیا من أجل مشروع  بناء قدرات إلىالتمویل المقترح تقدیمه 

المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرص

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة القطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف 

نسمة في 00060047الذي بلغعدد سكانهاو كیلومتر مربع 7000581التي تبلغمساحتهابكولومبیا - 1

تسودها ثقافة متنوعة تعكس األصول المحلیة واإلسبانیة واألفریقیة لسكانها. وتتمتع كولومبیا 2011عام 

السیر قدمًا نحودمًا نحو الحد من العنف، ویبشر ذلك كله بالخیر في بوفرة الموارد الطبیعیة وتحرز تق

.مكافحة الفقر وانعدام األمن

هذا وینصرد األراضي. قانون تعویض الضحایا و 2011یران یونیو/حز 10ووقَّعت حكومة كولومبیا في - 2

لى اآلالف من ورد األراضي إ،تقدیم تعویض مالي إلى األشخاص المتضررین من الصراععلىالقانون 

األسر المشردة.

یبلغفي المائة من السكان الذین كان عددهم25المناطق الریفیة یعیش فیهافإن2009قام عام ر ووفقًا أل- 3

64.3في المائة، منهم 45.5وبلغت نسبة المتضررین من الفقر من مجموع السكان ملیون نسمة. 45آنذاك 

39.6منهم و في المائة من مجموع السكان، 29.1فقر المدقع على الویؤثرفي المائة في المناطق الریفیة، 

في المائة في المناطق الحضریة. ویزید حالیًا عدد الفقراء في 16.4في المائة في المناطق الریفیة، و

ع. وتشرَّد رزح ملیونان تحت وطأة الفقر المدقالمناطق الریفیة من كولومبیا على سبعة مالیین نسمة، وی

في 57.5الفقراء المدقعین من أراضیهم وفقدوا أصولهم نتیجة للعنف. وهبطت معدالت الفقر من الكثیر من

25.4، وانخفضت نسبة الفقر المدقع من 2009في المائة في عام 45.5ووصلت إلى 1999المائة في عام 

  .2009في المائة في عام 16.4إلى 1999في المائة في عام 
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واءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص االستراتیجیة األساس المنطقي والم- باء 

القطریة المستند إلى النتائج  

وطنیة للتعامل مع الحالة الحرجة من جهود كبیرة قامت بها السلطات المشروعینبع األساس المنطقي لل- 4

ج التي یجري تصمیمها . وتعبِّر السیاسات والبرامفي المناطق الریفیةالفقر الناشئة عن عدم المساواة وتفشي 

عن قرار الحكومة بشأن زیادة المساواة في الفرص وتقاسم الفوائد وتوفیر الموارد المالیة الالزمة لزیادة 

االستثمار في التنمیة الریفیة والتنسیق الفعال بین المؤسسات والخدمات القطاعیة في المناطق الریفیة.

دهار للجمیع االز ”ة في إطار خطة التنمیة الوطنیة بشأن مع السیاسات الوطنیة المحددمشروعالویتواءم- 5

) مواصلة النمو االقتصادي انطالقًا من نهج قائم على 1التي تشمل أهم أولویاتها: (“ 2014- 2010للفترة 

) تكافؤ الفرص من أجل 2زیادة المنافسة واإلنتاج واالبتكار وتشكل فیه القطاعات الدینامیة قوة دافعة للنمو؛ (

المساواة عن طریق ضمان وصول جمیع األفراد في كولومبیا إلى األدوات األساسیة الالزمة لتحقیق تحقیق 

) الحد من التفاوتات 3مصیرهم دونما اعتبار ألصلهم العرقي أو نوع جنسهم أو وضعهم االجتماعي؛ (

  والفروق في الفرص بین األقالیم.

رار الدخل، وهو تطویر وزیادة اإلمكانات دأن إمع الهدف الرئیسي لسیاسة الحكومة بشمشروعالویتسق- 6

اإلنتاجیة للفقراء المدقعین والمشردین عن طریق تنمیة مهاراتهم وتهیئة فرص تمكنهم من الحصول على 

)، Unidosوس (على الفقراء المدقعین الذین حددتهم شبكة یونیدمشروعلاألصول ومراكمتها. وسوف یركز ا

) ضمان وتنمیة رأس 1مع سیاسة إدرار الدخل من النواحي التالیة: (مشروعالقویتفعمًا إضافیًا. دوسیقدِّم 

المال البشري (التعلیم والتدریب) ورأس المال االجتماعي من خالل تعزیز العملیات التشاركیة وتیسیر 

) 2التجمیع التدریجي لرأس المال اإلنتاجي (األصول، بما فیها الخدمات المالیة واألراضي والري)؛ (

لي لإلمكانات اإلنتاجیة في األقالیم من خالل دراسة تقیِّم قدرة المؤسسات المحلیة  المساهمة في التحدید األوَّ

) تحدید وتوضیح الخدمات التي سیعرضها التعاون مع القطاع 3على تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة؛ (

) إدراج تهیئة وحمایة فرص اكتساب 4الخاص والقطاع الثالث والتعاون الدولي على المستوى المحلي؛ (

  وتعبئة المدخرات.القدرات ومراكمة األصول من خالل إدرار الدخل والخدمات المصرفیة 

مع برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الذي وافق علیه المجلس التنفیذي للصندوق في مشروعلاویتفق- 7

) تعزیز وتطویر سوق 1ل أهدافه ما یلي: (وتشم2008وجرى تحدیثه في عام 2003دیسمبر/كانون األول 

) إدرار الدخل 2الخدمات غیر المالیة لتوفیر المساعدة التقنیة لإلنتاج والتجهیز والتسویق وٕادارة األعمال؛ (

) تدعیم سوق الخدمات المالیة الریفیة لتلبیة احتیاجات فقراء 3من خالل تنمیة المشروعات الریفیة الصغیرة؛ (

في إیجاد ُنظم ومنتجات وآلیات مبتكرة، وبخاصة المدخرات والتأمین الصغري وخدمات الریف والمساهمة

التحویالت النقدیة على أساس شبكة من المؤسسات الخاصة واحتیاجات األفراد واألعمال التجاریة الصغیرة 

  في المناطق الریفیة.
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  مشروعوصف ال-ثانیا

والمجموعة المستهدفةمشروعمنطقة ال-ألف 

) 1یركز المشروع على أشد المناطق الریفیة فقرا في كولومبیا بناء على المعاییر التالیة المترابطة: (سوف - 8

) المناطق التي تتمیز بأعلى 2المناطق التي تتصف بأعلى تركیز للسكان الریفیین الذین یعیشون في فقر؛ (

) المناطق التي تتمتع 3ین؛ (مستویات من النشاط الریفي الذي یتم قیاسه بأعلى تركیز للسكان الریفی

باألولویة من خالل السیاسة القطاعیة وبخاصة سیاسة إعادة تأكید وحمایة حقوق ملكیة األراضي وسیاسة 

.) المناطق التي تظهر قدرات مؤسسیة قویة للقطاع الخاص ألغراض تشغیل المشروع4التنمیة الریفیة؛ (

ة التي تعیش في فقر مدقع، بما في ذلك صغار ستضم المجموعة المستهدفة للمشروع األسر الریفی- 9

المزارعین، والفالحین ومجموعات السكان األصلیین والمجتمعات المنحدرة من أصل أفریقي، واألسر التي 

تعولها النساء والشباب، واألسر الریفیة التي أجبرت على النزوح مع إعطاء األولویة للسكان الذین استهدفهم 

. Red UNIDOSبرنامج 

أسرة على المستویین األول والثاني من نظام تحدید 212160جغرافیًا بلدیات تتألف من مشروعستهدف الوی- 10

29أسرة، أي 51346. ومن بین هذه األسر تعیش 1وتصنیف المستفیدین المحتملین من البرامج االجتماعیة

قیمت في إطار شبكة الحد من في المائة من األسر، دون خط الفقر المدقع وتدرج ضمن شبكة األمان التي أ

في المائة من األسر الریفیة التي تعاني فقرًا مدقعًا في منطقة 92الفقر المدقع، وتمثل هذه األسر نحو 

.مشروعال

مشروعالهدف اإلنمائي لل- باء 

الغرض من المشروع هو تحسین الظروف المعیشیة ورفع مستوى الدخل وتهیئة فرص للعمل في المناطق - 11

) تحسین اإلمكانیات اإلنتاجیة للمستفیدین من 1األشد فقرا في كولومبیا. وتتضمن األهداف المحددة: (الریفیة 

) تحسین رأس المال االجتماعي المتوفر لتیسیر حصول 2المشروع لتولید دخول مستدامة وكافیة؛ (

سین مهارات الشباب ) تطویر األدوات المالئمة لتح3المستفیدین على الخدمات من أجل التنمیة الریفیة؛ (

) المساهمة في تحسین األمن الغذائي لألسر والمجتمعات المحلیة؛ 4الریفیین والمساهمة في تغییر األجیال؛ (

.) تعزیز التعلم وتوسیع نطاق االستراتیجیات من خالل الحكومات اإلقلیمیة في منطقة المشروع5(

ات التقنیة الریفیة التي تخدم المناطق الخارجة وسوف تدعم الِمنحة توسیع دور المؤسسات في توفیر الخدم- 12

) 1في اآلتي: (مشروع. وتتمثل األهداف المحددة للمشروعمن الصراع وتتفق مع استراتیجیة وأسالیب ال

تحدید ذخیرة المعرفة المتاحة دولیًا وأفضل الممارسات التي تدعم التنمیة الریفیة في المناطق الخارجة من 

) دعم إنشاء رابطات محلیة معترف 2المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات المحلیة؛ (الصراع من أجل إثراء 

                                                     
نظام تحدید وتصنیف المستفیدین المحتملین من البرامج االجتماعیة ھو رقم قیاسي یستند إلى األبعاد المتعددة لمفھوم الفقر الذي ال   1

المنھجیة المستخدمة على أداة تتألف من یقتصر على الدخل، بل وكذلك الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لألسر الكولومبیة. وتعتمد

م إلى كل فرد من أفراد األسرة للحصول منھ على معلومات عن مجموعة من المتغیِّرات، من أھمھا بیانات عن عملھ ودخلھ  استبیان یقدَّ

وبي فرید یصف السكان الذین ومسكنھ وبیاناتھ الدیموغرافیة وتعلیمھ ونطاق الخدمات العامة التي تصل إلیھ. ویستخدم أیضاً برنامج حاس

نة لكل شخص، وتتراوح الدرجة بین صفر و م السكان بعد ذلك 100یعیشون في ظروف الفقر عن طریق تحدید درجة معیَّ . ویقسَّ

  ویصنفون إلى ستة مستویات.
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) 3بها قانونًا لتوفیر الخدمات التقنیة الریفیة المتخصصة في تهیئة الفرص أمام السكان الریفیین الفقراء؛ (

یب والتعلیم زیادة قدرة مقدمي الخدمات الریفیة التقنیة المحلیین عن طریق تیسیر حصولهم على التدر 

الرسمي، وخاصة خارج البلد.

خرجاتالمكونات/الم- جیم 

الرئیسیة من ثالثة مكونات تقنیة رئیسیة ومكون لإلدارة والتنسیق. وفیما یلي المكونات التقنیة مشروعیتألف ال- 13

) 3ریفیة؛ () تعزیز األصول المالیة ال2) تكوین رأس المال االجتماعي وتنمیة األعمال التجاریة؛ (1الثالثة: (

إدارة المعرفة ومهارات االتصال.

الهدف الرئیسي لهذا المكون هو تكوین رأس المال االجتماعي وتنمیة األعمال التجاریة.:1المكون - 14

بناء قدرتها أجلالمساهمة في تكوین رأس المال االجتماعي لألسر والمجموعات في المناطق المختارة من

ة السكان الریفیین الذي یعیشون في فقر مدقع في المناطق ُسبل معیشة شراكات فعالة لتحسین على إدار 

الخارجة من الصراع. وتركز المبادرات على تحسین األمن الغذائي وبیئة اإلنتاج، والحد من األثر البیئي 

السلبي، وتحسین إدارة األراضي وُسبل الحصول علیها، والمشاركة في أسواق السلع والخدمات.

) اتخاذ مبادرات 1في إطار تعزیز وتحسین أنشطة تنظیم المشروعات تمویل ما یلي: (مشروعویزمع ال- 15

) 3) اتباع عملیة الحتضان األعمال من أجل تمویل مخططات المشروعات التجاریة؛ (2اقتصادیة محلیة؛ (

تمویل المشروعات التجاریة القادرة على دخول األسواق وتحقیق الربح من خالل تمویل خطط األعمال 

ل المكون الفرعي الثالث المشاركة في حلقات العمل وطرق التعلم والمشاركة في  التجاریة. وسوف یموِّ

األسواق والمعارض التجاریة.

باألدوات المستفیدین المحتملین تزویدیهدف هذا المكون إلى : تعزیز األصول المالیة الریفیة.2المكون - 16

صادیة وتشجیع استراتیجیات االدخار اإلنتاجیة داخل األسرة، للحد من هشاشتهم االجتماعیة واالقتالالزمة

وتحسین ُسبل الوصول إلى النظام المالي الرسمي، وتطویر خدمات ومنتجات مالیة مالئمة جدیدة. وتحقیقًا 

لة تمویًال مشتركًا لتمكین كل مشروعلهذه الغایة، سیواصل ال مستفیدین من الحصول التعزیز األدوات المموَّ

ائق تأمین على الحیاة من أجل إقناعهم بالبقاء في المناطق الریفیة الخارجة من الصراع، وتشجیع على وث

رابطات االدخار واالستثمار في تحسین برامج القضاء على األمیة المالیة بین المتعاملین أو المستعملین. 

ل ال ة، وتعزیز قدرة السكان تصمیم واختبار وتوسیع نطاق منتجات وخدمات مالیة جدیدمشروعوسوف یموِّ

المستهدفین ورابطاتهم على إیجاد وٕادارة حلول مالیة تناسب احتیاجاتهم، بما في ذلك استخدام تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت.

الهدف الرئیسي من هذا المكون هو تقییم األصول المعرفیة : إدارة المعرفة ومهارات االتصال.3المكون - 17

عن طریق بناء المهارات الالزمة لتنفیذ وٕادارة العملیات واالبتكارات ونشر وعمشر القائمة في منطقة ال

الرئیسیة واآللیات التي تمكنهم من مشروعالمحتوى المالئم في الوقت المناسب إلبالغ المستفیدین بأنشطة ال

رصد والتقییم الوصول إلیها، بما في ذلك استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ویشمل هذا المكون ال

عنصر أساسي للتنفیذ الفعال وتسجیل الدروس المستفادة خالل التنفیذ. وفیما یلي األنشطة التي سیمولها ك

) الرصد والتقییم.4) االتصال من أجل التنمیة؛ (3) بناء القدرات؛ (2) جمع المعرفة؛ (1: (مشروعال
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  مشروعتنفیذ ال-ثالثا 

هج النَ -ألف 

) إعطاء األولویة لنهج مدفوع 2) بناء رأس المال االجتماعي؛ (1ثالثة ُنهج موضوعیة: (سیستند التنفیذ إلى - 18

) احترام وٕادماج السكان المستهدفین واالعتراف بمهاراتهم في طرح 3بقوى الطلب وحقوق المواطنة؛ (

المنفذة بتلك الُنهج.إدارة ذاتیة والمساءلة عن مقترحاتهم. وسوف تتقیَّد الوكالة مشروعمقترحات وٕادارة موارد ال

اإلطار التنظیمي- باء 

ستتولى وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة المسؤولیة عن التنفیذ. وسیجري إنشاء وحدة تنسیق وطنیة تابعة لوزارة - 19

) 1الزراعة والتنمیة الریفیة. وسوف تتألف وحدة التنسیق الوطنیة من هؤالء الموظفین الفنیین واإلداریین: (

مختص بخدمات   )5) مختص بالخدمات المالیة؛ (4) محاسب؛ (3موظف شؤون إداریة؛ () 2منسق؛ (

) مختص بإدارة المعرفة، فضًال عن موظفین تقنیین وموظفین للدعم اإلداري في المیدان.6األعمال؛ (

جري وسیالمشروعوسیجري تكوین لجنة توجیهیة تضم ممثلین عن المؤسسات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتنفیذ - 20

اختیار أعضائها تبعًا ألدوارهم في إدارة وتنفیذ السیاسات العامة المتعلقة بالحد من الفقر الریفي والتنمیة 

) ممثل عن وزارة المالیة؛ 2) ممثل عن وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة؛ (1الوطنیة. وسیشمل أعضاء اللجنة: (

) ممثلین عن 5ائرة اإلداریة للرفاه االجتماعي؛ (عن الد) ممثل 4) ممثل عن إدارة التخطیط الوطني؛ (3(

.) منسق المشروع6السكان المستهدفین؛ (

المعرفةو التعلمالتخطیط، والرصد والتقییم، وٕادارة- جیم 

في شكل خطط عمل ومیزانیات سنویة. وسوف تقوم وحدة التنسیق الوطنیة مشروعسیجري تخطیط أنشطة ال- 21

السنویة األولى وعرضها على الصندوق للموافقة علیها على أساس عدم بإعداد خطة العمل والمیزانیة 

وبخاصة المجموعات النسائیة ،االعتراض. وسوف یشمل اإلعداد إجراء مشاورات مع كل أصحاب المصلحة

والشباب والسكان األصلیون والكولومبیون المنحدرون من أصل أفریقي. وسیجري اإلبالغ عن التقدم المحرز 

وما سیطرأ من تغییراتمشروعكل ستة أشهر، بما في ذلك تقدیم معلومات عن األداء الشامل للفي التنفیذ

.وُنهجه واستراتیجیاته خالل الفترة موضوع االستعراضمشروععلى أهداف ال

في الجهود الوطنیة من خالل وضع إطار للتعاون مع الُنظم الوطنیة، مشروعوسوف یساهم رصد وتقییم ال- 22

رئیسیة، هي نظام رصد األهداف فرعیة الوطني للتقییم وٕادارة النتائج الذي یتألف من ثالثة ُنظم مثل النظام 

مشروعالحكومیة، وشبكة رصد وتقییم السیاسات العامة في كولومبیا، ونظام التقییم الوطني. وسوف یسعى ال

وبخاصة نظامها الخاص بعد التنسیق مع شبكة یونیدوس إلى تكوین عالقات تآزر مع شبكة آلیات الرصد، 

.خط األساسبالمعلومات الذي یحتوي على بیانات 

الحاجة إلى جمع المعرفة القائمة ونشرها على نطاق واسع في أثناء التنفیذ. مشروعوروعیت في تصمیم ال- 23

كجزء من إدارة المعرفة. وسوف منهجیة جمع المعرفة المعترف بها من الصندوق مشروعوسوف یستخدم ال

تشمل أدوات إدارة المعرفة األخرى خرائط األوضاع واألصول لتحدید األصول الملموسة وغیر الملموسة لدى 
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، مع إعطاء األولویة لمعارف السكان األصلیین والكولومبیین المستخدمینأو مشروعالمشاركین في ال

أجهزة جمع المعلومات المتنقلة مشروعسوف یستخدم الالمنحدرین من أصل أفریقي، والنساء والشباب. و 

لإلبالغ عن آخر مستجدات الحالة في مناطق التدخالت مقارنة ببیانات خط األساس. 

اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال 

المركزي ستفتح وزارة المالیة واالئتمانات العامة حسابًا معیَّنًا بالدوالر األمریكي وستحتفظ به في المصرف- 24

.حصرًا لحصیلة القرض والِمنحة

السلع واألشغال والخدمات التي تمول بالتمویل بما یتماشى مع أحكام القواعد الناظمة للتورید سیجري تورید - 25

التي تتبعها حكومة كولومبیا إلى الحد الذي تتماشى فیه هذه األحكام مع المبادئ التوجیهیة للتورید في 

حدد كل خطة للتورید اإلجراءات التي ال بد للحكومة أن تتبعها بهدف ضمان مشروعات الصندوق. وسوف ت

. االتساق مع المبادئ التوجیهیة للتورید في مشروعات الصندوق

االستثناءات من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة والسیاسات التشغیلیة في - هاء 

الصندوق

.تنمیة الزراعیة(ب) من الشروط العامة لتمویل ال2-4الفقرة - 26

سیتاح مبلغ یصل إلى ما یعادل ملیون دوالر أمریكي من حصیلة قرض الصندوق في التمویل بأثر رجعي.

2012ینایر/كانون الثاني 1إطار التمویل بأثر رجعي فیما یتعلق بالنفقات المؤهلة المتكبدة اعتبارًا من 

  رشاد وبناء القدرات واختیار المجتمعات المحلیة.األساسیین وخدمات اإلمشروعلتغطیة تكلفة تعیین موظفي ال

لن یتم منع الحكومة من بیع وتأجیر أو (د) من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة.12- 7الفقرة - 27

التخلص من أي من أصول المشروع األخرى، وحیثما كان ذلك ممكنا، ستتشاور الحكومة مع الصندوق بهذا 

الشأن.

اإلشراف- واو 

التوجیهیة المعتمدة بشأن اإلشراف والمبادئإلشراف الصندوق المباشر وفقًا للسیاسات مشروعع السیخض- 28

ودعم التنفیذ.

لیة بالتزامن مع حلق- 29 االستهاللیة العمل ةوسوف یشمل اإلشراف خالل األشهر الثمانیة عشر األولى بعثة أوَّ

وٕاعادة تأكید مجموعة أهدافه وٕاطاره عمشرو إلجراء تحلیل الستراتیجیات الصندوق واستعراض خلفیة ال

المنطقي، فضًال عن استعراض شامل لإلجراءات التشغیلیة واإلدارة المالیة وعملیات صرف األموال، 

والحسابات وعملیات المراجعة، وٕاعداد خطط العمل والمیزانیات السنویة، والرصد والتقییم. وسیجري إیفاد 

ف أول دفعة من األموال.أشهر من صر 10بعثة أخرى لإلشراف بعد 
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  وتمویله وفوائده مشروعتكالیف ال-رابعا 

مشروعتكالیف ال-ألف 

) 1ملیون دوالر أمریكي تقریبًا. وفیما یلي التكلفة التقدیریة حسب المكون: (69.4تبلغ التكالیف األساسیة - 30

ن رأس المال االجتماعي في المائة من التكلفة األساسیة لتكوی59ملیون دوالر أمریكي بما یعادل 39.7

في المائة من التكلفة األساسیة، لتعزیز 26ملیون دوالر أمریكي، أي 17.5) 2وتنمیة األعمال التجاریة؛ (

في المائة من التكلفة األساسیة، إلدارة 5دوالر أمریكي، أي ملیون 3.3) 3األصول المالیة الریفیة؛ (

في 10ملیون دوالر أمریكي، أي 6.6مشروعة إدارة وتنسیق الالمعرفة وتنمیة مهارات االتصال. وتبلغ تكلف

في 3ملیون دوالر أمریكي، أي ما یمثل 2.3المائة من التكلفة األساسیة. وتقدَّر الطوارئ السعریة بنحو 

المائة من المجموع.

مشروعتمویل ال- باء 

ل المشروع بالموارد التي یوفرها الصندوق من موارده العادیة،- 31 وموارد من حساب األمانة اإلسباني سُیموَّ

لمرفق التمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، وموارد من حكومة كولومبیا وموارد من المستفیدین. 

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (ما یعادل 19.3ویتألف التمویل المقدَّم من الصندوق من: قرض بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي 20ملیون یورو (ما یعادل 14.3بلغ ملیون دوالر أمریكي تقریبًا) وقیمة قرض بم30

ملیون دوالر أمریكي تقریبا. وسوف یساهم 0.62تقریبًا)، ومنحة بوحدات حقوق السحب الخاصة تعادل 

ملیون دوالر أمریكي في شكل تمویل مشترك ألنشطة 13.6المستفیدون أو المستخدمون للمشروع بنحو 

ا تعبئة المدخرات، والتأمین، وتمویل المشروعات الصغریة. وسوف تساهم معیَّنة في المشروع، ال سیم

ملیون دوالر أمریكي في شكل إعفاءات من الضرائب ونفقات إداریة لكیان ائتماني.5.7الحكومة بنحو 

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم 

،والموز،والبقول،واألرز،والذرة،صیل (الكسافانماذج متعددة المحا10باستخدام مشروعیشیر تقدیر فوائد ال- 32

في 32والسیاحة المجتمعیة) إلى زیادة بما متوسطه ،والسلمون المرقط، والبیض، والحرف الیدویة،والحلیب

المائة في دخل األسر المشاركة. وُحددت الفوائد الصافیة اإلضافیة في أثناء عملیة التقییم االقتصادي من 

) العائد السنوي على الزراعة والثروة الحیوانیة وتربیة األحیاء المائیة والحرف الیدویة 1خالل ما یلي: (

. وُحسب معدل العائد الداخلي االقتصادي والقیمة الحالیة الصافیة مشروع) تكالیف ال2والخدمات؛ (

معدل العائد الداخلي في المائة. وتبیَّن أن 12سنوات بسعر حسم نسبته 10لفترة تمتد مشروعوفائدة/تكلفة ال

ملیون دوالر أمریكي وأن 43في المائة، وأن القیمة الحالیة الصافیة تبلغ 34.3االقتصادي یبلغ 

.1.93تبلغ الفائدة/التكلفة 

االستدامة-دال 

األمنیةالمسائلتتعلق أهم قضایا االستدامة بإنشاء رأس المال االجتماعي في المناطق المتضررة بسبب - 33

حیث یلزم تعزیز النسیج االجتماعي وبناء الثقة وفتح الفرص أمام تنمیة األفراد واألسر. وفي قلقالمثیرة لل
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،هذا السیاق، ال یتآكل رأس المال االجتماعي بسبب االستخدام ولكنه یتآكل بسبب عدم االستخدام، وبالتالي

لمشاركة واكتساب المعرفة وٕاجراء بمجرد تهیئة الظروف أو إیجاد الخیارات أمام األفراد أو مجموعات األسر ل

فإن االستدامة ستتوقف على الترابط االجتماعي والظروف الخارجیة التي تخرج عن ،األنشطة المشتركة

نطاق السیطرة.

، یستند مشروعالتنافسیة والحضور المیداني الحكومي في منطقة الالمكافآتوفیما یتعلق باستدامة منهجیة - 34

نافسیة إلى قاعدة صلبة وال یوجد ما یدعو إلى االعتقاد بإمكانیة توقف هذا تخصیص الموارد العامة الت

النهج. وبالمثل یبدو أن الحكومة لدیها استراتیجیة مؤكدة لمعالجة التفاوتات اإلقلیمیة وتقدیم الدعم إلى األسر 

ویض سنوات من العنف الداخلي. ویدعو قانون تعویض الضحایا ورد األراضي إلى تعبعدالمتضررة 

، ویكشف عن التزام قوي بمواصلة تخصیص الموارد البشریة والمالیة لهذه العملیة 2021الضحایا حتى عام 

على األجلین القصیر والمتوسط.

ثرهاأتحدید المخاطر وتخفیف - هاء 

م ) االهتما2) ازدیاد حدة الصراع وانعدام األمن في مناطق التدخل المختارة؛ (1ُحددت المخاطر التالیة: (- 35

) االهتمام وااللتزام بالمشاركة 3بین الفئات المستبعدة عمومًا؛ (مشروعوالقدرة على المشاركة في أنشطة ال

) تغیُّر المناخ.4بین المؤسسات المالیة المنظمة؛ (

ال یشمل بنیة أساسیة یمكن أن تلحق بها أضرار بسبب مشروعومما یخفف من أثر المخاطر المحددة أن ال- 36

من خالل التنسیق الوثیق مع النظام األمني في البلد ومع البرامج مشروعابیة، وسیعمل الاألنشطة اإلره

عزز تدریبًا یركز على مشاركة الفئات المستبعدة ویمشروعالحكومیة األخرى في مناطق التدخل. ویشمل ال

صغار مشروعال. وفیما یتعلق بتغیُّر المناخ، سیساعدوأنشطة محددةحوافز مشاركة شباب الریف من خالل 

تغیُّر المناخ وتقدیم الخدمات االستشاریة لالتصديالمزارعین على تحدید الممارسات التي قد تساهم في

لألخذ بأفضل الممارسات من أجل الحد من األثر السلبي.

  االعتبارات المؤسسیة-خامسا 

االمتثال لسیاسات الصندوق -ألف 

، من خالل دعم منها) منع األزمات واإلنعاش1ة بما یلي: (لسیاسات الصندوق المتصلمشروعیمتثل ال- 37

) االستهداف، 2تنمیة ُسبل العیش وٕاعادة بنائها، وبخاصة ُسبل العیش القائمة على الزراعة والتنمیة الریفیة؛ (

وعلى انعدام األمن الغذائي، بما في ذلك األشخاص الفقراءمن خالل تركیز األنشطة على السكان الریفیین 

ین تقل أصولهم وفرصهم، ال سیما الفقراء المدقعین والفئات المهمشة، من قبیل السكان األصلیین الذ

) التمویل الریفي، عن طریق دعم ُسبل الوصول إلى 3بین الجنسین؛ (الفروقواألقلیات األخرى، مع مراعاة 

لمالیة والنماذج وقنوات الخدمات المصرفیة وبناء األصول المادیة، وتعزیز مجموعة واسعة من المؤسسات ا

) المشروعات الریفیة، عن طریق الحد من القیود وعدم التكافؤ بین فقراء الریف في االستثمار في 4التسلیم؛ (

المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وتیسیر وصول فقراء الریف إلى الخدمات المالیة وغیر المالیة العامة أو 

روعات الصغیرة، بما في ذلك الرابطات النسائیة والشباب الخاصة، وٕانشاء رابطات مجتمعیة في المش
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) السكان األصلیون، عن طریق مساعدة المجتمعات المحلیة على 5المنخرطین في األعمال التجاریة؛ (

االستغالل الكامل لمعارفهم التقلیدیة وثقافتهم والُنظم الحكومیة والموارد الطبیعیة التي تشكل معًا أصولهم 

) األراضي، من خالل احترام مصالح السكان الریفیین في األراضي، وبخاصة 6الملموسة؛ (الملموسة وغیر

وتوقع النزاعات الراهنة والمحتملة، وتعزیز المشاركة في ،النساء والسكان األصلیون والفئات الضعیفة األخرى

طریق تعزیز قدرة ) تنمیة القطاع الخاص عن 7تخطیط وٕادارة استخدام األراضي على المستوى المحلي؛ (

واالشتراك مع القطاع الخاص بشروط منصفة فقراء الریف ومنظماتهم على التعامل مع قوى السوق الجدیدة 

) تغیُّر المناخ، عن طریق مواصلة استخدام التحلیل المناخي كأداة للتقییم االجتماعي والبیئي 8ومتكافئة؛ (

لیها.من أجل إیجاد تدابیر للحد من المخاطر أو القضاء ع

المواءمة والتنسیق- باء 

2015-2011ویتسق مع اإلطار االستراتیجي للصندوق مشروعیتواءم ال- 38
) یعزز االستدامة 1نه: (حیث إ2

) یعزز 2البیئیة والقدرة على الصمود في وجه المخاطر المرتبطة بتدهور الموارد الطبیعیة وتغیُّر المناخ؛ (

ستفادة من فرص األسواق الجدیدة وبناء قدرتهم على الصمود في قدرة صغار المنتجین الزراعیین على اال

وجه المخاطر المرتبطة بذلك عن طریق تعزیز منظماتهم وتشجیع الترتیبات التعاقدیة التي تعود بمكاسب 

) تشجیع تطویر تكنولوجیات من أجل التكثیف المستدام للزراعة 3على كل األطراف في سالسل القیمة؛ (

قراء (سواء فیما یتعلق واستهداف المعوقات واألولویات لدى النساء والرجال الریفیین الفالصغیرة النطاق،

) زیادة 4لتكمیل األمن الغذائي والتغذیة في األسرة)؛ (المستخدم عند االقتضاءتسویق أوللباإلنتاج الموجه 

والمدخرات واالئتمانات تها الشاملة (بما في ذلك التأمیناقدرة المؤسسات المالیة على توسیع نطاق خدم

) بناء قدرات النساء والرجال الریفیین 5والتحویالت المالیة) التي تقّدمها إلى النساء والرجال الریفیین؛ (

الفقراء، بمن فیهم الشباب، من أجل االستفادة من فرص الزراعة واألنشطة غیر الزراعیة.

ة التي تعبِّر عنها خطة التنمیة الوطنیة، وتتفق مع أیضًا مع سیاسات واستراتیجیات الحكوممشروعویتواءم ال- 39

في تطویر اإلمكانات اإلنتاجیة للفقراء المدقعین والمشردین، وتنمیة مهاراتهم وتهیئة 3سیاسة إدرار الدخل

فرص للحصول على األصول وتجمیعها في األجلین المتوسط والطویل، وتحقیق االستقرار االقتصادي.

یع النطاقاالبتكارات وتوس- جیم 

أیضًا مع استراتیجیات المؤسسات المالیة األخرى المتعددة األطراف. ویدعم البنك الدولي مشروعیتسق ال- 40

د من الفقر الریفي، ومن المتوقع النظر في إجراء مرحلة ثانیة من برنامج حة واللزراعالقدرة التنافسیة ل

التكامل بشكل أفضل مع األسواق.الشراكات اإلنتاجیة، واتخاذ مبادرات تساعد المنتجین على 

الخدمات المصرفیة) مواصلة استخدام 1، بما في ذلك: (العملیات المبتكرةوسوف یتطلب التنفیذ عددًا من - 41

) استخدام تكنولوجیات جمع البیانات 3شباب الریف؛ (لدعم تنمیة مشروعات ) إنشاء صندوق 2المتنقلة؛ (

في التنفیذ وأثره على رفاه المستفیدین. وسیجري إنشاء صندوق مشروعالجدیدة لرصد التقدم الذي یحرزه ال

                                                     
2  EB 2011/102/R.2.  
مبادئ توجیھیة بشأن سیاسة إدرار الدخل لصالح المجلس الوطني للسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة، واإلدارة الوطنیة للتخطیط  3

  .2009سبتمبر/أیلول 28الفقراء المدقعین و/أو المشردین، بوغوتا، 
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لشباب منظمي المشروعات كآلیة مبتكرة استجابة للحاجة لتقدیم التدریب على األعمال التجاریة وتنظیم 

المشروعات ودعم تنمیة المشروعات الصغریة على النحو المحدد في مذكرة المفاهیم المعروضة من 

إطعام األجیال القادمة: الیوم شباب ریفیون، ”بعنوان 2011لس المحافظین لعام ة مجالصندوق على دور 

“.وغدًا مزارعون منتجون مزدهرون

بتوسیع نطاق الُنهج الناجحة المستخدمة في سیاق مشروعوسیقوم الصندوق والحكومة خالل تنفیذ هذا ال- 42

سیة، وتعبئة المدخرات واالعتراف باألصول لك الُنهج مبادرات التمویل التنافبرنامج الفرص الجاري. وتشمل ت

غیر الملموسة لنساء الریف الفقیرات وفئات السكان األصلیین والشباب.

االنخراط في السیاسات-دال 

، وتشمل صحیحةاالنخراط في السیاسات المحددة في برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة التال تزال مجا- 43

التمكین المحلي وتعزیز رأس المال االجتماعي الریفي لتحقیق تماسك ) تعزیز 1تلك المجاالت ما یلي: (

أقوى وأكثر، وتكوین منظمات ریفیة أكثر كفاءة لتمكین المجتمعات المحلیة، وبخاصة فقراء الریف، من 

استخدام الحوافز والفرص المتاحة األخرى على الوجه األكمل، وإلعادة بناء الثقة واألمن الذي تفككت 

بب النزاع االجتماعي والعنف في المناطق الریفیة. ومن العناصر األساسیة في هذا الصدد أوصاله بس

ضرورة تعزیز وتحقیق المساواة بین الجنسین وكذلك توجیه اهتمام خاص لدعم أنشطة لصالح مجموعات 

رة إلى ) تعزیز الوصول مباش2السكان األصلیین والكولومبیین المنحدرین من أصل أفریقي وشباب الریف؛ (

األصول والخدمات كاستراتیجیة فعالة لمكافحة الفقر واإلقصاء، من خالل زیادة التكافؤ في فرص الحصول 

على الموارد الطبیعیة (إلنتاج السلع وتقدیم الخدمات البیئیة) والخدمات المالیة الریفیة، والتكنولوجیا 

فز النمو، وتهیئة فرص العمل، وتنویع والمعلومات، والبنیة األساسیة، وتكوین رأس المال البشري، وح

) فتح األسواق عن طریق تیسیر ُسبل دخول األسواق المالیة والحصول 3مصادر الدخل بین فقراء الریف؛ (

على الخدمات، وتعزیز مهارات المنظمات الریفیة في التفاوض مع األسواق الداخلیة والخارجیة.

  الوثائق القانونیة والسند القانوني- سادسا 

ستشكل اتفاقیة تمویل المشروع بالقرض بوحدات حقوق السحب الخاصة والیورو بین جمهوریة كولومبیا - 44

نسخة من رفقوالصندوق الوثیقة القانونیة التي یقوم على أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض. وت

. كملحق بهذه الوثیقةبالیورو وبوحدات حقوق السحب الخاصة المتفاوض بشأنهاالقرضاتفاقیة تمویل

وستشكل اتفاقیة المنحة بین جمهوریة كولومبیا والصندوق األداة القانونیة لتقدیم المنحة المقدمة للمتلقي، 

.وسیتم استكمال االتفاقیة بعد موافقة المجلس التنفیذي على المشروع

لصندوق الدولي للتنمیة وجمهوریة كولومبیا مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة تلقي تمویل من ا- 45

الزراعیة.

أحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وسیاسات اإلقراض مع ني مقتنع بأن التمویل یتفق إ و - 46

ومعاییره في الصندوق.
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التوصیة-سابعا 

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 47

ة عشر ملیونا لصندوق إلى جمهوریة كولومبیا تمویًال بشروط عادیة تعادل قیمته تسعأن یقدِّم ا:رقر 

ملیون 30(بما یعادل وحدة حقوق سحب خاصة)00030019وحدة حقوق سحب خاصة (وثالثمائة ألف

على أن یخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام دوالر أمریكي تقریبا)

اردة في هذه الوثیقة. الو 

أن یقدِّم الصندوق تمویًال بشروط عادیة تعادل قیمته أربعة عشر ملیونا وثالثمائة ألف یورو : قرر أیضا

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا) على أن یخضع 20یورو)، إلى جمهوریة كولومبیا (بما یعادل 00030014(

  لشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي ل

أن یقدِّم الصندوق إلى جمهوریة كولومبیا ِمنحة تعادل قیمتها بوحدات حقوق السحب الخاصة : قرر أیضا

دوالر أمریكي، على أن تخضع ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 000620

  واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.

  

  نوانزيكانایو

  ةرئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعی
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Convenio de financiación negociado: "Proyecto 
Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, 
Confianza y Oportunidad"

(Negociaciones concluidas el 16 de marzo de 2012)

Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad (el 
“Proyecto”)

La República de Colombia (el “Prestatario”)

y

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (el “FIDA” o el “Fondo”)

(cada uno de ellos por separado la “Parte” y 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 el Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de 
cofinanciación de la seguridad alimentaria y asimismo autorizó que dicho Fondo 
Fiduciario, actuando mediante el FIDA en su capacidad de Administrador del mismo, 
contrajera un convenio de préstamo con el Reino de España (“España”);

CONSIDERANDO que el Fondo Fiduciario es una actividad auxiliar del FIDA aprobada por 
la Junta Ejecutiva del FIDA en el marco del Artículo 7 Sección 3 del Convenio Constitutivo 
del FIDA; 

CONSIDERANDO que España y el FIDA, en su capacidad de Administrador del Fondo 
Fiduciario, han contraído un Convenio de Préstamo con fecha 28 diciembre 20104;

CONSIDERANDO que dada la naturaleza del Proyecto, la disposición en las Condiciones 
Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del 2009 relativa a las tasas de 
re-préstamo, no es aplicable a este Convenio;

las Partes acuerdan lo siguiente:

Sección A

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este 
Convenio: el presente documento, la descripción y disposiciones de ejecución del 
Proyecto (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 

                                          
4 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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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. A raíz del presente convenio el FIDA proporcionará al Prestatario una Financiación 
compuesta por una suma en DEG y una suma en EURO, que será utilizada por el 
Prestatario para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones del 
presente Convenio.

Sección B

1. El monto de la Financiación será equivalente hasta la suma de USD 50 000 000 y 
estará compuesto por:

A. EURO 14 300 000 (equivalente aproximadamente a USD 20 000 000 el día de 
la finalización de la negociación de este Convenio). La Moneda de Pago del Servicio del 
Préstamo de la suma en EURO será el EURO.

B. DEG 19 280 000, (equivalente aproximadamente a USD 30 000 000 el día de 
finalización de la negociación de este Convenio) La Moneda de Pago del Servicio del 
Préstamo de la suma en DEG será el Dólar de los Estados Unidos de América.

2. La Financiación se concede en condiciones ordinarias y tendrá un plazo de rembolso 
de dieciocho (18) años, incluido un período de gracia de tres (3) años. 

3. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero. El Ejercicio 
Financiero corresponde al año fiscal del Prestatario.

4. A. Los pagos del capital y los intereses de la suma en EURO serán pagaderos 
cada 15 de febrero y 15 de agosto. El capital será pagadero en 30 plazos semestrales 
consecutivos y en lo posible iguales, comenzando 3 años después de la fecha de 
cumplimiento de las condiciones generales previas para el retiro de los fondos. En dicho 
momento se comunicará al Prestatario el calendario de amortización correspondiente.

B. Los pagos del capital y los intereses del préstamo en DEG serán pagaderos 
cada 15 de febrero y 15 de agosto. El capital será pagadero en 30 plazos semestrales 
consecutivos y en lo posible iguales, comenzando 3 años después de la fecha de 
cumplimiento de las condiciones generales previas para el retiro de los fondos. En dicho 
momento se comunicará al Prestatario el calendario de amortización correspondiente.

5. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un 
monto equivalente aproximadamente a USD 5 700 000.

Sección C

1. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) del Prestatario.

2. La Fecha de Terminación del Proyecto será el quinto aniversario de la fecha de 
entrada en vigor del presente Convenio.
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Sección D

El Fondo gestionará la contabilidad interna y los desembolsos de la Financiación y 
supervisará el Proyecto.

Sección E

1. Adicionalmente a los motivos previstos en las Condiciones Generales, se considera 
que es motivo para la suspensión del presente Convenio que cualquiera de las 
disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto haya sido objeto de cesión, renuncia, 
suspensión, revocación, enmienda u otra modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, 
y el FIDA haya determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, 
suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias adversas 
sustanciales para el Proyecto.

2. Adicionalmente a las condiciones generales previstas en las Condiciones Generales, 
se considera que son condiciones generales para el retiro de fondos: 

a) Que el borrador del Manual de Operaciones haya sido aprobado por el Fondo. 

b) Que la selección del Coordinador y del personal esencial del Proyecto se haya 
finalizado.

3. Las disposiciones siguientes de las Condiciones Generales no serán aplicables al 
presente Convenio:

a) Sección 4.02 inciso b), en el sentido que se permitirá financiación retroactiva, 
permitiéndose hacer retiros de fondos del Préstamo FIDA, hasta por un monto 
total de USD 1 000 000, para financiar ciertos gastos incurridos a partir del 
1º de enero de 2012. Estos gastos incluyen la selección de promotores, 
acciones de capacitación, y lanzamiento de los concursos pilotos.

b) Sección 7.12 inciso d), en el sentido que el Organismo Responsable del 
Proyecto no estará limitado en vender ni alquilar ni ceder los bienes del 
Proyecto. Consultará con el Fondo cuando sea posible. 

4. Las disposiciones siguientes de las Condiciones Generales tendrán la siguiente 
interpretación:

a) Sección 12.01 x): Se entiende que la suspensión por deudas se refiere 
únicamente a las deudas crediticias contraídas por el Prestatario relacionadas 
con acreedores titulares de deuda externa.

b) Sección 12.01 xi): Se entiende que la suspensión debida a la disolución del 
Organismo Responsable del Proyecto ocurrirá sólo cuando el Prestatario no 
haya designado a otra entidad que cumpla con las funciones de dicho 
Organismo a satisfacción del FIDA. 

c) Sección 12.01 xxiv): Se reconoce que la causal de suspensión por corrupción, 
fraude o práctica coercitiva está en consonancia con la Política del FIDA en 
materia de prevención del fraude y la corrupción en sus actividades y 
operaciones del 2005.

d) Secciones 12.01 xxvi): Se entiende que la suspensión por el motivo adicional 
indicado en la Sección E.1 supra, se producirá cuando el Fondo haya verificado 
que se ha producido este hecho.



EB 2012/105/R.20/Rev.1لملحقا

15

5. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario.

6. El Prestatario designa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como su 
representante a los efectos de la Sección 15.03 de las Condiciones Generales. Asimismo, 
el Prestatario designa al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como su 
representante responsable de la ejecución de actividades relacionadas con el Proyecto, 
incluyendo las adquisiciones y contrataciones y la preparación y presentación de 
informes.

Sobre la base de lo arriba mencionado, 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 Prestatario:

Ministro
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8ª , nro 6 C 38
Bogotá, D.C.
República de Colombia 

Ministro
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Avenida Jiménez, nro 7-65
Bogotá, D.C.
República de Colombia

Por el FIDA

Presidente
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Via Paolo di Dono, 44
00142 Roma, Italia
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El presente Convenio, de fecha ___________, se ha preparado en idioma español en seis 
copias originales, tres de las cuales son para el FIDA y tres para el Prestatario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y 

  CRÉDITO PÚBLICO

[Nombre del Representante Autorizado] 
Ministro de Hacienda y
  Crédito Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

  DESARROLLO RURAL

[Nombre del Representante Autorizado] 
Ministro de Agricultura y 
  Desarrollo Rural

FONDO INTERNACIONAL 

  PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA

Kanayo F. Nwanze 
Presidente
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Anexo 1

Descripción y Disposiciones de Ejecución del Proyecto

I.   Descripción del Proyecto

1. Población-objetivo. La población-objetivo está compuesta por familias rurales en 
extrema pobreza, incluyendo, entre otros: pequeños agricultores, campesinos, pueblos 
indígenas, comunidades afro-colombianas, familias con jefatura de hogar femenina, 
jóvenes rurales y familias rurales desplazadas forzosamente, priorizando la población de 
la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema (UNIDOS).

2. Área del Proyecto. El Proyecto concentrará sus acciones en los territorios rurales 
más pobres del Prestatario, focalizando sus acciones según los siguientes criterios, los 
cuales no son excluyentes sino complementarios: i) zonas con mayor concentración de 
población rural en situación de pobreza; ii) zonas con mayor nivel de ruralidad, medida 
por la mayor concentración de habitantes rurales; iii) zonas que representan prioridades 
para el desarrollo de la política sectorial, particularmente la política de restitución y 
protección de los derechos de propiedad sobre la tierra y la política de desarrollo rural 
con enfoque territorial; y iv) zonas que muestran fortalezas en su institucionalidad 
público-privada territorial para la operación del Proyecto. 

3. Objetivos. El Proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida, ingresos y 
empleo en los territorios rurales más pobres de Colombia.

Los objetivos específicos incluyen: i) mejorar la capacidad para aprovechar el potencial 
productivo de los beneficiarios del Proyecto para generar ingresos suficientes y 
sostenibles; ii) mejorar el capital social disponible para facilitar el acceso de los 
beneficiarios a servicios de desarrollo rural; iii) desarrollar instrumentos apropiados para 
mejorar las capacidades de los jóvenes rurales y así contribuir al relevo generacional; 
iv) contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias y comunidades; 
y v) promover procesos de aprendizaje y escalamiento de las estrategias por parte de los 
Gobiernos Territoriales en el Área del Proyecto.

4. Componentes. El Proyecto incluye cuatro componentes y la gestión y coordinación 
de sus actividades. Los componentes principales son: A) formación de capital social 
asociativo y desarrollo empresarial; B) desarrollo y fortalecimiento de los activos 
financieros rurales; C) gestión del conocimiento, capacidades y comunicaciones; y 
D) coordinación del Proyecto.

A. Componente formación de capital social asociativo y desarrollo empresarial. El 
objetivo principal de este componente es contribuir a la formación de capital social y al 
desarrollo empresarial de la población-objetivo en el Área del Proyecto. Las iniciativas 
incluidas se enfocan a mejorar su seguridad alimentaria, las capacidades empresariales, 
el entorno productivo, la reducción de impactos ambientales negativos, y la participación 
en los mercados de bienes y servicios, mediante la construcción de asociaciones 
representativas de los intereses de los beneficiarios.
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Este componente incluye las siguientes actividades principales:

A.1 Mejoramiento de seguridad alimentaria y capacidad productiva. Se apoyará la 
producción familiar, el mejoramiento de las condiciones productivas y de las condiciones 
ambientales mediante la preparación de mapas de activos, concursos, capacitación y 
asistencia técnica, etc.

A.2 Mejoramiento e impulso de capacidad empresarial. El Proyecto financiará 
actividades dentro de un proceso de incubación empresarial y cofinanciamiento de 
emprendimientos con posibilidades de mercado y rentabilidad.

A.3 Desarrollo de capacidades de usuarios del Proyecto. El Proyecto financiará 
actividades de gestión asociativa a fin de construir un capital social conducente a la 
formación de asociaciones o grupos de interés compartido; la participación de grupos o 
asociaciones en ferias comerciales destinadas a promocionar los productos o servicios 
desarrollados con la financiación del Proyecto a través de: rutas de aprendizaje, giras, 
pasantías y capacitación in situ. 

B. Componente desarrollo y fortalecimiento de los activos financieros rurales. El 
objetivo principal de este componente es poner a disposición de la población-objetivo las 
herramientas necesarias para disminuir su vulnerabilidad social y económica, y fortalecer 
sus iniciativas generadoras de ingresos, incentivar las estrategias de ahorro productivo 
familiar, mejorar su acceso al sistema financiero formal y desarrollar nuevos servicios y 
productos financieros apropiados. El Proyecto promoverá el acceso de la 
población-objetivo a seguros de vida y accidentes, incentivará el ahorro asociativo como 
parte de las condiciones de acceso a los servicios técnicos, e invertirá en mejorar la 
educación financiera de la población-objetivo. El Proyecto realizará inversiones para 
incentivar el diseño, validación y escalamiento de nuevos productos y servicios 
financieros, especialmente orientados a fortalecer la capacidad de la población-objetivo 
del Proyecto.

Este componente incluye las siguientes actividades principales:

B.1 Educación financiera y capacidades asociativas. El Proyecto financiará la 
preparación de módulos de capacitación inicial y avanzada, y módulos para el desarrollo 
de capacidades financieras asociativas.

B.2 Incentivos al ahorro. El Proyecto proporcionará incentivos para la apertura y 
mantenimiento de cuentas personales de ahorro en la población-objetivo. El Proyecto 
discutirá con la población-objetivo posibles alternativas para establecer mecanismos de 
ahorro previsional a favor de la población rural adulta, en coordinación con las 
instituciones sectoriales competentes.

B.3 Obtención de pólizas de seguro. El Proyecto proporcionará apoyo a los beneficiarios 
para obtener una póliza de seguro de vida, que les permitirá reducir las vulnerabilidades 
que enfrentan en los contextos sociales, económicos y políticos que caracterizan a la 
población-objetivo y el Área del Proyecto.

B.4 Innovaciones financieras para la sostenibilidad. El Proyecto establecerá un Fondo de 
Incentivos Financieros para jóvenes rurales emprendedores y financiará la introducción 
de la Banca Móvil donde resulte posible y en alianza con instituciones públicas y privadas.  
El Fondo de Incentivos Financieros para jóvenes rurales emprendedores estimulará y 
apoyará a los jóvenes rurales, residentes en el Área del Proyecto, a emprender 
actividades generadoras de ingresos sostenibles. El Proyecto gestionará convenios con 
entidades bancarias y proveedores de servicios móviles para realizar experiencias piloto 
de la Banca Móvil en el Área del Proyecto.
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C. Componente gestión del conocimiento, capacidades y comunicaciones. El objetivo 
principal de este componente es valorizar los activos de conocimientos y saberes 
existentes en el Área del Proyecto, construyendo las capacidades y competencias 
necesarias para aplicar y gestionar los procesos de implementación e innovación, difundir 
contenidos apropiados y oportunos para informar a la población-objetivo de las 
principales actividades del Proyecto y sus mecanismos de acceso. Este componente 
incluirá adicionalmente las actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto.

Este componente incluye las siguientes actividades principales:

C.1 Gestión del conocimiento. El Proyecto realizará inversiones para capturar, 
documentar, difundir y aprender de sus propias experiencias de implementación, 
aportando lecciones y recomendaciones en conjunto con la población-objetivo. La 
elaboración de mapas de activos territoriales permitirá iniciar un proceso sistemático de 
gestión local del conocimiento y valoración de activos territoriales, identificando 
oportunidades de inversión. El Proyecto financiará procesos de sistematización que 
permitan documentar los mejores resultados, y experiencias exitosas y relevantes 
acumuladas durante la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, el Proyecto invertirá en 
acciones de desarrollo de capacidades y generación de conocimientos.

C.2 Desarrollo de capacidades. El Proyecto financiará actividades tendientes a fortalecer 
las capacidades de los operadores del Proyecto, incluyendo personal de terreno en 
modalidades operacionales, enfoques y estrategias del Proyecto, para lo cual se llevarán 
a cabo cursos de especialización y talleres, y se establecerá un Fondo de Becas para 
facilitar la capacitación in situ. Adicionalmente, el Proyecto desarrollará un sistema de 
capacitación en línea.

C.3 Comunicaciones para el desarrollo. Las actividades incluyen la realización de un 
taller de lanzamiento del Proyecto con la participación activa de las autoridades 
nacionales y locales de los sectores agrícola, ambiental y social, además de especialistas 
en los elementos principales del Proyecto; y la implementación de talleres de inducción 
durante los dos primeros años de ejecución del Proyecto en cada una de las áreas de 
intervención del mismo. Adicionalmente, se diseñará e instalará un portal de 
informaciones en la Web y se asegurará su mantenimiento durante la vida del Proyecto 
con el fin de incluir nueva información y reportar avances en la ejecución del mismo. De 
igual manera, se diseñará y mantendrá una plataforma de talentos rurales que reunirá a 
los mejores especialistas, maestros y talentos locales rurales que puedan brindar 
servicios remunerados de apoyo al Proyecto. Finalmente, el Proyecto potenciará la 
capacidad de las asociaciones locales en el acceso y uso de nuevas tecnologías de la 
información mediante incentivos que permitan asegurar el acceso a los sistemas de 
conectividad existentes en el Área del Proyecto.

C.4 Seguimiento y evaluación. El Proyecto financiará un sistema de seguimiento y 
evaluación en donde se incluirán explícitamente variables e indicadores precisos para 
conocer la evolución de los beneficiarios y sus asociaciones involucradas en el Proyecto. 

D. Coordinación del Proyecto. El objetivo principal de este componente es la 
coordinación de la financiación necesaria para la efectiva ejecución del Proyecto. Este 
componente contempla la coordinación de los costos recurrentes resultantes de la 
contratación del personal de una Unidad Nacional de Coordinación (UNC); la adquisición 
de equipos para la UNC; los costos operacionales, comunicaciones y apoyo 
administrativo; y los costos en que se incurrirán por la administración fiduciaria de la 
Financiación.
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II.   Disposiciones de Ejecución

1. Organismo Responsable de la Ejecución del Proyecto.

1.1 Designación. El Prestatario designa como Organismo Responsable de la Ejecución 
del Proyecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

2. La Unidad Nacional de Coordinación.

2.1 Establecimiento: El MADR, dentro del ámbito de su Dirección de Desarrollo  Rural, 
establecerá una Unidad Nacional de Coordinación (UNC) para coordinar las actividades 
del Proyecto a nivel nacional. La UNC estará ubicada en Bogotá.

2.2 Composición: La UNC estará integrada por un Coordinador y el personal esencial 
conformado por un Administrador y un Contador.  La UNC contará asimismo con un 
Especialista en Activos Financieros, un Especialista en Servicios Empresariales, un 
Especialista en Gestión del Conocimiento, Capacidades y Comunicación y el personal de 
apoyo administrativo que se requiera para la correcta ejecución de las actividades.

2.3 Designación del personal de la UNC. El MADR seleccionará y nombrará al 
Coordinador/a del Proyecto y todos los demás cargos de la UNC de acuerdo con la 
normativa vigente nacional y mediante un proceso de selección competitivo y 
transparente.  El perfil, términos de referencia y metodología de selección serán 
consensuados con el FIDA. Dicho nombramiento se hará previa no objeción del Fondo.

2.4 Remplazo de personal.  El remplazo del Coordinador del Proyecto y del personal 
esencial, podrá hacerse sólo en base a una evaluación de desempeño insatisfactoria de 
sus funciones. El MADR presentará al FIDA la justificación del desempeño insatisfactorio, 
en base a una evaluación de desempeño de tipo técnico solicitará su no objeción. La 
selección y nombramiento de su sucesor se hará con la mayor brevedad posible 
siguiendo un procedimiento competitivo y transparente establecido en la Sección 2.3 
supra.  Todos los demás cargos de la UNC o sus eventuales remplazos serán cubiertos 
conforme al procedimiento establecido en la normativa nacional vigente y siguiendo el 
siguiente procedimiento: i) definición de los términos de referencia y las calificaciones y 
experiencia a reunirse; ii) proceso de selección público, transparente y competitivo 
previamente acordado con el FIDA; y iii) nombramiento del/a candidato/a seleccionado/a 
previa no objeción del Fondo.

2.5 Renovación de contratos.  La renovación de todos los contratos del personal de la 
UNC se realizará previa evaluación de desempeño satisfactorio de acuerdo a normativa 
vigente nacional y anuencia del FIDA.

3. Comité Directivo del Proyecto.

3.1 Establecimiento.  El MADR establecerá un Comité Directivo del Proyecto (CDP) con 
el fin de dar orientación a la ejecución del Proyecto. 

3.2 Composición. El CDP estará integrado por representantes de las instituciones 
directamente vinculadas con la ejecución del Proyecto: i) un representante del MADR; 
ii) un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); iii) un 
representante del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible; iv) un representante del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DPS); v) dos representantes de la población-objetivo; y vi) el Coordinador del 
Proyecto. 
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3.3 Responsabilidades del CDP.  Las responsabilidades del CDP incluirán: i) conocer y 
aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Anual del Proyecto previo a la consideración por
parte del FIDA; ii) conocer los informes anuales de ejecución y aquellos informes 
relativos al seguimiento y evaluación del accionar del Proyecto; y iii) adoptar las 
recomendaciones necesarias para la mejor marcha del Proyecto. El CDP se reunirá una 
vez al año y en situaciones extraordinariamente si fuera necesario.

4. Coordinación con otras Partes. La implementación del Proyecto incluye una 
coordinación estrecha con: i) el MHCP como la entidad representante del Prestatario, y 
responsable de generar condiciones para lograr un crecimiento económico alto y 
sostenido; ii) el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como líder en la formulación 
de la actual política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema y desplazamiento; y iii) el DPS.

5. Manual de Operaciones.

5.1 La UNC preparará un borrador del Manual de Operaciones del Proyecto que incluirá 
las modalidades de ejecución de los componentes, la organización del Proyecto, los 
arreglos de seguimiento y evaluación participativa incluidos los indicadores de resultado 
anuales, el flujo de fondos que se podrán a disposición de las Partes del Proyecto y de los 
beneficiarios, los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones, los sistemas de 
contabilidad, gestión y control financiero, los reglamentos de asignación y transferencia 
de recursos a los beneficiarios y requerimientos de contrapartida, los roles y funciones de 
los equipos del Proyecto y otros asuntos acordados por las Partes.

5.2 La adopción del Manual de Operaciones del Proyecto se hará previa a la no-objeción 
del Fondo. Si fuera necesario, la UNC podrá proponer cambios modificaciones al Manual 
de Operaciones del Proyecto que se consideren oportunas aplicar durante la 
implementación y éstas serán remitidas por el MADR al FIDA para su no-objeción.
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Anexo 2

Cuadro de Asignaciones

1. Asignación de los recursos de la Financiación.

En el cuadro que figura a continuación se presentan las Categorías de Gastos Admisibles 
que se financiarán con la Financiación y la asignación de los montos de la Financiación a 
cada Categoría, así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que 
se financiarán en cada Categoría:

Categoría

Monto de la 
Financiación 

asignado en DEG

Monto de la 
Financiación 

asignado
en EUR

Porcentaje
de financiación

I. Asistencia técnica 5 270 000 3 910 000I. 100% excluyendo impuestos 
y contribución de usuarios

II. Capacitación 2 530 000 1 880 000II. 100% excluyendo impuestos 
y contribución de usuarios

III. Servicios de 
consultoría

1 405 000 1 040 000 100% excluyendo impuestos

IV. Incentivos 5 960 000 4 420 000III. 100% excluyendo impuestos 
y contribución de usuarios

V. Vehículos y equipos 220 000 170 000 100% excluyendo impuestos

VI. Costos operativos 1 965 000 1 460 000 100% excluyendo impuestos

Sin asignación 1 930 000 1 420 000

TOTAL 19 280 000 14 300 000
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Logical framework

Hierarchy of objectives Verifiable indicators Means of verification Assumptions

Purpose
Contribute towards improving livelihoods 
income and employment in the poorest rural 
territories of Colombia facing insecurity and 
post conflict situations

 Reduction in extreme poverty from
16.4 per cent in2010 to9.5 per 
cent in 2016 at the national level
based on National Development 
Plan 

 Reduction of 5.2 per cent in 
malnutrition from 13.2 per cent in
2010 to 8.0 per cent in2016 at the 
national level based on National 
Development Plan RIMS

 Government surveys and 
statistics on income and rural 
poverty indicators at national 
and regional levels 

 RIMS survey at midterm and 
Project completion 

 Baseline, Midterm and 
completion surveys using 
information using Mobile Data 
Gathering Devises 

 MDG reporting by government

Development Objective
Increase social, human physical and financial 
promoting learning and knowledge 
management and scaling up rural 
development management of innovative and 
best practices increasing opportunities for 
income generation and employment 

 At least 60 per cent of rural 
households increase their social , 
productive financial and knowledge 
assets

 Project monitoring and 
evaluations system 

 Up to date information using 
Mobile Data Gathering Devices

 Conflict and insecurity 
may affect Project
implementation 

Component 1. Social Capital Formation and Business Development

Result 1.Grouops and rural poor families 
improve their food security , productive 
capacity and environmental conditions

 30 000 families receive Project
support to improve their wellbeing 
, 5 865 improve their productive 
capacity7 365 improve their 
environmental conditions 

 25 per cent of all beneficiary 
families are headed by women , 
6 per cent of all families are 
indigenousand25 per cent are afro 
Colombians

 Progress reports 

 Thematic studies and official 
government data on living 
standards and nutrition

 Disaggregated agricultural 
information (production and 
yields)

 Indigenous groups, afro 
Colombians, rural 
women and youths may 
not be interested in 
participating in Project
activities 

 Signing and 
implementation of free 
trade agreements could 
affect production of 
certain agricultural 
products s

Result 2.Groups and families strengthen their 
entrepreneurial capacity and develop 
profitable business ventures 

 38 820 families receive support for 
economic associative initiatives , 
29 880 families receive support for 
business incubation activities 
and19 770 implement business 
ventures and 4900 participate in 

 Training activity reports and 
evaluations 

 Accounting records of 
enterprises, balance sheets 
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capacity building workshops 

 Of all households 25 per cent are 
women headed households , 6 per 
cent are indigenous and 25 per 
cent are afro Colombians 

 2800 individuals participate in 
learning routes and 4000 in 
internships and in situ training 

Component 2. Strengthening Rural Financial Assets 

Result 1. Groups and families develop 
associative capacities for financial inclusion 

 30 000 households participate in 
financial education training 
activities 

 Training activity reports Regulated financial 
institutions may not show 
their interest in 
participating en mobilizing 
savings and providing life 
insurance policies 

Result 2.Individuals, families and groups 
increase their financial assets through 
savings 

 30 000 households receive 
incentives for group savings and 
entrepreneurial purposes 

 Bank records of opened bank 
accounts and deposits 

Result 3.Proyect participants have life 
insurance policies

 30 000 households have life 
insurance policies 

 Policies and insurance 
company’s records 

Result 4. Rural youths access and receive 
resources for development of profitable 
business ventures and groups and families 
access mobile banking services l

 7 056 youths receive financial 
support for developing their 
business ventures 

 Business registrations 

Component 3.Knowledge Management and Communications Skills

Result 1. Local and national authorities and 
Project staff increase their knowledge and 
value the heritage of beneficiary groups

 2940 individuals participate in 
induction workshops and 2450 in 
valuing cultural heritage activities 

 Training activity reports Decentralized 
implementation could be 
difficult due to limited 
experience by MARD in 
working in a joint and 
coordinated manner with 
other organizations and 
institutions responsible for 
poverty reduction efforts 

Result 2. Field operators are trained on 
innovative aspects for rural development and 
community development and partnerships

 50 individuals receive scholarships 
32 en specialization courses 

 Training activity reports

Result 3. Local and national authorities are 
fully aware of Project activities and have 
access to Project information 

 500 families support in the use of 
information and communication 
Technologies 

 Training activity reports

Result 4. Local national authorities and 
Project personnel and financiers have full 
knowledge of Project results and impacts 
over time 

 500 local authorities and 200 
national officials receive 
information on Project
implementation monitoring 

 Progress reports 

 Baseline survey 
 Mid-term and final evaluation 


