
 منة والتسعونالثا الدورة - المجلس التنفيذي 
  2009كانون األول / ديسمبر17-15، روما

 
 للموافقة

  
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 

  تقرير رئيس الصندوق

والية باريبا في  إلىبشأن قرض مقترح تقديمه 

   من أجل ازيليةالجمهورية االتحادية البر

  مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو

  

  
 

Document: EB 2009/98/R.36/Rev.1 
Agenda: 17(d)(i) 
Date: 17 December 2009 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



EB 2009/98/R.36/Rev.1 

 

  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

Iván Cossio 
  مدير البرنامج القطري

   2343 5459 06 39+: هاتفرقم ال

  org.ifad@cossio.i: لكترونياإلبريد ال

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

Deirdre McGrenra  
  ون الهيئات الرئاسيةالموظفة المسؤولة عن شؤ

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

  org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
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 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما التسمياتإن 
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  باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيليةوالية 

  مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو

  التمويلموجز 

  

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيلية

 :الوكالة المنفذة  األمانة العامة للتنمية الزراعية ومصايد األسماك

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي49.69

 مليون 25بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  15.55

 )دوالر أمريكي تقريبا

 :قيمة قرض الصندوق 

 بسعر فائدةو بما في ذلك فترة سماح لمدة ثالث سنوات، ،سنة 18

 يحدده الصندوق كل ستة ياإلشاري السنوي الذالفائدة سعر يعادل 

 أشهر

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي15.50

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي9.19

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  إشراف مباشر من الصندوق
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 من أجل والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيليةقرض مقترح تقديمه إلى 

 مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو

   المشروع-أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

ارتفاع معدل تفشي ) 1: (ما يليفي القاحلةهذا المشروع في منطقة باريبا شبه ل يالمنطقاألساس يتمثل  -1

 لألعمال الريفية الكافيةالتنمية غير ) 3(القدرة الكامنة االقتصادية غير المستغلة؛ ) 2(الفقر الريفي؛ 

) 4(الموجهة نحو السوق خالل العقدين الماضيين نتيجة لوضع األولوية على البنية األساسية االجتماعية؛ 

م المشروع الستغالل القدرة االقتصادية الكامنة للمنطقة من وبالتالي تم تصمي. المشاكل البيئية الخطيرة

وستتم مواءمة المداخالت الموجهة نحو . أجل تطوير فرص العمل والدخل المستدامة للمجموعة المستهدفة

 مع التحسينات الجارية في إدارة الموارد الطبيعية وتتكامل مع تنمية الموارد البشرية ورأس المال اإلنتاج

  .االجتماعي

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

 15.55بمبلغ  والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيلية إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

، للمساعدة  عاديةشروطب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 25بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة 

بما في ذلك  ،سنة 18ستكون مدة القرض  . في كاريري وسيريدومشروع التنمية المستدامةفي تمويل 

 الصندوق يحدده  الذيالسنوي اإلشاري الفائدة سعر فائدة يعادل بسعروفترة سماح لمدة ثالث سنوات، 

  .كل ستة أشهر

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام في إطارة البرازيلية ـة االتحاديـيبا في الجمهوريوالية بارل السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

-2007ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  50.41 ص الموارد على أساس األداءـتخصي

2009.   

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

. للحكومة االتحادية البرازيليةتتم إدارة الدين الخارجي لوالية باريبا في إطار السياسة المالية الصارمة  -4

 مليون دوالر أمريكي من الصندوق 25.0 حكومة والية باريبا القتراض االتحاديةوقد فوضت الحكومة 

وتتوفر لدى والية باريبا القدرة المالئمة المتصاص وتخديم .  توقيع اتفاقية ضمان بشأنوعبرت عن نيتها

  .القرض المقترح
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  تدفق األموال

يل الصندوق إلى حساب تديره حكومة والية باريبا ومنها إلى الوكالة المنفذة والوكالة سيتم تحويل تمو -5

األشخاص المفوضون من الحكومة بتقديم طلبات السحب من قرض /وسيقوم الشخص. المنفذة الفرعية

  .الصندوق

  ترتيبات اإلشراف

  .سيقوم الصندوق باإلشراف المباشر على المشروع -6

  لعامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من الشروط ا

  .ال يتوقع أية استثناءات -7

 التسيير

إجراء مراجعات ) 1 (:من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوق -8

قيام ) 2( للصندوق؛ س المراجعة الحسابية العالمية والمبادئ التوجيهيةحسابات مستقلة سنوية وفقاً لمقايي

استخدام آليات شفافة لتخصيص الموارد المالية للمستفيدين ) 3(الصندوق باإلشراف المباشر ودعم التنفيذ؛ 

  .بما في ذلك الضمانات ضد اقتناص النخبة للموارد

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 25,000 أسرة ريفية فقيرة بما في ذلك 28,000 حوالي تتشكل مجموعة السكان المستهدفة للمشروع من -9

 على مستوى صغير المناجموالحرف اليدوية  أسرة ريفية معدمة تعمل في مجال 3,000مزارع صغير و

  . أسرة ريفية في ظروف من الفقر المدقع11,000ومن بين هذه األسر، تعيش حوالي . واألنشطة األخرى

  نهج االستهداف

 االستهداف في المشروع مع سياسة الصندوق بشأن االستهداف وتعكس الدروس تتواءم استراتيجية -10

وسيتم وضع التركيز على تبني اإلجراءات المالئمة للوصول . المستفادة من مداخالت الصندوق السابقة

 وستتبنى. بفعالية إلى المجموعات المحرومة مثل النساء والشباب والمنحدرين من أصل أفريقي

نهج يقوده الطلب من خالل االستهداف ) 1: (ستهداف اآلليات التكميلية استناداً إلى األنشطةاستراتيجية اال

) 3(نهج يقوده العرض من خالل عملية استهداف انتقائية استناداً إلى معايير األهلية؛ ) 2(الذاتي؛ 

  .واالستهداف الشامل

 المشاركة

تحديد الصياغة ) 1: (خالل عدد من اآلليات المشروع من المستفيدين منمن المتوقع أن تكون مشاركة  -11

مشاركة ممثلي ) 3(عمليات التقييم الذاتي من قبل المستفيدين؛ ) 2(التشاركية للمشروعات اإلنتاجية؛ 
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المشاركة التقدمية لممثلي المستفيدين في حلقات عمل ) 4(المنتجين الفقراء في اللجنة التوجيهية للمشروع؛ 

  .التخطيط والتقييم

  ألهداف اإلنمائية ا-دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

 للمشروع في المساهمة في تطوير االقتصاد الريفي والحد من مستويات الفقر المدقع العاميتمثل الهدف  -12

ويتمثل الهدف . القاحلة الذين يعيشون في منطقة باريبا شبه – الرجال والنساء والشباب –لسكان الريف 

 ، واألصول اإلنتاجية، وفرص العمل،زراعية وغير الزراعيةمن المشروع في تحسين الدخول ال

 بأسلوب القاحلة والممارسات البيئية للمستفيدين من المشروع في منطقة باريبا شبه ةالتنظيميوالقدرات 

 .مستدام

تحسين إنتاج صغار المزارعين ) 2(تنمية رأس المال البشري واالجتماعي؛ ) 1: (األهداف المحددة هي -13

 1؛لمجمع الحيوي في كاتنغالمكافحة التصحر وتشجيع اإلدارة المستدامة ) 3(يتهم التسويقية؛ ودعم تنافس

  . المشروعتقوية اإلطار المؤسسي ونظام اإلرشاد في منطقة) 4(

 األهداف السياساتية والمؤسسية

دة التقنية حد األهداف المحددة في تقوية قدرات المؤسسات الريفية الرئيسية لتطوير نظم المساعأتمثل وي -14

والمبدأ األساسي هو التركيز على تقوية وكاالت . القاحلةوتنفيذ سياسات التنمية الريفية في المنطقة شبه 

  .القطاع العام القائمة ومنظمات المنتجين من أجل ضمان االستدامة المؤسسية

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

. 2010–2007وق واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة تتواءم أهداف المشروع مع سياسات الصند -15

 األساسية ما خصائصهويتماشى المشروع بشكل كامل مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وتضم 

مجموعة مستهدفة تتكون من المنتجين والعمال الريفيين ) 2(؛ القاحلةالتركيز على المنطقة شبه ) 1: (يلي

الزراعيين وإيالء اهتمام خاص بالنساء والشباب والمنحدرين من أصل أفريقي؛ الفقراء الزراعيين وغير 

مكوناً إلدارة الموارد الطبيعية المتكاملة ) 4(تطوير فرص الدخل والعمل الزراعية وغير الزراعية؛ ) 3(

 .القاحلةإدارة المعرفة المرتبطة بالتعايش في الظروف شبه ) 5(مع التنمية اإلنتاجية؛ 

                                                      
 كاتنغا هي مجمع حيوي حراجي جاف في شمال شرق البرازيل يتميز بأرض تغطيها الشجيرات الرطبة ونباتات شوكية هي بشكل  1

 .رئيسي أشجار شوكية صغيرة تسقط أوراقها موسمياً



  EB 2009/98/R.36/Rev.1  

4 

  نسيق والمواءمة الت- هاء 

  الوطنيةاألولوياتالمواءمة مع 

 لوالية 2011- 2008تتماشى أهداف المشروع بشكل كامل مع أهداف الخطة متعددة السنوات للفترة  -16

الظروف شبه مع وتعكس الخطة التزام حكومة الوالية القوي للحد من الفقر الريفي والتعايش . باريبا

  .دام المستدام للموارد الطبيعية وتخفيف عملية التصحر واالستخالقاحلة

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 جميع الجهات -  تقريباً -المشروع المقترح مصمم لتنسيق أنشطته بشكل مباشر أو غير مباشر مع  -17

 برامج ، في جملة أمور أخرى،وتضم. الفاعلة اإلنمائية الرئيسية التي تعمل حالياً في والية باريبا

 في ع الحد من الفقر الريفي الزراعة األسرية ومشرولتعزيز مثل البرنامج الوطني االتحاديةالحكومة 

  .البنك الدوليالذي يموله  باريبا

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

 في المائة من 5.1(التنمية االجتماعية والبشرية ) 1(:  مكونات رئيسية هيخمسةيتألف المشروع من  -18

اإلدارة ) 3(؛ ) في المائة80.5(تطوير اإلنتاج واإليالج التنافسي إلى السوق ) 2(؛ )اسيةالتكلفة األس

وحدة إدارة ) 5(؛ ) في المائة2(التنمية المؤسساتية ) 4(؛ ) في المائة6.5(المستدامة للموارد الطبيعية 

  ). في المائة5.9(المشروع 

  فئات النفقات

المعدات ) 2(؛ ) التكلفة األساسية من في المائة62(ثمار االستصناديق ) 1: (هناك ست فئات للنفقات -19

 في 4(االتفاقيات والعقود للخدمات التقنية ) 4(؛ ) في المائة11(التدريب ) 3(؛ ) في المائة2(والمركبات 

  ). في المائة4(التكاليف التشغيلية ) 6(؛ ) في المائة16(الرواتب ) 5(؛ )المائة

  ذ وإرساء الشراكات اإلدارة، مسؤوليات التنفي-زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

ستكون األمانة العامة للتنمية الزراعية ومصايد األسماك هي الوكالة المنفذة، بينما ستكون الوكاالت التالية  -20

شركة ) 2(شركة الدولة للمساعدة التقنية والخدمات اإلرشادية؛ ) 1: (هي الوكاالت المنفذة الفرعية

األمانة العامة ) 4(األمانة العامة للسياحة والتنمية االقتصادية؛ ) 3(ية باريبا؛ البحوث الزراعية في وال

 .للعلوم والتكنولوجيا والبيئة
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سيؤسس المشروع لجنة توجيهية للمشروع برئاسة سكرتير األمانة العامة للتنمية الزراعية ومصايد  -21

يفيين الفقراء والمنتديات اإلقليمية األسماك وتتكون من ممثلي األمانات العامة الهامة والمنتجين الر

  .ومنظمات المجتمع المدني

 مسؤوليات التنفيذ

كونها الوكالة المنفذة، ستُشكل األمانة العامة للتنمية الزراعية ومصايد األسماك وحدة إدارة المشروع التي  -22

منفذة تكون مسؤولة عن التخطيط التشغيلي والرصد، وتأسيس االتفاقيات ورصدها مع الوكاالت ال

وحدة إدارة المشروع ستُطبق المركزية إدارة المشروع . الفرعية، ونقل الموارد وإعداد التقارير الدورية

شركة الوالية للمساعدة التقنية والخدمات اإلرشادية حيث ستتم تقوية من خالل ستة مكاتب إقليمية تابعة ل

 .الفرق التقنية وستضم الموظفين من وكالة منفذة فرعية

اللجنة التوجيهية للمشروع مسؤولة عن استعراض خطة العمل السنوية والميزانية والتقارير ستكون  -23

وستتوسط اللجنة أيضاً في . الرسمية التي ستُرسل إلى الصندوق وإلى السلطات الحكومية والموافقة عليها

  .القرارات االستراتيجية لتنفيذ المشروع

 دور المساعدة التقنية

الصحيح للفرص االقتصادية والتنفيذ الكفء لخطط األعمال سيقوي المشروع من أجل ضمان التحديد  -24

وسيتم أيضاً تشجيع الشراكات بين وكاالت اإلرشاد والبحوث . المساعدة التقنية القائمة ونظام اإلرشاد

العامة والمنظمات الخاصة ومنظمات المنتجين من خالل الشبكات والنظم الخاصة وتوفير الدعم إلى نظام 

  .رشاد العاماإل

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ستُبرم األمانة العامة للتنمية الزراعية ومصايد األسماك االتفاقيات مع الوكاالت المنفذة الفرعية وهي  -25

األمانة  وشركة البحوث الزراعية في والية باريباشركة الدولة للمساعدة التقنية والخدمات اإلرشادية و

ية االقتصادية واألمانة العامة للعلوم والتكنولوجيا والبيئة التي ستحصل على الموارد العامة للسياحة والتنم

أو العقود المستندة /وسيتم أيضاً إبرام االتفاقيات و. لتنفيذ أنشطة المشروع في مناطقها التشغيلية المعنية

ظمات المجتمع إلى النتائج مع الوكاالت والمؤسسات األخرى مثل الجامعات ومنظمات المنتجين ومن

  .المدني

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .ست سنواتمليون دوالر أمريكي على مدى  49.69 يبلغ إجمالي تكاليف المشروع -26

، والبرنامج ) في المائة24.3(، ووالية باريبا ) في المائة50.3(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

 في 7( والبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة األسرية ،) في المائة24.3(ني لتقوية الزراعة األسرية الوط

  ). في المائة18.4( والمستفيدون ،)المائة
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

:  فقيرة ستستفيد بشكل مباشر على النحو التالي أسرة ريفية18,500تُظهر التقديرات األولية أن حوالي  -27

من خالل مكون ) ن والحرفيينيمزارعين أسريين، وصغار المنجمي(صغار المنتجين من  14,000) 1(

 شاب 4,000) 3( منتج من خالل اإلدارة المستدامة لمكون الموارد الطبيعية؛ 500) 2(التنمية اإلنتاجية؛ 

 10,000باإلضافة إلى ذلك، سيشارك . ال البشري واالجتماعيريفي من خالل مكون تنمية رأس الم

ومن المقدر استفادة حوالي . القاحلةطالب في األنشطة التعليمية المعنية بالتعايش في الظروف شبه 

  . امرأة مباشرة من أنشطة التنمية اإلنتاجية والتعليم التقني7,800

 الجدوى االقتصادية والمالية

لألنشطة الزراعية وغير الزراعية تماشياً مع الخصائص الزراعية البيئية تم تطوير عشرة نماذج  -28

والقدرات االقتصادية المحتملة لمنطقة المشروع، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر ملحوظ على 

 في المائة بينما تم تقدير 21.5واستناداً إلى ذلك، تم تقدير معدل العائد االقتصادي بـ .  النظمإنتاجية هذه

 عند نفقة الفرصة البديلة لرأس المال المقدرة بـ مليون دوالر أمريكي 68.3القيمة الصافية الحالية بـ 

  . في المائة4.2

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

ألنها تحتوي على القدرة المحتملة لتبادل سيطور المشروع استراتيجية إلدارة المعرفة واالتصاالت  -29

وسيشجع التبادل بين عمليات الصندوق . المعرفة والربط الشبكي على مستوى الوالية والمستوى اإلقليمي

والمشروعات التي يمولها المانحون اآلخرون والبرامج الوطنية والمؤسسات اإلقليمية وأصحاب الشأن 

ستُجري وحدة إدارة المشروع األنشطة . القاحلةنطقة شبه المعنيون اآلخرون وبشكل خاص في الم

لومات إلى المحددة المعنية بتبادل المعرفة وسيسهل موظفو المشروع في المكاتب المحلية تدفق المع

  .صحاب الشأن المعنيين المحليينمنظمات المنتجين وإلى أ

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

تقع األولوية على تنمية قدرات النساء والشباب من ) 1: ( االبتكاريةالخصائصد من يتمتع المشروع بعد -30

يقع التركيز على تشجيع األنشطة ) 2(أو تطوير األعمال الريفية؛ /أجل الوصول إلى أسواق العمل و

ير اإلنتاجية الريفية المرتبطة باألسواق بدالً من وضع األولوية على البنية األساسية االجتماعية وغ

استخدام إدارة ) 4(تخصيص األموال لصون الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر؛ ) 3(االجتماعية؛ 

دمج المساعدة التقنية وتمويل االستثمارات على ) 5(المعرفة ونظم الرصد والتقييم كأدوات لنشر المعرفة؛ 

  .عمال الريفيةأساس المنح مع التسهيالت االئتمانية قصيرة األمد القائمة من أجل تطوير األ



  EB 2009/98/R.36/Rev.1  

7 

 نهج توسيع النطاق

سيبدأ المشروع بتنفيذ مداخالته على مراحل ومع تقدمه سيوائم عملياته ويوسع نطاق تطبيقها وفقاً للنتائج  -31

ويتمتع النهج المقترح للمشروع بالقدرة المحتملة للتكرار وتوسيع نطاق التطبيق في المناطق . المحققة

وسيتم إيالء . يات األخرى التي تتميز بقدرات محتملة وعوائق مشابهةاألخرى من والية باريبا وفي الوال

  .اهتمام خاص لتشجيع أنشطة تبادل المعرفة مع المشروعات األخرى التي يمولها الصندوق

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

وتضم إجراءات .  وتسويقية ومؤسسيةيواجه المشروع ثالثة مخاطر رئيسية متعلقة بقضايا مناخية -32

تصميم ) 2(المساعدة التقنية واالستثمارات من أجل إدارة الموارد المائية؛ ) 1: (التخفيف المخططة ما يلي

) 3(خطط أعمال بما في ذلك تقدير السوق قبل االستثمار وتقوية القدرات التسويقية لمنظمات المنتجين؛ 

ريب المالئم لموظفي وحدة إدارة المشروع والوكالة المنفذة الفرعية؛ اإلشراف المباشر من الصندوق والتد

األدوات القانونية التي تحتوي على النصوص المالئمة لضمان تحقيق عملية تعيين الموظفين ) 4(

 .واستبدالهم المستقبلي حسب متطلبات الصندوق

 التصنيف البيئي

ومن غير المتوقع أن روع كعملية من الفئة باء طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المش -33

  .يكون له أي أثر سلبي ملحوظ على البيئة

  االستدامة- كاف 

اإلطار المؤسسي الحالي الذي يتميز بالتزام ) 1: (سيتم ضمان استدامة المشروع من خالل العوامل التالية -34

كأداة تكميلية للسياسات والبرامج تم تصميم المشروع بحيث يخدم ) 2(؛ القاحلةقوي لتطوير المناطق شبه 

تطوير ) 3(القائمة التي سيستمر تنفيذها من قبل المنظمات العامة والخاصة الدائمة بعد إغالق المشروع؛ 

 وحكومة الوالية للحد من الفقر الريفي االتحاديةااللتزام القوي من الحكومة ) 4(جمعيات أهلية مستقلة؛ 

  . الموارد على المدى المتوسط والبعيدودعم الزراعة األسرية لضمان توفر

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيليةبين المشروع  تمويلستشكل اتفاقية  -35

صندوق الدولي ، واتفاقية الضمانات المنفصلة بين الجمهورية االتحادية البرازيلية والللتنمية الزراعية

ولن توزع  .المقترضالمقترح إلى التمويل ق القانونية التي يقوم على أساسها تقديم ائ الوثللتنمية الزراعية

ويرجى من المجلس أن يوافق على . نسخة من اتفاقية التمويل المتفاَوض بشأنها أثناء انعقاد هذه الدورة

 االتحادية البرازيلية رهنا باستكمال مفاوضات المشروع المقترح من أجل والية باريبا في الجمهورية

وسوف توزع نسخة من اتفاقية . اتفاقية التمويل في غضون ستة أشهر من موافقة المجلس التنفيذي
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التمويل المتفاوض بشأنها في دورة مقبلة، باإلضافة إلى أي تغييرات أساسية على الشروط المقدمة إلى 

  .المجلس

تلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة ة االتحادية البرازيليةوالية باريبا في الجمهوريو -36

 .من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -37

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أن يوافق المجلس التنفيذي على أوصي ب -38

أن يقدم الصندوق إلى والية باريبا في الجمهورية االتحادية البرازيلية قرضاً بشروط عادية : قرر

 15 550 000(وحدة حقوق سحب خاصة  خمسة عشر مليونا وخمسمائة وخمسين ألفتعادل قيمته 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو ، )وحدة حقوق سحب خاصة

  .أساسي للشروط واألحكام المقدمة في هذه الوثيقة

  كانايو نوانزي          

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية          
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Logical framework 
Narrative Indicators (RIMS in italics) Means of verification Assumptions and Risks 

Goal 
Rural economy of Paraíba’s semi-arid region developed 

and poor rural households reduced their poverty levels 

• 20% of households with improvements in household assets ownership index 
• 10% reduction in the prevalence of child malnutrition, by gender (h/a, w/a, w/h)*  
• Gross Domestic Product of Paraíba’s semi-arid region grew by 5% 

• Project Baseline Survey 
• Mid-term and final results and impact evaluation 
• National statistical data (IBGE) 

 

Purpose 
Project beneficiaries in Paraíba’s semi-arid region 
sustainably improved their farm and off-farm 
income, productive assets, organizational capacities 

and environmental practices  

18 500 households directly benefited from project services 
• 75% of beneficiary households increased both average farm and off-farm income by 20% 
• 10% annual increase in volumes and values of marketed products supported by the project, by product 
• 80 % of agricultural and non agricultural businesses operate profitably after three years  
• 4 300 jobs created by the economic activities supported by the project 
• Rural extension institutions are able to attend 15 200 rural poor families  
• 225 hectares of caatinga under good NRM practices 
• At least 80% of the producers’ organizations supported by the project participate in territorial forums and councils  

• Local business register 
• Project Baseline Survey 
• Mid-term and final evaluation 
• Project’s Management Information System  
• Co-executing agencies’ reports 
• Systematizations of experiences  
• Specific studies on local economic activities 
• Participative beneficiaries’ evaluations 
• National statistical data (IBGE) 
• Labour information system 

• Droughts 
• Land access and tenancy 

facilitated by GOB 
• Social infrastructure continue to 

be provided by the GOB  
• Targeted markets absorb 

incremental production  
• Policies to strengthen public 

extension services maintained 
• Land access problems 

Component 1. Human and social development 
Output 1. Youngsters, men and women, benefited 
from technical and entrepreneurship education for 
better insertion in labour market and to develop 

businesses 

• 4 000 rural poor youngsters jovens (50% of women) receive fellowship (US$ 400 each) to attend technical and 
entrepreneurship training 

• 1 200 youngsters (50% of women) benefited from US$ 400 fellowship to design business plan 
• 80% of the youngsters who designed business plans have access to financing sources to implement their project 

• Mid-term and final evaluation 
• Project’s MIS 
• Co-executing agencies’ reports 
• Participative beneficiaries’ evaluations 

 

• SECTMA does not establish 
the necessary partnerships to implement 
the program 

• Technical education programs 
inadequate to labour market demand 

Component 2: Productive development 
Output 2. Rural poor producers supported to 
improve their organizational capacities, design and 
implement productive projects and improve their 

access to markets 
 

Output 3. Small producers access to technical 
assistance and financial resources to improve 

agricultural and no-agricultural production  
 
 

• 11 600 farmers, 1 400 small miners and 1 000 artisans, organized in at least 54 associations and cooperatives, 
benefited from training and technical assistance on organizational strengthening 

• Producers’ associations and cooperatives develop at least 2 second-tier cooperatives to provide marketing and 
technical assistance services to their members 

• 14 000 small producers (40% of women and 20% of women heading households) trained in agricultural and non 
agricultural production techniques (disaggregated by production and gender) 

• 32 extension officers supervise 200 local development agents (50% of women) 
• USD 25.8 million from the Productive Investment Fund are allocated to 11 200 small producers trough the Business 

Plans, by production 
• 11 200 small producers receive USD 3.25 million to finance short-term credit (including PRONAF)  
• 36 agricultural and non agricultural businesses supported for better insertion in the markets 
• At least 700 women artisans receive technical assistance and financial resources to develop their businesses 

• Mid-term and final evaluation 
• Specific studies of local economic activities 
• Project’s (MIS) and AWPB 
• Technical partners’ reports 
• Systematizations of experiences  
• Beneficiaries’ evaluations 

• Local participation policies 
maintained  

• Droughts 
• Co-operative mismanagement 
• Grassland expansion in 

caatinga  
• Negative impacts of mining 

industries  
• Land access and tenancy 

facilitated by GOB 
• Policies to strengthen public 

extension services maintained 
• Targeted markets absorb 

incremental production 
Component 3. Natural resources management and mitigation of desertification  

Output 4. Sustainable management of natural 
resources promoted, including techniques and 

knowledge to mitigate desertification process  
 

• 450 producers trained and financed to establish 450 agro-forestry systems and 30 demo units  
• A pilot system for payments for environmental services to small producers set up 
• At least 80% extension officers and local development agents trained in natural resources management techniques 

(50% of women) 
• 150 school teachers trained in natural resources management techniques attending 10 000 pupils (50% of women) 

• Mid-term and final evaluation 
• Specific studies on NRM 
• Project’s (MIS) and AWPB 
• Technical partners’ reports 
• Systematizations of experiences  
• Beneficiaries’ evaluations 

• Droughts 
• Land access and tenancy 

facilitated by GOB 
• Present policies to strengthen 

public extension services maintained 

Component 4. Institutional strengthening 

Output 5. Rural institutions supported to strengthen 
their capacities regarding provision of technical 
assistance and implementation of rural development 

policies in the semi-arid region 

• Staff of project partner agencies, representatives from municipal councils and producers’ organizations attend 27 
training events on territorial planning, rural development and participative local governance 

• 5 successful development experiences systematized  
• 6 consortiums workshops organized 
• 50 small producers’ representatives trained on rural development issues (50% of women) 

• Mid-term and final evaluation 
• Project’s (MIS) and AWPB 
• Systematizations of experiences and case studies 
• Policy and strategy documents produced 
• Beneficiaries’ evaluations 

• Local governance and local 
participation policies and legislation 
maintained  

 

Component 5. Project management, monitoring and evaluation 
Output 6. Effective project management unit 

established and operational 
• 3 regional offices are set-up and composed by staff from EMATER, SETDE and SECTMA 
• Supervision mission rate project technical and financial management as satisfactory 
• At least 70% of interventions/activities effectively implemented as planned in AWPB 
• At least 40% of project staff are women 
• Project MIS and M&E system operational (baseline survey, RIMS, participatory evaluations, etc.) 

• Project’s MIS 
• Audit reports 
• Supervision reports 
• Technical partners’ reports and M&E system 
• Project AWPB 

• Changes in Government might 
imply staff turn-over 

• The PMU is adequately trained 
to implement the project 



 




