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  الموافقةبتوصية 

دولة بوليفيا المتعددة  المقترح تقديمه إلى بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات :  المرحلة األولى–خطة الستئصال الفقر المدقع من أجل  القوميات

 .46  في الفقرةالوارد ، على النحوشابامبا وبوتوسيت في كوواألسر التي تعيش في فقر مدقع
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  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

 المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق التسمياتإن 

  .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

المشروع الرائد لتعزيز قدرة :  المرحلة األولى–خطة الستئصال الفقر المدقع 

  شابامبا وبوتوسيتالمجتمعات واألسر التي تعيش في فقر مدقع في كو
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 :رةبادالمؤسسة الُم  ةالصندوق الدولي للتنمية الزراعي

 :المقترض  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 :الوكالة المنفذة  وزارة التخطيط اإلنمائي

 :للمشروعالتكلفة الكلية    مليون دوالر أمريكي15.2

ن  ماليي8.0بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  5.05

 )دوالر أمريكي تقريبا

 :قيمة قرض الصندوق 

 سنوات، مع رسوم 10، بما فيها فترة سماح قدرها ةسن 40

)  في المائة0.75(خدمة تبلغ ثالثة أرباع الواحد في المائة 

 في السنة

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي4.3

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي2.9

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   اعيةالصندوق الدولي للتنمية الزر

 :المؤسسة المتعاونة  شراف مباشر من الصندوقيخضع إل
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خطة الستئصال  من أجل دولة بوليفيا المتعددة القوميات قرض مقترح تقديمه إلى 

المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات واألسر :  المرحلة األولى–الفقر المدقع 

 شابامبا وبوتوسيتفي كوالتي تعيش في فقر مدقع 

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

يعزى تفشي الفقر في مجتمعات اإلنديز، في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، في المقام األول، إلى ما  -1

ادية قوامها التعامل بالمثل وإلى تجارة اقتصاألقاليم التقليدية أصاب األقاليم التقليدية من دمار وتشرذم 

.  اإلداريةةاألنظم والمعارف المناسبة وفقدان الثقة في السلطات وفي بالتكنولوجياوإلى قصور في التزود 

وتندرج سياسات هذا البلد الرامية إلى استئصال الفقر في إطار برنامج التنمية الوطني الذي يطبق بصفة 

ويكمن . المندرجة في إطار خطة استئصال الفقر المدقع) vida (ل خطة مكافحة الفقرخاصة من خال

الهدف في تمتين شتى أشكال التنمية الذاتية المجتمعية والقيم المستبطنة وآليات اتخاذ القرارات والتنظيم 

بيعي من احتياجات خاصة به ومقترنة بخصائصه التاريخية المجتمعي وذلك بتلبية ما لكل إقليم ط

  . اإليكولوجية والثقافية–واالقتصادية والزراعية 

   المقترحالتمويل -باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق 5.05بمبلغ دولة بوليفيا المتعددة القوميات  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

، للمساعدة في تمويل تيسيرية للغاية شروطب)  دوالر أمريكي تقريباماليين 8بما يعادل (سحب خاصة 

المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات واألسر التي :  المرحلة األولى–ئصال الفقر المدقع خطة الست

 سنة تشمل فترة سماح قدرها عشر 40وتبلغ مدة القرض  . وبوتوسيكوتشابامباتعيش في فقر مدقع في 

  .في السنة)  في المائة0.75(واحد في المائة السنوات وبرسوم خدمة تبلغ ثالثة أرباع 

 ة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوقالصل

نظام تخصيص الموارد " في إطاردولة بوليفيا المتعددة القوميات ل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

   .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  16 210 603" على أساس األداء

 اق متوسط األجلالصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنف

 وبلغ متوسط معدالت النمو فيه ياقتصادتمتع البلد المعني، طوال السنوات األربعة المنصرمة، باستقرار  -4

ويكمن التحديان الرئيسيان في معرفة السبل .  في المائة واتسم معدل صرف العمالت باالستقرار4.92

 .و في تخفيف وطأة الفقر بوتيرة أسرعاستمرار النمو لفترة أطول وبتجسيد هذا النملتأكيد الكفيلة 
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وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أداء صادرات النفط والمعادن الذي اتسم بالقوة ظل يدعم النمو في  -5

 وبلغت 2008وانتعش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام . دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  . مستويات غير مسبوقةةاالحتياطيات الدولي

  النهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرىبالصلة 

 في إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على أساس حجر الزاويةشكل برنامج التنمية الوطني  -6

 أعدت الحكومة خطة مكافحة الفقر التي تركز على استئصال الفقر المدقع وفق ،وفي هذا اإلطار. النتائج

  .هجية شاملة لألنشطةمن

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

يفيا وظلت استدامة الدين العام لدولة بول. لدى البلد ما يكفي من قدرة الستيعاب القرض المقترح وخدمته -7

ويعزى ذلك .  في إطار المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديونسناًحالمتعددة القوميات تسجل ت

ومن .  وظلت معدالت الديون تسجل هوامش كبيرة قياسا إلى عتبات المخاطر. الفوائض المالية العامةإلى

  .المتوقع أن تنخفض بدرجة أكبر تحت سياسات خط األساس

  تدفق األموال

  .من المقرر أن تودع إيرادات القرض في حساب مخصص بالدوالر األمريكي -8

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  موعة المستهدفةالمج

تتألف المجموعة المستهدفة المباشرة التي تم تحديدها من مجتمعات الفالحين والسكان األصليين الذين  -9

وتمت االستعانة بخريطة للفقر تولى إعدادها المعهد الوطني .  من أصول الكيشوا واأليماراأغلبهمينحدر 

  .ستهدفة وتقدير عدد المستفيدين مباشرةلإلحصاء ووزارة التخطيط اإلنمائي في تحديد المجموعة الم

  نهج االستهداف

. بالشمولى مع سياسة االستهداف المتبعة في الصندوق، سيعتمد المشروع نهجا جامعا يتسم بما يتماش -10

خط الفقر؛ ) 1: (وتستند استراتيجية االستهداف، في المقام األول، على تحليل واف لمؤشرات الفقر

. االحتياجات األساسية غير الملباة) 4(مؤشر التنمية البشرية؛ ) 3(الهشاشة؛ األمن الغذائي وتقدير   )2(

 البلديات في مختلف مراحل تنفيذ خطة مكافحة إشراك في وتم استخدام هذا التقدير لتحديد األولويات

  .الفقر

 المشاركة

حلية والسلطات سيتم تحقيق مشاركة المستفيدين مشاركة كاملة عبر حلقات عمل تعقد مع المجتمعات الم -11

وستوجه الموارد المراد تحويلها إلى المجتمعات المحلية إلى لجان محلية مسؤولة . ومكتب إدارة المشروع

  .عن تنفيذ المشروع سيتم تكوينها حسب االقتضاء
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   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةالمشروعأهداف 

ية لدى األسر والمنظمات المجتمعية وفق هدف المشروع الرئيسي هو تعزيز القدرات االقتصادية واإلنتاج -12

 .خفيض معدالت الفقر وكفالة استدامة الدخل في الوقت نفسهإمكاناتها على الصعيد اإلقليمي مع ت

تشجيع وتعزيز األنشطة اإلنتاجية الممكنة التي تم تحديدها بغية اإلسهام في ) 1: (واألهداف المحددة هي -13

شابامبا وت تعاني من الفقر المدقع والقاطنة في بوسوتو الشمالية وك التنمية االقتصادية لألسر التيتحقيق

توسيع نطاق القدرات التنظيمية ودعمها لدى المجتمعات المحلية المستفيدة على نحو يراعي ) 2(الجنوبية؛ 

ه هوياتها الثقافية ويصون أنماط التنظيم المتبعة فيها ويطور الجهود المنسقة بين األطراق المعنية لما في

إعداد آليات للرصد والتقييم لتقدير نتائج المشروع والتأثيرات ) 3(فائدة المجتمعات المحلية المشاركة؛ 

  .الناجمة عنه

 األهداف السياساتية والمؤسسية

 وهي راليسإيفو موهداف السياساتية التي وضعتها إدارة الرئيس األ مجموعةيتسق المشروع المقترح مع  -14

 في سياق عّدق إطارٍ شامل يراعي المنظور المحلي ومتعدد الثقافات ُأمة لوضع وتطبيأهداف مصّم

  .جيز منذ مدة وجيزةالدستور الجديد الذي ُأ

 واستراتيجياته الصندوق سياسات المواءمة مع

يتسق المشروع المقترح الذي يستفيد من قرابة عشرين عاما من التعاون في هذا البلد، مع برنامج الفرص  -15

وهو يمثل أول عملية جديدة مقررة في هذا اإلطار ويندرج في نطاق الهدف . طريةاالستراتيجية الق

البشرية " (تعزيز أصول موارد الرزق: " لبرنامج الفرص االستراتيجية القطريةلاألواالستراتيجي 

لدى فقراء الريف والحض على تبني االبتكارات التكنولوجية ) والطبيعية والمادية والثقافية واالجتماعية

وتسترشد هذه العملية ". والمعرفية بإتاحة حصول الفقراء على طائفة واسعة النطاق من الخدمات

بالدروس التي استخلصها الصندوق والحكومة والتي تشير إلى أن ثمة حاجة ملحة التخاذ خطوات عملية 

 المشتركة، على تحقق قسطا أوفر من الملكية والتنسيق والمواءمة واإلدارة على أساس النتائج والمساءلة

 .النحو المحدد في إعالن باريس بشأن فعالية المعونة

 ترتيبات اإلشراف

 .سيتولى الصندوق اإلشراف المباشر على المشروع -16

 االستثناءات من شروط الصندوق العامة لتمويل التنمية الزراعية وسياسات التشغيل

 .ليس من المتوقع حدوث أية استثناءات من شروط الصندوق العامة -17
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 التسيير

مراجعات سنوية مستقلة وفق ) 1(من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير القرض  -18

 مباشر ودعم التنفيذ من إشراف) 2(المعايير الدولية ومبادئ الصندوق التوجيهية بشأن عمليات المراجعة؛ 

 .اصة بالمشروعة وفق المتطلبات الخمنهجيات للرصد والتقييم معّد) 3(قبل الصندوق؛ 

: أما بشأن التقييم، فسيتعاقد مكتب إدارة المشروع مع مختصين خارجيين في مضمار االستعراض إلجراء -19

تقييم منتصف المدة لرصد التقدم المحرز والنتائج والتأثيرات في المجتمعات ) 2(مسح أساسي؛ ) 1(

  .تقرير إنجاز المشروع) 4(؛ تقييم الحق لقياس آثار المشروع وتأثيراته) 3(المحلية المستفيدة؛ 

  التنسيق والمواءمة - هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

تكثيف فقر في دولة بوليفيا المتعددة القوميات يمثل تحديا يستدعي أنشطة إنمائية تركز على يظل ال -20

وترى السلطات أن من الضروري تخصيص موارد الصندوق وفق نهج . ةاستخدام أدوات إنمائية ناجح

  .مجيبر

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

ها تنسيق أنشطة األطراف يتم تصميم اقتراح المشروع في إطار خطة استئصال الفقر المدقع المتوخى ف -21

وسيقوم المشروع بالتنسيق مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية . المعنية األخرى لمكافحة الفقر

  .البنك الدولي وأطراف أخرىوالمؤسسة األلمانية لإلقراض وإعادة اإلعمار و

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

 :هيمكونات رئيسية  ثالثةيتألف المشروع من  -22

بغية زيادة اإلنتاجية بتوفير ما يلزم من موارد إلدرار الدخل وكفالة تعزيز وسائل اإلنتاج وإدارتها  )1(
 .الحصول على الغذاء في مناطق الفقر المدقع

 تعزيزا ودعما للقدرات اإلنمائية المجتمعية على نحوٍ لقدرات التنظيمية وبناء القدراتتعزيز ا )2(
 . ويحافظ على األنماط التنظيمية ويكفل التنسيق مع األطراف المعنيةالثقافيةيراعي الهوية 

 بغية تدعيم هيكل تشغيلي وآليات الرصد والتقييم الرامية إلى إدارة المشروع ورصده وتقييمه )3(
  . السلوك والنتائج والتأثيرات خالل تنفيذ المشروعتحليل

  فئات النفقات

 16.1(المبادرات المجتمعية ) 2(؛ ) في المائة53.2(تعزيز وسائل اإلنتاج ) 1: (فئات النفقات ثمانية وهي -23

التعزيز التنظيمي وتطوير القدرات ) 4(؛ ) في المائة11.8( المنتجة األساسيةالبنية ) 3(؛ )في المائة

 1.2(المركبات والمعدات والمواد ) 6(؛ ) في المائة4.3(حقوق المواطنين ) 5(؛ ) في المائة6.4(تاجية اإلن



  EB 2009/98/R.39/Rev.1  

5 

 في 5.9(المرتبات وتكاليف التشغيل ) 8(؛ ) في المائة1.1(الرصد والتقييم والمراجعة ) 7(؛ )في المائة

  ).المائة

  وإرساء الشراكاتاإلدارة، مسؤوليات التنفيذ  -زاي 

 نوفيذ الرئيسيشركاء التن

  .شريك التنفيذ الرئيسي هو وزارة التخطيط اإلنمائي -24

 مسؤوليات التنفيذ

خطة استئصال الفقر ( المنفذة هي وزارة التخطيط اإلنمائي عبر وحدة تنفيذ خطة مكافحة الفقر الوكالة -25

 .التي ستتولى القيام بدور تنسيقي) المدقع

 .شروع ومكتب إلدارة المشروع ومكتبين إقليميينويتألف هيكل تنفيذ المشروع من لجنة لتنفيذ الم -26

وستتولى وزارة التخطيط اإلنمائي استعراض التقارير الرسمية وإجازتها للصندوق وتقديم الدعم للحوار  -27

 .السياسي الالزم مع النظراء الوطنيين والدوليين

وسيتألف . البرنامجسيتضمن مكتب إدارة المشروع منسقا إداريا وما يكفي من الموظفين لتنفيذ أنشطة  -28

  .المكتبان اإلقليميان من منسق إقليمي ومن موظفي دعم

 دور المساعدة التقنية

الترويج ) 2( تكوين رأس المال وبناء األصول لدى الفقراء؛ )1: (روع مسألتين رئيسيتين هماشسيعالج الم -29

  .ألدوات يسهل الحصول عليها لتقليل الهشاشة

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

تتولى وزارة التخطيط اإلنمائي، عبر نيابة الوزارة المكلفة باالستثمارات العامة والتمويل الخارجي، عقد س -30

 وستعد أيضا اتفاقيات أو عقود مع برامج ووكاالت أخرى ومع .اتفاقيات مع نيابة الوزارة للتنمية الريفية

  .جهات إنمائية فاعلة

 بهان والمبالغ الملتزم وشركاء التمويل الرئيسي

ثالث سنوات تشمل الطوارئ  تها مدلفترة تنفيذمليون دوالر أمريكي  15.2 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -31

 ماليين 8.0الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :  وتبلغ المساهمات الكلية.المادية وذات الصلة باألسعار

 في المائة؛ 28.3ر أمريكي أو  مليون دوال4.3 في المائة؛ الحكومة 52.3دوالر أمريكي؛ أي ما يعادل 

ولم يؤخذ في .  في المائة من تكاليف المشروع الكلية19.4 مليون دوالر أمريكي تمثل 2.9والمستفيدون 

  .الحسبان أي ممولين آخرين
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 مجتمع من المجتمعات المحلية وذلك بفضل تطوير وتعزيز 600  أسرة في18 000تستفيد من المشروع  -32

 نظاما للتعزيز التنظيمي وبناء قدرات المجتمعات أيضااإلمكانات اإلنتاجية في منطقة المشروع وهو ينفذ 

 .المحلية ومنظماتها

ل  مشروع مجتمعي خال600وعلى صعيد المجتمعات المحلية، جرى تعزيز اإلمكانات اإلنتاجية بتنفيذ  -33

وتتمتع المجموعات المعنية . ا يعد إسهاما في التنمية المحليةمدة المشروع البالغة ثالث سنوات، مّم

.  مجموعة من المنتجين بوضع كيان قانوني يتيح لها الحصول على خدمات مالية مختلفة600وعددها 

  . أسرة بطاقات هوية وشهادات ميالد9 000وستتلقى نحو 

 يةالجدوى االقتصادية والمال

وفي إطار سيناريو . ج المزارعار عشر نموذجا تمثل أنظمة المزارع واألنشطة الريفية خأحدتم إعداد  -34

يتحقق فيه االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي، يسفر تنفيذ المشروع عن معدل للتكاليف والفوائد 

المجتمعات المحلية المشاركة في  في حالة 1.90المعدل  ا بالنسبة للقطاع الخاص، بينما بلغ هذ1.79يبلغ 

 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص 15.5وقد تقرر أن يكون معدل العائد الداخلي المالي . أنشطة المشروع

 في المائة في حالة المجتمعات المحلية المشاركة في أنشطة المشروع وذلك طوال فترة قدرها 20.6و

  .عشر سنوات في كلتا الحالتين

   وتوسيع النطاق،االبتكارومعرفة،  إدارة ال– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

 المعرفة التي ستوجه صوب توليدأن تؤدي األنشطة المقترحة إلى بناء على التجربة السابقة،  ،من المتوقع -35

تصميم أنشطة جديدة وتكييف البرامج الحالية وفق السياسة الوطنية والديناميات السائدة في المجتمعات 

  . نشدانا لإلسهام في استئصال الفقر المدقعالمحلية وذلك

وستعمَّم الدروس المستخلصة عبر . تنميط التجاربتوليد وومن المنتظر أن تمكن قاعدة المشروع من  -36

  ).خطة استئصال الفقر المدقع(شبكة إلدارة المعرفة في مراحل الحقة من خطة مكافحة الفقر 

   التي سيروج لها المشروعاإلنمائيةاالبتكارات 

تطوير الوحدات اإلنتاجية المحتملة والحالية للحرف ) 1: (دخل تصميم المشروع خصائص مبتكرة فيي -37

 تزويد المجتمعات المحلية ومنظمات المنتجين واألسر بالموارد )2( اليدوية والزراعة والثروة الحيوانية؛

لمعدات البسيطة التي ستسهل القتناء السلع والخدمات ذات الصلة بالمساعدة التقنية، فضال عن األدوات وا

تعزيز اإلدماج  )4(عالقة التعاقد مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني؛ ) 3(تطوير مهاراتها اإلنتاجية؛ 

 .تعزيز وتطوير القدرات التنظيمية إلدارة المشروع) 5(االجتماعي والرصد؛ 
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  نهج توسيع النطاق

دعم من الصندوق، مستفيدة من التخصيص الحالي تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق برامجها اإلنمائية ب -38

 مليون دوالر أمريكي في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في 16إلقراض محتمل يبلغ 

 .2012-2010الصندوق للفترة 

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

قصور ) 2(لعبء السياسي الناجم عن األجندة الوطنية؛ ا) 1: (يواجه المشروع خمسة مخاطر رئيسية هي -39

رواتب العاملين ) 4(اآللية الرئيسية لتخصيص موارد المشروع؛ ) 3(الكفاءة اإلدارية في تنفيذ الموارد؛ 

ساسية، أوتركز تدابير التخفيف المقررة، بصفة . وضع المرأة ومكانتها) 5(في المشروع المنخفضة؛ 

وتتجاوز الطوارئ السياسية واألجور المنخفضة .  من خالل إعالن عامؤهلينعلى توظيف الموظفين الم

وقد اتخذت كافة التدابير الرامية .  بشأنهانطاق أنشطة المشروع ومن ثمَّ ال يمكن تنفيذ تدابير تصحيحية

   .  وتشكل النساء مجموعة من أهم المجموعات المستفيدة من المشروع. اإلنصاف بين الجنسينتحقيقإلى 

 التصنيف البيئي

 من المستبعد ألّن  نظراًجيم الفئة  منكعملية المشروعف نُّصطبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق،  -40

  . المتوقع إجراء تحليل إضافي للمشروعمنوليس من الضروري وال . أثر بيئيأي أن يكون له 

 االستدامة - كاف 

، قد طوروا هستفيدين الذين سيكونون، عند إنجازإجراءات استدامة المشروع تحقيق انخراط المتشمل  -41

الالزمة لتوسيع قدرات اإلنتاج أو  مهارات إلدارة الخدمات التقنية أو السلع امنهجية مناسبة واكتسبو

 .تحقيق االندماج في ديناميات األسواق

 التمكين، على  بمرور الوقت وتعزز ممكناًوتجعل ملكية المشروع من قبل اإلطراف المعنية استدامته أمراً -42

سبيل المثال، من خالل اكتساب مهارات اتخاذ القرارات التي يمكن االستعانة بها في معالجة المعيقات، 

  .م ويعود بالفائدة على جوانب إنسانية أخرىالتعلّيعين على ا ينمي الثقة بالنفس ومّم

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة دولة بوليفيا المتعددة القومياتبين التمويل ستشكل اتفاقية  -43

اتفاقية التمويل نسخة من وترفق  .المقترح إلى المقترضالتمويل القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  .المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق تمويل التلقي  سلطة فيهاين السارية بموجب القواندولة بوليفيا المتعددة القوميات مخوَّلة و -44

 .الدولي للتنمية الزراعية
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 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -45

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :مقترح بموجب القرار التاليالالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -46

أن يقدم الصندوق إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل : قرر

 وحدة حقوق سحب 5 050 000(وحدة حقوق سحب خاصة  خمسة ماليين وخمسين ألفقيمته 

 واألحكام على أن يخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط) خاصة

  .الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 



  EB 2009/98/R.39/Rev.1  ملحقال

9 

 
Convenio de financiamiento negociado: "Plan VIDA-PEEP de Erradicación de la 
Extrema Pobreza Fase I: Proyecto Piloto de Fortalecimiento de Comunidades y 
Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí" 

(Negociaciones concluidas el 16 de noviembre de 2009)  

Número del Préstamo: _________ 
 
Plan VIDA-PEEP de Erradicación de la Extrema Pobreza Fase I: Proyecto Piloto de 
Fortalecimiento de Comunidades y Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí (el 
“Proyecto”) 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el “Fondo” o el “FIDA”) 
 
y 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia (el “Prestatario”) 
 
(cada uno de ellos por separado la “Parte” y los dos colectivamente las “Partes”) 
 
acuerdan lo siguiente: 
 
Sección A 
 
1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: el 
presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1), el 
Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las Disposiciones especiales (Anexo 3). 
 
2. Se adjuntan al presente convenio las Condiciones Generales para la Financiación del 
Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009, en sus sucesivas versiones enmendadas, (las 
“Condiciones Generales”) y cualquiera de las disposiciones en ellas contempladas serán 
aplicables al presente Convenio.  A los efectos del presente Convenio, los términos definidos 
en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado. 
 
3. El Fondo proporcionará un Préstamo al Prestatario (el “Financiamiento”), que el 
Prestatario utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos y condiciones 
del presente Convenio. 
 
Sección B 
 
1. El monto del préstamo es de DEG 5 050 000. 
  
2. El Préstamo se concede en condiciones muy favorables, según lo establecido en la 
Sección 5.01 de las Condiciones Generales. 
 
3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar estadounidense. 
 
4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será el 1º de enero. 
 
5. Los pagos del capital y los cargos por servicio serán pagaderos cada 15 de mayo y 15 de 
noviembre en 59 cuotas semestrales iguales de DEG 84 167 que comenzarán el 15 de mayo 
de 2020 y terminarán el 15 de mayo de 2049 y un pago de DEG 84 147 pagadero el 15 de 
noviembre de 2049. 
 
6. Habrá una Cuenta del Proyecto en beneficio del organismo responsable del proyecto en 
un Banco acordado por el Prestatario y el Fondo. 
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7. El Prestatario proporcionará financiamiento de contrapartida para el Proyecto por un  
monto de USD 4,3 millones, aproximadamente. 
 
Sección C 
 
1. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Planificación del Desarrollo 
(MPD).  
 
2. El MPD operará el Proyecto mediante la Entidad Ejecutora del Proyecto Plan VIDA 
Programa de Erradicación de Extrema Pobreza (Plan VIDA-PEEP) en el marco de la soberanía 
del Estado Plurinacional de Bolivia. Para la ejecución del Proyecto el Plan VIDA-PEEP firmará 
convenios con las entidades públicas que correspondan.  
 
3. La Fecha de Terminación del Proyecto será el cuarto aniversario de la fecha de entrada 
en vigor del presente Convenio. 
 
Sección D 
 
El Fondo en su calidad de institución financiadora realizará la gestión administrativa del 
Préstamo en lo que le corresponda. La supervisión del Fondo se enmarcará en lo establecido 
en las Condiciones Generales. 
 
Sección E 
 
1. Se considera que son motivos adicionales para la suspensión del presente Convenio los 
siguientes: 
 
 a) Que el Fondo, en coordinación con el MPD, haya determinado que los beneficios 

materiales del Proyecto no están alcanzando adecuadamente el grupo-objetivo, o 
están beneficiando personas ajenas al grupo-objetivo. 

 
 b) Que el manual de operaciones, o cualquiera de sus disposiciones, haya sido 

objeto de, enmienda u otra modificación sin el acuerdo mutuo con el Fondo, y éste 
haya determinado que tal, enmienda o modificación ha tenido o es probable que 
tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto. 

 
2. Se considera condición  específica adicional previa para el retiro de fondos que el Fondo 
haya aprobado el manual de operaciones del Proyecto. 
 
3. El presente Convenio está sujeto a ratificación por parte del Prestatario. 
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4. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han de 
utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente 
Convenio: 
 
Por el Fondo: Por el Prestatario: 
 
Kanayo F. Nwanze Noel Aguirre L. 
Presidente Ministro 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Ministerio de Planificación del  
Via Paolo di Dono 44   Desarrollo 
00142 Roma, Italia Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092 
 La Paz - Bolivia 
 
 
El presente Convenio, de fecha ______, se ha preparado en idioma español en seis (6) copias 
originales, tres (3) de las cuales son para el Fondo y las otras tres (3) para el Prestatario.  
 
 
 
_____________________  ___________________ 
Por el Fondo  Por el Prestatario 
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Anexo 1 
 

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución 
 
 

Descripción del Proyecto 
 

1. Enfoque del Plan VIDA-PEEP.  La implementación de la política de erradicación de 
extrema pobreza en el marco del Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo 
Plurinacional (DOE) es una institución del Ministerio de Planificación del Desarrollo a 
través del Plan VIDA-PEEP, a nivel nacional y territorial (región, municipio y comunidad) 
consolidando estrategias de alineamiento institucional de programas proyectos público-
privado, nacionales y subnacionales, así como de las instancias de financiamiento 
externo de sectores afines a la política de erradicación de extrema pobreza, fortaleciendo 
la gestión integral comunitaria, expresada en sus formas de organización, valores, 
mecanismos propios de toma de decisiones, control social y estableciendo la necesidad 
de reconocer la territorialidad natural (región, municipio, comunidad) que reúnen 
características históricas, económicas, agroecológicas o culturales comunes o afines por 
encima del nivel comunal o local y por debajo del nivel nacional para el diseño de 
políticas y procesos de planificación del desarrollo.  

 
El PLAN VIDA-PEEP cuenta con cinco líneas de intervención las cuales son: económico, 
productivo, alimentación y nutrición, construcción de viviendas, acceso a derechos 
sociales y desarrollo de organizaciones sociales. En al ámbito del Plan VIDA-PEEP, el 
FIDA financiará lo previsto en el párrafo 6 de este Anexo. 
 

2. Población–objetivo. Los beneficiarios del Proyecto están conformados por las 
comunidades y familias en extrema pobreza en el norte del Departamento de Potosí  y 
en el sur del Departamento de Cochabamba.   

 
3. Área del Proyecto. Comprende: a) en el departamento de Potosí, los municipios de 

Colquechaca, Ravelo, Pocoata, Ocurrí, San Pedro de Buena Vista, Toro Toro, 
Arampampa, Acasio, Chayanta, Sacaca, Caripuyo, Llallagua y Uncía, y b) en el 
departamento de Cochabamba, los municipios de Tacopaya, Arque, Bolívar, Tapacarí, 
Morochata, Ayopaya y Sicaya. 

 
4. Metas. El Proyecto plantea las siguientes metas:  
 

a) 600 comunidades del área del Proyecto fortalecen sus potencialidades 
económico–productivas, bajo el enfoque de complejos productivos y economía 
plural; 

 
b) las diversas organizaciones y empresas comunitarias, indígenas y sindicales se 

encuentran fortalecidas y cuentan con mayores capacidades para el desarrollo de 
la institucionalidad, mayor participación de la mujer, control social y desarrollo de 
mecanismos de coordinación con actores públicos y privados. Se generan mayor 
concurrencia, sinergias y alianzas; 

 
c) se han emitido cédulas de identidad y certificados de nacimiento a unas 9 000 

familias y las asociaciones de productores y otros cuentan con personerías 
jurídicas. 
 

5. Objetivos. El objetivo específico del Proyecto es fortalecer las capacidades económico–
productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, 
para favorecer a la erradicación de la extrema pobreza, en el marco de la gestión integral 
y comunitaria. 

 
 La propuesta de intervención incorpora los siguientes objetivos claves:  
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a) el fortalecimiento y desarrollo de potencialidades económico–productivas, bajo el 
enfoque de complejos productivos y economía plural (proyectos de desarrollo del 
potencial productivo en lo agrícola, pecuario y de complementación como: 
artesanía, productos con valor agregado, infraestructura productiva);  

 
b) el fortalecimiento y generación de capacidades de organizaciones de comunidades 

productivas y diálogo de políticas para favorecer, promover e incentivar el uso 
productivo y la buena inversión de los activos acumulados, como estrategia de 
salida de la pobreza; y  

 
c) la inclusión de derechos de ciudadanía. 

 
6. Componentes. El Proyecto está diseñado a partir de la priorización de potenciales 

productivos y transferencia de recursos económicos destinados a fortalecer estos 
potenciales y capacidades organizativas con componentes distribuidos en tres niveles. 

 
 Componente I.- Fortalecimiento y gestión de medios de producción 
 

El componente I se enmarca en experiencias de proyectos de desarrollo rural y la 
estrategia productiva integral regional del norte de Potosí. El componente prioriza 
potenciales productivos y tiene el propósito de contribuir al desarrollo económico local, 
incrementando la productividad, transfiriendo recursos a los proyectos para le 
generación de ingresos y acceso a los alimentos en cantidad y calidad en las áreas de 
extrema pobreza.  
 
Subcomponente I.- Fortalecimiento de medios de producción 
 
Bajo este subcomponente se busca desarrollar las múltiples potencialidades de los 
territorios (manejo y conservación de suelos, recuperación de material genético y 
semillas, etc.) mediante la validación con talleres de participación a nivel comunal y 
municipal. Las organizaciones comunales son las responsables de la ejecución de los 
proyectos en el marco de acuerdo a ser alcanzados con los actores específicos 
(poblaciones de extrema pobreza). El Proyecto transferirá recursos económicos a las 
organizaciones comunitarias. 
 
Subcomponente II.- Iniciativas Comunitarias (IC) 
 
Bajo este subcomponente los recursos serán utilizados para invertir en iniciativas comunales 
relacionadas con la transformación de materias primas incluyendo inversiones en la elaboración 
de artesanías, prendas de vestir, cerámica y otras generadoras de ingresos. 

Subcomponente III.- Infraestructura Productiva 
 
Este subcomponente busca fortalecer a las familias en extrema pobreza de las comunidades 
para que en base a las obras de infraestructura, mejoren su base productiva con impactos en 
producción de alimentos y generación de ingresos en 
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el marco de los complejos productivos, niveles de capacitación adecuados y acceso a mercados 
locales o externos.  Los beneficiarios e instituciones participarán con recursos económicos, 
material local y mano de obra. 

 
Los indicadores de éxito del Componente I serán incrementos en volumen y 
productividad del rubro potencial con proyectos ejecutados que apoyen a la generación 
de valor agregado y un beneficio tangible para los productores de las comunidades 
buscando lograr los objetivos y resultados esperados, el éxito del componente I será 
medido mediante los indicadores del Vivir Bien. 
 
Componente II.- Fortalecimiento organizativo y generación de capacidades productivas 
 
El componente II está orientado al i) desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
organizativas de las organizaciones sociales y de las comunidades productivas; 
ii) apoyo a las comunidades a visualizar y fortalecer sus propios mecanismos de 
protección social comunitaria y establecimiento de mecanismos de coordinación entre 
actores públicos, privados y organizaciones comunitarias para la erradicación de la 
extrema pobreza; iii) Ejercicio de la ciudadanía.  
El objetivo de ese componente es de promover y apoyar las capacidades organizativas 
de las comunidades y empresas comunitarias, respetando su identidad cultural, su 
soberanía y sus normas propias así como la coordinación del conjunto de  los actores 
locales públicos y privados en el marco de potencialidades productivas.  
Este componente incluirá actividades a través de dos subcomponentes: 
 
Subcomponente I.- Generación de capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de 
organizaciones sociales y empresas comunitarias 
 
Este subcomponente está dirigido a crear las condiciones mínimas para desarrollar los proyectos 
de fortalecimiento de las potencialidades productivas mediante el desarrollo de propuestas 
integrales para el desarrollo de estas capacidades en el marco de la gestión integral comunitaria 
y a la definición de políticas en el marco de las consultas, participación y control social.  El 
subcomponente se desarrollará a través de la realización de reuniones, encuentros y eventos de 
capacitación. 

Subcomponente II.- Ejercicio de Ciudadanía para ejercer derechos. 
 

Este subcomponente  está orientado a la inclusión ciudadana de personas excluidas y sin 
derechos socio económicos.  El subcomponente financiará la obtención de documentos de 
identidad, certificados de nacimiento y tramitación de personería jurídica para el conjunto de 
familias productoras. 

 
Componente III- Seguimiento y evaluación del Proyecto 
 
El Componente III está orientado a: i) la gestión del Proyecto; ii) seguimiento y 
evaluación del Proyecto; iii) realización de estudios; y iv) preparación de Planes 
Operativos Anuales a cargo del PLAN VIDA-PEEP en coordinación con la Entidad 
Ejecutora. 

 
 

Disposiciones de ejecución 
 

1. Organismo Responsable del Proyecto 

1.1. Designación. El Prestatario designa como Organismo Responsable del Proyecto al Ministerio de 
Planificación del Desarrollo (MPD).  El MPD operará el Proyecto mediante el Plan VIDA-PEEP.  

1.2. Funciones.  El MPD será responsable directo de la ejecución global del Proyecto y de la 
orientación del mismo a los lineamientos y objetivos del Plan VIDA-PEEP. El Plan VIDA-PEEP participará 
en la identificación y validación de los potenciales proyectos regionales y municipales en el marco de los 
complejos productivos y ejecutará actividades de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos 
del Proyecto. 
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2. Entidad Ejecutora del Proyecto 

2.1. Designación. Para la ejecución del Proyecto el Plan VIDA-PEEP firmará convenios con las 
entidades públicas que correspondan. La ejecución del Proyecto se realizará a través de oficinas 
regionales con el personal técnico y administrativo necesario para la implementación de las actividades, 
de acuerdo a lo establecido en el documento técnico del Proyecto.  

2.2. Funciones: 

a)  La planificación, diseño y ejecución de los subproyectos identificados en forma participativa 
en el marco de los objetivos y fases del Plan VIDA-PEEP; 

b) La administración y transferencia de fondos; 

c) El apoyo técnico y administrativo en la ejecución de los proyectos comunales y/o 
municipales-regionales;  

d) Seguimiento y evaluación de los impactos; y 

e) Desarrollo de procesos de  coordinación con otras instancias que operen en el ámbito 
territorial del Proyecto. 

3.  Mecanismos comunitarios de implementación del Proyecto 

La identificación de ideas de proyectos se realizará de manera conjunta entre el Plan VIDA-PEEP y las 
autoridades comunitarias y representantes de empresas comunitarias. El diseño de proyectos en base a 
formatos simplificados serán realizados por las comunidades con el apoyo técnico de las oficinas 
regionales. 

Se firmarán convenios con las organizaciones, empresas comunitarias y supracomunitarias para las 
transferencias de los recursos, quienes asumirán la administración de los mencionados recursos. 
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Anexo 2 

 
Cuadro de asignaciones 

 
1. Asignación de los recursos del Préstamo.En el cuadro que figura a continuación se 
presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo al Préstamo y la 
asignación de los montos del Préstamo a cada Categoría, así como los porcentajes de los 
gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría: 
 
 

CATEGORIA Monto en DEG % FINANCIAMIENTO 
EXCLUYENDO IMPUESTOS 

I. Asistencia técnica 3 060 000 100% excluyendo la contribución de los 
beneficiarios y del Prestatario 

II. Obras civiles 450 000 100% excluyendo la contribución de los 
beneficiarios y del Prestatario 

III. Capacitación y servicios 
profesionales 

480 000 100% excluyendo la contribución de los 
beneficiarios y del Prestatario 

IV. Vehículos, equipos y materiales 50 000 100% excluyendo la contribución del 
Prestatario 

V. Costos operativos y 
remuneraciones 

440 000 100% 

VI. Seguimiento, evaluación y 
auditorias 

70 000 100% excluyendo la contribución del 
Prestatario  

 Sin asignación 500 000  

TOTAL 5 050 000  
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Anexo 3 

 
Disposiciones especiales 

 
 

De conformidad con la Sección 12.01 a) xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo podrá 
suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario a solicitar retiros de fondos de la 
Cuenta del Préstamo si el Prestatario ha incumplido con la disposición establecida infra, y el 
Fondo ha determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, 
consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto: 

 
Impuestos. La contrapartida del Prestatario cubrirá todas las contribuciones así requeridas por 
la legislación nacional y todas las tasas y derechos de importación en bienes, obras públicas y 
servicios adquiridos con cargo al Proyecto 
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Key reference documents 

Country reference documents 

National Poverty Assessment  
Population Census (2001) 
UNDP – Human Development Report 2007  
UNDP – Human Development Report - LA OTRA FRONTERA 2008 
Instituto Nacional de Estadística (INE) Anuario 2007 
FMI: Informe del Fondo Monetario Internacional, www.worldbank.org 
UDAPE: Quinto Informe de Progreso de Desarrollo del Milenio en Bolivia (2008) 
Fundación Milenio: Informe de Milenio sobre la Economía (2008) 
Banco Central de Bolivia: Informe de Política Monetaria Enero 2009 
 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files, working papers 
IFAD Rural Finance Policy 
IFAD Targeting Policy 
IFAD Gender Action Plan 
COSOP 2008-2012 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
Style Manual 
 



 

 

Logical framework 

AIM: Contribute to the eradication of extreme poverty 

OBJECTIVE DEVELOPMENT INDICATORS AND KEY GOALS VERIFICATION MEANS  ASSUMPTIONS/ RISKS 

Strategic objective: 
Build capacities among families and organizations according 
to the region’s potential, under full and decisive participation 
of social community and productive organizations.  

- Increased income (41%) capacity and potential productive 
strength at the third year of the project 

- Increased food security level  
- Higher gender equality  
- Higher family and organization assets  

 

- Stable macroeconomic environment 
- Stable Political environment 
- Stable strategy and policy to combat 

rural poverty  

Specific objective 1: 
Promote and strength identified productive potential. 

- 600 identified communities, organized according to their 
productive potential  

- Yield increase 10 % 
- 5 productive potentials identified and adopted by consensus 
- 3 infrastructure potentials strengthened and 20 strategic 

territorial projects 
- 600 Committees in charge of ongoing projects  
- 600 signed agreements and implemented projects 
 

- Regional mapping of productive potential in 
municipalities and communities 

- Communal files (technical requirements, legal 
affaires) 

- Productive potential register at community level 
- Mid-term report 

Specific objective 2: 
Promote and support community and regional organizational 
and productive capacities, respecting cultural identity, 
organizational means, as well as coordination of public and 
private local actors.  

- Strengthening of 60% of communities developing and 
managing family and organizational demands 

- Signed agreements of 30% of total projects 
- 9 000 families with documents  
- 20 agreements signed with public and private institutions 
- Women of 600 communities holding productive projects 
- Increased leading skills in women 

- Proceedings and reports of meetings 
- Related agreements and arrangements  
- Agreements and arrangements with 

documentation agencies (carnetización) 
- Communal files (technical requirements, legal 

affaires) 
- Report on documented families 

- Families, communities and authorities 
do not interfere in activities of the 
project  

- Community’s commitment to labor 

Specific objective 3: 
Consolidate operational structure and monitoring 
mechanisms, and to assess behaviour, results and impacts. 

- Agreement with Executing Agency 
- 15 civil servants engaged through public audience 
- 2 Regional offices in place  
- Full implementation of planned activities after three months  
- 4 annual operative plans  
- 4 auditing contracts 
- 1 baseline assessment 
- Monitoring and assessment systems implemented 
- Technical and financial auditing and mid-term assessments 

implemented  
 

- Agreement with Executing Agency 
- Engagement procedure (calls, contracts) 
- Baseline document  
- Assessment reports  
- Reports on follow-up and assessment 
- Assessment reports on PV-PEEP 
- External auditing reports  
- Internal auditing reports  
- Mid-term assessment reports 

- In-time constitution of the technical 
team for implementing the project 
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