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 ةالجمهورية االتحادية البرازيلي

 مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في والية مارانهاو

 
 

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

  2016-08-30 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمصدر: 
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 البرازيلية جمهورية االتحاديةال

 انهاوفي والية مار  يفيالر خفيف وطأة الفقر تمشروع 

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق

 المقترض:  البرازيلية جمهورية االتحاديةالوالية مارانهاو، 

 الوكالة المنفذة:  ة األسريةلزراعل العامة مانةاأل

 :للمشروعالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي 40

دوالر  ليونم 20)بما يعادل  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 14
  (تقريبا   أمريكي

 قيمة قرض الصندوق: 

 ثالثسماح مدتها سنة، بما في ذلك فترة  18عادية: مدة القرض 
في المائة من سعر  100عادل فائدة سنوية تسعر سنوات، ويتحمل 

 الفائدة المرجعي للصندوق

 :قرض الصندوق شروط 

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريكي 16

 مساهمة المستفيدين:  دوالر أمريكيماليين  4

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 
في  والية مارانهاو المقترح تقديمه إلى بالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

في  ، على النحو الواردانهاوفي والية مار  الريفي الفقر تخفيف وطأةمشروع من أجل البرازيلية  جمهورية االتحاديةال
 .58 الفقرة

 
 

البرازيلية من أجل  ي الجمهورية االتحاديةوالية مارانهاو فقرض مقترح تقديمه إلى 
 انهاوفي والية مار  الريفي الفقر تخفيف وطأةمشروع 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
 لبرازيل عددا لدى يزال ما الفقر، من الحد في المحرز والتقدم الدخل متوسط كبلد وضعها من الرغمعلى  -1

 يعيشون شخص مليون 18 من أكثر هناك وما يزال. م المساواةعدبقدر كبير من  وتتميز ،الفقراء من كبير
 والشمالية الشمالية المناطق وتبقى. مدقع فقر في يعيشون شخص ماليين 8 من وأكثر الفقر، خط تحت

 منهم المائة في 46 مدقع، وينتمي فقر في يعيشون الذين أولئك من ماليين 5 ويتركز فيها فقرا األكثر الشرقية
  .الريفية المناطق في أسر إلى

 32 وتضم الوالية. البالد في هاأفقر  من واحدةو  ،البرازيل شرق شمال في والية أكبر ثاني هي مارانهاوالية و  -2
 من مىالعظ لغالبيةل بالنسبة ترتيب وأسوأ ،البشرية لتنميةا مؤشرقيم ل أدنى لىعحاصلة  بلدية 50 من

 مدقع فقرو ( المائة في 39.5) فقر في يعيشون الذين السكان نسبةو . أهمية األكثر االجتماعية المؤشرات
 وفياتل معدل أعلىالوالية التي تعرف  أيضا هي مارانهاوو . البرازيل في األعلى هي( المائة في 25.7)

 في 20.9) ألميةل نسبة أعلى ثثالو  ،(سنة 70.4) مرتقب عمرأقصر ثاني و  ،(1 000كل  في 28) األطفال
 في السكان من المائة في 42.6 يعيش حيث الريفية، المناطق في سوءا أكثر هي المؤشرات هذهو (. المائة
 مجتمعات من عدد أكبر ثاني معو . البالد في السود السكان من عدد أكبر ثالث مارانهاووتضم . مدقع فقر
 هاسكان أغلب يعيش التي الوحيدة ةيوالال مارانهاوتعتبر  ،(فريقيأ أصل من المنحدرين) المعتمدة كويلومبوالال
 ة مختلفة منمجموع 16ـل موطن مارانهاوكما أن . التقليدية كويلومبوالال مجتمعات فيو  الريفية المناطق في

 . األصليين السكان

 تحسين خالل من ةيوالال في الريفي الفقر من الحد لتعزيز مواتية ظروففال المؤشرات، هذه من الرغم وعلى -3
 وبعض القاحلة، شبه المنطقة في هامن أفضل هي البيئية الظروفو . األسريين المزارعين بين اإلنتاج

نخيل  من المستخرج زيتال سيما وال النساء، تنتجها والتي مارانهاوالتي تختص بها  االستخراجية المنتجات
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 اتي،سياسو  اجتماعي، سياق هناك ذلك، إلى ةوباإلضاف. مرتفع طلب عليها ،(Attalea speciosaباباكو )
. الزراعي اإلنتاج في التحول استنادا إلى الريفي الفقر من الحد إلى الرامية المبادرات لتعزيز موات   مؤسسيو 

 التنمية برامج تنفيذ في والمشاركة التعاون في ترغب قوية مدني مجتمع منظمات مارانهاولدى  وأخيرا،
  .الريفية

 المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الق ْطرية  األساس -باء
 المناطق في ال سيماو  الفقر، من للحد االتحادية والحكومة الوالية حكومة وبرامج سياسات مع المشروعواءم يت -4

 في أطلق يالذ (Mais IDH) أعلى مؤشر تنمية بشريةبرنامج  بتنفيذ مارانهاو والية حكومةوتقوم . الريفية
 للدخل المدرة األنشطة ودعم االجتماعية ساسيةاأل البنية على الحكومية االستثمارات ركزي يوالذ ،2015 عام
 االتحادية الحكومة ذتنف ذلك، إلى وباإلضافة. بشرية تنمية مؤشر أدنىالتي تعاني من  30ـال البلديات في
 لتعزيز الوطني البرنامج خالل من األسريين ينالمزارعبالخاص  االئتمان برنامج مثل دعم، برامج عدة

 ةعازر ال يةأغذ توريد برنامج مثل ة،األسري لمزارعل الزراعية للمنتجات العام توريدال برامجو  األسرية؛ الزراعة
 الئتمانل الوطني برنامجال مثل ي،الزراع صالحاإل وبرامج المدرسية؛ لتغذيةل الوطني برنامجالو ، ةاألسري
  .ياعالزر 

السكان  بين المستدام الدخل توليد لتعزيز االتحاديةو  الحكومتين الوالئية هدف مع أيضا المشروع كما يتواءم -5
ة مشروطال النقدية التحويالتنظام و  الشيخوخة معاشات على كبير بشكل يعتمدون الذين ،فقراءالريفيين ال

 المقام فيو  ،للدخل المدرة األنشطة نميةلت قيةحقي حاجة هناك ،وبالتالي. همرزق كسبمن أجل  فاميليا بولسا
  .مستدام نحو على الفقر من الخروج من فقراءالسكان الريفيين ال لتمكين الزراعية، األول

 وتضمنت. للبرازيل القطري البرنامج تقييم بإجراء الصندوق في مستقلال لتقييما مكتب قام ،2015 عام في -6
 أو أخرى ياتوال في الصندوق أنشطة لتوسيع المتاحة الفرص حديدت هذا القطري البرنامج تقييم توصيات
برنامج  حدد التوصية، هذه على وبناء. القاحلة شبه المنطقة خارج البالد شرق شمال من أخرى مناطق

 في قعت مارانهاو، في لمشروع فرصة( 2021- 2016) حديثا المعتمدالفرص االستراتيجية القطرية للبرازيل 
 من معظمها فيأراضيها  تتكونإنها والية  .الشمالية المنطقة لحدودمجاورة  ولكن الشرقية، ليةالشما المنطقة
 السكان ذلك في بما التقليدية، المجتمعات من العديد يقطنها التي االنتقالية يةاألمازون يكولوجيةاإل النظم

 . األصليين

يتعزز  ذلك، على وعالوة. 2025-2016 للفترة للصندوق االستراتيجي إلطارل بالكامل المشروع يستجيب -7
 وتنويع زيادة( 1: )إلى يهدف نهبشكل أكبر أل 2016 الفرص االستراتيجية القطرية لعامبرنامج  مع اتساقه

 المضافة القيمة زيادة( 2) الغذائي؛ األمن وتعزيز - غذيةاأل وخاصة - لمستفيدينل الزراعي نتاجاإل
 إدارتها في المستفيدين منظمات تعزيز( 3) ؛مواتية ظروف لظ في األسواق إلى والوصول لمنتجاتهم،
 هيئات في والمشاركة ،العامة والبرامج السياسات من واالستفادة اإلنتاج، ونظم الطبيعية مواردلل المستدامة

  .التنمية وعمليات ةالمحلي القرار صنع
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 الشمالية المنطقة في ندوقالصات عو ر لمش طويلةال خبرةال على المشروع سيبني األهداف، هذه لتحقيق -8
 البرازيل في التنفيذ قيد خرىاأل ستةال الصندوق اتعو ر مش مع التفاعل من أيضا ستفيدي وسوف. الشرقية
 . حاليا

  المشروعوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفةالمشروع منطقة  -ألف
 في 54 نسبةمنها  ،(ارانهاومل الكلية المساحة من المائة في 27) 2لمك 90 150 المشروع منطقةتبلغ مساحة  -9

  .بلدية 87 اليةجماإل التدخل منطقة وتغطي. أولوية ذات لبلديات مخصصة 2كلم 920 48 المائة

. األصليين السكان مجتمعات سكنهاتأربع بلديات  ذلك في بما البلديات، هذه من 43 على المشروع سيركز -10
 السكان ويشمل. يينريف منهم المائة في 55 يعتبر ،نسمة 900 000 األولوية ذات 43ـال البلديات هذهويسكن 

 ،مدقعينلا من الفقراء المائة في 60و الفقراءمن  منها المائة في 40 ريفية، أسرة 100 000 نحو نالمستهدفو 
 المشروع من ويستفيد. األربع األصلية البلديات في األصلية المجتمعات من إضافي شخص 12 000و

 في( مختلفة أنواع من مجتمع 600 في)منها  22 500 ستشارك أسرة، 29 700 مجموعه ما مباشرةبصورة 
 ب منمدر  ابش 2 600و أخرى؛ مجتمعات من قادة شخص 4 600وسيكون  ؛التنظيمية األنشطةو  تعبئةال

 األنشطة في مباشرة امرأة 6 500 عن يقل ال شارك ماوست. المشروع من أخرى فوائد أي تتلقىال  التي األسر
 1 000 ستستفيدو  ؛من النساء ونكونسي اإلنتاج نميةت خطة من المستفيدين من المائة في 50و اإلنتاجية،
 .األصلية المجتمعات منأسرة  700 كونستو  األراضي؛ تمليك أسرة من

 أعمارهم تتراوح الذين) الشباب من هم السكان من المائة في 20 للمشروع،بالنسبة  األولوية ذات نطقةالم في -11
لون سواء على حصي الو  فقراء همألن ةهش المجموعة هذه من المائة في 81 نسبة وتعتبر ،نة(س 24-15 بين

 المائة في 4.67ذات األولوية، نسبة  األصلية غير ـ39ـات البلديال في ذلك، على وعالوة. عملال وأ التعليم
 4.2) اتواليال توسطم من أعلى نسبة وهي - أطفال لديهن 17-10 بين أعمارهن تتراوح الالتي الفتيات من
 ظاهرة وهي مبكر، وقت في الدراسة عن الفتيات اعنقطال الرئيسية األسباب حدهو أ الحملو (. المائة في

  .المشروع منطقة في المراهقات من المائة في 45 في لوحظت

الوطني الخاص  لتعليما برنامج إطار في استقرتالتي  األسر المشروع من المستهدفة المجموعة شملوت -12
 ،باباكو الهند ومكسرات جوز الزراعية، المستخرجاتمجتمعات و  كويلومبوالال مجتمعاتو  الزراعي، اإلصالحب

 للنساء األولوية المشروععطي سيو . األصليين السكان ومجتمعات التقليديين، الصيادينو  ر،انهاأل وسكان
  .هذات الوقت فيراضي األ نميةت يف الرئيسية الفاعلة والجهات ،هشاشة السكان شرائح أكثر ألنهم والشباب،

  الهدف اإلنمائي للمشروع -باء
لجنسين، والمجموعات ابين ) المساواة وعدم الريفي الفقر من الحد في المساهمة هو المشروع من الهدف -13

 هفاتهدمست تستخدمو . ةيلو والشم المستدامة التنمية تعزيز خالل من مارانهاو والية في( واألجيالاإلثنية، 
( 2) المائة؛ في 20 بنسبة المستفيدة األسر صولوأ ممتلكات زيادة( 1: )التالية األثر مؤشرات سيةالرئي
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 لشراءالمستخدمة  األسرة ميزانية خفض( 3) المائة؛ في 25 بنسبة األطفال لدى التغذية سوء معدل خفض
  .المائة في 20 بنسبة غذيةاأل

 اتهمنظمم إدارة على قدرتهم وتعزيز ،فقراءسكان الريفيين الال تغذيةو  دخل زيادة هو ائي للمشروعنماإل هدفال -14
 دخل زيادة (1: )التالية المتوقعة محددةال النتائجب بطتر وهو م. المشروع منطقة في المناخ تغير مع والتكيف

 أسرة 5 000 تحقيق (2) األقل؛ على المائة في 30 بنسبة( أسرة 15 000 من المائة في 70) أسرة 10 500
 4 000 تنويع( 3) ؛منطقتها متوسط نع المائة في 20 تزيد بنسبة الواحد لحيوانا أو الواحد لهكتارل إنتاجية
 أفضل أسعار على أسرة 7 000حصول ( 4) األقل؛ على جديد واحد منتج إدخال خالل من نتاجهاإلأسرة 

 تمليك إجراءات نم الهند جوز ومكسريكويلومبوال ال مجتمعات أسر من 1 000استفادة ( 5) ؛لمنتجاتها
 هانشاط في المناخ تغير مع التكيف تقنيات من األقل على واحدة تقنيةل أسرة 7 000 اعتماد (6) األراضي؛
  .الرئيسي اإلنتاجي

 هدافالمكونات/األ -جيم
 على ينالمستفيد قدرة تعزيز هو مكونال هذا من الهدف. القدرات وتنمية منظماتال تعزيز. 1 المكون -15

 بين المساواة عدم من والحد منظماتهم، إدارة تحسينو  المحلية، التنمية عملية في أكبر ليةبفعا المشاركة
  :التالية المجاالت حول نشطةاأل تنظيم وسيتم. للشباب فرص وخلق ،الجنسين

 ،المحلية المجتمعات في تعمل للتعبئة افرقهذا المجال  شملي وسوف ،يمجتمعوالتنظيم ال تعبئةال (1)
 الصلة ذات العامة والبرامج السياسات عن المعلومات لنشر التدريبية األنشطة مع جنب إلى جنبا

جراءاتو    ة؛شغيليالت هاا 

 تجهيز في األول المقام في تعمل التي( اترابطوال التعاونيات) االقتصادية المنظمات قدرات تعزيز (2)
 القضايا على انز ركاللذين ي نيةتقال والمساعدة التدريب خالل من أساسا وذلك اإلنتاج، وتسويق
  اإلدارية؛

 في والعاملين المستفيدين تدريبهذا المجال  شملي وسوف والشباب، ينالجنس المساواة بين (3)
 وصول ودعم المحلي، والمجتمع المشروع أنشطة في والشباب نساءال مشاركة تعزيزعلى  المشروع
 نيةالتق لمدارسل القائمة كاتالشب أيضا المشروع كما سيدعم. الحكومية البرامج إلى والشباب النساء
 Escolas Família Agrícolaيين )الريف شبابلل التقني التعليم توفير في نجحت التي الريفية،

 في نقصال مثل ،ةساسياأل البنيةفي  خطيرة قيود نم تعاني ولكنها ،(Casas Familiares Ruraisو
 الدراسية.  غرفال

 زيادة هو مكونال هذا من والهدف. األسواق إلى والوصول ،اجيةاإلنت والتنمية األمن الغذائي،. 2 مكونال -16
 في األسواق إلى الوصول فرص وتحسين الغذائي، األمن وتعزيز لمستفيدين،ل الزراعي اإلنتاج وتنويع
  :ما يلي الرئيسية األنشطة تشمل وسوف. المناخ تغير مع هتكيفو  اإلنتاج استدامة وتحسين مواتية، ظروف

دارة اإلنتاجية، األنشطة لتحسين والتدريب التقنية المساعدة تقديم (1) فرص و  ،الطبيعية الموارد وا 
 ؛ األسواق إلى الوصول
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 لمالمح البارزةل وفقا خطط تنمية اإلنتاج في اإلنتاجية الستثماراتل المشترك تمويلإعداد ال (2)
  ؛لمستفيدينل

 الطاقة واستخدام البيئية، مبادراتال ذلك في بما والبيئية، االجتماعية لالستثمارات المشترك التمويل (3)
 والمجتمعات لكويلومبوالا مجتمعات ودعم البشري، لالستهالك المياه إمدادات ونظم المتجددة،
 بين والتعلم التجريب لتشجيع مبتكرة إرشادية وحداتو  ،األراضي كفي عملية استمال التقليدية

 ؛ المستفيدين

  .لها خصيصا مصممةو  محددة استراتيجية خالل من األصليين السكان لمجتمعات الدعم تقديم (4)

دارة والتقييم، والرصد والتخطيط، المشروع، إدارة. 3 المكون -17  جميع المكون هذا شملي سوف. المعرفة وا 
دارة والتقييم، والرصد ،والتخطيط، والمالية يةتنظيمال اإلدارة في األنشطة   .نتائجال نع واإلبالغ ،المعرفة وا 

 وع المشر تنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
 مع العمل من كجزءو . واإلقليمية المحلية تدياتمنال مع الوثيق التنسيق المشروع استراتيجية تتضمن -18

 (وتشاركيا) اسريع اريفي اتقييم ،المساعدة التقنية فرق مع باالشتراك لتعبئة،ا فرق ستعد الريفية، المجتمعات
 كونست الصدد، هذا وفي. والتغذوي اإلنتاجي الوضع لتحسين المتاحة البدائل لتحديد محلي مجتمع كل في

 استراتيجية تنفيذ سيتم إنتاجية، نظر وجهة منو . خطة تنمية اإلنتاج المشروع دعم لتوجيه الرئيسية األداة
 منتمية إلى عادة تكون التي األسر( 2) ؛للغاية الفقيرة األسر( 1: )المستفيدين من مختلفةال ألنواعل ةزيايتم

  .التعاونيات مثل االقتصادية المنظمات( 3) ؛اترابط

 التي اإلنتاجية المبادرات نجاح لضمان الالزمة القدرات نميةت في مساعدة التقنيةلل الرئيسية المهمة تتمثل -19
 من متنوعة أنواع لىإ صولو ال في المستفيدين أيضا مساعدة التقنيةلاالفرق تدعم سكما . المشروع دعمهاي

 لتغذيةل الوطني برنامجاألسريين، وال لمزارعينغذية اتوريد أ برنامج) لمؤسسيةا سواقاأل( 1: )األسواق
على  المستفيدين تشجيع على ينطوي الذي، و مارانهاو في ةاألسري ةعازر ال يةأغذ توريد برنامجة، و المدرسي

 مع توريدال عقود بشأن التفاوضللبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة األسرية، و  األهليةب تصريح على لحصولا
التي  التقليدية المعارض سيما الو  المحلية، األسواق( 2) ؛االتحادية الحكوميةو  ،والوالئية ،البلدية المؤسسات

( 3) ؛المستفيدين منتجات استيعاب على عاليةال قدرةال ذات البيئية الزراعيةوالمعارض  تقام في الساحات،
 حالة في كما ،واالستخراجية الزراعية ،البيئيةو  زراعيةال األنشطة تقدر التي والوطنية اإلقليمية األسواق
  .الباباكو نخيل من المشتقة المنتجات

 أوضاع خدماته مع لتكييف الالزمة األصليين المرونة السكان مجتمعات مع مشروعال نهجل سيكون -20
 السكان اتلمجتمعالسريع والتمايزي  سوف يضمن التقدير الريفي المثال، سبيل على. المحلية المجتمعات
خطط تتكيف  أن محددة، وثقافية اجتماعية وتحليالت ،الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ودمج األصليين،

 سياق فيو . المتنوعة األصليين السكان اتوعجممل محددة وديناميات التنظيميةالنظم  مع تنمية اإلنتاج
التي  الصغيرة الحيوانات وتربية المحاصيل ملدع األولوية ستعطى الغذائي، األمنأنشطة و  المنتجة األنشطة
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 مع وثيقة عالقاتب التنفيذ طوال عملية مشروعال وسيحتفظ. األصليين السكان قبل من عادة تستهلك
(Fundação Nacional do Índio)،  إمبيراتريز في اإلقليمي مكتبه مع سيما الو.  

 اإلطار التنظيمي -باء
 مكرسة وحدة ئنشتس والتي ،مارانهاو حكومةفي  األسرية لزراعةل العامة مانةاأل قبل من المشروع تنفيذ سيتم -21

 لويس، ساو واليةال عاصمة في المشروع إدارة وحدة مقر وسيقع. المؤسسي هيكلها ضمن روعالمش دارةإل
 في بما المشروع، منطقة أراضي في المشروع إدارة وحدة من كجزء محلية إقليمية وحدات خمس إنشاء وسيتم
 إدارة وحدة فإن ،هانهجو  ومكوناتها أهدافهاإلى  نظراو . يناألصليالسكان  مجال في متخصصة ةحداو  ذلك

 ومجموعة الوالية، ةحكوممؤسسات و  ،اإلقليمية الجماعية المنظمات مع مكثف بشكل طستنخر  المشروع
  .المحليين المصلحة أصحاب من واسعة

ة الزراعي للبحوث مارانهاو وكالة مع تنفيذ اتفاقيات روعالمش سيبرم للمستفيدين، نيةالتق المساعدة لتقديم -22
 القدرات تعزيز أجل منو . الخاصة الجهات ومعلالستيطان واألراضي،  مارانهاوالريفي، ومعهد  واإلرشاد

. المستفيدين مجتمعات مع بالفعل تعمل التي المدني المجتمع منظمات خدمات على التعاقد يتمس التنظيمية،
 منظمات إلى مباشرة ألموالامشروع لا حولسي المستفيدين، بين ية وغير الزراعيةاعر لز ا لالستثماراتو 

 ةيجانتاإل ل االستثماراتتمتث سوفو . خطط تنمية اإلنتاج وتنفيذ الموارد إدارة ستتولى التي المستفيدين
 األمانة مع تعاونبال المشروع وسيقوم والبيئية، الصحية للوائح يةساساأل البنيةفي  واالستثمارات الصغيرة

 . ةالزراعي حمايةلل مارانهاو ةوالي وكالةو  ،الطبيعية والموارد للبيئة العامة

دارة المعرفة ،التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم -جيم  وا 
ووكالة  ،في األمانة العامة للزراعة األسرية التخطيط عمليات مع المشروع ألنشطة التخطيطسيتم دمج  -23

 األنشطة اختياروينبغي . لالستيطان واألراضي مارانهاو ومعهدزراعية واإلرشاد الريفي، للبحوث ال مارانهاو
 وحداتالو  المشروع، إدارة وحدة: المصلحة أصحاب جميع تشمل تشاركية وتخطيط تحليل عملية خالل من
 ذلك في بما ية،واالقتصاد المجتمعية والمنظمات ،والمستفيدين ،اإلقليمية واللجان الخمس، محليةال قليميةاإل

  .والشباب النساء سيما وال ،األصليين سكانوال كويلومبوالال وأسر ،االستخراج الزراعي

 والتقييم والرصد تخطيطوحدتها لل خالل من والتقييم الرصد أنشطة عن مسؤولة المشروع إدارة وحدةستكون  -24
 والرصد تخطيطلوحدة ال لجنة وعالمشر  إدارة وحدةسيكون لو . المستشارين من واثنين منسق من التي تتألف

وحدة  كل فيو . والتقييم والرصد تخطيطوحدة ال ومنسق المشروع مدير األقل، على من، تتألف والتقييم
 المشروع إدارة وحدةل الالزمة والمعلومات البيانات قديمت عن مسؤوال اإلقليمي المديرسيكون  ،إقليمية محلية

دارة تخطيطمع  وثيق بشكل والنتائج األنشطة وتقييم رصد ربط وسيتم. مشروعغراض رصد وتقييم الأل  وا 
 لمشروعل المنطقي طاراإل( 1: )يلي ما والتقييم الرصد ألنشطة الرئيسية األدواتستكون و . عو المشر 

( 5) التقنية؛ مرحليةال تقاريرال( 4) ؛والتقييم الرصد معلومات نظام( 3) السنوية؛ العمل خطة( 2) ؛همؤشراتو 
 يكون أننبغي يو . األثر تقييم دراسة( 7) ؛الموضوع حسبب لخبراتا منهجة (6) ط األساس؛خ دراسة

 ىشاتمبما ي وذلك المنطقي، طارلإل الرئيسية المؤشرات في رزالمح التقدم يظهررصد وتقييم  نظام مشروعلل
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 الرصد نظاملسيكون و . للصندوق القطري المكتب يديره الذي القطري لبرنامجل والتقييم الرصد نظام مع
 . األثر مؤشراتل قسم أيضا والتقييم

كما  مارانهاو، في مبتكرةال المؤسسية والترتيبات والبيئي الزراعي اإلنتاج تكنولوجيات المشروع يعزز سوف -25
 إلى استنادا منهجة،ال خالل من والمناقشة التعلم يعزز وسوف. الناجحة المبتكرة الممارسات نشر دعمسي

 الحصول تم التي النتائج تفسر التي السياقية والظروف الرئيسية العوامل تحليل دفبه ييم،والتق الرصد بيانات
 يدعمها التي خرىاأل اتعو مشر وال ،األفقي التعاون اتمنتدي: مع بالتنسيق أيضا المشروع سيقومو . عليها

 وميناس البرازيل شرق مالش في الريفية والتنمية األسرية للزراعة ةيوالال أمناء منتدىو  البرازيل؛ في الصندوق
 المعرفة، إدارة تدعم التي واإلقليمية الوطنية والبرامج ؛السياسات فينخراط واال السياسات بشأن حوار جيرايس

، وتوسيع نطاق السياسات فينخراط واال الشراكات، وبناء ،التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيو 
  .الناجحة والممارسات الخبرات

 والتسيير ،إلدارة المالية والتوريدا -دال
 اإلدارة عن المشروع، إدارة وحدة خالل من ،ستكون األمانة العامة للزراعة األسرية مسؤولة. المالية االدارة -26

 اإلبالغو  والمحاسبة ،الداخلية والرقابة صرف،الو  األموال، تدفق ذلك في بما المشروع، موارد جميعل المالية
 بأموال الممولة اتعو ر المش في الخبرة ذوي من إداري،/مالي مدير تعيين وسيتم. باتالحسا ومراجعة ،المالي

 ،الميزانية في خبيرو  محاسب، قبل من ةفظيو ال هذه دعم وسيتم. المالية اإلدارة وظائفب للقيام خارجية،
 إلدارةل يةالقياس ياتمجالبر  المشروع مستخدسيو . األخرى ضمن األمانة العامة للزراعة األسرية الوحداتو 

 مصمم محاسبي نظام إلى باإلضافة مارانهاو، والية في العامة الجهات جميع قبل من المستخدمة المالية
  .الصندوق متطلبات مع ليتوافق خصيصا

يداع إل حصرياوسيستخدم  المقترضمن قبل وباسم  األمريكي بالدوالرسيفتح حساب معين . األموال تدفق -27
األمانة العامة للزراعة  قبل منتشغيلي للمشروع  حساب فتح سيتم ذلك، إلى وباإلضافة. القرض حصيلة
، ويستخدم إليداع الموارد برازيليال باللايرمصرف يختاره المقترض. وسوف يكون هذا الحساب  فياألسرية 

 األموال النظيرة. و  من الحساب المعين

 يمكن الزراعية، التنمية لتمويل العامة الشروط من استثناءك. االستهاللية والتكاليف رجعي بأثر التمويل -28
ما يصل إلى ب مؤهلة، التمويل اتفاقية نفاذ تاريخ وحتى 2016 /آبأغسطس من متكبدة محددة نفقات اعتبار
 دليل إعداد( 2) ؛الرئيسيين الموظفين نيعيت( 1: )يلي بما المتعلقة لألنشطة ،دوالر أمريكي 500 000 مبلغ

 اعتبارها يتمولكي . التدريب( 5) ؛األساس خط دراسة( 4)؛ المحاسبي نظامال توريد( 3) ؛مشروعنفيذ الت
 إلى ،الخاصة بها النفقات فئة ضمنو  ،رجعي بأثر التمويل من تمويلها سيتم التي تتطلب األنشطة مؤهلة،

 إلى تقديمها المقترض على يجب لنفقات،قبل طلبات سداد اولكي تُ . الصندوق من مسبقاعتراض"  عدم"
  .صرفال شروط استيفاء بمجرد لسدادمن أجل ا قالصندو 

  .ةمبكر ال مشروعال أنشطة من أجل االستهاللية تكاليفال تمويل يمكن استخدام ذلك، إلى وباإلضافة -29

 وفقا وذلك مستقل، بشكل للمشروع السنوية الموحدة الماليةقوائم ال ستتم مراجعة .مراجعة الحسابات -30
المبادئ التوجيهية و  ،لمعايير الدولية لمراجعة الحساباتل وفقاو  وق،الصند عليها وافق التي الختصاصاتل
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 ستة غضون في للصندوق السنوية المراجعة تقارير وستقدم. لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق
 للشفافية العامة ألمانةا إلى الحسابات مراجعة تقارير أيضا المشروع موسيقد. مالية سنة كل نهاية من أشهر

  .الستعراضها مارانهاو ابة في واليةرقوال

 العطاءاتالقطاع المعنية ب لجنة خالل من والعقود توريدال عن مسؤولة المشروع إدارة وحدةستكون  .توريدال -31
 - الصندوق في والعقود توريدلل التوجيهية للمبادئ وفقا ،التابعة لألمانة العامة للزراعة األسرية العامة

 وحدةو  المشروع إدارة وحدةفريق  قوموسي. للصندوق مقبولة هذهفيه  ونكت حد الذيإلى ال وطنيةال معاييرالو 
 إجراءات جميع في العامة العطاءات لجنة تدابير دعملألمانة العامة للزراعة األسرية ب القانونية االستشارات
 إدارة وحدة خالل من الصندوق إلى العطاءات وثائق العامة العطاءات لجنة موسوف تقد. العطاءات
  .االقتضاء حسب اعتراضه، عدم، من أجل المشروع

 اإلشراف -هاء

 تتمثلو . فيه التنفيذ دعمو  اإلشراف لسياسة وفقا الصندوق، قبل من مباشرة المشروع على اإلشراف سيتم -32
. القرض التفاقية االمتثال وضمان المشروع تنفيذ في المحرز التقدم رصد في لإلشراف الرئيسية األهداف
 بعثة برمجة سيتمو . محددة تقنية مسائل في المشروع لموظفي المساعدة تقديم على التنفيذ دعم ركزي وسوف
  .التنفيذ دعمل بعثاتردفها ب وسيتم سنويا إشراف

ة من القادم للسنة للصندوق السنوية والميزانية العمل خطة المشروع إدارة وحدة تقدمس عام، كل بداية قبل -33
 األموال، استخدام وكيفية ،تمويلها ومصادر ،المشروع ألنشطة مفصال صفاو  الخطة تتضمنسو . المشروع

 . المتبقية للسنوات شهرا 12 لمدة وخطة األولى، لسنةل شهرا 18 لمدة توريد خطةو 

 التحديات تحديد هدفهاسيكون و . المشروع تنفيذ فترة منتصف في المدة منتصف استعراض إجراء سيتم -34
  .المتوقعة نتائجه المشروع يحقق أن لضمان الضرورية تبالتعديال والتوصية الرئيسية

 وفوائده  وتمويلهالمشروع تكاليف  -رابعا

 المشروع تكاليف  -ألف

 الطوارئ ذلك في بما اإلضافية، المتكررة والتكاليف االستثمار تكاليف) للمشروع اإلجمالية تكاليفال تقدر -35
 من المائة في 50) دوالر أمريكي مليون 20 مبلغ منها ،دوالر أمريكي مليون 40 بمبلغ (يةوالسعر  المادية
 من( المائة في 10) ماليين دوالر أمريكي 4 يلاحو و  ؛الصندوق قرض من تمويلها سيتم( التكاليف إجمالي

 تكاليف من المائة في 40) دوالر أمريكي مليون 16و ،(النقدية وأ العينية سواء) المستفيدين مساهمات
  .الوالية حكومةل النظيرة والاألم خالل من( المشروع

 7 إلى يصل بمبلغ واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوطني البنك ساهمسي النظيرة، األموال من كجزءو  -36
 في اإلنتاجية، اتعو ر المش في اتاالستثمار  أجل من السداد مستوجب غيرال هتمويل من دوالر أمريكي ماليين
 تكاليف إجمالي من المائة في 14 نحو عو ر المش إلدارة المخصصة تمثل األموالو . مارانهاو ةيوال مع شراكة

  .المشروع
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 . التمويل ومصدر مكونال حسبب المشروع تكاليف 1 الجدول لخصي -37

 1الجدول 

 تكاليف المشروع بحسب المكون والجهة الممولة
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 المكون 

  قرض الصندوق 
المقترض/الجهات  

 النظيرة
 المجموع

 % المبلغ  % المبلغ  % المبلغ  % المبلغ 

تعزيز المنظمات وتنمية  -1
 القدرات

4 648 24 - - 4 648 29 9 296 24 

األمن الغذائي، والتنمية  -2
 اإلنتاجية، والوصول إلى األسواق

12 155 62 4 000 100 8 491 53 24 646 62 

ارة المشروع، التخطيط، إد - 3
 الرصد والتقييم، وإدارة المعرفة

2 861 14 - - 2 861 18 5 722 14 

 100 664 39 40 000 16 10 000 4 50 664 19 المجموع 

 

  تمويل المشروع -اءب
  .التمويل ومصدر اإلنفاق فئة حسبب المشروع تكاليف 2 الجدول يلخص -38

 2الجدول 

 فاق والجهة الممولةتكاليف المشروع بحسب فئة اإلن

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 فئة اإلنفاق 

 المجموع  المقترض/الجهات النظيرة  المستفيدون  قرض الصندوق 

 المبلغ  % المبلغ  % المبلغ  % المبلغ 
% 

 47 840 18 60 667 9 3 119 46 054 9 االستشارات والمساعدة التقنية -1

 29 312 11 8 359 1 89 555 3 33 397 6 المنح واإلعانات -2

 4 564 1 5 870 3 133 3 561 السلع والخدمات والمدخالت - 3

 7 783 2 9 392 1 - - 7 392 1 التدريب وحلقات العمل -4

 األشغال المدنية -5

 الرواتب والتكاليف التشغيلية -6

- 

 

2 260 

- 

 

11 

193 

 

- 

 

5 

 

- 

452 

 

2 260 

3 

 

14 

645 

 

4 520 

2 

 

11 

 100 664 39 40 000 16 10 000 4 50 664 19 وعلمجما 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

 األصليين والسكان كويلومبوالال مجتمعاتو  المزارعين صغار من لمشروعل المستهدفة المجموعة تتألف سوف -39
 عدد ويقدر يفي،الر  الفقر من الحد على المشروع وسيركز. اإلنتاجية األنشطة في بنشاطالمشاركين 
  .أسرة 29 700المشروع بحوالي  من المباشرين المستفيدين

 الزراعة أنشطة في بشكل مباشر ينالمشارك والرجال والشباب النساءعلى  عموما بالفائدة المشروعيعود س -40
 شملي وسوف. اإلنتاجية األنشطة في مباشربشكل  على األقل امرأة 6 500 شاركتوس. الزراعي ستخراجواال
 ممتلكات زيادة ينبغيو . القيمةإضافة  أنشطةو  المنتجات تجهيز في العاملين المباشرين غير نلمستفيدو ا
 المائة؛ في 25 بنسبة األطفال لدى التغذية سوء خفضو  المائة؛ في 20 بنسبة المستفيدة األسر أصولو 

 . المشروع يةنها المائة بحلول في 20 بنسبة األغذية المستخدمة لشراء األسرة ميزانية وخفض
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 سيتم التي األنشطة مثلت نتاجيةلإل نماذج سبعة خالل من المشروع لتدخالت االقتصادية الجدوى تحليل تم -41
( 4) ؛ةالفاكه تجهيزل تعاونية( 3) ؛األغنام/تربية الماعز( 2)الباباكو؛  زيت لمعالجة عملم( 1: )هاعزيز ت

 تربيةل برك( 7) ؛الكسافا دقيقل عملم( 6) ي؛سر األ الدجاج الحبشيتربية  (5) ؛يةسر األ نجواتربية الد
 رقد  و . بأكمله للمشروع االقتصادي لتقييمل بناءكلبنات  النماذج هذه واستخدمت. واألسماك المائية األحياء
 . أمااألساسية الحالة لسيناريوبالنسبة  المائة في 21.45 بنحو للمشروع االقتصادي أو الداخلي العائد معدل
 دوالر مليون 11.7)لاير برازيلي  مليون 40.94 هوف المائة، في 12 بنسبة خصم مع لحالية،ا ةقيمال صافي
  (.أمريكي

 االستدامة -دال
  :هر وأث هنتائج استدامة لتعزيز التالية اآلليات على المشروع يشتمل -42

 الخضروات إنتاجنظرا إلى أن  ،المحلية الظروف مع تتناسب بسيطة تكنولوجيةو  إنتاجية نماذج (1)
 االستفادة ماله يمكن. المستهدفة الرئيسية يةجاتناإلمن المجاالت  اثنان هما الصغيرة الحيواناتو 

 السوق في الطلب ذلك، على وعالوة. منخفضة تكاليف على اننطوييو  البيولوجية المدخالت من
 ،والعسل ،الخضروات مثل) عالمشرو  ا مندعم ستتلقى التي لمنتجاتعلى ا مرتفع المحلي
  (.الباباكو وزيت ،كاسمواأل ،والماعز واألغنام ،نوالدواج

 البيئية المشاكل حدوث من الحد إلى المشروع سيسعى. الطبيعية الموارد إدارة ممارسات (2)
زالة الغابات، وحرائق والحرق، القطعب الغابات إزالة مثل الضارة، البيئية والممارسات  ،الغابات وا 

  .المياه ونقص

 يةالمجتمع لمنظماتل اإلدارية القدرات لتعزيز تدابير المشروع يتضمن .التنظيمية القدرات بناء (3)
 الرشيد، تسييروال ،اإلدارة في القادة تدريب خالل ومن نيةالتق المساعدة خالل من االقتصاديةو 

  .والمنهجية التنظيمية والجوانب

دارة والتقييم، والرصد ،التخطيط خالل من .المؤسسي التعزيز (4) سيعزز  صاالت،واالت ،المعرفة وا 
  .الريفي الفقر من الحد لدعم الرئيسية المهمة بالنسبة ةيوالال مؤسسات قدرات مشروعال

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

 المخاطر( 1) التي يتعين أخذها في االعتبار هي: الرئيسية المخاطرو . معتدلة المشروع مخاطر تعتبر -43
 التنفيذ، في والبدء الكونغرس موافقة ؤخرت أن السياسي السياق في لتغييراتليمكن : ةاتيوالسياس السياسية
 ؛معها قينس أنمن المشروع  توقعي التي االتحادية والبرامج السياسات هجونُ  ميزانيات على تؤثر أن ويمكن

 والية حكومة لدى والقدرة الخبرة االفتقار إلى( 3)؛ والتقييم الرصد مجاالت في المنفذة الوكالة ضعف( 2)
 درجةإلى  استنادا: االئتمانية المخاطر( 4) دولية؛ مالية منظمات مع معقدة اتعو ر مش تنفيذعلى  رانهاوما

 لضعف ونظرا ،2015 لعام منظمة الشفافية الدوليةالخاص ب ؤشر مدركات الفسادوفق م 38 ـال البرازيل
 وتعتبر. متوسطة أنهاعلى  لمشروعل االئتمانية المخاطر تصنيف تم ،اإلدارة المالية مجال في المنفذة الوكالة
 من تخفيفلل كافية وثيق،ال التنفيذ دعم نباج إلى (4؛ )دال القسم فيالتي سلط عليها الضوء  التدابير
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 ؤثرت قد والتي المناخ، تغير مخاطر( 6) األصلية؛ المجتمعات في العمل مخاطر( 5) ؛االئتمانية المخاطر
  .والدخل غذيةتوال ،اإلنتاجب علقةالمت هدافاأل وتحقيق ،اإلنتاج حجم على

 سرعة ضمان إلى تهدف مارانهاو والية حكومة مع تدابير على االتفاق تم المخاطر، هذهآثار  من للتخفيف -44
 سيقومو . والضمان القرض يتاتفاقي على والتوقيع الموافقة عمليةل السلس سيرالو  ،المشروع أنشطة في البدء

. تجريبي تدخل خالل من محدود نهجب بدءا األصلية، المجتمعات مع عمله في حذر نهج استخدامب المشروع
 وبشكل كثب عن المشروع على الموافقة عملية في المحرز التقدم رصدب للصندوق القطري الفريقويقوم 
 مخاطر منممكن  تقليل إلى أدنى حدلل برازيليا، في االتحادية السلطات مع بالتنسيق وذلك مستمر،

 نظام البرازيل في المكتب القطري للصندوق أطلق. وقد ضوالقر  عو المشر  على الموافقة لجدو  في االنزالقات
 المتعلقة المشاكل من الحد على ساعدي أن ينبغي يوالذ د،البل في للرصد والتقييم موحد معلومات تكنولوجيا

 وبناء تبادالتلل أنشطة في بالفعلاألمانة العامة للزراعة األسرية  شاركتقد و . المنفذة الوكالة ضعفب
  .البرازيل في المكتب القطري للصندوق قبل من لها الترويجتم  والتقييم الرصد مجال في القدرات

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

 2025-2016للفترة  للصندوق االستراتيجي إلطارالمشروع بالكامل ل يستجيب باء،-أوال القسم في ذكر كما -45
  .2016 لعام لبرازيلل القطرية االستراتيجية الفرصمع برنامج  ويتسق

 - القرار صنع هيئات في نساءال مشاركة تعزيز إلى تهدف الجنسين بينللتمايز  استراتيجية المشروع سيشمل -46
 عاتو جممال ودعم - ةيجانتاإل االستثمارات وتمويل والمساعدة التقنية األسواق، إلى نهوصولفرص  وكذلك

 أنشطة تنفيذب المشروع سيقومكما . الزراعية وغير الزراعية األنشطة في المتخصصة النسائية لمنظماتوا
 ويتضمن نية،تقال والمساعدة عالمشرو  تنفيذ في ينشاركللم الجنسين بين المساواة مجال في القدرات بناء

  .النساء على المقترحة األنشطة أثر لقياس واضحة منطقي إطار مؤشرات

 أنشطة تؤثر أن المتوقعغير  منأنه  بما، الفئة باء ضمن هو للمشروعيف البيئي واالجتماعي تصنال -47
 من التخفيف تدابير من العديد بينومن . األصلية المجتمعات وعادات تقاليد وأ البيئة على المشروع سلبا

 ،المحلية البذور يعوتوز  وتخزين ،نتقائياال حصادالو  المتدهورة، األراضيإصالح  البيئية المخاطر آثار
 المشروع أنشطةف: ةمعتدلف المناخ مخاطر فئةأما . رانهاألالواقعة على ضفاف  الغابات وحماية استعادةو 

 في الجفاف، أو األمطار لفترات كل معتدل فقطشب عرضة البيئية واألنشطة ،المناخ لتقلبات عرضة ليست
 في المياه لتخزين صغير نطاق على األساسية البنية تمويلب الظواهر هذه آثار من التخفيف سيتم حين

  .المشروع أنشطة

 المواءمة والتنسيق -باء

 اءمواءم المشروع مع السياسات البرازيلية للتنمية الريفية ومحاربة الفقر. وعلى الصعيد الوطني، يتو يت -48
والتعزيز  ،الفقربرازيل بدون فقر مدقع"، التي تمثل المحور الرئيسي لجهود الحد من الالمشروع مع خطة "

ج تعتبر السياسات اإلنتاجية وسياسات اإلدما ،واإلدماج االجتماعي. وضمن هذا اإلطار ،اإلنتاجي
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الزراعة  عزيزوالبرنامج الوطني لت ،سيما سياسة تنمية األراضي ، والاالجتماعي هامة على وجه الخصوص
والبرنامج الوطني للتغذية  زراعة األسرية،ية الغذأمثل برنامج توريد  ،وبرامج التوريدات العامة ،األسرية

  المدرسية.

 في أطلق الذي (Mais IDH) "أعلى مؤشر تنمية بشرية"برنامج حكومة الوالية  مع أيضا كما يتواءم المشروع -49
 للدخل المدرة األنشطة ودعم االجتماعية األساسية البنية على الحكومية االستثمارات يركز والذي ،2015 عام
  .التنمية البشرية لمؤشر التي تعاني من أدنى قيم ــ30ـال تالبلديا في

 المشترك والتمويل التنسيق فرص وراء والسعي ية،بلدال الحكومات مع الشراكات تعزيز في المشروع سيستمر -50
 االجتماعي الصندوق مع الوثيق التعاون من أيضا ستفيدسي كما أنه. الريفية المجتمعات في لالستثمارات

 معهدسيكون  الدوليين، نمائييناإل شركاءبال يتعلق وفيما. واالجتماعية االقتصادية للتنمية نيالوط لبنكل
 األمم وبرنامج ،المتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة الزراعة، يدانم في للتعاون األمريكية البلدان
ركز السياسات الدولية من م خالل من السياسات، وحوار المعرفة إدارة أنشطة في شركاء اإلنمائي المتحدة

 البلدان معهدو  الصندوقالمشترك بين  برنامج، والاإلنمائي المتحدة األمم برنامجالتابع ل أجل النمو الشامل
 من ،دارة المعرفة في المناطق شبه القاحلة في شمال شرق البرازيلإل الزراعة يدانم في للتعاون األمريكية
 غير والمنظمات ،االجتماعية المنظمات مع شراكات بإنشاء روعالمش سيقومو . أخرى مبادرات بين جملة
 والمجتمعات ،والنساء ،الريفيين والعمال ،يةاألسر  الزراعة مصالح تمثل التي تلك سيما وال الحكومية،
  .التقليدية

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

 وتطوير المستدامة، البيئية الزراعية اتالممارس على األول المقام في التكنولوجية االبتكارات تركز أن ينبغي -51
 تكنولوجيات ذلك على األمثلة ومن. الطبيعية لمواردا إدارةبتحسين  يتعلق مافي الجديدة اإلنتاجية األنشطة
 في عمللبا سرألل والسماح المياه، على الحصول فرص لتعزيز جديدةال ستثماراتاالو  المياه استخدام ترشيد
  .محليا المنتجات هذه بيع خالل من الدخل وزيادة ،األسرة تغذية وتحسين ،اواتالخضر  إنتاج

 وتحليل ،ةعييضاالمو  ةيالمنهج تعزيز نتائجال عن بالغاإلو  المعرفة إدارة مجال في الجهود تشمل سوف -52
 ابتكارات مناقشة تمتوس. والتقييم الرصد نظام في ودمجها تحققت التي للنتائج الرئيسية التفسيرية العوامل
 الريفية والتنمية األسرية للزراعة ةيوالال أمناء منتدى مثل - السياسات حوار اتمنتدي في ونتائجها روعالمش
بط بر  أيضا المشروع سيقومو . نطاقها علتوسي للترويجوذلك  – جيرايس وميناس البرازيل شرق شمال في

 الذي الجديد ال شرق البرازيلدارة المعرفة في المناطق شبه القاحلة في شمإل الدولي برنامجال مع الجهود
  .2019-2017 الفترة في التنفيذوضع موضع سي

 االنخراط في السياسات  -دال

 واإلرشاد المساعدة التقنية( 2) ؛اإلقليمية التنمية( 1: )هي المشروع سيدعمها التي الرئيسية السياسات -53
  .الزراعي اإلصالح( 5) ؛األسرية ةالزراع منتجات تسويق( 4) الريفي؛ االئتمان( 3) الريفي؛
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 تنفيذ في التنسيق تعزيز( 1) طريق ما يلي: نع العامة والبرامج السياسات تعزيز في المشروع سيسهم -54
 السياسات تعديل أو تعزيز إلى دفاهال اتسياسال حوار تغذية( 2) القائمة؛ العامة والبرامج السياسات
 وحوار والتقييم، الرصد وأنشطة ،المشروعفي  المعرفة إدارة بين التآزرسوف يعزز و . العامة والبرامج

التي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  أنشطةو  ة،يالوال أمناء منتدىالذي يدعمه  السياسات
، للصندوق التابع دارة المعرفة في المناطق شبه القاحلة في شمال شرق البرازيلإل الدولي برنامجيدعمها ال

  .والدولي ،االتحاديو  ،ئيالوال مستوىال على العامة والسياسات المشروع ةأنشط بين الروابط ضمان

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
وق الدولي للتنمية والصندالبرازيلية  والية مارانهاو في الجمهورية االتحاديةبين التمويل ستشكل اتفاقية  -55

وق الدولي للتنمية الزراعية والصندالبرازيلية  تحاديةالزراعية واتفاقية ضمان منفصلة بين الجمهورية اال
. ولن توزع نسخة من اتفاقية المقترح إلى المقترضالتمويل ق القانونية التي يقوم على أساسها تقديم الوثائ

ويرجى من المجلس الموافقة على مقترح   التمويل واتفاقية الضمانات المتفاوض بشأنهما في هذه الدورة.
. وسوف توزع على 2017مارس/آذار  31ا  بإتمام مفاوضات اتفاقيتي التمويل والضمانات قبل المشروع رهن

فاقية الضمانات نسخة من اتفاقية التمويل وات 2017نيسان /لس في دورته التي ستعقد في أبريلالمج
 الدورة.، وكذلك أي تغييرات جوهرية تطرأ على الشروط المقدمة إلى المجلس في هذه المتفاوض بشأنهما

من تلقي تمويل  سلطة فيهاالسارية بموجب القوانين  مخولةالبرازيلية  والية مارانهاو في الجمهورية االتحاديةو  -56
 سلطة فيهابموجب القوانين السارية  مخولةالبرازيلية  ، والجمهورية االتحاديةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 .ضمان القرض

ني مقتنع بأن  -57 وسياسات  رح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمقتالتمويل وا 
 .ومعاييره الصندوقالمقدم من التمويل 

 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التالي:التمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -58

 عاديةبشروط قرضا  البرازيلية  والية مارانهاو في الجمهورية االتحادية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
 وحدة حقوق سحب خاصةوثالثمائة وثالثة عشر ألف  امليون أربعة عشرتعادل قيمته 

أخرى تكون مطابقة  وأحكامأن يخضع ألية شروط على ، (وحدة حقوق سحب خاصة 000 313 14)
 .هذه الوثيقة فيالواردة واألحكام على نحو أساسي للشروط 

 كانايو نوانزي
 صندوق الدولي للتنمية الزراعيةرئيس ال
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1

Negotiated financing agreement and guarantee
agreement

To be tabled at the Executive Board session in April 2017 after negotiations.
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2

Logical framework

Results hierarchy

Verification Methods Assumptions

Code Indicator Baseline Goal Source Frequency Responsibiity Hypotheses and
Risks

Goal
To contribute to rural
poverty reduction in
the state of
Maranhão.

00.00.01

00.00.02

00.00.03

1) Property and assets of the beneficiary families
increased by 20% (RIMS 3rd level);
2) Child malnutrition rate is reduced by 25%
(RIMS 3rd level);
3) The proportion of family budget used to buy
food is reduced by 20% (RIMS 3rd level).

A

Xx%=B

Xx%=C

A+20%

B-25%

C-20%

 Project M&E
System;

 Census from
IBGE;

 Systematizations
by thematic area
of intervention

 Baseline
Research and
Final evaluation
assessment.

1st. year
4th. year
7th. year

PM & E Project
Unit, with the
assistance of
hired consultants
and support of
IMESC - MA

Continuity of
public policies and
programs that
support rural
poverty reduction

Development
Objectives
Increase income and
nutrition of poor rural
people and
strengthen their
capacity to manage
their organizations
and adapt  to climate
change in the project
area

00.00.04 4) 29,700 families receive project services. (RIMS
1.8.1), of which 22,500 (in 600 communities of
different types) benefit mobilization and
organizational activities, 4,600 are leaders from
other communities, and 2,600 are trained youth
from other households. 15,000 of these
households benefit from technical assistance and
13,400 of them also benefit from productive
investments; 1,000 households are quilombolas;
700 are indigenous families.
4.1) 10,500 households (70% of 15,000) increase
their income by at least 30%;
4.2) 5,000 families reach productivity per hectare
or per animal 20% higher than the average of the
area or city where  they are;
4.3) 4,000 families diversify their production by
the introduction of at least one new product,
compared with the situation  before the Project;
4.4) 7,000 families receive better prices for their
products.

0
0
0

0

0

0

29,700

10,500

5,000

4,000

7,000

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline
 Final evaluation

assessment.

Per year

For the
others:
1st. year
4th. year
7th.year

PM & E Project
Unit, with the
assistance of
hired consultants
and support of
IMESC - MA

Continuity of
public policies and
programs that
support rural
poverty reduction
and
commercialization
of products of
family farming;

Mechanisms to
adapt to existing
climate change.

Component 1:  Organizational Strengthening and capacity development

Product1:
Community
mobilization and
organization. Mobilize
families and strengthen
community
organizations to better
participate in local
decision platforms

01.01.01 5) 600 community organizations benefit from
mobilization actions (RIMS 1.6.4), of which:

40 women's organizations
10 indigenous organizations

0

0
0

600

40
10

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline
 Final evaluation

assessment.

Per year PM&E  Project
Unit

Product 2:
Strengthening
organizations.
Strengthen capacities of

6)100 organizations (cooperatives and
associations) strengthened, with functioning
organizational structure and governance.

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

Per year PM&E  Project
Unit

Continuity of
public policies and
programs that
support rural
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3

economic organizations
(cooperatives and
associations) that work
with production,
processing, product
marketing and other
services.

01.02.01

0 100
 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline
 Final evaluation,

assessment.

poverty reduction
and
commercialization
of products of
family farming;

Product 3:
Gender and youth.
Ensure gender and
youth mainstreaming,
promote women's
participation and
opportunities for
young people in the
activities of the
Project.

01.03.01

01.03.02

7) 1,300 women leaders trained in community
organization;
8) 2,700 rural youth trained by schools of
Pedagogy of Alternation. 0

0

1,300

2,700

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline;
 Final evaluation

assessment.

Per year PM&E  Project
Unit

Continuity of
public policies and
programs in the
State of Maranhão

Component 2. Food security, productive development, and market access

Product 1: Technical
Assistance - TA.
Improve beneficiares’
productive activities,
ensure the success of
PDPs and improve
marketing of their
production.

02.01.01 9) 15,000 families are supported with direct TA
(RIMS 1.2.5), of which:

700 are indigenous families.

0

0

15,000

700

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline;
 Final evaluation

assessment.

Per Year

PM&E  Project
Unit

Continuity of
public policies and
programs in the
State of Maranhão

Product 2:
Investments in
Sustainable
Productive
Development Plans.
Finance productive
investments needed
to improve
production,
processing and
marketing of
agricultural and non-
agricultural
production, and socio-
environmental and
innovative
investments

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

10) 550 Productive Development Plans financed
(with the Project resources and government
program credits).

11) 13,400 families receive productive
investments  (subgroup of  the 15,000 families
supported by TA), of which:

30% led by women;

12) At least 2,000 babassu coconut breakers
benefit directly from the Project;

13) 1,000 families of quilombola communities and
coconut breakers benefit from land titling action;

14) 7,000 families adopt at least one technology
of adaptation to climate change in their main
productive activity.

0

0

0

0

0

0

550

13,400

4,020

2,000

1,000

7,000

 Project M&E
System;

 Technical
Progress Report;

 AWPB;
 Systematizations

by thematic area
of intervention;

 Baseline;
 Final evaluation

assessment.

Per year

PM&E  Project
Unit

Continuity of
public policies and
programs that
support rural
poverty reduction
and
commercialization
of products of
family farming;

Continuity of
public policies and
programs in the
State of
Maranhão;

Mechanisms to
adapt to existing
climate change


