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 المشروعخريطة منطقة 
 

 
  

 
 

التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو  إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن:
 .التخوم أو السلطات المختصة بيا

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 



 EB 2013/110/R.47/Rev.1 

iv 
 

في  انعدام المساواةتنسيق السياسات والحوار من أجل الحد من الفقر و 
 البرازيل )المرحمة الثانية(شمال شرق في المنطقة شبو القاحمة 

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المقترض:  البرازيل االتحاديةجميورية 

 الوكالة المنفذة:  األراض:وزارة التنمية الزراعية، من خالل أمانة تنمية 

 :لممشروعالتكمفة الكمية   مليون دوالر أمريت: 01422

دوالر  مليون 2وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  1 111 111
ف:  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمن  أمريت: تقريبا(

 الصندوق

 قرض الصندوق:القيمة  

اإلسباني  قيمة قرض حساب األمانة  مليون دوالر تقريبا( 04يورو )ما يعادل  00 251 111
الغذائي ألمن رغراض اتمويل المشترك أللم
 اإلسباني(: حساب األمانة)

 شروط قرض الصندوق:  عاديةشروط 

 :اإلسبانيحساب األمانة قرض شروط   عاديةشروط 

 مساىمة المقترض:  دوالر أمريت:مليون   7120

 مساىمة المستفيدين:  دوالر أمريت:مليون  1421

 التقدير:ب المكمفةالمؤسسة   الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 
البرازيل االتحادية جميورية بالتمويل المقترح تقديمو إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

ف: ف: المنطقة شبو القاحلة  انعدام المساواةتنسيق السياسات والحوار من أجل الحد من الفقر و مشروع من أجل 
 Articulação e diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e Desigualdade) البرازيل شمال شرق

no Nordeste Semiárido – Projeto Dom Helder Câmara) ،44 على النحو الوارد ف: الفقرة. 
 

تنسيق مشروع  من أجلالبرازيل االتحادية جميورية  إلى اتقديمهض مقترح وقر
 في المنطقة شبو القاحمة انعدام المساواةالسياسات والحوار من أجل الحد من الفقر و 

 شمال شرقي البرازيل )المرحمة الثانية( في

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
 دماجواإلبخطى ثابتة، مع إحراز تقدم ميم ف: التخفيف من وطأة الفقر  :االقتصاد البرازيليتواصل نمو  -1

، تتوارى خلف ىذه اإلنجازات الفروق اليائلة ف: البرازيل، حيث يترتز الفقر ف: االجتماع:. ومع ذلك
احلة. وتؤوي شبو الق المناطقالمنطقة الشمالية الشرقية، ويحتد الفقر بشتل خاص ضمن ىذه المنطقة ف: 

مليونًا  0521مليون نسمة من مجموع مدقع: الفقر ف: البرازيل البالغ عددىم  825المنطقة الشمالية الشرقية 
 % من أشد األشخاص فقرًا ف: البالد(.51)

قطاع الزراعة دورًا رئيسيًا ف: االقتصاد البرازيل:، وبالرغم من عدم تجاوز إسيامو ف: الناتج المحل:  لعب -2
القطاع  يظيرومع ذلك األجنب:.  والقطع% فإن لو أىمية قصوى لتونو مولدًا للدخل والوظائف 4 اإلجمال:

، يةسلع التصدير العن قطاع الزراعة المؤسس: المدفوع بإنتاج فيو الحرتة  معظم يتخم، حيث اما شديداقسان
 الزراعة األسريةنما تتسم والت: ُيزرع جليا ف: المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والغربية الوسطى، بي

 ، خاصة ف: المنطقة الشمالية الشرقية.انتشار عال للفقربحرتة اقتصادية منخفضة و 

األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الق ْطرية  -باء 
 المستند إلى النتائج

من الفقر وانعدام المساواة ف: المنطقة شبو القاحلة  الحدتنسيق السياسات والحوار من أجل مشروع  تواءمي -3
 Articulação e diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e)ف: شمال شرق البرازيل 

Desigualdade no Nordeste Semiárido – Projeto Dom Helder Câmara ) مع السياسات البرازيلية
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وتعظيم سياسات وبرامج الزراعة األسرية القائمة.  االتساقوى: ترم: إلى بناء  الفقر، ومحاربةنمية الريفية للت
تما يتسق المشروع مع خطة الحتومة الفيدرالية الرائدة للحد من الفقر، المعروفة باسم "برازيل بدون فقر 

وع مع المشر يتواءم الفقر المدقع. وضمن ىذا اإلطار،  محاربةمدقع"، وى: مظلة البرامج العاملة على 
، األراض:"( سياسة تنمية 0اإلنتاج: واالجتماع:: )" دماجالسياسات والبرامج العامة الرئيسية الرامية إلى اإل

لرئيس: ف: تعزيز التنمية فييا دورًا أساسيًا، والت: يتمثل ىدفيا ا الجامعة لألراض:الت: تؤدي التيانات 
"( والبرنامج الوطن: 1:؛ )"على الصعيد المحل إلى الخدمات االجتماعية األساسية والوصولاالقتصادية 

"( 2الزراعة األسرية، المقصود بو تمويل استثمارات وقروض قصيرة األمد للمزارعين األسريين؛ )" لتقوية
العامة، مما يتضمن برنامج التوريد الغذائ: والبرنامج الوطن: للتغذية المدرسية، علمًا بأن  المشترياتوبرامج 

ف: المائة على األقل من األغذية الت: تشترييا البلديات من أجل  21ىذا األخير ينص على وجوب شراء 
 الوجبات المدرسية من مزارعين أسريين على المستوى المحل:.

ىذه، تلجم عدة عراقيل تنفيذ تلك السياسات والبرامج. ومن ىذه العراقيل ات المؤاتية وبالرغم من بيئة السياس -4
التداخل وقصور التنسيق بين مختلف الجيات الحتومية والصعوبات الت: تواجييا المجتمعات الريفية ف: 

ت وزارة إلى البرامج نظرًا لشح المعلومات وضعف تنظيم المنتجين وقصور جودة المنتج. وقد وضع الوصول
التنمية الزراعية ف: سبيل معالجة ىذه القضايا أولويات من أجل: تعزيز التنسيق بين السياسات والبرامج 

إلى ىذه السياسات  الوصولعلى راع: ز ال المجتمعات الريفية ومستوطنات االستصالح العامة؛ وتقوية قدرات
 إلييا. الوصولارعين األسريين من أجل والبرامج؛ وتحسين جودة المقترحات اإلنتاجية المقدمة من المز 

، الذي يسيم 1104-1100تسق المشروع مع األىداف االستراتيجية لإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة يو  -5
دعم اإلنتاج الزراع: واألنشطة غير الزراعية ذات إيجاد بيئات مؤسسية سياسية وتمتينية لأساسًا ف:: 

الفقراء ومنظماتيم على التأثير ف: السياسات والمؤسسات المؤثرة ف:  الريفيين الستانالصلة؛ وتقوية قدرة 
تحسين التغذية ورفع الدخول وبناء و إلى الخدمات الرامية إلى الحد من الفقر  وصوليم؛ وزيادة سبل عيشيم

توسيع نطاق خبرات المشروعات وتعزيز انخراطو ل الصندوق أعطاىاتما تتسق مع األولوية الت: . الصمود
برنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية المستند إلى المرحلة الثانية من المشروع مع  تتواءماسات:. تما السي

 ، الذي يوص: بترتيز شراتة المشروع مع الحتومة الفيدرالية على إدارة المعرفة وحوار السياسات.النتائج

ف: تحضير ىذا المشروع. ومن الجدير واُتخذت خبرة الصندوق السابقة ف: المنطقة الشمالية الشرقية مرجعًا  -6
تنسيق السياسات والحوار بالمالحظة على وجو الخصوص الدروس المستفادة من المرحلة األولى من مشروع 

)الذي انتيى ف: من الفقر وانعدام المساواة ف: المنطقة شبو القاحلة ف: شمال شرق البرازيل  من أجل الحد
نجاحًا بالغًا ف: ست واليات  تالصندوق ووزارة التنمية الزراعية حققشراتة بين ال توتان –( 1101عام 

ت باىيا اتما أسيمت الخبرات المتتسبة من مشروعات سابقة على مستوى الواليات )ف: واليشمالية شرقية. 
 مة.ف: تمييد الطريق لالستفادة من الخبرات والمعارف القي  وسيبرجيب: وتيارا( 

 موعة المستيدفةوالمج المشروعمنطقة  -ألف
تجاوزىا. ونتج عن ذلك تحديد ثم  األساسية ومن لمشروعامنطقة ف: ستان اليستيدف المشروع الوصول إلى  -7

منطقة المشروع والمجموعة الستانية المستيدفة على مستويين، أوليما يتضمن المجموعة الستانية المستيدفة 
 ووصولشطة ف: مجاالت تنسيق السياسات ضمن منطقة المشروع األساسية، حيث ُتنفذ ف: المشروع أن
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، بينما يتضمن والتعزيز التنظيم:إلى األسواق  الوصولالستان إلى السياسات العامة وتحسين اإلنتاج و 
على مستوى الواليات يشارك الت: يشارك الصندوق ف: تمويليا مشروعات ن من المستفيديالالمستوى الثان: 

ف: واليات باىيا وتيارا وبارايبا وبياوي وسيبرجيب:، والت: ستستفيد من االبتتارات والخبرات الناجحة المختبرة 
تنسيق السياسات والحوار من أجل الحد من الفقر وانعدام المساواة ف: المنطقة شبو القاحلة ف: ف: مشروع 

الفقراء ف: أرجاء المنطقة الشمالية  يينستان الريفال، عالوًة على  نية()المرحلة الثا شمال شرق البرازيل
 لتنمية الريفية العامة.الشرقية الريفية شبو القاحلة، والت: ستستفيد من سياسات ا

مواطنة ف: سبع من واليات البرازيل ف:  أراض:بلدية ف: تسعة  018وتتضمن منطقة المشروع األساسية  -8
تيلومتر مربع وتعداد ستانيا  011 411 األراض:وتبلغ مساحة ىذه  قية شبو القاحلة.المنطقة الشمالية الشر 

ف: المائة من ىؤالء الستان الريفيين  3122ف: المائة ريفيون. ويعان: حوال:  3326مليون نسمة، منيم  122
مستيدفة نسبة أعلى من نظيرتيا على الصعيد الوطن:. وتضم مجموعة الستان ال وى: –مدقع الفقر المن 

ف: منطقة المشروع األساسية جميع أعضاء المجتمعات الريفية وقاطن: مستوطنات استصالح األراض: 
 أسرة ريفية أو حوال: مليون نسمة. 186 111والمجتمعات التقليدية، حيث يصل إلى نحٍو من 

تقوية النتاجية،  و أسرة ريفية بالمساعدة التقنية، واالستثمارات اال 000 27تم ف: منطقة المشروع دعم وسي -9
على الوصول للسياسات والبرامج شخص تقريبًا(  148 111أسرة ) 63 111تنظيمية، وتحسين قدرات ال

أسرة من التنسيق األفضل  186 111أسرة إلييا، وستستفيد  000 45تصل بالفعل ومن المقدر أن  ،العامة
منطقة المشروع، سيستفيد بشتل غير مباشر من ممارسات المشروع  بما يتجاوزو للسياسات والبرامج العامة. 

 أسرة من مستفيدي مشروعات يدعميا الصندوق على مستوى الواليات، ف: حين أن 000 243الناجحة نحو 
لدة ف: المشروع ع نطاق االبتتارات اليللسياسات والبرامج العامة وتوسالتنسيق المحسَّن  إفادة من شأنو موَّ

 شمال الشرق: شبو القاحل.الفقر ف: تعان: من الالت: بأتمليا  الستانيةالمجموعة 

ف: الصندوق. وستولى عناية خاصة للنساء والشباب. االستيداف المشروع مع سياسة  استيداف تواءمي -11
المشروع استراتيجية للتمايز بين الجنسين ترم: إلى تقوية: مشارتة النساء ف: مجتمعاتين وف: وسينفذ 
 االقتصادي. دورىنإلى البرامج العامة؛ و  ووصولينعلى المستوى المحل:؛  يةقرارات السياسالصنع  ىيئات

 لممشروعاليدف اإلنمائي  -باء
بين )بين الجنسين و المساواة  وانعدام الريف: لمشروع ف: اإلسيام ف: الحد من الفقرليتمثل اليدف التل:  -11

عن طريق تحسين: تنسيق سياسات  الشرق: شبو القاحلة ف: الشمال( األجيالو واألعراق  االثنياتمختلف 
وتوسيع نطاق العامة؛ والبرامج إلى السياسات  يينستان الريفال ووصول؛ لألراض:التنمية الريفية العامة بنيج 

إدراج الدروس المستفادة من تجارب وتعزيز ىذه السياسات من خالل االبتتارات والتجارب الناجحة؛ 
 األراض:اإلسيام ف: تحسين حوار السياسات وعملية تخطيط  "(0األىداف المحددة في:: )"ملموسة. أما 

تعزيز نشر "( و 1الريف؛ )"ف: المساواة  وانعدام الريف: وتنسيق السياسات والبرامج العامة للحد من الفقر
وتوسيع نطاقيا؛  المطورة ف: المشروعوبدائل اإلنتاج والتتنولوجيات وغير ذلك من االبتتارات  المنيجيات

لدعم المجتمعات الريفية والمزارعين األسريين وبدائل اإلنتاج  االبتتارية"( وتجريب منيجيات العمل 2)"
طنات االستصالح األراض: ومستو  ينالريفيستان التقوية قدرات "( و 3والتتنولوجيات االبتتارية؛ )" الجديدة

صنع القرار وف: عملية  ىيئاتإلى السياسات والبرامج العامة والمشارتة ف:  الوصولعلى  مومنظماتي
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يؤدي إلى تحسين الظروف تعزيز زيادة دخل األسر استنادًا إلى نيج إيتولوج: زراع: "( و 4التنمية؛ )"
يال المساواة بين الجنسين وبين األج انعدامواإلسيام ف: الحد من "( 5المعيشية ف: السياق شبو القاحل؛ )"

 واألعراق. واالثنيات

 المكونات/النتائج -جيم
ويستيدف تحسين  : حوار السياسات وتنسيق السياسات العامة وتوسيع نطاق االبتكارات1المكون  -12

"( تقوية 0وسيتحقق ىذا التحسن من خالل: )"المساواة.  وانعدامالسياسات والبرامج العامة للحد من الفقر 
العامة القائمة من خالل أنشطة ف: منطقة المشروع وعلى مستوى وزارة  تنسيق تنفيذ السياسات والبرامج

وتطبيق التجارب  :"( وتحسين أو تعديل تلك السياسات والبرامج من خالل حوار سياسات1التنمية الزراعية؛ )"
( منيجة 0أساسًا: )ىذا يتضمن . وساألولى والثانية من المشروعاالبتتارية والناجحة المطورة ف: المرحلتين 

؛ :حوار السياساتال منتدياتنشر نتائج المشروع ومناقشتيا ف: ف: بغية استخداميا تجارب المشروع الناجحة 
( وزيارات ميدانية 2مجموعة واسعة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدن:؛ )( نشر االبتتارات ف: 1)

وف:  :حوار السياساتالوالمشارتة ف: محافل ( 3وتبادل خبرات بين التقنيين والخبراء والمزارعين األسريين؛ )
( والبلديات واألراض:المستوى الوطن: ومستوى الواليات تيانات تنسيق السياسات على شتى المستويات )

منطقة تغطية  تتعدىدعم اعتماد مؤسسات أخرى للتجارب االبتتارية ف: مناطق ( و 4واإلسيام ف: تقويتيا؛ )
 .اتروعات الت: يدعميا الصندوق على مستوى الوالي، مع إعطاء أولوية للمشالمشروع

ينم: قدرات المجتمعات والمنظمات االقتصادية الريفية على الذي س : تنمية القدرات التنظيمية2المكون  -11
وتقوية قدراتيا ف:  األراض:وتعزيز مشارتتيا ف: إدارة سياسات  إلى السياسات والبرامج وصولياتوسيع 

 انعداملحد من لتنمية قدرات النساء والشباب، وبالتال: لوسيول: عناية خاصة  مجال: التنظيم واإلدارة.
"( 0و: )"توسيعزز أيضًا مؤسسات التنمية الريفية الحتومية وغير الحتومية. وستتضمن أنشط المساواة.

 مةإلى السياسات والبرامج العا الوصولعلى  يينستان الريفالوتقوية قدرات "( 1التعبئة االجتماعية؛ )"
"( 3"وتقوية قدرات اإلدارة التنظيمية؛ )"( 2؛ )"األراض:المشارتة االجتماعية ف: عمليات التنمية  وتحسين

"( وزيادة 5وتدريب الشباب؛ )""( 4؛ )"والمنظمات النسائية، ومشارتة المرأة ،المساواة بين الجنسين تدعيمو 
 قدرات موفري المساعدة التقنية.

وسيتمحور حول تعزيز التحويل المستدام إلى األسواق  والوصول المستدام: التنمية اإلنتاجية 3المكون  -14
درار الدخل. بيدف تحسين األمن لإلنتاج الزراع:  بشتل منيج: نحو اختبار وتعزيز وسيوَجو الغذائ: وا 

سيدعم األنشطة غير للمساعدة التقنية. تما منيجيات الاالبتتارات ف: البدائل اإلنتاجية والتتنولوجيات و 
وأداتا ىذا المتون الرئيسيتان ىما المساعدة التقنية الزراعية الرامية إلى تنويع مصادر دخل المستفيدين. 

 وتمويل االستثمارات.

تقنية المساعدة اللمستفيدين إلى خدمات الوصول المستمر ل تمتينسيؤدي المشروع إلى  المساعدة التقنية. -15
األنشطة الزراعية والحيوانية، مع نتاج المستدام لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتنويع "( اإل0رتز على: )"تالت: 

نعاش الموارد الطبيعية المتدىورة"( واإلدارة البيئية المستدامة 1مراعاة االستدامة البيئية؛ )"  والوصول"( 2؛ )"وا 
؛ وضمان االمتثال للوائح البيئة واألمن اع:زر التجييز ال: وحدات توفير إلى األسواق، وذلك عن طريق

اصدار وسمتو التجاري؛ وتوفير معلومات عن األسواق وعمليات جودة اإلنتاج وتعبئتو الغذائ:؛ وتحسين 
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العامة(؛ واألسواق  المشتريات: األسواق المؤسسية )برامج وما إلى ذلك. وسيستيدف ىذا المتون الشيادات
قيمة تقدر واألسواق التخصصية الت: ؛ معارض اإليتولوجية الزراعيةالو  المحلية، خاصة المعارض التقليدية

 المنتجات اإليتولوجية الزراعية.

مالية، وذلك أساسًا المؤسسات الالمستفيدين إلى االئتمان من  وصولسيدعم المشروع  تمويل االستثمارات. -16
من أجل األنشطة   يتم استردادىاأمواال الوسيوفر  ،الزراعة األسرية لتعزيزمن البرنامج الوطن: بموارد 

وستتضمن المساعدة  إلى مصادر أخرى للتمويل، بما ف: ذلك البرامج العامة. الوصولاالبتتارية، وسيدعم 
الزراع: واألنشطة غير  والتجييزلإلنتاج الزراع:  يةالمستفيدين إعداد مقترحات استثمار التقنية المقدمة إلى 

إال لتمويل  الت: ال يتم استردادىاولن تستخدم الموارد  إلى األسواق والمبادرات البيئية. والوصولالزراعية 
ال تموليا برامج االئتمان القائمة بسبب ارتفاع  ة الت:بيئال صونومبادرات بتتارية االنتاجية اإلبدائل ال

 مخاطرىا.

 المشروعتنفيذ  -ثانيا 

 النيج  -ألف
لحتومة الفيدرالية، ووزارة التنمية المرحلة األولى وعلى أولويات سياسات نيج المشروع على خبرات ا يستند -17

 . ونتيجًة لذلك، ُوضع تصور المشروع باعتباره أداة لتعزيز تنسيق السياسات والحوارالزراعية بشتل أساس:
 تساعدإلى السياسات العامة وإلفراز ابتتارات  يينستان الريفالولتقوية نفاذ  األراض:على مستوى  السياسات:

ىما احدإتعلق ت :وىو يطرح ف: سبيل تحقيق ذلك مجموعتين من التدخالتعلى تحسين السياسات العامة. 
والمنظمات االقتصادية لمجموعة بتدخالت محددة مع المجتمعات الريفية ومستوطنات االستصالح الزراع: 

إلى التمويل، من بين  والوصوللمساعدة التقنية والتدريب والتنمية اإلنتاجية الستان المستيدفة، بما ف: ذلك ا
حوار  منتدياتبتدخالت مرتزة على السياسات العامة، ومنيا تقوية األخرى تعلق تأشياء أخرى، بينما 

ارية ، مع نشر خبرات المشروع االبتتالمنتدياتف: تلك  يينستان الريفالسيق وتقوية مشارتة تنالو السياسات 
صول األإلى الفرص و  الوصولم المساواة ف: اعدانويمثل الحد من ودعم توسيع نطاق تلك االبتتارات. 

وبالتال: فإن المشروع سينطوي  شاملة.دخوليم قضية تعزيز النساء والشباب والمجتمعات التقليدية و لصالح 
المجموعات النسائية  :تقويةعلى بذل جيود محددة الستيداف تلك المجموعات الستانية ويتضمن أنشطة ل

والشبابية ومشارتة النساء ف: مجموعات مختلطة وقدرات تلك المجموعات الستانية على المشارتة ف: 
 صنع قرارات السياسات. ىيئات

 اإلطار التنظيمي -باء
، األراض:ذ المشروع وزارة التنمية الزراعية من خالل أمانة تنمية ستتولى تنفين. شركاء التنفيذ األساسيو -18

 مبوتو(وحدة من مدينة رسيف )والية بيرناوستتخذ اللتنفيذه التشغيل:. والت: ستنشئ وحدة إلدارة المشروع 
التسعة الت: تضميا منطقة  األراض:من  ف: تلمقرًا رئيسيًا ليا. تما ستؤسس ضمن الوحدة وحدات تنسيق 

وحتومات البلديات وحتومات الواليات جامعة التيانات التفاعالت متثفة مع الوحدة ستقيم و  .المشروع
لجنة  وستنشأ. األولى المرحلة، على النحو الذي اتُبع ونجح ف: ومجموعة واسعة من الجيات الفاعلة المحلية
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لتنفيذ المشروع وتجمع بشتل منيج: االستراتيج:  التوجيو توفرتنفيذية للمشروع داخل وزارة التنمية الزراعية 
تنسيق السياسات وإلثراء حوار السياسات على المستوى الفيدرال:. الستخداميا ف: دعم خبرات المشروع 

وسيشارك ف: ىذه اللجنة مسؤولون رفيعو المستوى ف: وزارة التنمية الزراعية، مثل أمين التنمية الزراعية 
ضوء خبرات  وعلىواالستصالح الزراع: وغيرىم.  للتوطينومدير المعيد الوطن: وأمين الزراعة األسرية 

جامعيين إقليميين. وستؤدي ة بمشارتة من حتومات الواليات وممثلين يلجنة إدار ستنشأ المرحلة األولى 
 اللجنة دور منصة وجيية لحوار السياسات والتنسيق.

أموال إدارة  عن: مسؤوليةوستتحمل السيناط بوحدة إدارة المشروع التنفيذ التشغيل:  التنفيذ والمسؤوليات. -11
؛ والتعاقد مع موفري المساعدة التقنية؛ وتحويل األموال المعتمدة الستثمارات المنظمات المستفيدة؛ المشروع

. وستنسق وفقًا لتل خطة عمل وميزانية تعتمدىا اللجنة التنفيذية للمشروعوذلك  –ورصد أنشطة الشرتاء 
التى سيتم تنفيذ واليات لسبع ااإلقليميين المعينين ف:  مشرف: المعيد الوطن:وزارة و الالوحدة مع ممثل: 

 البرازيل والصندوق. المعمول بيا ف: قواعدل. وستخضع حسابات المشروع للمراجعة سنويًا وفقًا لفييا مشروعال

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
معلومات تقارير عن األنشطة، بما ف: ذلك العداد إسييسر نظام الرصد والتقييم معالجة البيانات من أجل  -21

ظر إلى نالمحقق بال واألثرقياس و قدم المحرز ماديًا وماليًا. وسيرتز النظام على النتائج تتفصيلية عن ال
وستؤدي  خط األساس(. وسينبن: على األنظمة القائمة تجنبًا للتترار.مدى تطور الوضع عن حالتو األولية )

دورًا حاسمًا، خاصة ف: جمع البيانات وف: ضمان مشارتة مستفيدي المشروع وحدات التنسيق اإلقليمية 
وسيتون نظام الرصد والتقييم األداة الرئيسية لرصد أنشطة المشروع. وف: ىذا الصدد، والمنظمات المعنية. 

ويعدليما: نظام رصد العقود ونظام ن استخدمتا ف: المرحلة األولى منو أداتيسيستعرض المشروع 
. وسيجرى ىذا االستعراض والتعديل بغية دعم صنع القرار عن طريق إعداد عات واألنشطة والعقودالمشرو 

المعلوماتية لوحدة إدارة المشروع ونظام حتياجات االوسيلب: النظام إلدارة المشروع. تحليالت المعلومات و ال
، بما ف: ذلك ةالمصلحاصحاب ووزارة التنمية الزراعية ومختلف  ف: الصندوق  إدارة النتائج واألثر

مؤشرات تمية ونوعية من أجل إعداد معلومات  إدراجتما يستيدف استعراض النظام الحال:  المستفيدون.
 وصفية وتحليلية على حٍد سواء.

 المناطق شبو القاحلة ف: شمال شرقالمعرفة من أجل دارة الصندوق إلج مع برناماالتساق المشروع  سيخلق -21
وسيتقاسم تذلك التجارب والدروس المستفادة . ونشرىا وتبادليافيما يتعلق بمنيجة الممارسات الجيدة  البرازيل

وستسيم أنشطة إدارة المعرفة ىذه ف: توسيع عميا الصندوق على مستوى الواليات. مع مشروعات أخرى يد
 أنشطة وخبرات ىذا المشروع وغيره.النطاق، بدءًا من 

 لتوريد والتسييراإلدارة المالية وا -دال
دارتو من خالل وحدة  األراض:ستتولى أمانة تنمية  -22 التابعة لوزارة التنمية الزراعية مسؤولية تنفيذ المشروع وا 

باإلدارة المالية، سيشتمل ىذا على إدارة الميزانية واإلدارة المالية والمحاسبية، إدارة المشروع. وفيما يتعلق 
عداد ة والصرف والتشغيلي الحسابات المعينة وتشغيل المالية الموحدة للمشروع واإلشراف  القوائموالتوريد وا 

التنسيق العام للمشروع، وتتولى األمانة أيضًا مسؤولية  .للحسابات مراجعات السنويةالالداخل: وترتيبات 



 EB 2013/110/R.47 

6 

لتنفيذه تييئة السبل اإلدارية الالزمة والشؤون اإلدارية ف: الميزانية و وتالة الوزارة للتخطيط مع تشارك تو 
  .المال:

 اإلنفاق.  الموافقة علىتسوية الحسابات وتعدد مستويات سُيتفل اإلشراف الداخل: من خالل فصل الوظائف و  -23

حسابات سنوية مستقلة، وفقًا "( مراجعات 0وضعت التدابير التالية بقصد تعزيز تسيير قرض الصندوق: )" -24
ودعم اشراف الصندوق المباشر على المشروع "( 1؛ )"للصندوقلمعايير المراجعة الدولية والمبادئ التوجييية 

آليات للوقاية من اقتناص لتخصيص الموارد المالية للمستفيدين، مما يتضمن آليات شفافة "( 2تنفيذه؛ )"
 .ة لفوائدهالنخب

 اإلشراف -ىاء

 دعمو  إلشرافبشأن ابما يتماشى مع سياسة الصندوق  ،سيشرف الصندوق بشتل مباشر على المشروع -25
جراء حوار تشغيل:  التنفيذ. وسيتضمن اإلشراف على المشروع: رصد التقدم المحرز ف: تنفيذ المشروع؛ وا 

لتعيدات متثال واستراتيج: بين األمانة/الوزارة والصندوق بشأن القضايا الت: يعالجيا المشروع؛ وضمان اال
مساعدة المشروع ف: قضايا  التنفيذ على القرض وقواعد التوريد واالستخدام النيائ: لألموال. وسيرتز دعم

 محددة يلزم معالجتيا من أجل تحقيق نتائجو المرغوبة على نحو أفضل.

، علقة بالمساحة الجغرافية الشاسعةف: معرض اإلشراف على المشروع، ستؤخذ ف: االعتبار التعقيدات المت -26
وبعضيا ف: أماتن نائية  –رة تضم ىذه المساحة سبع واليات شمالية شرقية ف: مناطق غير متجاو حيث 

 ويصعب الوصول إلييا.

 وتمويمو وفوائده المشروع تكاليف  -ثالثا 

 المشروعتكاليف  -ألف

مليون دوالر أمريت: لفترة ست سنوات. وفيما يل: تحليل  01422يبلغ إجمال: التتاليف التقديرية للمشروع  -27
، لسياسات العامة وتوسيع نطاق االبتتاراتحوار السياسات وتنسيق ا، 0التتاليف حسب المتون: المتون 

تنمية القدرات ، 1ف: المائة من اإلجمال:(؛ والمتون  0123مليون دوالر أمريت: ) 02 ر بحوال:بتتلفة تقد
التنمية اإلنتاجية ، 2ف: المائة(؛ والمتون  00مليون دوالر أمريت: ) 0226 ر بحوال:، بتتلفة تقدالتنظيمية

. وعالوًة على ف: المائة( 6124مليون دوالر أمريت: ) 7722، وتبلغ تتلفتو إلى األسواق والوصول المستدام
ف: المائة من  426مليون دوالر أمريت: ) 621ذلك، سيخصص جزء من موارد المشروع إلدارة المشروع بمبلغ 

 المائة(. ف: 123مليون دوالر أمريت: ) 2والتقييم، بما يبلغ إجمال: التتاليف(، وللتخطيط والرصد 

 المشروع تمويل -باء

مليون  07وسيقدم الصندوق تموياًل قدره سيمول المشروع الصندوق وحتومة البرازيل الفيدرالية والمستفيدون.  -28
 وحدة حقوق سحب خاصة 2 000 000من إجمال: التتاليف(، يتألف من قرض قدره  0323دوالر أمريت: )

ق، وقرض موارد على أساس األداء ف: الصندو تخصيص الوفقا لنظام تقريبًا( مليون دوالر  2ما يعادل ب)
تقدم وس. اإلسبان: حساب األمانةمن  مليون دوالر أمريت: تقريبًا( 04ما يعادل بيورو ) 00 251 111قدره 
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من إجمال: التتاليف(، ف: المائة  5424مليون دوالر أمريت: ) 7120حتومة البرازيل الفيدرالية تموياًل قدره 
من خالل  وزارة التنمية الزراعية للمشروع ياتقدم نظيرةمساىمات مليون دوالر أمريت: على ىيئة  31منيا 

يتم التعاقد تتاليف المساعدة التقنية للمستفيدين  تعادلمليون دوالر أمريت:  3120و أمانة تنمية األراض:
. وتقدر مساىمة بوزارة التنمية الزراعية الزراعة األسريةوأمانة بشتل مباشر مع المعيد الوطن: علييا 

معظمو سيتون و ف: المائة من إجمال: التتاليف(،  1120مليون دوالر أمريت: ) 1421المستفيدين بمبلغ 
للمشارتة ف: تمويل االستثمارات. وسيتوازى  البرنامج الوطن: لتقوية الزراعة األسريةائتمانًا ُيحصل عليو من 

ت: يموليا والمستفيدين مع أنشطة المشروع ال ،المعيد الوطن:و  ،أمانة الزراعة األسريةلمقدم من التمويل ا
 . وزارة التنمية الزراعية من خالل أمانة تنمية األراض:و الصندوق 

 بالتامل.ذلك الفيدرالية ، حيث تتحمل حتومة البرازيل والرسومضرائب اللن يمول الصندوق  -29

 حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل.تتاليف المشروع  0يبين الجدول  -31
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 الجدول 
 والممولإجمالي تكاليف المشروع حسب فئة اإلنفاق 

 )بالدوالر األمريت:(

 اإلنفاقفئات 

 الحتومة:
تنمية  الوزارة/أمانة

 األراض:

الحتومة: أمانة الزراعة 
 األسرية والمعيد الوطن:

 :الحتومة
 مبلغ إجمال:

 المجموع المستفيدون الصندوق

 دوالر أمريت: % دوالر أمريت: % دوالر أمريت:  

 

 % دوالر أمريت: % دوالر أمريت: % دوالر أمريت:

 ومعداتوخدمات  سلع - 0
 ومواد

1 346 012  70.0   1 346 012  70.0 576 862  30.0   1 922 874  1.5  

             

عمل واجتماعات وحلقات  - 1
 وتدريب

 13 203 096 70.0   13 203 096 70.0 5 658 470 30.0   18 861 566 15.1 

             

منح ودعم لالستثمار  - 2
 اإلنتاج:

2 583 000 9.0   2 583 000 9.0 1 107 000 3.8 25 168 325 87.2 28 858 325 23.0 

             

 45.7 450 241 57   9.0 435 142 5 91.0 015 099 52 70.0 000 100 40 21.0 015 999 11 مساعدة تقنيةو  دراسات - 3

             

 14.7 111 384 18   30.0 233 515 5 70.0 877 868 12   70.0 877 868 12  التتاليف التشغيلية - 4

             

 100.0 325 268 125 20.1 325 168 25 14.4 000 000 18 65.5 000 100 82 32.0 000 100 40 33.5 000 000 42 المجموع
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 تحميل موجز لمفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

لتقنية، أسرة ريفية بالمساعدة ا 000 27سيتم ف: منطقة المشروع دعم  العامة لمفوائد المولَّدة.الفئات  -31
شخص تقريبًا( على  148 111أسرة ) 000 74والتقوية التنظيمية، وتحسين قدرات  واالستثمارات االنتاجية،

 000 297ييا، وستستفيد أسرة إل 000 45الوصول للسياسات والبرامج العامة، ومن المقدر أن تصل بالفعل 
منطقة المشروع، سيستفيد بشتل غير  بما يتجاوزو أسرة من التنسيق األفضل للسياسات والبرامج العامة. 

أسرة من مستفيدي مشروعات يدعميا الصندوق على  000 243مباشر من ممارسات المشروع الناجحة نحو 
لدة مستوى الواليات، ف: حين أن التنسيق المحسَّن للسياسات و  البرامج العامة وتوسيع نطاق االبتتارات الموَّ

الت: تعان: من الفقر ف: الشمال الشرق: شبو  بأتمليا ف: المشروع من شأنو إفادة المجموعة الستانية
 القاحل.

، الت: ُيتوقع أن يينسر مزارعين األوسيسيم المشروع ف: تحسين تنسيق وتنفيذ السياسات والبرامج العامة لل -32
المزارعين األسريين  وصولوستؤدي أنشطة المشروع الرامية إلى تيسير . أثرىا حدود منطقة المشروعيتجاوز 

لى اإلسيام ف: التغلب ىذه السياسات استفادتيم من األتثر فقرًا وانعزااًل إلى السياسات والبرامج العامة إلى  وا 
 على الفقر وف: تحسين أداء السياسات العامة.

من ) ف: المائة 21الفقر المدقع ف: منطقة المشروع بنسبة  الحد منالمشروع إلى ومن المفترض أن يؤدي  -33
من  نمستفيديالف: المائة بين  61( بنياية تنفيذ المشروع، ويينستان الريفالف: المائة من  17إلى  31

من ف: أصول األسر المستفيدة ف: المائة  24وسيحقق ذلك أيضًا زيادة بنسبة االستثمارات اإلنتاجية. 
 المساعدة التقنية واالستثمارات اإلنتاجية الن: يقدميا المشروع.

: ثالثة منيا أحد عشر نموذجًا تمثل األنشطة الزراعية وغير الزراعية تم إعداد الجدوى االقتصادية والمالية. -34
معدل  بمساعدة تقنية فقط وثمانية بمساعدة تقنية واستثمار إنتاج:. ويظير من التقييم الشامل للمشروع أن

جميع تتاليف المشروع والتدفقات النقدية المولدة عن األحد عشر نموذجًا ف: ، بالنظر إلى االقتصاديالعائد 
 ف: المائة. 06يبلغ فترة إنتاجية تمتد عشرين سنة، 

  االستدامة -دال
صة جيدة على مستوى المزارعين األسريين فر آلثار االقتصادية واالجتماعية الت: ينمييا المشروع ا تتمتع -35

لالستدامة، حيث إن التحول اإلنتاج: سيتأسس على تعزيز أنظمة إنتاجية متيفة على ظروف المناطق شبو 
ز، مثل حفظ األعالف وعلى خصائص المزارعين األسريين. وتنطوي التتنولوجيات الت: ستعزَ  ةلالقاح

تما  محليًا والعمالة األسرية.البيولوجية، على تتاليف أقل وتوظف المدخالت المتاحة خدام المدخالت استو 
سينفذ مجموعة فرصة جيدة لالستدامة، حيث إن المشروع ب تنتج ىذه اآلثار على المستوى التنظيم: أيضا

توخى االستدامة على صعيد السياسات والصعيد من األنشطة الرامية إلى تقوية قدرات المنظمات وقادتيا. وتُ 
منظمات المجتمعية والمجتمع صنع السياسات ومشارتة ال ىيئاتالمؤسس: تذلك ألن المشروع سيقوي 

 المدن:.
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 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -ىاء

المخاطر الرئيسية الت: يتعين تعتبر المخاطر منخفضة. و  المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف من وطأتيا. -36
 تيطوالال أنماطف: منطقة المشروع ألن  تبيرة"( مخاطر مناخية، وىذه 0أخذىا ف: االعتبار ى:: )"

. وسيخفف المشروع من ىذا الخطر عن طريق ال تيطل فييا األمطاريتضمن عدة أشير  ةالطبيعي المطرية
إلى المياه  لزيادة الوصولشبو القاحلة" وعن طريق إيالء عناية خاصة  الظروفاعتماد نيج "التعايش مع 

على حيث يعتمد نجاح المشروع  –"( ومخاطر سياسية وسياساتية 1"من أجل اإلنتاج واالستيالك البشري؛ )
، وعلى األولوية الت: تولييا الحتومة الفيدرالية )وزارة المتعلقة باألراض:سياسات الاستمرار التنمية الريفية و 

"( 2؛ )"السياسات بمشارتة المجتمع المدن:ولتشغيل منابر  ةراعية أساسًا( لتحسين السياسات العامز التنمية ال
ف: التعاقد على المساعدة التقنية حيث إن من شأن أي تأخير  –وتنسيق المخاطر على المستوى الفيدرال: 

، وسيتون التخفيف من ف: تنفيذ المشروعأن يسبب تأخيرًا  من جانب المعيد الوطن: وأمانة الزراعة األسرية
بغية الحفاظ على التزاميما القائم حاليًا مع المعيد واألمانة  مستمروطأة ىذا الخطر من خالل عقد حوار 

، حيث تعتمد القدرة على تنسيق الجيود على "( وتنسيق المخاطر على المستوى المحل:3؛ )"المشروعب
جزئيًا على قدرات  مستوى التيانات الجامعية اإلقليمية والمشاريع األخرى الت: يشارك الصندوق ف: تمويليا

اطر، سيتابع الصندوق ويدعم عن تثب أنشطة المشروع ذات الصلة خالم المشروع. وللتخفيف من وطأة ىذه
 الجامعة اإلقليمية، وسيعزز بقوة التنسيق بين ىذه المشروع وغيره من المشروعات. بالييئات

 

ف: جميع ة يعتبارات البيئاالراعى تالمشروع وسجزءًا ال يتجزأ من ة يالبيئاغل و شالل مثت التصنيف البيئي. -17
(. إلى األسواق والوصول المستدام)التنمية اإلنتاجية  2خاص ف: المتون  باىتمامالمتونات، لتنيا ستحظى 

ف: أنظمة اإلنتاج المستدامة، مما سيخدم  وسيسيم المشروع ف: تتوين مرجعيات وممارسات جيدة جديدة
السياسات الداعمة للزراعة  ينسيسيم ف: تحسالمشروعات الت: يدعميا المشروع على مستوى الواليات و 

منخفض، حيث إنو ُصن ف تحت الفئة  على خطر بيئ:المشروع  وينطوي األسرية ف: المناطق شبو القاحلة.
 باء.

 االعتبارات المؤسسية  -رابعا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف
-1100دوق للفترة المشروع ف: أىدافو ونيجو مع سياسات الصندوق واإلطار االستراتيج: للصن يتواءم -38

، 1102-1117الحال: ) برنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية المستند إلى النتائجويتسق المشروع مع . 1104
"( 1( ترتيزًا على األراض: شبو القاحلة؛ )""0(، وذلك أن سماتو األساسية تتضمن: )"1100ف: المنقح 

ومجموعة مستيدفة تتألف من مزارعين أسريين فقراء ومنتجين وعاملين غير زراعيين، مع إيالء عناية 
دارة للمعرفة؛ 3تنمية للدخل وفرص العمل ف: المزرعة وخارجيا؛ )""( و 2خاصة للنساء والشباب؛ )" "( وا 

 سياسات.ال"( وحوار 4)"
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 المواءمة والتنسيق –باء 
 الفقر. وعلى الصعيد الوطن:، يتوازى ومحاربةات البرازيلية للتنمية الريفية يتواءم المشروع مع السياس -39

، الت: تمثل المحور الرئيس: لجيود الحد من الفقر والتعزيز "برازيل بدون فقر مدقع" خطةالمشروع مع 
 ووجىامة على االجتماع:  دماجاإلسياسات لسياسات اإلنتاجية و تعتبر او االجتماع:.  دماجاإلنتاج: واإل
 والبرنامج الوطن: لتقوية الزراعة األسرية األراض:السيما سياسة تنمية و ضمن ىذا اإلطار،  الخصوص

 برنامج توريد الغذاء والبرنامج الوطن: للتغذية المدرسية. العامة مثل التوريداتوبرامج 

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

صنع السياسات. وف: ىذا الصدد، سيختبر المشروع من محاور ترتيز المشروع اإلسيام ف: توسيع النطاق و  -41
االبتتارات ويعزز المناقشات ذات األسس القائمة على التجارب االبتتارية الت: من شأنيا إثراء حوار 

وستناَقش ابتتارات  وتوسيع نطاقيا.السياسات العامة، مع إمتانية نشرىا  واإلسيام ف: تحسينالسياسات 
دعم ىذه المناقشات ونشر توستعزيزًا ليذا التوسيع ف: النطاق.  :السياسات حوارال منتديات: فالمشروع 

الت: توضح النتائج المحققة بغية تحديد الظروف المعلومات منيجة ترم: إلى تحليل العوامل األساسية 
قد بمعرفة تيانات تنمية ريفية أخرى أو ف: سياسات عامة والتحديات الت: الالزمة لتوسيع نطاقيا وتطبيقيا 

وسيتون تنفيذىا إما ف: المشروع نفسو أو بالشراتة مع تيانات متخصصة )جامعات مثاًل(. تعترض ذلك. 
الدائر. وسينسق السياسات: بعد ىذه المنيجة، سُتنشر التجارب االبتتارية ويوسع نطاقيا، وستغذي الحوار و 

بمنحة  الممول البرازيل مال شرقشف: الجيود مع برنامج إدارة المعرفة للمناطق شبو القاحلة المشروع أيضًا 
 من الصندوق.

ف: التوصل إلى الحد من الفقر الريف:. وستنطوي االبتتارات  االختناقاتمعالجة مفتاحا لسيتون االبتتار  -41
نتاجية وتتنولوجية.  وسيعمل المشروع ف: مرحلتو المبدئية مع االبتتارات المولدة على جوانب مؤسسية وا 

وتتعلق مع تقدم تنفيذ المشروع. من االبتتارات مع غيرىا بحيث يتواصل التجريب خالل مرحلتو األولى، 
بما ف: ذلك  ،منيجيات المساعدة التقنية"( 0)"االبتتارات الناجمة عن المرحلة األولى بما يل:: أبرز 

والنساء والمجتمعات  ت: تستيدف المزارعين األسريين ومستوطنات االستصالح الزراع:اإلجراءات ال
"( والتتنولوجيات والبدائل 2منظمات المستفيدين ومشارتتيا؛ )""( وبناء القدرات وتقوية 1التقليدية؛ )"
 إلى األسواق. الوصول"( واستراتيجيات 3)"اإلنتاجية؛ 

 السياسات االنخراط في -دال

فيو على تحسين السياسات  0المتون يرتز تمثل السياسات العامة محوًرا مرتزيًا بالنسبة إلى المشروع، حيث  -42
والبرامج العامة الت: تستيدف المجتمعات الريفية ومستوطنات االستصالح الزراع:. وسيسيم المشروع ف: 

"( تقوية التنسيق ف: تنفيذ السياسات والبرامج العامة 0السياسات والبرامج العامة عن طريق: )"تحسين 
ثراء 1القائمة؛ )" السياسات والبرامج العامة أو تعديليا، بدًءا الرام: إلى تحسين  :ياساتحوار السال"( وا 

 بخبرات مرحلتيو األولى والثانية.
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 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا 

والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية البرازيل االتحادية جميورية ستشتل اتفاقية التمويل بين  -43
المتفاوض نسخة من اتفاقية التمويل  رفقوت .ى أساسيا تقديم التمويل المقترح إلى المقترضالت: يقوم عل

 .تملحق بيذه الوثيقة بشأنيا

من الصندوق الدول: تلق: تمويل سلطة  فييابموجب القوانين السارية مخولة البرازيل االتحادية جميورية و  -44
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح  -45 وسياسات  يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 .ومعاييره التمويل المقدم من الصندوق

 التوصية -ادسسا

 :ةالتالي اتأوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار  -46

وحدة  مليون:تعادل قيمتو  عاديةبشروط قرضًا البرازيل االتحادية جميورية : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
أخرى  وأحتاميخضع ألية شروط على أن وحدة حقوق سحب خاصة(  2 000 000حقوق سحب خاصة )

 .ف: ىذه الوثيقة واألحتام الواردةتتون مطابقة على نحو أساس: للشروط 

اإلسبان: حساب األمانة من خالل قرضًا جميورية البرازيل االتحادية : أن يقدم الصندوق إلى أيضا قـرر
وحدة حقوق  1 340 000وحدة حقوق سحب خاصة )ثالثمائة وستين ألف و مليون تعادل قيمتو  عاديةبشروط 

واألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتاميخضع ألية شروط على أن سحب خاصة( 
 ف: ىذه الوثيقة الواردة

 تانايو نوانزي

 للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق الدول: 
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Negotiated financing agreement: "Policy Coordination 
and Dialogue for Reducing Poverty and Inequalities in 
SEMIARID Northeast Brazil – Dom Helder Câmara 
Project (Articulação e Diálogo sobre Políticas para 
Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste 
Semiárido – Projeto Dom Helder Câmara)" 

(Negotiations concluded on 4 December 2013) 

IFAD Loan Number:___________ 

Trust Loan Number: ___________ 

 

Project Title: Policy Coordination and Dialogue for Reducing Poverty and Inequalities in 

Semiarid Northeast Brazil – Dom Helder Câmara Project 

Articulação e Diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste 

Semiárido – Projeto Dom Helder Câmara (the “Project”) 

 

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 

 

and 

 

The Federative Republic of Brazil 

 

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 

 

hereby agree as follows: 

 

WHEREAS the Executive Board of the International Fund for Agricultural 

Development (the “Fund” or “IFAD”), at its 100th Session, approved the establishment 

of a Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund (“the Trust”) and further 

approved that the Trust, acting through IFAD in its capacity as the Trustee of the Trust, 

enters into a borrowing agreement with the Kingdom of Spain (Spain);  

 

WHEREAS the Trust is an ancillary activity of the Fund as approved by the 

Executive Board within the framework of Article 7 Section 3 of the Agreement 

Establishing IFAD; and 

 

WHEREAS Spain and IFAD, in its capacity as the Trustee of the Trust, have signed 

the Borrowing Agreement on 28 December 2010. 

 

 

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows: 

 

Section A 

 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 

Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 

(Schedule 2), and the Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing 

dated 29 April 2009 (the “General Conditions”). 

 

2. The General Conditions as amended on 17 September 2010, and all provisions 

thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement, the terms 

defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
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3. The Fund shall provide a financing to the Borrower (the “Financing”), which 

consists of a Loan from IFAD in SDR and a Loan from the Trust in EURO, which the 

Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 

set forth in this Agreement. 

 

 

Section B 

 

1. The amount of the Financing is composed of: 

 

a. A loan in Special Drawing Rights (SDR) of two million SDR (SDR 2 000 000). 

 

b. A loan in Euro of eleven million three hundred and sixty thousand Euros 

(EURO 11 360 000).  

 

2. The overall Financing (of both loans), in EURO and SDR, is granted on ordinary 

terms, and shall have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period 

of three (3) years starting from the date that the Fund has determined that general 

conditions precedent to withdrawal have been fulfilled (Section E paragraph 2 below). 

The Borrower shall repay the principal amount of the Financing in 30 (thirty) equal 

semi-annual consecutive instalments; the final instalment amount may vary due to 

rounding. 

 

3. A. The Loan Service Payment Currency for the Loan in SDR shall be USD.  

 

B. The Loan Service Payment Currency for the Loan in EURO shall be the EURO. 

 

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be January 1st. 

 

5. A. The SDR Loan shall be subject to interest on the principal amount of the Loan 

outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate in SDR. 

 

 B. The EURO Loan shall be subject to interest on the principal amount of the 

Loan outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate in 

EURO. 

 

6. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 May and 

15 November.  

 

7. There shall be a Project Account in local currency managed by the Borrower for the 

benefit of the Project, where Financing proceeds and counterpart resources shall be 

allocated, in a Bank acceptable to the Fund.  

 

8. There shall be a Designated account opened by and held in the name of the 

Borrower 

 

9. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 

forty two million United States Dollars (USD 42 000 000), which shall include the 

payment of taxes. 

 

Section C 

 

1. The Lead Project Agency of the Project shall be the Ministry of Agrarian 

Development (Ministério do Desenvolvimento Agrário -MDA) of the Borrower. 
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2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 

force of this Agreement and the Financing Closing Date will be established as specified in 

the General Conditions.  

 

Section D 

 

The Financing will be administered and the Project will be supervised by the Fund. 

 

Section E 

 

1. The following is designated as an additional ground for the suspension of the right 

of the Borrower to request withdrawals from the Financing: The Project Implementation 

Manual (PIM), or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, 

amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund has 

determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has 

had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project, and the Borrower has 

not taken any measures to remedy the situation. 

 

2. The following is designated as additional (general) condition precedent to 

withdrawal: the IFAD no objection to the final version of the PIM shall have been 

obtained.  

 

3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

 

For the Fund: For the Borrower: 

 

 

The President The Minister of Agrarian Development 

International Fund for Agricultural Development Esplanada dos Ministérios  

Trustee of the Spanish Food Security  Bloco A 8o.andar 

co-Financing Facility Trust Fund Brasília – DF  70054-900 

Via Paolo di Dono 44  

00142 Rome, Italy 

 

 

With copies to: 

 

 

SEAIN – Secretaria de Assuntos Internacionais 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Esplanada dos Ministérios – Bloco K – 5º andar 

Brasília – DF  70040-906 

 

Facsimile number:  (5561) 2020-5006 
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This agreement, dated ________, has been prepared in the English language in six (6) 

original copies, three (3) for the Fund, three (3) for the Borrower. 

 

 

 

THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 

  

 
 
 
 

  

Authorized Representative  

 

 

 

DATE:      

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR  

AGRICULTURAL DEVELOPMENT  

 

 

 

 

 

  

 Kanayo F. Nwanze 

 President 

International Fund for Agricultural Development 

Trustee of the Spanish Food Security co-Financing 

Facility Trust Fund 

 

 

 

DATE:       
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

I. Project Description 

 

The Project will be implemented in accordance with this agreement, the PIM and the 

Project Design Report (Relatorio de Desenho do Projeto) as agreed between IFAD and 

the Borrower. 

1. Target Population. The project target population will comprise family farmers and 

agrarian reform settlers, with particular attention to women and young people. This 

target population is defined at two levels. The first level includes the target population 

within approximately 129 municipalities included in the project area, where the project 

will have a direct and intensive intervention. The second level includes beneficiaries of 

State-level projects supported by other IFAD supported Projects in the states of Bahia, 

Ceará, Paraíba, Piauí and Sergipe, who will benefit from innovations and successful 

experiences of the Dom Helder Project, and the poor rural population in the whole rural 

semi-arid Northeast who would benefit from public policies expected to be enhanced as a 

result of policy dialogue boosted by the Project.  

 

2. Goal. The Project goal is to contribute to the reduction of rural poverty and 

inequalities (gender, generation, race and ethnicity) in the Northeast’s semiarid by 

improving the coordination of sustainable rural development policies with a territorial 

approach, the access of the rural population to public policies, and the design of public 

policies through the scaling-up of innovations. 

 

3.  Project Area. The project area will include approximately 129 municipalities in nine 

Territories of Citizenship in seven States of Brazil’s Northeast region: Alto Sertão 

Alagoano in the State of Alagoas; Sertão do Apodi in the State of Rio Grande do Norte; 

Inhamuns Crateús and Sertão Central in the State of Ceará; Cariri Ocidental in the State 

of Paraíba; Sertão do Pajeú and Sertão do Araripe in the State of Pernambuco; Serra da 

Capivara in the State of Piauí, and Alto Sertão Sergipano in the State of Sergipe. 

Additionally, thanks to the dissemination of successful experiences developed by the 

project and to the results of policy dialogue promoted by its component 1, the project 

activities will have indirect impact on the coverage area of State-level projects supported 

by other IFAD Projects and in the entire semi-arid Northeast. 

 

4. Objectives. The specific objectives of the Project are:  

a) To contribute to improve policy dialogue, the territorial planning process, and 

the coordination of public policies and programmes for reducing rural poverty 

and inequalities;  

b) To promote the dissemination and scaling-up of methodologies, production 

alternatives, technologies, and other innovations developed by the project. 

c) To experiment with innovative work methodologies to support rural 

communities and family farmers, and with new production alternatives and 

innovative technologies appropriate to the characteristics and conditions of 

the semiarid region, based on the principles of agroecology and “convivência 

com o semiárido”, in order to generate references that help improve public 

policies. 

d) To strengthen the capacities of rural communities, agrarian reform 

settlements, and their organizations to access public policies and 

programmes, to participate in the decision-making entities and the 

development process at the local level, and to manage in a sustainable 
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manner their production systems in their different dimensions (social, 

economic, environmental, and institutional).  

e) To promote generation and increase in family income, based on an 

agroecological approach that improves living conditions in the semiarid 

context in a sustainable way and generates opportunities to access markets 

in favorable conditions. 

f) To contribute towards the reduction of gender, generation, race and ethnicity 

inequalities.  

 

5. Components. The Project will have three Components as follows: Policy dialogue, 

coordination of public policies and scaling-up of innovations (Component 1); 

Development of organizational capacities (Component 2); and Sustainable production 

development and access to markets (Component 3).  

 

5.1.  Component 1: Policy dialogue, coordination of public policies and scaling-up of 

innovations.  

 

This Component aims at improving public policies and programmes to reduce poverty 

and inequalities in the Northeast region. This will be done in two ways: (a) by 

strengthening coordination of implementation of existing public policies and programmes 

through activities both in the territories that are part of the project area and at the level 

of the Ministry of Agrarian Development (Ministério do Desenvolvimento Agrário -MDA); 

and (b) by contributing to improve and/or adjust those policies and programmes through 

policy dialogue and by the application of innovative and successful experiences 

developed by the first and second phase of the project. This will include mainly the 

following activities: (i) systematization of project experiences evaluated as successful to 

make them available so they can be used for the dissemination and discussion of the 

project results in policy dialogue platforms; (ii) dissemination of innovations in a broad 

range of institutions and civil society organizations; (iii) institutional exchanges and field 

visits by technicians, experts and family farmers interested in the innovative project 

experiences to replicate them; (iv) participation in policy dialogue and in policy 

coordination bodies at different levels (national, state, territorial, municipal) and 

contributing to their strengthening; and (v) support the adoption of innovate experiences 

by other institutions in areas beyond the project  area, prioritizing the building of 

partnership with other IFAD supported State-level projects.  

 

5.2.  Component 2: Development of organizational capacities.  

 

This component will develop the capacities of rural communities and economic 

organizations to expand their access to public policies and programmes, reinforce their 

participation in the management of territorial policies, and strengthen their 

organizational and managerial capacities. It will pay special attention to developing the 

capacities of women and youth and thus reduce inequalities of gender and generation. It 

will also reinforce government and non-government rural development institutions. Its 

activities will include: (1) social mobilization; (2) strengthening capacities of the rural 

population and local development institutions to access to public policies and to 

strengthen social participation in territorial development; (3) strengthening 

organizational management capacities; (4) strengthening gender equality, women 

organization and participation; (5) youth training; and (6) increasing capacities of 

technical assistance providers and mobilizers. 

5.3.  Component 3: Sustainable productive development and market access 

 

5.3.1. This component will be focused on promoting sustainable transformation of 

agricultural production, in order to improve food security and income generation. The 

component will be systematically oriented towards testing and promoting innovations in 
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productive alternatives, technologies and methodologies of technical assistance aiming at 

generating an “agenda of innovations”. The project will also support off farm activities 

aimed at diversifying the income sources of beneficiaries.  

5.3.2.  The main tools of this component will be:  

(a) Technical Assistance (TA). The component will enable the access of 

beneficiaries to continuous technical assistance services under two 

modalities: (i) contracting of technical assistance providers by the project; 

and (ii) contracting of technical assistance providers by the Secretariat of 

Family Farming (Secretaria de Agricultura Familiar - SAF) and the National 

Institute of Colonization and Land Reform (Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária - INCRA) selected through public calls. TA will focus on: 

(i) sustainable production to increase production, productivity and 

diversification of agricultural and livestock activities, taking into account 

environmental sustainability as major concern; (ii) environmental sustainable 

management and recovery under a watershed management approach; and 

(iii) access to market by building agro-processing units; ensuring compliance 

with food safety and environmental regulations; improving production quality, 

presentation, packaging and branding; market information; strengthening 

producers’ organizations for marketing; certification processes, etc. Key 

markets will be targeted such as institutional markets (public purchases 

programmes); local markets, in particular conventional and agro-ecological 

fairs; and niche markets that recognize high value to agro-ecological 

products.  

 

(b) Financing of investments. The project will support access of beneficiaries to 

credit from financial institutions, mainly by the preparation by beneficiaries, 

with the support of the technical assistance services provided by the project, 

of investment proposals to be presented to financial institutions to request 

credit, in particular from Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF, and (ii) by the preparation of investment proposals that 

will be financed by non-reimbursable funds from the project through the 

Innovation Support Resources and will support access to other sources of 

financing including on-going public programmes. In all the cases the Project 

will provide TA services to the beneficiaries for the preparation of investment 

proposals for agricultural production, agro-processing, non-agricultural 

activities, market access and environmental initiatives. The non-reimbursable 

resources from the Project will finance only innovative productive alternatives 

and environmental conservation initiatives that, being more risky, are not 

financed by existing credit programmes, so these resources will not replace 

credit. The access to these non-reimbursable funds will be subject to the 

preparation and assessment of a project proposal, a process that will serve as 

a learning tool for the preparation of proposals to request credit from PRONAF 

or other sources. The Project Implementation Manual-PIM, to be prepared by 

Secretariat of Territorial Development (Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial – SDT) and submitted to IFAD for non-objection, will detail 

precisely the conditions to access the non-reimbursable funds, including 

among others the type of projects and of investment items that can be 

financed. 

 

 

II. Implementation Arrangements 

 

1. The Lead Project Agency. The Lead Project Agency will be the MDA, which will 

implement the Project through its SDT, which will create a Project Management Unit 

(PMU) for its operational implementation.  
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2. The Secretariat of Territorial Development (Secretaria do Desenvolvimento 

Territorial - SDT). The SDT will be responsible for coordinating Project implementation, 

for ensuring the availability of budget resources according to the Annual Work Plans and 

Budgets (AWPB) and their transfer to the PMU for the implementation of planned 

activities, and for making institutional coordination with MDA’s Executive Committee, 

other units of the MDA (SAF, INCRA) and other partners.   The Department of Support to 

Productive Inclusion in the Territories (Departamento de Apoio à Inclusão Produtiva nos 

Territórios – DIP) at SDT will supervise project implementation and will provide inputs to 

the Secretariat about its evolution and for the Project Executive Committee meetings. 

 

3. The Project Management Unit (PMU). 

 

3.1. The PMU will be in charge of the Project operational implementation. PMU’s 

headquarters will be located in the city of Recife (State of Pernambuco). As part of the 

PMU, Territorial Coordination Units will be established in each of the nine territories that 

will be part of the project area.  

3.2. PMU headquarters. The PMU will be responsible for the day-to-day project 

management, including the administration of project funds, the management of the 

PMU’s staff, the guidance and supervision to the Territorial Coordination Units, the 

contracting of technical assistance providers, the transfer of funds approved for 

investments of beneficiary organizations, and the monitoring of partners’ activities, 

guidance and supervision to the annual planning process in the rural territories; drafting 

of the project AWPB; articulating with government agencies and social movements; 

directing and supervising the work of the Territorial Coordination Units (Unidades de 

Articulação Territorial), preparing activities reports, and submitting progress reports to 

the MDA . 

3.3. Territorial Coordination Units. will be responsible for the following tasks in their 

respective territory: mobilizing rural communities and agrarian reform settlements for 

their participation in project activities and in policy coordination platforms (Territorial 

Collegiates, Project Territorial Committees); supporting and supervising the preparation 

of Pluri-annual Development Plans and AWPB in rural communities and agrarian reform 

settlements; organizing and coordinating the Project Territorial Committees; 

participating and supporting the good functioning of Territorial Collegiates; articulating 

efforts with government agencies and organizations of civil society in each territory; 

coordinating and monitoring activities and services contracted by the project; and 

reporting continuously to the PMU headquarters about the project progress.  

3.4. The PMU will be comprised of personnel selected through a competitive process 

according to national norms. In all cases, they will have the appropriate professional 

qualifications, experience and profile. The PMU will comprise a Project Director; a 

Coordinator of Planning, Monitoring and Evaluation; an Administrative Manager, a 

Financial manager; three component coordinators (one for each component); nine 

coordinators of the Territorial Coordination Units (one for each territory); and technical 

and administrative personnel working in the project management, in the different 

components and as part of the Territorial Coordination Units. In order to take advantage 

of their experience, qualified personnel who have worked in the PMU of the  IFAD 

supported Projeto de Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma 

Agrária no Semiárido do Nordeste (Dom Helder Câmara) financed through loan 

agreement 494- BR signed in  2000, will be preserved as far as possible. The Project 

Director and any replacement will need prior IFAD no objection. 

4.  Executive Committee. At national level, it will be established an Executive 

Committee of the project within the MDA comprised of representatives of different units 

of the Ministry. Its main responsibilities will be to provide strategic guidance for project 

implementation, systematically collect the project experience to be utilized to boost 

policy coordination and to feed policy dialogue, promote complementarities and 
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synergies between the project and other MDA programmes and initiatives, and provide 

guidance and inputs for the preparation of the AWPB.  

 

5.  Management Committee. Under the Project governance structure, the project will 

also have a Management Committee on consultative basis with participation of the 

Federal Government, the governments of the States in the project area, beneficiaries 

and institutions from civil society. This committee will discuss about the progress in 

project implementation, will promote coordination and policy dialogue among different 

stakeholders, and will provide inputs to the Annual Progress Reports, the AWPB, and the 

agenda of innovations of the project. 

 

6.  Territorial Committees. In each territory it will be set up a Territorial Committee 

with representatives of beneficiary communities and agrarian reform settlements, 

agencies of Federal, State and Municipal governments, and partner entities working with 

the project, in order to discuss and approve AWPB for the project in the territory, and 

assess the progress of implementation. These Territorial Committees will be part of the 

existing Territorial Collegiates, thus incorporating them within the same structure and 

operational logic. 

 

7.   Territorial Collegiates. The existing Territorial Collegiates, which are integrated by 

representatives of institutions from the three governmental spheres (municipal, state 

and federal) and civil society, will discuss the coherence between the workplan of the 

project and the rural development strategy of the territory, will promote 

complementarities between the project and the activities carried out by these collegiate, 

and will serve as platforms to promote policy dialogue and to disseminate project 

innovations.  

 

8.  Strategic Partners in Implementation.  The project will articulate partnerships in 

three different levels:  

8.1. Coordination of activities with units of the MDA, in particular the INCRA, the SAF, 

and the Directorate of Policies for Rural Women (Diretoria de Políticas para as Mulheres 

Rurais – DPMR).  Coordination with INCRA will involve activities in agrarian reform 

settlements, with SAF will include mainly the contracting of Technical Assistance and 

Rural Extension (Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER) services, and with DPMR 

will comprise public calls to contract technical assistance for women groups in the project 

area.  

 

8.2. Implementation partnerships will include the contracting by the project of non-

governmental organizations, service cooperatives, and government agencies to provide 

specialized services, such as technical assistance and rural extension services, training, 

and support for communities mobilization. 

 

8.3. Institutional partnerships will involve coordination with specialized institutions to 

carry out activities that are key for achieving the project results.  

 

9. Project Implementation Manual.  The PIM will be prepared by the SDT and 

submitted to IFAD for its no objection. The PIM shall provide, among other things: (i) 

eligibility criteria and mechanisms for selecting communities, economic organizations and 

beneficiaries; (ii) guidelines and procedures for the formulation, assessment and 

approval of productive proposals and investments; (iii) monitoring and accounting of 

funds transferred to organizations for productive investments; (iv) guidance for 

implementation of the project components; (v) management and procurement 

procedures, among others. 

 

 



 EB 2013/110/R.47/Rev.1  ملحقلا

23 

Schedule 2 

 

 

Allocation Table 

 

1. Allocation of Financing Proceeds.  (a)  The Table below sets forth the Categories of 

Eligible Expenditures to be financed by the Financing and the allocation of the amounts of 

the Financing to each Category and the percentages of expenditures for items to be 

financed in each Category: 

 

 

 

Category  

Loan Amount 

Denominated 

in SDRs 

Loan Amount 

Denominated in 

EURs 

Percentage of 

Expenditures 

to be Financed 

I. Goods, services, equipment and 

materials  60 000 335 000 30%  

II. Workshops, meetings and training 

 570 000 3 210 000 30%  

III. Grants and subsidies for productive 

investment 
110 000 630 000 30%  

IV. Studies and technical assistance  510 000 2 920 000 30%  

V. Operating costs 550 000 3 130 000 30%  

Unallocated 200 000 1 135 000  

Total 2 000 000 11 360 000  

 

 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  

 

I. Goods, services, equipment and materials include services for preparation, 

production and divulgation of the Project activities and products, vehicles, 

informatics equipment and furniture for use of the PMU, including its 

Territorial Coordination Unit 

 

II. Workshops, meetings and training include participation in policy coordination 

and dialogue committees and platforms; training to community and economic 

organizations leaders including women and young people; field visits and 

exchange; training to technical assistance providers; training to technicians in 

planning, monitoring and evaluation. 

 

III. Grants and subsidies for productive investment include financing of productive 

and environmental projects through the Innovative Support Resources facility. 

 

IV. Studies and technical assistance include technical assistance services to be 

provided to the beneficiaries, baseline study, monitoring and evaluation, 

studies and project audit. 

 

V. Operating costs are those for the PMU functioning, including its Territorial 

Coordination Units. 
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Logical framework 

 

Results Hierarchy Indicators 
Means of 

Verifications 
Assumptions/Risk 

GOAL 
To contribute to the reduction of rural 
poverty and inequalities in North-
east´s semiarid 
 

At the end of the project: 
 30% reduction in extreme poverty (from 40% to 28%) by the end 

of the Project in the project area (MDG);  
 70% reduction of extreme poverty among beneficiaries of 

productive investment; 
 35% increase in assets of beneficiary families of TA and productive 

investments (RIMS 3rd level)  

 Official statistics  

 Baseline study 

 M&E / RIMS 
reports 

 Final evaluation 

 

 Continuation of 
public policies and 
programmes for 
rural poverty 
reduction  
 

DEVELOPMENT OBJECTIVE 
To contribute to the reduction of rural 

poverty and inequalities in North-east’s 
semiarid by improving the coordination 
of sustainable rural development 

policies, the access of the population 
to public policies, and the design of 
public policies through the scaling-up 
of innovations 

At the end of the project: 
 27,000 families benefiting from TA and productive investment 

increase their production on average 25% 
 74,000 families are better informed on public policies and 

programmes; out of them 45,000 are able to access them 

 50% of project beneficiaries are women  
 243,000 families IFAD state-level projects indirectly benefit from 

innovative methodologies/experiences developed by the project  
 297,000 families (1,039,500 persons) in the project area indirectly 

benefit from better coordination of public policies; 
 Approximately one million rural families indirectly benefit from 

enhanced public programmes and policies 

Component 1 – Policy dialogue, coordination of public policies and scaling-up of innovations  

OUTCOME 1: Public policies for 
reducing rural poverty and inequalities 

improved  

At the end of the project: 
 Rural development policies improved thanks to feedback provided 

by project experience and adoption of innovative methodologies 
 Public policy coordination improved at federal level and in nine 

Territories of Citizenship of seven North-east states 

 Official statistics  
 Baseline, M&E 

/RIMS reports, 
final evaluation  

 Statutory 
information and 
reports of Terri-
torial Collegiates 

 Qualitative and 

quantitative stu-
dies, including 

gender-specific 
 Supervision 

missions reports  

 Continuation of 
public policies for 

poverty reduction 
 Conducive 

environment for 
coordination of 
public policies and 
programmes 
within MDA and in 

Territorial 
Collegiates 

 

Output 1.1: Spaces of public policy 
coordination functioning and 
effectiveness strengthened 

 Enhanced participation of civil society in Territorial Collegiates 
 Increased value and number of investment projects generated at 

the Territorial Collegiates 

 30% increase of women and traditional communities 
representatives participating in Territorial Collegiates 

 24 successful experiences and good practices systematized 

 6 innovative methodologies adopted by public agencies and at 
least 1 adopted by each IFAD co-funded project ast state level 

 250 TA providers with improved capacities, of which 50% women 

Output 1.2: Innovated methodologies 
and production alternatives scaled-up  
 

Output 1.3: Local technical capacities 

for policy dialogue and coordination 
improved 



 

 

لا
ل
ذي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E
B
 2

0
1
3
/1

1
0
/R

.4
7
/R

e
v
.1

 

2
 

Results Hierarchy Indicators 
Means of 

Verifications 
Assumptions/Risk 

Component 2 – Development of organizational capacities 

OUTCOME 2: Rural communities, 
agrarian reform settlements and 
organizations/ associations, especially 
women and young people, mobilized 

and their capacities developed  

In the project area and end of project: 
 27,000 families mobilized and with enhanced capacities  
 770 communities and agrarian reform settlements with qualified 

demands on public programmes 

 6,000 leaders of rural communities and agrarian reform 
settlements trained 

 Official statistics 
 Baseline, M&E / 

RIMS reports, 
final evaluation 

 Statutory infor-
mation and 
reports from 
organizations 

 Qualitative and 

quantitative stu-
dies, including 

gender-specific 
 Supervision 

missions reports 

 Continuation of 
public policies for 
poverty reduction 

 

 
 

Output 2.1: Rural population informed 
about public programmes and policies 

 500 community organizations and 27 economic organizations with 
organizational structure, legal status and governance systems  

 300 community organizations participate in Territorial Collegiates  

 450 women groups (4,500 women) established and operational 
 At least 1,100 young people with higher capacities due to their 

participation in studying and training opportunities 
 9 radio programmes, 6 videos and 12 booklets on public policies 

and programmes elaborated, broadcasted and disseminated 

Output 2.2: Project beneficiary 

organizations strengthened  

Output 2.3: Women organizations 
participation strengthened  

Output 2.4: Young people capacities 

and opportunities enanced 

Component 3 – Sustainable productive development and market access 

OUTCOME 3: Family farmers´ 

agricultural and livestock sustainable 
production transformed and enhanced  
 

In the project area and end of project: 

 27,000 families access to TA and 20,000 to productive 
investments (10,000 to non-reimbursable resources and 10,00 
access to credit); at least 80% of them improve their production 

 At least 13,500 families diversify their production systems 

 Official statistics  

 Baseline, M&E / 
RIMS reports, 
final evaluation 

 Reports from 

organizations 
and TA providers 

 Qualitative and 

quantitative stu-
dies, including 
gender-specific 

 Supervision 
missions reports 

 Timely alloca-tion 

of counter-part 
funds  

 Providers re-main 
conducive to 

deliver TA services 
 Droughts at 

acceptable ranges 

and continuity of 
investment for 
accesing water 

Output 3.1: New technologies and 
innovative practices adopted 

 
 
 

 16,200 families adopt new technological practices 
 13,500 families introduce at least one new product  

 4,500 women, 1,100 young people, 260 families (26 groups) from 
indigenous communities and 280 families (28 groups) from 
quilombola communities carry out new income generating activities 

 10,800 families access public purchases ( PAA, PNAE) 
 2,700 families access differentiated markets (organic, fair trade) 

Output 3.2: Beneficiaries’ access to 
market improved 

 


