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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  . للموافقة عليهاهذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلى بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

Marco Camagni 
  مدير البرنامج القطري

   2576 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

  org.ifad@camagni.m: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  
  ت الرئاسيةالموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئا

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
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  الموافقةبتوصية 

الجمهورية الدومينيكية بالقرض المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .38  في الفقرةالوارد ، على النحولمنطقة الحدوديةفي اتنمية منظمات فقراء الريف االقتصادية ع مشرومن أجل 
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  المشروعخريطة منطقة 

  الجمهورية الدومينيكية

  في المنطقة الحدوديةتنمية منظمات فقراء الريف االقتصادية مشروع 
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  الجمهورية الدومينيكية

  في المنطقة الحدوديةقتصادية مشروع تنمية منظمات فقراء الريف اال

  القرضموجز 

  

 :رةبادالمؤسسة الُم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  الجمهورية الدومينيكية

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي29.83

مليون  13.80بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  9.45

 )دوالر أمريكي تقريبا

 :قيمة قرض الصندوق 

بسعر  سنوات، ثالث مدتها سنة، بما في ذلك فترة سماح 18

 الذي يحدده ةالسنويللفائدة ي رسعر اإلشاالفائدة يساوي 

  الصندوق سنوياً

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  :يلالجهات المشاركة في التمو  ةصندوق األوبك للتنمية الدولي

 :قيمة التمويل المشترك   دوالر أمريكيماليين 10.00

 :شروط التمويل المشترك  تمويل موازٍ

 :مساهمة المقترض   دوالر أمريكيماليين 5.00

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي1.03

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المتعاونةالمؤسسة   لصندوقلراف المباشر إلشيخضع المشروع ل
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مشروع تنمية منظمات  من أجلالجمهورية الدومينيكية مقترح تقديمه إلى  قرض

  في المنطقة الحدوديةفقراء الريف االقتصادية 

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

العقد الماضي بوصفها واحدا من أكبر مصدري المنتجات ظهرت الجمهورية الدومينيكية على مدى  -1

وقد زادت أزمة أسعار . )التجارة العادلةوالخاصة ب، والرفيعة المستوىالعضوية،  (المتميزةالزراعية 

ألمن الغذائي وتحقيق التي تولى في جدول أعمال الحكومة لهمية األاألخيرة من في اآلونة األغذية 

منظور التنمية، يتمثل التحدي في تزويد صغار ومن . صيل الغذائية الرئيسيةاالكتفاء الذاتي من المحا

المحلية والدولية على حد سواء، المتميزة األسواق التي تهيئها فرص الوسائل االستفادة من المزارعين ب

ويهدف . وتحسين االتساق في جودة المنتجات، وزيادة الحجم على أساس مستدام، وضمان األمن الغذائي

صغار المزارعين لهذه المساعي باالعتماد على القدرة اإلنتاجية والتنظيمية في مساعدة المشروع إلى ال

  .في الجمهورية الدومينيكيةهم تومعرفالفقراء 

   المقترحالتمويل -باء 

  الشروط واألوضاع

وق سحب  مليون وحدة حق9.45بمبلغ الجمهورية الدومينيكية  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

تنمية  للمساعدة في تمويل مشروع، شروط عاديةب) دوالر أمريكي تقريبا مليون 13.80بما يعادل (خاصة 

 سنة، بما في ذلك فترة 18 وتبلغ مدة القرض . في المنطقة الحدوديةمنظمات فقراء الريف االقتصادية 

 الذي يحدده الصندوق ةنويالسللفائدة ي رسعر اإلشاالسنوات، بسعر فائدة يساوي ثالث سماح مدتها 

  .سنوياً

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

نظام تخصيص الموارد على "  في إطار للجمهورية الدومينيكيةالسنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

  .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  14" أساس األداء

   والقدرة االستيعابية للدولةعبء الدين الوطني

إذ تدار الديون الخارجية للجمهورية . ستيعاب خدمة القرض المقترحالكافية القدرة اليتمتع البلد ب -4

وقد بلغ إجمالي الديون . إشراف صندوق النقد الدوليتحت الدومينيكية بموجب سياسة مالية صارمة و

المحلي  في المائة من الناتج 18، أي 2008 دوالر أمريكي في عام مليار 8.3المستحقة الخارجية 

وقد قدم . 2005في عام في المائة  20.2 النسبة العالية التي بلغتاإلجمالي، وفي هذا انخفاض كبير عن 
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وحدة حقوق سحب  مليون 37.5قروض بمبلغ في صورة  تمويال 1980الصندوق إلى البلد منذ عام 

  . لتمويل خمسة مشروعات إنمائية ريفيةخاصة

  دفق األموالت

وتجهَّز طلبات السحب من .  خاص بالدوالر األمريكيالصندوق من خالل حسابقرض  حصيلة  ستوجه -5

 .من وزارة الماليةالجهات الموقعة المأذون لها قرض الصندوق عن طريق 

 دوالر 50 000ال تتجاوز في مجموعها ما يعادل من حساب القرض ويجوز إجراء عمليات سحب  -6

نفاذ ويجوز صرف هذه النفقات قبل تاريخ . فقات تعيين موظفي وحدة إدارة المشروعأمريكي من أجل ن

  . بعد موافقة المجلس التنفيذي، ولكناتفاقية القرضمفعول 

  ترتيبات اإلشراف

  .لصندوقالمباشر لإلشراف ل المشروعسيخضع  -7

  في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية 

  .ال توجد استثناءات -8

 التسيير

 إجراء )1: (الصندوققرض يتمثل الغرض من التدابير التالية المزمع اتخاذها تعزيز جوانب تسيير  -9

 التوجيهية والمبادئمراجعات الحسابات المستقلة السنوية وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات 

تتضمن وحدة إدارة المشروع مراجع حسابات من ) 2(؛  في الصندوقلمراجعة حسابات المشروعات

 يستعرضان ،مكتب مراجعة الحسابات في وزارة الزراعة، ومراجع حسابات من مكتب المحاسبة الوطني

  .مسبقا كافة نفقات المشروع

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

  السكان المستهدفون تضمن يو. المتاخمة لهايتي مقاطعة في المنطقة الغربية 11ينفذ المشروع في  -10

يعانون من الفقر والفقر المدقع تتراوح أعمارهم بين صغري  وصاحب مشروع  صغير مزارع65 000

 مزارع صغير من الرجال 16 000ويتضمن المستفيدون المباشرون من المشروع .  عاما64 و15

 من أصحاب – شاب وامرأة راشدة 3 000ة، ووالنساء، ينتمون إلى منظمات اقتصادية محلية ومجتمعي

  . تربط بينهم سالسل مختارة من سالسل القيمة المضافة– حاليا أو مستقبال اتعوالمشر

  نهج االستهداف

تتماشى سياسة استهداف المشروع مع سياسة االستهداف في الصندوق، وتعبر عن الدروس المستفادة من  -11

الغاية، يجري التشديد على اعتماد التدابير المالئمة لتحسين قدرة وتحقيقا لهذه . تدخالت الصندوق السابقة

 وعلى –في المناطق الجبلية بصفة خاصة التي تعيش   وهي–المشروع على بلوغ أفقر الفئات بفعالية 
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وتولى أيضا عناية خاصة .  في عملياتهوالتمايز بين الجنسينتناول التنوع  االجتماعي والعرقي 

 في الزراعة المأجوريننة، مثل المهاجرين الهايتيين الذين يمثلون أغلبية العاملين لمجموعات ضعيفة معي

 .في منطقة المشروع

التي سيساندها وسوف يكون لالستهداف الذاتي دور رئيسي في اثنتين من سالسل القيمة المضافة  -12

 في المائة 90 من ومن المقدر أن أكثر.  الرفيعا المستوى والموز العضوي العضويالمشروع، وهما البن

ل من منتجي البن هم من أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين يعيشون في المناطق الجبلية التي تسجَّ

وترتبط زراعة الموز العضوي أيضا . فيها أعلى معدالت انتشار الفقر في منطقة عمل المشروع

  .bateyes تعرف باسم بمزارعين فقراء، من أصول هايتية عادة، يعيشون في قرى فقيرة جدا

 المشاركة

 اإلقليمية الثالثة إلى شبهيطبق المشروع نهجا تشاركيا على كافة المستويات، من المجالس االستشارية  -13

وستجري مساندة هذه المنظمات في تنفيذ تشخيص ذاتي مؤسسي . المنظمات االقتصادية للمستفيدين

 . خطة عمل شاملةةغياص األساس ل– اقترانا بمعلومات السوق –تشاركي، سيشكل 

   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةالمشروعأهداف 

 في المساهمة في الحد من الفقر والفقر المدقع في المناطق الريفية المشروع العام من الهدفيتمثل  -14

زيادة الدخل واألصول للرجال هو المشروع  من الغرض و).الذيل الثانيانظر (والمنطقة الحدودية 

لشباب األعضاء في المنظمات االقتصادية عن طريق عملية إنمائية تشاركية عادلة ومستدامة والنساء وا

 . في منطقة المشروعالمقاطعات اإلحدى عشرة الواقعةبيئيا في 

إقامة روابط محسنة وفعالة ومنهجية بين المنظمات الزراعية ) 1: (وتتمثل األهداف الخاصة فيما يلي -15

تطوير ) 2(ستهدفة واألسواق المحلية واإلقليمية والوطنية والخارجية؛ وغير الزراعية للمجموعة الم

وتعزيز القدرة التخطيطية واإلدارية والتسويقية للمنظمات االقتصادية النظامية وغير النظامية الخاصة 

تحسين القدرة التنافسية لصغار المزارعين المنتمين إلى المنظمات االقتصادية، لكي ) 3(بالمستفيدين؛ 

تحويل المنظمات االقتصادية إلى منظمات مربحة ) 4(بوا طلب سالسل القيمة واألسواق ومتطلباتها؛ يل

  .وتيسير فرص وصولها إلى األسواق المالية المستدامة

  األهداف السياساتية والمؤسسية

 وحكومة الجمهورية 2008أيار / في مايو،Leonel Fernández Reynaمنذ إعادة انتخاب الرئيس  -16

للقطر  تشاركية مع كافة القطاعات في البلد إلعداد الخطة اإلنمائية يةنيكية تروج لعملية تشاورالدومي

الصندوق، في هذا اإلطار، أن يساند استجابة متوسطة إلى لب طُقد و. القادمةخالل السنوات العشرين 

كثر السكان الفقراء االكتفاء الذاتي الغذائي واألمن الغذائي أل) 1: (قضيتين رئيسيتينللتطرق لاألجل 

القدرة التنافسية لقطاع أصحاب الحيازات الصغيرة في مقابل الفرص والتحديات التي ) 2(تضررا؛ 
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 الجمهورية الدومينيكية أي تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين(يطرحها السياق االقتصادي والتجاري الحالي 

  .)أمريكا الوسطى والواليات المتحدةو

  واستراتيجياته الصندوق تسياسا المواءمة مع

 سنة من التعاون في البلد، يشكل هذا المشروع خطوة مهمة في تدعيم دور 30استنادا إلى ما يربو على  -17

 وتتماشى مع اإلطار االستراتيجي مهمتهالصندوق كشريك استراتيجي للحكومة في مجاالت تقع في نطاق 

 األغذية األساسية التي يزرعها صغار تحسين إنتاج وإنتاجية) 1: (2010- 2007للصندوق للفترة 

المزارعين الفقراء، فضال عن تعزيز منظماتهم إلقامة روابط محسنة وفعالة مع األسواق المحلية 

للقطاع اإلنتاجي الصغير لمواجهة التحديات والفرص تحسين القدرة التنافسية ) 2(واإلقليمية والوطنية؛ 

بإقامة شراكات قوية مع  ،المتميزة القيمة لسلع التصدير سالسلتعزيز روابطها مع عن طريق العالمية 

  .القطاع الخاص

  التنسيق والمواءمة - هاء 

  الوطنيةاألولوياتالمواءمة مع 

، 2008آب / في أغسطس2012-2008شف عن الخطة اإلنمائية للجمهورية الدومينيكية للفترة تم الك -18

ف الخطة إلى مواصلة الحد من الفقر والتباين وتهد. للحكومةكرئيس الثانية  تهعندما بدأ الرئيس فتر

على الصحة، والتعليم، واإلسكان، واإلمداد (توسعا متوازنا في اإلنفاق االجتماعي وتطرح االجتماعي، 

 في المائة من الناتج 12 إلى ما ال يقل عن 2012، حتى يصل بحلول عام )بالمياه، واألمن االجتماعي

:  رئيسية دوافعةطاع الزراعي، تتضمن الخطة استراتيجية تستند إلى أربعوفي الق. اإلجمالي للبلد المحلي

، جة المنتالزراعيةالغذائية و سالسل القيمة المضافة تكاملالتوسع في ) 2(مساندة الكفاءة والجودة؛ ) 1(

توسيع األسواق الخارجية أمام المنتجات التقليدية وغير ) 3(والحفاظ على األمن الغذائي الوطني؛ 

ومن ثم، يتواءم هذا المشروع تماما . تعزيز شراكات التنسيق بين القطاعين العام والخاص) 4(قليدية؛ الت

  .الوطني للحد من الفقرمع األولويات الوطنية واإلطار االستراتيجي 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

: ويتضمن هؤالء الشركاء .يكفل الصندوق التنسيق مع الشركاء الرئيسيين في التنمية في منطقة المشروع -19

للزراعة ة الذي يمول مشروع مساندة المرحلة االنتقالية التنافسية مصرف التنمية للبلدان األمريكي) 1(

الوكالة األمريكية للتنمية ) 3(مشروعات البنية األساسية؛ االتحاد األوروبي الذي يمول ) 2(؛ الغذائية

الحكومة اإليطالية التي مولت ) 4(خاص لسالسل القيمة؛  التي تساند شبكة القطاعين العام والالدولية

التابع لمبادرة الربط بين شبكات التعاون األقاليمية والمواضيعية الرامية مشروع التسيير والتنمية المحلية 

  .)الذي بادر به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (إلى تحقيق التنمية البشرية
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   المكونات وفئات النفقات-واو 

  كونات الرئيسيةالم

تعزيز المنظمات ) 2(؛ ) في المائة15(الوصول إلى األسواق  )1 (:هيمكونات خمسة لمشروع ل -20

 32(التمويل الريفي ) 4(؛ ) في المائة23(االبتكار التكنولوجي والتنوع ) 3(؛ ) في المائة19(االقتصادية 

  ).مائة في ال11( والرصد والتقييم ،وحدة إدارة المشروع) 5(؛ )في المائة

  فئات النفقات

 المركبات) 2(؛ و) من التكلفة األساسية في المائة28 (الصناديق المالية) 1: (، هي فئات للنفقات ستتوجد -21

 ،موفري الخدمات) 4(؛ ) في المائة13(التدريب ) 3(؛ و) من التكلفة األساسية في المائة2 (والمعدات

  ). في المائة6( يةتكاليف التشغيلال) 6(؛ ) في المائة11( باتتالمر) 5(؛ ) في المائة40 (والمساعدة التقنية

  وإرساء الشراكاتاإلدارة، مسؤوليات التنفيذ  -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

المعهد ) 2(وزارة الزراعة، وهي الوكالة الرائدة للمشروع؛ ) 1: (شركاء التنفيذ الرئيسيون همسيكون  -22

منظمات غير حكومية محلية ) 3(الزراعي الدومينيكي الذي سيشارك في اللجنة التوجيهية للمشروع؛ 

ووطنية ودولية، وفي بعض الحاالت منظمات شعبية ستقدم الخدمات والمساعدة التقنية المتخصصة إلى 

  .القطاع الخاص) 4(المستفيدين من المشروع؛ 

 مسؤوليات التنفيذ

ية واالستراتيجية، سوف تحتفظ الحكومة بالرقابة على القرارات السياسات:  بطريقة المركزيةينفذ المشروع -23

راف، مع تفويض منظمات القطاعين العام والخاص أو المؤسسات الحكومية والتخطيط واإلش

  .بالمسؤوليات عن التنفيذ الفعلي بموجب عقود أو اتفاقيات ثانوية محددة

 دور المساعدة التقنية

منظمات لقدرات الناصر الرئيسية الستراتيجية المشروع التشديد بقوة على تعزيز المؤسسات وبناء من الع -24

فمنظمات المزارعين، بصرف . المزارعين وأعضائها، من أجل كفالة االستدامة بعد انتهاء المشروع

دائمة  الواحدة من الخصائص ومستويات تدعيمها المتباينة، تشكل التي تشوبهاالنظر عن أوجه الضعف 

وهي توفر خدمات التسويق، وتعتبر بمثابة . يةالمناطق الريفية في الجمهورية الدومينيكالتي تميز 

وسوف تؤدي مساندة المشروع لتحويل  .اتحادات للضغط على الحكومة لالستجابة لمطالب المزارعين

جية والتسويقية إلى تمكين هذه المنظمات االقتصادية إلى منظمات مربحة وتعزيز قدرتها اإلدارية واإلنتا

وأجهزتها اإلدارية، مما يجعل هذه األجهزة محركا مستداما للتنمية االجتماعية واالقتصادية أعضائها 

  .الريفية
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 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

باإلضافة إلى اتفاقية القرض، سيجري اختيار جميع مقدمي المساعدة التقنية وموفري الخدمات على  -25

حساب األمانة عن طريق إجراء ل وسيجري اختيار أمين . في الصندوقللتوريدئ التوجيهية أساس المباد

مناقصة تنافسية عند بدء تنفيذ المشروع، وسوف يدير أموال المشروع بموجب اتفاقية ثانوية مع الوكالة 

  .الرائدة ووحدة إدارة المشروع

 ن والمبالغ الملتزم بهاوشركاء التمويل الرئيسي

وأما مصادر  . وعلى مدى ست سنوات مليون دوالر أمريكي29.83 المشروعلي تكاليف يبلغ إجما -26

والحكومة ، ) في المائة33.5(وصندوق األوبك للتنمية الدولية ، ) في المائة46.3(الصندوق : التمويل فهي

  .) في المائة3.5(والمستفيدون ، ) في المائة16.8(

  الية الفوائد، والمبررات االقتصادية والم– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 في المائة منهم في 40( مزارع فقير 16 000أن يستفيد ) 1: (المكاسب الرئيسية التي يزمع تحقيقها هي -27

 في المائة من منظمات المستوى 90أن يتمكن ) 2(من الخدمات التي ييسرها المشروع؛ ) المناطق الجبلية

 في 30تصدير المتميزة المحلية واإلقليمية والوطنية بنسبة ال تقل عن الثاني من زيادة دخلها من أسواق ال

أن تشغل النساء مناصب  و، في المائة من أعضاء المنظمات االقتصادية40أن تشكل النساء ) 3(المائة؛ 

 في المائة من 80أن يعمل ) 4( في المائة من منظمات المستوى الثاني؛ 90 ما ال يقل عنإدارية في

بعد سنتين من إنشائها وربطها ممن يترأسن أسرهن الصغيرة التي ينشئها الشباب والنساء المشروعات 

 في المائة من منظمات المستوى الثاني خدمات تقنية محلية 70أن ينظم ) 5(بسالسل القيمة المحلية؛ 

اندهم  في المائة من المنظمات واألفراد الذين يس60أن يحصل ) 6(لمساندة تنفيذ خططها اإلنتاجية؛ 

أن يجري ) 7(المشروع على المزيد من فرص الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والوطنية والدولية؛ 

، وأن يتم تنفيذه وتقييمه األرقام القياسية استنادا إلى يةالمناخالكوارث ضد تأمين تجريبي للإعداد مخطط 

  .لتكراره وتوسيع نطاقه

 الجدوى االقتصادية والمالية

ع التقييم االقتصادي المجمَّواستكمل . مالي لعدد من نماذج المزارع والصناعات الزراعيةُأنجز تحليل  -28

تكاليف ) 2(نماذج المزارع والصناعات الزراعية؛ من المتأتية الفوائد ) 1(: للمشروع استنادا إلى ما يلي

التكلفة (اديق التمويل تكاليف المشروع، مع استبعاد صن) 3(االستثمار والتشغيل؛ تكاليف اإلنتاج بما فيها 

وقد ).  غير المنظمةالتمويل الصغيرالمتكبدة لتقديم االئتمان، والرسملة اإلنتاجية، وتعزيز مؤسسات 

). مع استبعاد الضريبة على القيمة المضافة(الفوائد بواسطة السعر االقتصادي للسلع األساسية ُحسبت 

وقد .  عاما20، عند حسابه لفترة من  في المائة29.9 يبلغ معدل العائد االقتصادي الداخليونتيجة لذلك، 

 في 20زيادة الفوائد بنسبة (ففي أسوأ التصورات : أكد تحليل الحساسية الجدوى االقتصادية للمشروع
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يظهر معدل العائد االقتصادي الداخلي سيظل ، ) في المائة في التكاليف30المائة مقترنة بزيادة قدرها 

  . المائة في14.7نتيجة جيدة تبلغ 

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

ومن ثم، فقد ُصمم نظام الرصد والتقييم واستراتيجية إدارة . مةا هية ابتكاربخصائصيتمتع المشروع  -29

فادة للرصد والتوثيق أثناء التنفيذ إلباستمرار وسيخضع تقدم المشروع . المعرفة الخاصين به تبعا لذلك

تعديل يمكن وبهذه الطريقة، . وحدة إدارة المشروع وأصحاب المصلحة في المشروع بالمعلومات بانتظام

  .ثر األمثلدواته بغية الحصول على األاستراتيجية المشروع وأ

 المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

استهداف المنظمات االقتصادية القائمة ) 1: (د من الخصائص االبتكارية الهامةيتمتع تصميم المشروع بعد -30

للمشروع، ويشكل هذا تحوال في التركيز يحيد " نقطة الدخول"الموجهة نحو تسويق المحاصيل بوصفها 

للتمايز بين الجنسين الترويج لعملية تنمية اقتصادية مراعية ) 2(عن األفراد أو األسر المعيشية؛ به 

هة بالسوق وشراكات قوية مع القطاع الخاص في مختلف مراحل إنتاجية موجأنشطة ، استنادا إلى وجامعة

 وبخاصة تلك التي تتعلق بأسواق التصدير والمقترنة بشبكات التجارة العادلة والمنتجات( القيمة سالسل

 شاملة، استنادا إلى الجمع بين القروض، والمنح استراتيجية تمويل ريفي )3(؛ )المتميزة وأسواق النخبة

 المستهدفة لبناء كل من األصول اإلنتاجية والمضيفة للقيمة في  التدخالت الرياديةيات تقاسمالمناسبة، وآل

فرص وصولها المستدام إلى مصادر التمويل المحلية والوطنية لكذلك الميسرة المنظمات المستفيدة، و

  .والدولية

 نهج توسيع النطاق

 ت الحكومةبومع ذلك، فقد سبق أن أعر. ةيركز المشروع على أفقر المناطق في الجمهورية الدومينيكي -31

وبالنظر إلى مستوى .  هذا النهج وتوسيع نطاقه في مناطق أخرى بالبلدعن اهتمامها بإمكانية تكرار نفس

وعقب .  في البداية على أساس تجريبياألنشطة، سيجري تنفيذ هذه األنشطة بعض تضمنهيالذي االبتكار 

  . تدريجيانشطةاألتقييم النتائج، سيجري توسيع نطاق 

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

مخاطر (المنظمات في المخاطر المالية واإلدارية ) 1: (نوعين رئيسيين من المخاطر واجه البرنامجي -32

خاذها وتتضمن تدابير التخفيف المزمع ات. المخاطر المتعلقة باألسواق العالمية والزراعة) 2(؛ )التسيير

الرصد والتقييم الفعالين في الوقت المناسب، اقترانا بتوفير اإلشراف والمساعدة التقنية ) 1 (:على التوالي

وباإلضافة إلى ذلك، ستجرى مراجعة تقنية مستقلة عند منتصف مدة . المتخصصين إلى المنظمات
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اق ورصد هذه المعلومات، بناء القدرات داخل المنظمات للوصول إلى معلومات عن األسو) 2(المشروع؛ 

  .عا لذلكبواتخاذ القرارات في الوقت المناسب ت

 التصنيف البيئي

لعدم احتمال أن  نظرا "باء" الفئة كعملية من البرنامجصنف طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق،  -33

  .يترتب عليه أي أثر بيئي سلبي ملحوظ

 االستدامة - كاف 

تعزيز المؤسسات وبناء القدرات وتحقيق ) 1: (لالستدامة ما يلياندة المستتضمن العناصر الرئيسية  -34

تدعيم التحالفات االستراتيجية الفعالة والطويلة األجل مع ) 2(الربحية للمنظمات المستهدفة وأعضائها؛ 

على طول .) ، والمشترون، والتجار، الخالمصنعون(العناصر الفاعلة الرئيسية من القطاع الخاص 

  .إنشاء آليات تمويل دائمة ومستدامة) 3(ة؛  القيمسالسل

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة الجمهورية الدومينيكية  بين قرض المشروعتشكل اتفاقية  -35

هامة المدرجة وترفق الضمانات ال .المقترح إلى المقترضالقرض القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  .في االتفاقية والمتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

سلطة االقتراض من الصندوق الدولي للتنمية فيها  بموجب القوانين السارية مخولةالجمهورية الدومينكية و -36

 .الزراعية

  .المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية القرضوإني مقتنع بأن  -37

  التوصية-ثالثا 

  : المقترح بموجب القرار التاليالقرضأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -38

تسعة أن يقدم الصندوق إلى الجمهورية الدومينيكية قرضاً بعمالت متنوعة تعادل قيمتها : قـرر

وحدة حقوق سحب  9 450 000( وحدة حقوق سحب خاصة ماليين وأربعمائة وخمسين ألف

سعر السعر فائدة يساوي  سنة من تاريخ النفاذ، وأن يتحمل 18أن يستحق بعد فترة ، على )خاصة

، وأن يخضع ألية شروط وأوضاع أخرى  الذي يحدده الصندوق سنوياًةالسنويللفائدة ي راإلشا

  .تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

  

  

  يكانايو نوانز

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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  القرض المتفاوض بشأنها الضمانات الهامة المدرجة في اتفاقية

  )2009آذار / مارس17 المفاوضات في أنجزت(

  الممارسات الخاصة بإدارة اآلفات

، امهان توزيع مبيدات اآلفات واستخدأمدونة السلوك الدولية بشلتمتثل حكومة الجمهورية الدومينيكية س -1

المشروع أية مبيدات التي يتم توريدها في إطار   اآلفاتمبيداتتشمل  أال وتضمنبصيغتها المعدلة، 

 .الخطورةعلى أنها بالغة الخطورة أو شديدة منظمة الصحة العالمية تصنفها 

 التأمين على موظفي المشروع

لك في حدود ما يتفق تؤمن الحكومة على موظفي المشروع ضد المخاطر الصحية وضد الحوادث، وذس -2

 . السليمةممارسات األعمالمع 

 التدليس والفساد

تبلغ الحكومة الصندوق، بصورة عاجلة، بأية ادعاءات أو مخاوف، تعرفها أو وصلت إلى علمها، س -3

 .أو الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المشروع/تتصل بالتدليس و

 حماية الموارد

عقولة لكفالة التقيد بالقواعد القانونية النافذة فيما يتعلق تستخدم الحكومة كل ما يمكن من الوسائل المس -4

إضافة لذلك، تتخذ الحكومة كل ما بوسعها من . بحماية المياه والغابات والحياة البرية في منطقة المشروع

 .خطوات لكفالة استدامة المشروع دون اإلضرار بالبيئة

التشجيع ) 1: (موارد الطبيعية بأمور منها ما يليويروج المشروع للزراعة المستدامة ولإلدارة الرشيدة لل

على زراعة البن في المناطق الظليلة واألشجار المثمرة في المناطق الجبلية عمالً على حماية التربة 

دعم تنفيذ األشغال الرامية إلى تخفيف وطأة المخاطر المناخية وحماية أمن األسر ) 2(بصورة دائمة؛ 

زراعة البن (تعزيز المناطق الخاضعة للزراعة العضوية والتوسع فيها ) 3(الزراعية ووسائل إنتاجها؛ 

، وكذلك تشجيع االستخدام المنتظم، في الزراعات التقليدية، لألسمدة العضوية .)والموز والخضروات، إلخ

تطبيق ) 4(لزيادة الغالل واستخدام المدخالت غير الكيميائية في مكافحة اآلفات واألمراض واألعشاب؛ 

تدريب المستفيدين من المشروع على إدارة ) 5(كنولوجيات صون التربة واالستفادة المستدامة من المياه؛ ت

  .الموارد الطبيعية والممارسات المتبعة خارج نطاق المزارع لصون التربة وموارد المياه

  المساواة بين الجنسين

ين في اإلسهام في تضييق الثغرات يتمثل الهدف العام من محور المشروع الخاص بالمساواة بين الجنس -5

القائمة بين الرجال والنساء في منطقة المشروع، فيما يتعلق بالحصول على الموارد واألصول اإلنتاجية 

 . وبفرص تحسين دخل النساء

وعمالً على تعميم استخدام النساء للمشروع، تطبق مجموعة من اآلليات واالستراتيجيات تسهم في الحد 

 وستوضع . عدم اإلنصاف في الحصول على خدمات الدعم وفي مشاركة المواطنينفعلياً من أوجه
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نساء الريف : المنهجيات لتحديد القيود ولهيكلة الطلب على أساس تصنيف النساء في منطقة المشروع

الفقيرات والنساء الالتي يعانين من حالة فقر مدقع والنساء الالتي يرأسن أسرهّن، مع التركيز على الفئة 

  .ألخيرة بوجه خاصا

وستوكل للوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين مسؤولية تنفيذ االستراتيجية وبلوغ الغايات واألهداف 

  .المقترحة، وستكون هذه الوحدة تحت إشراف منسق لها

 األموال النظيرة 

لوطنية وكافة تغطي األموال النظيرة التي تقدمها الحكومة جميع المساهمات التي تتطلبها التشريعات ا -6

الضرائب ورسوم االستيراد المفروضة على السلع والمرافق العامة والخدمات التي يتم الحصول عليها 

 . في سياق المشروع

 التعليق

 :للصندوق أن يعلق، كليا أو جزئيا، حق الحكومة في طلب السحب من حساب القرض في الحاالت التالية -7

 .وافقة الصندوق المسبقةاستبعاد مدير المشروع عن المشروع دون م  )أ (
 .تقرير الصندوق أن فوائد المشروع المادية ال تصل إلى الفئة المستهدفة على نحو كاف  )ب (
عدم دخول قرض الصندوق من صندوق األوبك للتنمية الدولية حيز النفاذ ضمن فترة تسعة أشهر   )ج (

 .قبعد موعد نفاذه، دون أن يتوفر لدى الحكومة تمويل بديل بشروط يقبلها الصندو
تعليق حق الحكومة في سحب األموال من حساب القرض أو إلغاء هذا الحق أو إبطاله، كلياً أو   )د (

جزئياً؛ أو كون القرض قد أصبح مستحقاً أو صار سداده مطلوباً قبل موعد االستحقاق المتفق 
عليه؛ أو في حال حادث طارئ يتحقق به أٌي من الظروف المذكورة هذه، سواء من خالل اإلبالغ 

 .و بانقضاء الوقتأ
حكامه، أو إبطاله كلياً أو جزئياً،  أو اإلعفاء من ليل تشغيل المشروع أو أي حكم من أتعليق د  )هـ (

تطبيقه، أو تعديل العمل به بأية صورة أخرى دون موافقة الصندوق المسبقة، وإذا قرر الصندوق 
 .أن ما حدث كان له أو يمكن أن يكون له أثر مادي ضار على المشروع

 .، سابقاً أو حاضراً، وفقاً التفاقية القرضالتوريد تنفيذ عمليات عدم  )و (
عجز الحكومة عن تأدية أي تعهد حددته األحكام التكميلية التفاقية القرض، وإذا قرر الصندوق أن   )ز (

 .هذا العجز كان له أو يمكن أن يكون له أثر مادي ضار على المشروع
قية بوقوع ممارسات فاسدة أو تدليسية فيما إخطار الصندوق الحكومة بأن ادعاءات ذات مصدا  )ح (

 مالئمة وفي إجراءاتعن اتخاذ  الحكومة عجزتوإذا يتعلق بالمشروع قد وصلت إلى علمه، 
 .الصندوق  يرتضيه بما هذه المسائلالوقت المناسب لمعالجة

ل يستكم إذا لم القرضمن حساب السحب   طلب حق الحكومة في، كلياً أو جزئياً،سيعلق الصندوقو

  .مراجعة الحسابات، خالل األشهر الستة التالية للموعد المحدد لذلك يرتقاربصورة مرضية تقرير أو 
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 لنفاذ ل المسبقةالشروط 

 : الشروط المسبقة التاليةما تتحققتدخل اتفاقية القرض حيز النفاذ عند -8

  القرض؛تعيين الحكومة مديراً للمشروع ومنسقاً تقنياً له، حسب األصول ووفقاً التفاقية  )أ (
توقيع اتفاقية القرض حسب األصول، مع اإلذن بتوقيع الحكومة وبتنفيذها له، والتصديق عليه   )ب (

باتباع  كل ما يلزم من اإلجراءات اإلدارية والحكومية وفقاً لألحكام القانونية المعمول بها لدى 
 الحكومة؛

 عن ا وموضوعاً وصادر لدى الصندوق شكالً، مقبوالا مؤيدا قانونيرأياتسليم الحكومة للصندوق   )ج (
 .المستشار القانوني للسلطة التنفيذية
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Poverty Geographic Information System (2002) 
National Poverty Assessment (2002) 
Population Census (2002) 
UNDP – Human Development Report 
 
 
 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files, working papers 
IFAD Rural Finance Policy 
IFAD Targeting Policy 
IFAD Gender Action Plan 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
Project Completion Report of the PROPESUR project (495-DO) 
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Logical framework 

OBJECTIVE HIERARCHY INDICATORS MEANS OF VERIFICATION ASSUMPTIONS AND 
RISKS 

GOAL 
To contribute to the reduction of poverty 
and extreme poverty in the rural areas of 
the border region 

 
• 20% reduction in the prevalence of child malnutrition 
• Increase in % of households with sustainable food security 
• 12,000 rural households increase yearly income by at least 60% 
• 8,000 rural households have increased their assets 

 
Baseline and final RIMS survey 
Biannual survey of farmers and 
organizations 

 
The Government 
maintains as priorities 
poverty reduction and 
food security 

PURPOSE 
To increase the income and assets of men, 
women and youth members of economic 
organizations through a participative, 
equitable and environmentally sustainable 
development process in the 11 provinces 
of the project area. 

 
• 16,000 poor farmers (40% from mountain areas) benefit from services offered by the project 
• 90% of organizations increase sales income to local, regional, national and niche export markets by at least 30% 
• At least 37 organizations increase their fixed assets and net patrimony 
• 90% of first level organizations have increased their production and productivity levels in at least 40% 
• 60% of organizations and persons supported by the project increased access to local, national or international 

sources of financing  
• 40% women participation as members of economic organizations 
• 80% microenterprises of youth and women heads of households installed and functioning after 2 years of 

established and linked to local value chains 
• 70% of microenterprises have production and/or service contracts with local or regional value chains 

Baseline study, mid-term review 
and final evaluation 
Biannual survey of farmers and 
organizations 
Specialized studies 
 
 

Political influence at 
local and regional levels 
do not alter operational 
capacity of Project  
 
Levels of import of 
basic products are 
stable 

OUTPUTS 
COMPONENT 1: MARKET ACCESS  
Economic organizations have attained 
effective and systematic and sustainable 
linkages to local, regional, national and 
export markets  
 

• At least 5 internal and external potential markets identified for each crop supported by the Project 
• 55 1st and 2nd level organizations have elaborated and are implementing Business Plans  
• 250 groups of youth and women heads of households trained as entrepreneurs identify and enable microenterprises 

linked to local dynamic productive chains 
• 40 second level organizations establish production/purchase contracts with private companies. 
• Organizations have increased in at least 40% the commercialized volumes 
• 30% increase in the value of commercial transactions of the organizations 

Specialized studies 
Monitoring reports 
Biannual survey of farmers and 
organizations 
Accounting records of 
organizations 

The international 
markets continue 
valuing the quality of 
farming products  
 
The flow of international 
tourists stays at 
acceptable levels.  

COMPONENT 2: Institutional 
Strengthening of economic 
organizations  
Economic organizations have developed 
and consolidated planning, management 
and marketing capacities 

• 100% of second level organizations develop and implement Strategic Plans 
• At least 90% of second level organizations have women in management positions 
• By the fourth year of the project, 375 first level economic organizations have developed Strengthening Plans 
• 90% of first level organizations are inserted into second level organizations 
• At least 80% of first level organizations have women in management positions 
• 16,000 women and men members of economic organizations trained in gender aspects 
• 150 informal economic organizations have received legal support 

Monitoring reports 
Accounting records of 
organizations  
Biannual survey of farmers and 
organizations 
MTR Technical Audit 

The Government and 
other institutions 
maintain or increase 
the levels of social 
investment at the 
border  

COMPONENT 3: Technological 
innovation and diversification  
Small farmers, members of economic 
organizations have improved their 
competitiveness to meet demand and 
requirements of value chains and markets. 
 

• 16.000 women and men members of organizations have improved their knowledge and skills to increase crop 
productivity and improve the commercial quality of their products 

• 40 second level organizations have adopted international standardization norms for agricultural production, 
responding to quality requirements of markets and to best agricultural practices 

• 34 agricultural technicians of SEA and CODOCAFE trained in specialized productive techniques and providing 
regularly technical assistance and training services to members of 40 second level organizations 

• 70% of second level organizations have established local technical services to support the implementation of their 
production plans 

• 3,127 ha. cultivated with food crops for the internal markets 

Biannual survey of farmers and 
organizations 
Monitoring reports  
Business Plans 
Training reports  
 

 

COMPONENT 4: Rural Finance 
Economic organizations have been 
capitalised and their access to sustainable 
financial markets have been facilitated. 
 

• 10 trained and strengthened financial Intermediaries with index of operative efficiency1 between 15 and 25% and 
return on assets2 non inferior to 5% 

• Local Financial Intermediaries finance rural productive activities with the Credit Fund with a portfolio at risk3 below 
6% 

• 9.600 agricultural and microenterprise producers access to the Credit Fund, of which no less than 60% will be 
women 

• USD1.2 million have been invested in productive infrastructure identified in the Business Plans of consolidated 
organizations 

• Business Plans receive short term financing from regulated and not regulated financial organizations 
• At least 10% of the organizations marketing in external markets have access to the Collateral Fund for risk 

activities 
• A pilot scheme of parametric insurance has been developed, implemented and evaluated for replication and scaling 

up. 

Financial reports 
Monitoring reports 
IFI Financial statements  

Effects of the 
international financial 
crisis do not cause 
restrictions and/or 
limitations in the 
financial services 

                                          
1  Operative costs/ average portfolio in a period of 12 months 
2  Net utility/average assets 
3  Overcome and outstanding installments of over 31 days 



 

 

 




