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

 2018-05-17 | ةالزراعيخريطة أعدها الصندوق الدول: للتنمية 

 أنغوال
 الصغيرةمشروع تعزيز صمود أصحاب الحيازات 

 لمشروعتصميم اتقرير 
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 جمهورية أنغوال
 ع تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرةمشرو 

 موجز التمويل
 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 المقترض:  جمهورية أنغوال
 المتلقي:  جمهورية أنغوال

 الوكالة المنفذة:  والغاباتالزراعة وزارة 

 :التكلفة الكلية للمشروع  مليون دوالر أمريت: 150

 الصندوق:الذي يقدمه قرض القيمة   يورومليون  26.2

المناخ الذي أنشطة تغير قيمة تمويل    مليون دوالر أمريت: 14.8
 الصندوق:يقدمه 

سنة بما ف: ذلك فترة  23أجل سداده باليورو،  ةعاديبشروط قرض 
 ، وفوائده ثابتةسنوات 7سماح مدتها 

 الذي يقدمه الصندوق:شروط القرض   

الوتالة الفرنسية و  المصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا
 للتنمية

 
 

 المشاركة في التمويل: اتالجه

مليون دوالر  40: المصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا
 أمريت: 

 مليون دوالر أمريت: 42: الوتالة الفرنسية للتنمية

 :المشترك قيمة التمويل 

 عاديةالمصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا: 
 عاديةالوتالة الفرنسية للتنمية: 

 :المشاركة في التمويلشروط   

 :ضمساهمة المقتر   مليون دوالر أمريت: 10

 :المستفيدينمساهمة   مليون دوالر أمريت: 6.5
 فجوة التمويل:   مليون دوالر أمريت: 21.7

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر

 

وفًقا لمنهجيات تتبع تمويل أنشطة التتيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره الت: وافقت عليها مصارف التنمية  *
 .المتعددة األطراف
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 الموافقةبتوصية 

التمويل المقترح تقديمه إلى جمهورية بشأن  57الواردة ف: الفقرة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 
 .تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرةأنغوال من أجل مشروع 

 السياق -أوال

 مسوغات انخراط الصندوقو  السياق الوطني -ألف
 السياق الوطني

ف: أفريقيا جنوب  بلدوه: ثالث أتبر  تيلومتر مربع 1 247 000تغط: جمهورية أنغوال مساحة تبلغ  -1
ف: المائة منهم ف: المناطق  38يعيش حوال:  1مليون نسمة، 24.3ـ حدوديقدر عدد ستانها بو الصحراء، 

وتنفيذ برامج تهدف إلى  وضععامًا، أحرزت أنغوال تقدمًا ملحوظًا ف:  16منذ عودة السالم قبل و  2الريفية.
عادة تأهيلاالقتصاد واستعادة الخدمات االجتماعية األساسية  تنشيط لم تحقق  ومع ذلك،البنية التحتية.  وا 

وتخفيض المبالغ هذه البرامج أهدافها المتمثلة ف: توفير سبل عيش مستدامة للفقراء ف: المناطق الريفية 
 ألغذية.ستيراد اعلى ا الضخمة الت: تنفقها البالد

تعزيز من أجل  حتومة أنغوال إلى تتثيف جهودها 2016-2015 فترةال دفع انخفاض عائدات النفط ف: -2
للبلد  جمال:اإل ف: المائة من الناتج المحل: 5.5بنسبة حاليا يساهم قطاع الزراعة و التنويع االقتصادي. 

من نوعها ف: تطورها حيث تنتقل  تمر أنغوال بمرحلة فريدةو ف: المائة من الستان.  44حوال:  ويعمل فيه
ة وتنمية القطاع الخاص دورا من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أتثر تنوًعا تلعب فيه تل من الزراع

 ا.مهم

يعد و على زراعة التفاف.  تل:أتثر من نصف فقراء أنغوال ف: المناطق الريفية ويعتمدون بشتل شبه  يترتز -3
ضفاء الطابع التجاري عليهاو  تحسين إنتاجيتهمالحيازات الصغيرة و تحسين اإلنتاج الزراع: ألصحاب  ، تما ا 

 .:ا بالغ األهمية للحد من الفقر الريفالمناخ، أمر  جانب الصمود ف: وجه تغيرمن  ُينظر إلى ذلك

تدخالت التنمية الريفية ف: أنغوال معالجة القيود على المستوى الفردي والمجتمع: والمؤسس: مع  تتطلب -4
ف: األجزاء  القائمةالعوامل المختلفة ف: النظم اإليتولوجية الزراعية المختلفة واالقتصادات الزراعية  مراعاة

 الشمالية والجنوبية من البالد.

 المؤسسية في الصندوق التعميمالمظاهر الخاصة ذات الصلة بأولويات 

 70 وتغطينف: المائة من األسر الزراعية،  23 على رأس النساء توجد، على العموم. التمايز بين الجنسين -5
بشتل عام، ال يحق و ف: المائة من الزراعة التجارية.  24ف: المائة من زراعة التفاف التقليدية ف: البلد و

                                                      
 .2014المصدر: إحصاء  1
 ،(2016حتومة أنغوال ) 2

 “Censo 2014. Resultados definitivos do recenseamento geral da populaçao e de habitaçao de Angola 2014”،  المعهد
 الوطن: لإلحصاء.
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الممتلتات على قدم المساواة مع الرجل؛ وغالبا ما يعتمد حقهم ف: امتالك األرض  الحصول على للنساء
 على حالتهم الزوجية.

 يبلغ الذي جمال:اإل بطالةال بمعدل مقارنة المائة، ف: 46الشباب  ف: صفوف بطالةال. تبلغ نسبة شبابال -6
 وفرص المربحة العيش سبل خيارات عن البحث ف: تبيرا تحديا :الريف شبابال يواجهو . المائة ف: 24

 .األسر من تبير عددعلى رأس  الشباب ويوجد. العمل

 معال يزال سوء التغذية يمثل مصدر قلق للصحة العامة،  3التقدم، . على الرغم من إحراز بعضالتغذية -7
 59و أشهر 6ف: المائة ومعدل انتشار فقر الدم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  38 التقزممعدل  بلوغ

ف: المائة( منه ف: المناطق  46) يينستان الريفالأتبر بين  بشتل التقزم وينتشرف: المائة.  65شهرًا 
 ف: المائة(. 32لحضرية )ا

، طقس المتطرفةأحوال التغير المناخ و  ضعفًا أمام. أصبحت الزراعة، خاصة ف: الجنوب، أتثر تغير المناخ -8
( على مدار العقد 2017مثال ف: ( والفيضانات )2016-2012  ف: الفترةبما ف: ذلك الجفاف )مثال

 سلبيا يؤثرمما إلحاق الضرر بالمحاصيل  إلىف: المقاطعات الشمالية األمطار الغزيرة  وتؤديالماض:. 
وتأخر طول مواسم النمو بسبب الجفاف )الجنوب(  تقلص 4لذلك ومن التبعات البارزةعلى ظروف المعيشة. 

 .على األمن الغذائ: والتغذوي وهو ما أثر سلبياألمطار )الشمال(، ا هطول

 مسوغات انخراط الصندوق

ستند إلى رؤية طويلة األجل لدعم جدول يامج: نهج بر االنتقال إلى حتومة أنغوال والصندوق نحو  تتجه -9
تعزيز تحول بغية  مع الوضع المحل:تدخالت متتيفة القيام بسيستلزم هذا النهج و أعمال التنويع االقتصادي. 

ن الحاجة إلى معالجة م مسوغاتهأصحاب الحيازات الصغيرة  صمودمشروع تعزيز  ويستمدالزراعة الريفية. 
 صموداإلنتاج الزراع:، وتعزيز ف: قوية إمتانات ب يتمتعالذي  ص ف: االستثمار الزراع: ف: الشمالالنق

 .طقس المتطرفةأحوال الوقوع ف: الجنوب، بالنظر إلى احتمال تترار  العيشسبل 

( 2018)القطرية االستراتيجية و  تقييم البرنامج القطريف:  المدرجةالتوصية أيضا تصميم المشروع  راعى -10
 المشروعتصميم  يتواءمو  عمل الصندوق ف: أنغوال.ف: بشأن الحاجة إلى جعل بناء القدرات رتيزة أساسية 

من  الزراع: اإلنعاشمشروع و الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة  شروع التنميةمف: المتبعة  النهجمع 
ساهم بشتل مباشر يالوطنية وسوثيق مع األولويات  ويتماشى المشروع على نحوالتنفيذ. عملية أجل تبسيط 

للوصول  وتعاونياتهمقطاع الزراعة األسرية من خالل العمل مع منظمات المزارعين  تنميةف: تحقيق هدف 
 .هذه الغاية إلى

 الدروس المستفادة -باء
مشروع زراعة أصحاب الحيازات ) المشاريعالدروس المستفادة من تجربة الصندوق ف: تنفيذ  أرشدت -11

مشروع التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات و المرحلتان األولى والثانية،  - الموجهة لألسواقالصغيرة 

                                                      
 .2016-2014ف: المائة ف: الفترة  14إلى  2006-2004ف: المائة ف: الفترة  32.1تراجع معدل انتشار نقص التغذية من  3
 .تغير المناخ وأثره الخاص على محاصيل الحبوب آثارأوضح تحليل للمخاطر المناخية أجرته المبادرة األفريقية للمناخ والتنمية  4
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تعزيز صمود أصحاب الحيازات مشروع ) المشروع الحال:تصميم وضع ( المضطلع به مؤخرا الصغيرة
 .(الصغيرة

لمشاريع الفرعية( مدفوعة بالطلب )االالعمل مع المزارعين على أساس مقترحات االستثمار الصغيرة  يؤدي -12
، تان مفتاح مشروع زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الموجهة لألسواقوف: إطار االستدامة. إلى تعزيز 
العمليات تحتمه ف: ف: جميع مراحل التنفيذ، بما ف: ذلك  ف: تل ش:ء الملتية المجتمعيةالنجاح هو 

 وصيانة البنية التحتية.

 المجموعات أصنافمختلف بشأن أهلية نة ووضع معايير واضحة الصغيرة المرو  المشاريعيتطلب تصميم  -13
 ا.ول والوصول إلى األسر األتثر ضعفضمان الشمفيما يتعلق با إلى المرونة هناك حاجة أيضو المستفيدة. 

لبناء قدرات الموظفين الحتوميين ومقدم: الخدمات لدعم مبادرات التنمية الزراعية  ةمتضافر  جهوديلزم بذل  -14
 الريفية بشتل فعال.

 المشروعوصف  -ثانيا

 المستهدفة اتوالمجموع ، والمنطقة الجغرافية للتدخل،المشروع أهداف -ألف
سيتون الهدف اإلنمائ: و هو المساعدة ف: تحسين األمن الغذائ: والتغذوي لألسر المستهدفة.  هدف المشروع -15

 .الصمودهو زيادة اإلنتاجية الزراعية وقدرة األسر المستهدفة على 

بلدية  35القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة، وستغط:  اإليتولوجية مشروع المناطق الزراعيةالتشمل منطقة  -16
 ميب ف: الجنوب.: بنغو وزائير وأويغ وتوانزا نورت ف: الشمال، وبنغيال وتونين ونامحافظات 7ف: 

أسرة ف:  65 400 –مليون شخص( القلياًل  يفوقأسرة )ما  218 000سيستهدف المشروع ما مجموعه  -17
أسر أصحاب  من المشروعستشمل المجموعة المستهدفة األساسية و أسرة ف: الشمال.  152 000الجنوب و

ف: الجنوب، و ؛ الرابطاتالدخل المنخفض والت: ه: أعضاء ف: التعاونيات أو  ذاتالحيازات الصغيرة 
مرحلة صدمات المناخ والت: يمتن مساعدتها على االنتقال من  الضعيفة أماماألسر  المشروعسيستهدف 

 .الصمود التعاف: إلى مرحلة

 النواتج واألنشطةالمكونات/ -باء
 :مكونين تقنيين ومكون واحد شامل سيتون للمشروع -18

)بناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية الريفية(. سيرتز هذا المتون على تعزيز القدرات ودعم  1المكون  -19
 ترم: إلىالت: أشتال إدارة األراض: ودعم والوصول إلى األسواق  ،االستثمارات ف: البنية التحتية الريفية

 األولالفرع:  المتون سرَّ سُيت   تنفيذه إلى متونين فرعيين. وسُيقسمتعزيز القدرة على التتيف مع المناخ. 
سيتم السع: إلى تحقيق هذا الهدف من و للمزارعين األسريين.  متطورةلتعزيز القدرة على توفير خدمات 

والبلديات  المحافظاتعلى مستوى  يناإلرشاد الزراع: الحتومي :أخصائيخالل بناء قدرات ومهارات 
دعم تنمية الزراعة األسرية ومجموعات المنتجين من والمنظمات غير الحتومية الوطنية الت: تعمل على 

على االستثمار ف: البنية التحتية  الثان:سيرتز المتون الفرع: و أجل ضمان القدرة على التنفيذ الفعال. 
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والوصول إلى  الصمود الشاملالمناخ توسيلة لتعزيز  ف: وجه تغير الصمودالريفية العامة القادرة على 
األراض: من  وتنميةذا المتون الفرع: هو االستثمار ف: بناء البنية التحتية الريفية الهدف من هو األسواق. 

 إلنتاج والتسويق.ل أفضلظروف  المناخ وتعزيز الصمود ف: وجه تغيرأجل تعزيز 

(. سيرتز هذا المتون على تعزيز قدرات تعزيز الزراعة األسرية واالضطالع باالستثمار) 2المكون  -20
توفير االستثمارات لدعم على من خالل مدارس المزارعين الحقلية، و  على نحو أساس:المزارعين األسريين، 
ضافة القيمةاإلنتاجية الزراعية،  على  ذ هذا المتونوسُينفَّ . يينلفقراء الريفلالعيش  سبلوتحسين فرص  وا 

بناء  إلىهذا المتون الفرع:  سيهدف. تعزيز قدرة الزراعة األسرية( 1: )ينليالتا ينالفرعي ينالمتونأساس 
العاملين ف: مجال اإلرشاد الزراع: الحتوم:  تقديمقدرات ومهارات المزارعين األسريين من خالل 

االستثمار ف: الزراعة ( 2تنمية الزراعة األسرية؛ )ألغراض لدعم ل والمنظمات غير الحتومية الوطنية
تحسين اإلنتاجية الزراعية، وزيادة القيمة المضافة، وربط المزارعين  إلىهذا المتون الفرع:  سيهدف. األسرية

 عيشهم. سبلدخل المزارعين األسريين وتعزيز فرص  زيادةو باألسواق، 

دارته(. سيعالج هذا المتون الفجوات  3المكون  -21 ارة القدرات المؤسسية ف: إد الت: تتخلل)تنسيق المشروع وا 
( وحدة التنسيق الموحدة 2( وحدة تنفيذ مشروع؛ )1إلى متونين فرعيين: ) وسُيقسم. وتمويله وتوريده المشروع

 الحافظة.ومرفق تنفيذ 

الت: ( تعزيز القدرة المؤسسية على تقديم الخدمات 1: )التاليةالرئيسية  المتوقعةالنتائج  سيتون للمشروع -22
لخدمات امنتظم بشتل مزارع  125 000 حيث سيستخدم، والصموداألمن الغذائ: واإلنتاجية  تحسن من

اإلنتاجية  وتحسين القدرة على الصمودالبنية التحتية الريفية لبناء تعزيز ( 2االستشارية وخدمات الدعم؛ )
بنية الطرق واألراض: و  إلى المياهأسرة  40 000حيث سُتحسن فرص وصول  والوصول إلى األسواق،

ب األسر الزراعية المهارات والتتنولوجيات لدعم األمن الغذائ: والتغذوي، وتعزيز القدرة ( اتتسا3؛ )التحتية
الجنس،  نوع أسرة، مصنفة حسب 80 000 حيث ستطبقعلى الصمود/اإلنتاجية والوصول إلى األسواق، 

 ف:للدخل  المولدةألنشطة ا( تحسين ربحية 4المناخ؛ ) الصمود ف: وجه تغيرتتنولوجيات وممارسات 
ف:  30أسرة زيادة بنسبة  80 000 ستحقق، حيث األغذيةتوسيلة لتحسين الوصول إلى  المزرعة وخارجها

 ف: السوق. المعروض للبيعالزراع:  المنتوج حصةالمائة على األقل ف: 

 نظرية التغيير -جيم
صغار ف: شمال وجنوب البالد ف: االنتقال من زراعة التفاف إلى األسريين ال المزارعين المشروع سيدعم -23

. منه تسويق الفائضمع  ألغراض االستهالك الذات: مستقرإنتاج  وتحقيق حاصلسبل العيش المتنوعة 
 الشمالسيرتز ف:  حيث. اإليتولوجية والنظم الزراعيةة ينظم الزراعالاالختالفات ف:  وسيراع: المشروع

على و إيتولوجية إمتانات زراعية الشمال يتميز ب ، وذلك ألنالموجهة نحو السوق ف: الزراعةالنهج على 
ف:  المشروع إلى بناء القدرة على الصمود يهدفسف: الجنوب، أما اقتصادية. و ظروف اجتماعية 

 الجفاف.المتضررة من  المحافظات

سات والقطاع الخاص من أجل تحسين ( تعزيز قدرات المؤس1: )ما يل: سيتم تحقيق هذا التحول من خالل -24
احتياجات صغار  خصيصا لتلبيةاالستشارية المصممة  والخدمات المناخيةالمعلومات  تقديم خدمات
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اإلرشاد لدعم المزارعين ف:  ُنهجالحقلية وغير ذلك من لمزارعين ا( تعزيز مدارس 2؛ )يينالمزارعين األسر 
زراعة  مواعيد وتتييفلجفاف، ل المقاومةيل واألصناف المحاص واستخداماإلدارة المستدامة لألراض:، 

دارة الري على نطاق صغير؛ ) ،مياه األمطار وتجميع، المحاصيل ( توفير التدريب الذي يرتز على 3وا 
أن  للصندوق الدوار يمتنحيث ، أموال المنح المقابلة( توفير 4ات الغذائية الصحية لألسر؛ )حميالتغذية وال

 صامدة ف: وجه تغيرة يلى المياه، واعتماد ممارسات زراعإصول و زيادة فرص البغية  اتمويلهيشارك ف: 
يجاد سبل ا  بديلة. عيشلمناخ، وا 

 والمجموعاتف: تل من الشمال والجنوب، سيتم إيالء اهتمام خاص إلدماج واستهداف النساء والشباب  -25
ترتتز نظرية و احتياجاتهم.  ةخصيصا لتلبي أنشطة المشروع تصميممن خالل  وهو ما سُيحققالضعيفة، 
 من األغذية مجموعة متنوعة نسبة توفر زيادةدعم على لى نتائج تغذية جيدة إ بشأن الوصولالتغيير 
 .هااستهالتوزيادة  المغذية

 المواءمة والملكية والشراكات -دال
 متوسطة األجل خطةالمع األولويات الوطنية، بما ف: ذلك تلك المنصوص عليها ف:  يتماشى المشروع -26

الزراعة والتنمية الريفية اعتبار على  تشددان نيواللتلقطاع الزراع: والخطة الوطنية طويلة األجل، التنمية 
الفقر  استئصال: ف: تحقيق أربعة أهداف للتنمية المستدامة المشروع وسيساهم. أولوية ويذ ينمجال

والحياة  ،(13)الهدف  إجراءات خاصة بتغير المناخاتخاذ و (، 2الجوع )الهدف والقضاء على (، 1 )الهدف
 (.15على األرض )الهدف 

هم مباشرة ف: تحقيق الهدف اوسيس 2025-2016يتماشى المشروع مع اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة  -27
د الستان زيادة فوائ - 2؛ الهدف االستراتيج: زيادة القدرة اإلنتاجية للستان الريفيين الفقراء - 1االستراتيج: 

تعزيز االستدامة البيئية وصمود  - 3الهدف االستراتيج: ؛ الريفيين الفقراء من المشارتة ف: األسواق
ا مع برنامج أيض المشروعيتماشى و . األنشطة االقتصادية للستان الريفيين الفقراء ف: وجه تغير المناخ

، والذي يدعم التحول المستدام والشامل للزراعة 2024-2019للفترة  نغوالأل الفرص االستراتيجية القطرية
ا أيض وقد أثري المشروعالمتنوعة للفقراء الريفيين.  العيشاألسرية بهدف زيادة الدخول واألمن الغذائ: وسبل 

به ف: اآلونة  ع  ل  ضطُ الذي ا   2017-2005للفترة  القطرية ستراتيجيةاالو  تقييم البرنامج القطري من خالل نتائج
 .األخيرة

موحدة لتنسيق حافظة استثمارات التنسيق الهذا المشروع ف: إنشاء وحدة  الذي ابتترهيتمثل العنصر  -28
 .واإلشراف عليها والغاباتالصندوق الت: تنفذها وزارة الزراعة 

 التكاليف، والفوائد والتمويل -هاء
المخصصات بموجب نظام  مصدرهمليون دوالر أمريت:  29.8يشتمل تمويل الصندوق على قرض بقيمة  -29

فجوة  تمويليمتن و . الصندوق ترة التجديد الحادي عشر لمواردف ف: تخصيص الموارد على أساس األداء
 دوراتالف: المائة من تتاليف المشروع( من خالل  14.5مليون دوالر أمريت: ) 21.7التمويل البالغة 

مويل الت: سيتم تحديدها ورهنًا باإلجراءات )بموجب شروط التتخصيص الموارد على أساس األداء ل الالحقة
 أثناء التنفيذ. سُيحددالداخلية وموافقة المجلس التنفيذي الالحقة( أو عن طريق التمويل المشترك الذي 
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تغير المناخ  مع التتيفأنشطة ، تليا أو جزئيا، ف: تمويل 2.2و 2.1و 1.2و 1.1المتونات الفرعية  ستساهم -30
 استثمارهف:  أنشطة تغير المناخ الذي يقدمه الصندوقالمبلغ اإلجمال: لتمويل  وُحدد. الذي يقدمه الصندوق

 عو ر المخصص لمشف: المائة من المبلغ األول  49.8مليون دوالر أمريت:، وهو ما يمثل  14.8 بحدود األول
ذا تمت الموافقة على و الصندوق.  تمويل ليت: مليون دوالر أمر  10.7سيشمل فإنه ، القرض الثان: للصندوقا 

 لصندوق.الثان: ل ستثمارالف: المائة من ا 49.2، وهو ما يمثل أنشطة تغير المناخ

 تكاليف المشروع

، بمبلغ والسعريةاإلضافية، بما ف: ذلك الطوارئ المادية المتتررة والتتاليف  المشروعيقدر إجمال: استثمارات  -31
أدناه تفاصيل التتاليف حسب  1يعرض الجدول و (. أنغولية توانزامليار  34.5مليون دوالر أمريت: ) 150

مليون  89.4( بناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية الريفية) 1االستثمار ف: المتون إجمال:  ويبلغ. المتون
تعزيز الزراعة ) 2إجمال: االستثمار ف: المتون  ويبلغف: المائة من إجمال: التتاليف(.  59) أمريت: دوالر

 ويبلغف: المائة من إجمال: التتاليف(.  26مليون دوالر أمريت: ) 38.3( ع باالستثماراألسرية واالضطال
دارته(  3إجمال: االستثمار ف: المتون  ف: المائة من  15مليون دوالر أمريت: ) 22.3)تنسيق المشروع وا 

ف: المائة من  11مليون دوالر أمريت: ) 16 الت: تبلغمشروع الوحدة تنفيذ  منها تتاليفإجمال: التتاليف(، 
 6.3 الت: تبلغ، وحدة تنفيذ مشروع سُتدمج فيهاحدة التنسيق الموحدة، الت: تتاليف و إجمال: التتاليف( و 

 .ف: المائة من إجمال: التتاليف( 4مليون دوالر أمريت: )

 1الجدول 

 والجهة الممولة بحسب المكون المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(
المصرف العربي للتنمية  قرض الصندوق 

االقتصادية في أفريقيا 
 والوكالة الفرنسية للتنمية

 المجموع فجوة التمويل المستفيدون الحكومة       الوكالة الفرنسية للتنمية

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون/المكون الفرعي

 والبنية التحتية الريفيةألف. بناء القدرات المؤسسية 
             

 

. تعزيز القدرة على توفير خدمات متطورة للمزارعين 1
 األسريين

7,664 33 - - 8,394 36.1 1,130 4.9 - - 6,063 26.1 23,251 15.5 

 44.1 66,176 7.4 4,869 0.9 617 10.3 6,794 15.8 10,434 55.3 36,603 10.4 6,859 . االستثمار في البنية التحتية الريفية العامة 2

 59.6 89,427 12.2 10,932 0.7 617 8.9 7,925 21.1 18,828 40.9 36,603 16.2 14,522 المجموع الفرعي: بناء القدرات المؤسسية

 تعزيز الزراعة األسرية واالضطالع باالستثمارباء. 
             

 

 14.5 21,697 20.8 4,508 0.5 112 4.9 1,068 44.5 9,659 - - 29.3 6,350 . تعزيز قدرة الزراعة األسرية1

 11 16,566 14.1 2,340 34.8 5,771 0.9 147 30.3 5,013 - - 19.9 3,296 . االستثمار في الزراعة األسرية2

تعزيز الزراعة األسرية واالضطالع المجموع الفرعي: 
 باالستثمار

9,646 25.2 - - 14,673 38.3 1,215 3.2 5,883 15.4 6,847 17.9 38,263 25.5 

 جيم. تنسيق المشروع وإدارته
             

 

 10.7 16,001 16.3 2,608 - - 4.6 733 34.9 5,589 21.2 3,397 23 3,674 . وحدة تنفيذ مشروع1

 4.2 6,310 21.5 1,358 - - 2 127 46.1 2,911 - - 30.3 1,913 . وحدة التنسيق الموحدة ومرفق تنفيذ الحافظة2

 14.9 22,311 17.8 3,966 - - 3.9 860 38.1 8,499 15.2 3,397 25 5,587 المجموع الفرعي: تنسيق المشروع

 100 150,000 14.2 21,745  4.3 6,500 6.7 10,000 28 42,000 26.7 40,000 19.8 29,755 المجموع

 2الجدول 

 والجهة الممولةفئة اإلنفاق بحسب  المشروعتكاليف 

 الدوالرات األمريتية()بآالف 
المصرف العربي للتنمية  قرض الصندوق 

االقتصادية في أفريقيا 
 والوكالة الفرنسية للتنمية

 

 المستفيدون الحكومة الوكالة الفرنسية للتنمية

 

 المجموع       فجوة التمويل 

 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

 43.4 65,033 7.6 4,925 - - 10.9 7,072 16.2 10,555 54.7 35,543 10.7 6,938 ال. األشغ1

 14.4 21,634 16 3,457 25.1 5,436 2.1 464 34.2 7,407 - - 22.5 4,869 المقابلة ةالمنح .2

 1.7 2,528 19.6 496 - - 8.4 212 42.1 1,064 2.2 56 27.7 699 .المركبات3
 والخدمات السلع.4

 11.1 16,621 18.5 3,072 6.4 1,064 5.6 938 39.6 6,583 3.8 636 26 4,327 خالتدوالم

 6.6 9,965 19.7 1,962 - - 5.8 578 42.2 4,204 4.6 459 27.7 2,763 .االستشارات5

 9.1 13,643 21.3 2,907 - - 0.1 9 45.7 6,229 3 403 30 4,095 . التدريب6

 3.2 4,800 16.2 779 - - 5 240 34.8 1,669 21.1 1.015 22.9 1,097 لتكاليف التشغيليةا .7

 10.5 15,775 26.3 4,147 - - 3.1 487 27.2 4,290 12 1,886 31.5 4,965 والعالوات .المرتبات8

 100 150,000 14.5 21,745 4.3 6,500 6.7 10,000 28 42,000 26.7 40,000 19.8 29,755  المجموع
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 3 الجدول

 المشروع بحسب المكون وسنة المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المجموع السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون/المكون الفرعي

ف. بناء القدرات المؤسسية والبنية أل
 التحتية الريفية

              

. تعزيز القدرة على توفير خدمات 1
 متطورة للمزارعين األسريين

6 251 30.7 6,723 21 6 451 19.7 2 189 7.8 805 3.6 832 5.6 23 251 15.5 

. االستثمار في البنية التحتية الريفية 2
 العامة 

5 168 25.4 15 356 48 14 749 45.1 14 298 51 10 398 47.1 6 207 41.8 66 176 44.1 

 59.6 427 89 47.4 039 7 50.8 203 11 58.8 486 16 64.8 200 21 69.0 079 22 56.2 419 11 المجموع الفرعي

تعزيز الزراعة األسرية باء. 
 واالضطالع باالستثمار

              

 14.5 697 21 21.7 885 1 17.8 918 3 16.2 548 4 13.5 413 4 12.8 098 4 20 836 2 . تعزيز قدرة الزراعة األسرية1

 11 566 16 18.3 718 2 15.8 489 3 12.4 486 3 10.5 449 3 6.7 156 2 6.2 268 1 . االستثمار في الزراعة األسرية2

 25.5 263 38 31 602 4 33.8 407 7 28.6 034 8 24 862 7 19.5 253 6 20.2 105 4 المجموع الفرعي

               جيم. تنسيق المشروع وإدارته

 10.7 001 16 18.2 699 2 11.1 456 2 9 512 2 7.8 555 2 7.6 424 2 16.5 354 3 . وحدة تنفيذ مشروع1

. وحدة التنسيق الموحدة ومرفق تنفيذ 2
 الحافظة

1 437 7.1 1 235 3.9 1 121 3.4 1 022 3.6 996 4.5 498 3.4 6 310 4.2 

 14.9 311 22 21.5 197 3 15.6 452 3 12.6 534 3 11.2 676 3 11.4 660 3 23.6 792 4 المجموع الفرعي

 100 000 150 9.9 839 14 14.7 062 22 18.7 054 28 21.8 738 32 21.3 992 31 13.5 316 20 المجموع

 

 واستراتيجية التمويل المشترك وخطتهتمويل الصندوق 

البنية التحتية بمبلغ ب المتعلقة بخدمات اإلرشاد الخاصةستمول حتومة أنغوال الضرائب والرسوم والمساهمات  -32
يستند تقدير الضرائب والرسوم إلى و ف: المائة من إجمال: التتاليف(.  6.7)حوال:  أمريت: ماليين دوالر 10

 حصيلة خارجمن وفًقا لمبدأ عدم تمويل أي ضرائب أو رسوم و . لمشروعا تصميمالمعدالت السائدة ف: وقت 
الصندوق، يجب أن تتحمل الحتومة أي تغييرات ف: معدالت الضرائب والرسوم.  من قروض قرض
أساسًا روع(، ف: المائة من تتاليف المش 4.3)حوال:  أمريت: مليون دوالر 6.5يساهم المستفيدون بمبلغ وس

مليون  40بحوال: المصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا سيساهم و مساهمات عينية.  على شتل
 ف: المائة(. 28مليون دوالر أمريت: ) 42لتنمية بمبلغ لالفرنسية وتالة الف: المائة( و  26.7دوالر أمريت: )

 الصرف

ف: لواندا لتلق:  بالدوالر األمريت:معهد التنمية الزراعية التابع لحتومة أنغوال حساب مصرف: معين  سيفتح -33
، ف: أحد بالدوالر األمريت:واآلخر  األنغولية التوانزابحسابين تشغيليين، أحدهما  وسُيفتححصيلة القرض. 

لتلق: األموال الحتومية نغولية األتوانزا بالحساب مصرف: آخر  وسُيفتحالتجارية ف: لواندا.  المصارف
)حساب لتل محافظة( إلدارة النفقات على  األنغولية التوانزابأربعة حسابات مصرفية  فتحتُ وسالنظيرة. 

لحسابات المصرفية ف: إلى امعالجة مدفوعات العملة األجنبية  للصعوبة التبيرة ف:نظًرا و المستوى المحل:. 
آلخر داخل أنغوال،  مصرفعمليات التحويل من جراء إل األمريت: ف: الدوالر لوجود نقص ونظراً الخارج 

 والموردين. ويجري استتشاف بدائل للمتعاقدينطريقة الدفع المباشر  اللجوء تثيرا إلىإلى  المشروعحتاج سي
اإلجراءات التفصيلية لتشغيل الحسابات المصرفية  وسُتحددللتعامل مع المدفوعات بالعمالت األجنبية.  أخرى

 .ف: دليل إجراءات اإلدارة المالية

 قتصاديةتحليل موجز للفوائد والجوانب اال

 ما مجموعهعلى تحسين سبل العيش والحالة التغذوية لـ سيعمل المشروع. التحليل االقتصادي والمالي -34
وتعزيز إنتاج  والمزارعمنظمات المزارعين  خلق فرص عمل على مستوىعلى أسرة مستفيدة، و  218 000

حقق معدل عائد داخل: يس المشروعتشير التقديرات إلى أن و المحاصيل/الثروة الحيوانية وروابط السوق. 
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مليون دوالر أمريت: )بمعدل  91.6االقتصادية  وسيبلغ صاف: القيمة الحاليةف: المائة  26اقتصادي قدره 
يشير تحليل الحساسية و ا للغاية من الناحية االقتصادية. مربح المشروعسيتون و ف: المائة(.  9.35خصم 

داخل: العائد الأن  على اعتبارالفوائد،  وتراجعزيادة التتاليف  ضد الصمودإلى وجود درجة عالية من 
ف: المائة  10الفوائد بنسبة  تراجعتف: المائة إذا  21.6ف: المائة و 22.4 ستظل نسبتهلمشروع لقتصادي الا

 .ف: المائة، على التوال: 20أو 

 استراتيجية الخروج واالستدامة

اإلرشاد  ُنهج( استخدام مدارس المزارعين الحقلية وغيرها من 1من خالل ما يل:: ) المشروعاستدامة  ستُبنى -35
انتهاء بعد  حتى التقنيةالذين سيستمرون ف: تقديم المساعدة  المزارعين نريميس  التدريب أعداد تبيرة من ل

تفاءات ومهارات العاملين ف: مجال اإلرشاد ومقدم: الخدمات  تنمية( ترتيزه على 2فترة طويلة؛ )بالمشروع 
االستثمار للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم من أجل ف: مجال دعم تقديم ال( 3المحتملين؛ )

( 4؛ )ينالزراعي والمجهزينار وموردي المدخالت روابط أفضل مع التج وخلقتعزيز اإلنتاجية وزيادة الدخل 
 .التقن:وخدمات الدعم  معهد التنمية الزراعيةموظف: تعزيز قدرات 

لموارد المجتمعية لدارة اإل وتحسين الصمودف: االستدامة البيئية من خالل تعزيز  المشروعتدخالت  ستساهم -36
 .الطبيعية

 المخاطر -ثالثا

  التخفيفمخاطر المشروع وتدابير  -ألف
القدرات محدودية بسبب ضعف التنفيذ والقدرة االئتمانية، و  تبيرةعلى أنها  م المخاطر اإلجمالية للمشروعتُقيَّ  -37

أدناه المخاطر الرئيسية وتدابير  4يحدد الجدول و وتغير المناخ. المتعلقة بالبيئة التقنية، واآلثار المحتملة 
 .التخفيف المقترحة

 : 4 الجدول
 الرئيسية وتدابير التخفيفالمخاطر 

 تدابير التخفيف طراالمخ
والتومونات البلديات  تعان:قدرة القطاع العام: محدودية 

من حيث عدد الموظفين والمهارات  قدراتها من محدودية
 والخبرات والمرافق.

لمعهد التنمية  التقن:/التدريب ةالمساعدستُقدم القدرات و  ستُبنى
 المحافظاتوموظف: الحتومة اآلخرين على مستوى  الزراعية

 والبلديات.
المالية اإلدارة  ف: المؤهلين نموظفيال عددمحدودية 

 .والتوريد
تستفيد ل وحدة التنسيق الموحدةالدعم االئتمان: من  سيتلقى المشروع

جميع مشاريع الصندوق. تما سيقدم الصندوق التدريب والدعم منه 
 ارة المالية خالل السنوات الثالث األولى.ف: مجال اإلد بانتظام

محدودية توفر العمالت األجنبية ف: أنغوال )خاصة 
نشوء ( 1: )ما يل: (، مما أدى إلىالدوالر األمريت:

 عنأسعار الصرف  يشهد ارتفاعسوق صرف مواٍز 

إمتانية فتح حسابات مصرفية خارجية  (1المشروع: ) سيتحّرى
المناسبة  الطرق( 2؛ )بالدوالر األمريت:إلدارة المعامالت المتعلقة 

بالدوالر  المعينتدفقات األموال من الحساب  تحويللتخطيط/
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 يضطر( احتمال أن 2سعر الصرف الرسم:؛ )
 بالدوالرالمدفوعات مباشرة  تحويل إلىالمشروع 
 إمتانية التعاقد مع مقدم:مما قد يؤدي إلى ، األمريت:
 /شرتاء غير أنغوليين.خدمات

من أجل األنغولية  بالتوانزاإلى الحساب التشغيل:  األمريت:
 القوة الشرائية. إنهاكالتخفيف من مخاطر 

: هناك نقص :مستوى المجتمعالمحدودية القدرات على 
ف: مقدم: الخدمات الذين لديهم المعرفة والمهارات 

وتوليد  ،وتنمية المجتمع ،الالزمة للتعبئة االجتماعية
 الدخل.

لدعم موظف: اإلرشاد ومقدم: الخدمات  التقنيةالمساعدة  ستُقدم
 المستوى الميدان:. العاملين على

دارة الموارد الطبيعية: قد  اآلثار السلبية على البيئة وا 
آثار بيئية غير  ترك يؤدي تنفيذ بعض األنشطة إلى

 مرغوب فيها.

 .خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بموجباآلثار السلبية  سُتخفف
 ،واإلدارة ،والتخطيط ،التقييم البيئ: ف: مجاالتالتدريب  وسُيقدم
 والرصد.

 وسُيرفداالجتماع: واالقتصادي.  الصمودتنويع سبل العيش  سيعزز لقة بتغير المناخعالمتطقس المتطرفة أحوال ال
التتيف مع  علىهذا الجهد ببناء قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة 

 تغير المناخ.
المخصصة ألصحاب الحيازات  لمواردل النخبة اقتناص

 .الصغيرة، ال سيما االستثمارات
سيضم أعضاء و . التسيير على مستوى المحافظاتلجان  سُتشتل

عن هذه اللجان ممثلين عن القادة التقليديين وقادة المجتمع و 
 األشد فقرامعايير لضمان إدراج  وسيتم وضعالمجتمع المدن:. 

 األخرى. المستفيدةوالمجموعات 
مدخالت مجانية من  تعتمد على انتظار تلق:عقلية 

 الحتومة.
مجموعات الستعمل و . مجتمعيا المدارةدوارة الصناديق السيتم إنشاء 

 تعظيمأيًضا على  مدارس المزارعين الحقليةونهج  يةالمجتمع
 التماسك االجتماع: بين أصحاب الحيازات الصغيرة.

 والبيئيةالفئة االجتماعية  -باء
اآلثار البيئية واالجتماعية  تخفيفتفاصيل حول  وترد. اءب ف: الفئة البيئية واالجتماعيةف المشروع ُصن   -38

 إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: استعراضالسلبية المحتملة، وتذلك مخاطر المناخ، ف: مذترة 
من إجراءات تقديم الشتاوى ف: الصندوق لحل أي  وسيستفيد المشروع. المشروع()انظر تقرير تصميم 

عدم االمتثال لسياساته البيئية واالجتماعية أو الجوانب اإللزامية إمتانية شواغل أو شتاوى فيما يتعلق ب
 .التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: ه بشأنإلجراءات

 اخيةنتصنيف المخاطر الم -جيم
 المحافظاتف:  البعليةتخضع المحاصيل و . ةمرتفع على أنها لمشروعاف:  يةمخاطر المناخال فُتصنَّ  -39

الجنوبية بشدة بالجفاف  المحافظاتف: حين تأثرت  األمطار،تغيرات سنوية تبيرة ف: هطول لالشمالية 
إال  وليس لديهمزراعة المحاصيل  ف: تقليدية طرق، يستخدم المزارعون تلتا المنطقتينف: و والفيضانات. 
والحاجة إلى استبدال مغذيات التربة، واآلثار المترتبة على  المياه،حفظ التربة أو  بطرقوع: محدود 

تحليل  وسُيجرىالمناخ.  تغير الري أو غيرها من تتنولوجيات التتيف مع ونظماختيارهم ألنواع النباتات، 
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تدابير التتيف  لزيادة إثراءمن تمويل المشروع  ىاألول الشريحةالمناخ ف: إطار  أمام تغير ضعفلمفصل ل
 ف: المشروع.

 نوالدي القدرة على تحمل-دال
لتطورات غير المواتية ف: الحساب أمام اال سيما  لصدمات،ا ضعيف أمامال يزال الدين الخارج: ألنغوال  -40

الجاري )مثل خسائر الصادرات غير المتوقعة أو االرتفاع الحاد ف: الواردات( وانخفاضات تبيرة ف: أسعار 
ف: المائة  40الدين الخارج: عند حوال:  يظلمن المتوقع أن  ،يةاألساس الحالةبموجب سيناريو و الصرف. 

من المرجح أن تظل حصة إجمال: الدين مرتفعة و . المشروعمن الناتج المحل: اإلجمال: على مدار سنوات 
مة بخطوط ائتمان تمويل الجزء األتبر من االستثمارات العا تواصل الحتومة بما أن المتوسط،على المدى 
من المتوقع أن تظل و الديون المحلية.  تجدداالستراتيجية من مخاطر  ويمتن أن تخفف هذهخارجية. 

ف: المائة من الناتج المحل: اإلجمال: على المدى  7إلى  6متطلبات التمويل الخارج: قابلة لإلدارة بحوال: 
 ةمياالر حتومة لتنفيذ اإلصالحات الهيتلية يمتن التخفيف من هذه المخاطر من خالل جهود الو المتوسط. 

 5.الخارجية االحتياطياتتنويع االقتصاد وتعزيز إلى 

 التنفيذ -رابعا

 اإلطار التنظيمي -ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

الوتالة الرائدة للمشروع وستعمل عن تثب مع وزارات التنفيذ األخرى والشرتاء  والغاباتستتون وزارة الزراعة  -41
عن  مسؤوال وسيتون معهد التنمية الزراعيةبشتل مباشر على تحقيق أهداف المشروع.  وظيفتهمالذين تؤثر 

شروع الت: لجنة تنسيق الم والحراجة الدعم منوزارة الزراعة  وستتلقى. مشروعللاإلدارة والتنسيق الشاملين 
سيتون أعضاء اللجنة ممثلين و (. لهذا هُيرشحمن ستعمل تهيئة إشراف ويرأسها وزير الزراعة )أو 

لجان تنسيق  حافظاتعلى مستوى المشتل ستُ و . المشروعللمؤسسات ذات الصلة المباشرة بتحقيق أهداف 
 .مشروعلجنة تنسيق التشتيلة ووظائف شبيهة ب ستتون تشتيلتها ووظائفهاحيث  المشروع

 والتوريداإلدارة المالية، الحوكمة، و 

وحدة إدارة  وسُتدمج. لمشروعا تنفيذوتالة  وهمعهد التنمية الزراعية تون ي. سترتيبات التنفيذ الشاملة -42
ف: لواندا لتنسيق تنفيذ جميع معهد التنمية الزراعية نشئها يالت: سو ، وحدة التنسيق الموحدةف:  المشروع

وستتون وحدة التنسيق الموحدة مسؤولة أيًضا عن . غاباتوالمشاريع الصندوق الت: تنفذها وزارة الزراعة 
وتالة دور  لغاباتاو فيها وزارة الزراعة  الت: تلعبو الت: يمولها الصندوق  للمشاريعاإلدارة االئتمانية الشاملة 

 .التنفيذ

 ألفوسيت. داخل وحدة التنسيق الموحدة فريق مخصص لإلدارة المالية سينشئ المشروع. ماليةال دارةإلا -43
عن المحاسبة  سيتون مسؤوال ومحاسب، ف: الشؤون المالية وأخصائ:الفريق من مسؤول اإلدارة المالية، 

                                                      
 .156/18التقرير القطري لصندوق النقد الدول: رقم  5
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وحدات تنفيذ المشروع يعملوا ف: إضافيين ل سبينأربعة محا نعيَّ يُ وس. للمشروعاليومية وترتيبات اإلدارة المالية 
على مستوى معهد التنمية الزراعية نشئها يالمتاتب الفرعية الت: سوستتولى . المحافظاتف:  ةاألربع

وسيتولى متتب فرع:. تل ف: سيديرها المساعد اإلداري و ، فقطالمعامالت الصغيرة  معالجة المحافظات
وفقا للممارسات ة وأخصائ: ف: الشؤون المالية مسؤول اإلدارة المالي عملية انتقاءمعهد التنمية الزراعية 

لوحدة تجزء من اإلعداد الشامل و  الحتومية المتعلقة بتعيين الموظفين ورهنا بعدم اعتراض الصندوق.
حسابات ذات سمعة دولية المراجعة لو/أو  للمحاسبةشرتة معهد التنمية الزراعية سيعين ، التنسيق الموحدة

هذا النوع من الدعم على  مُيقدَّ من المتوقع أن و لموظف: اإلدارة المالية للمشروع.  العمل ناءالتدريب أث لتقديم
السنوية وتحديد متطلبات تمويل  الميزانيةسيتم توثيق إجراءات إعداد و من المشروع.  سنتينأول مدار 

الميزانية، وتوافق  قترحعلى م وسيصادق معهد التنمية الزراعية. دليل إجراءات اإلدارة الماليةالمشروع ف: 
 التنفيذ.بدء إلى الصندوق قبل  وُيقدمعليه لجنة تنسيق المشروع 

 سُتدرجالت: و ، لها والنفقات المقابلة ،السنوية جميع األنشطة الت: سيتم تنفيذها والميزانية خطة العمل ستصف -44
لفترة التنفيذ  توريدالا خطة أيض تضمنوالفئة ومصدر التمويل والجدول الزمن: للتنفيذ. وست المتونحسب 

هذا النظام للسماح بتسجيل  وستُتاح من خاللمعلومات الميزانية ف: نظام المحاسبة  وسُتدخلذات الصلة. 
لمعايير المحاسبية للمشروع السياسات المحاسبية لـ وتمتثلااللتزامات والمدفوعات ف: الوقت المناسب. 

المعلومات  يتم فيها اقتناصبات المشروع بطريقة حسال الرسم البيان: وسيوضع. الدولية للقطاع العام
 الفرعية والفئات واألنشطة والنفقات. والمتوناتالمناسبة عن الممولين 

لدليل  تملحق وُيدرج المشروععلى  وسيطبق، دليل إجراءات اإلدارة الماليةستعتمد وحدة التنسيق الموحدة  -45
جراءات الرقابة الداخلية الحتومية  نظم المشروعستخدم يسو تنفيذ المشروع.   تلك، بما ف: ذلك االعتياديةوا 

دليل بالمشروع ف:  لخاصةا الرقابةمتطلبات  دوسُتحدَّ . واإليداعوالتسجيل  التفويضالمتعلقة بضوابط 
 وتثبيت برامج المحاسبة، والت: ستشمل وحدة بتوريد وحدة التنسيق الموحدةستقوم و . إجراءات اإلدارة المالية

وجود اتصال مباشر بين محطات العمل  برنامج المحاسبة المخصص للمشروعيضمن وس؛ ةالميزانيب خاصة
المالية السنوية وفًقا لطريقة  القوائمسيتم إعداد و . المحافظاتوعلى مستوى  وحدة التنسيق الموحدةف: 

 وحدة التنسيق الموحدة وستحصلمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. المعتمدة من ال قديةالمحاسبة الن
هذه  وستقوم. مناقصاتالتقديم لتنافسية عن طريق عملية للحسابات  للمراجعة الداخليةخدمات شرتة على 

معهد التنمية نفذها يبعد ذلك بتقديم خدماتها لجميع مشاريع الصندوق الجارية الت:  الشرتة للمراجعة الداخلية
ا مرتين على المشروع داخليحسابات خاطر المتصورة، يجب مراجعة الم وىنظرا الرتفاع مستو . الزراعية
إلى اللجنة التوجيهية  تقريرهللحسابات سيقدم المراجع الداخل: و . من سنوات تنفيذه تل سنةف: األقل 

 .دإدارة العقو  عملية تيسيرمنسق المشروع  ف: حين سيتولىللمشروع، 

الصندوق الت: يرتضيها  مستقلةوالخاصة الالحسابات  مراجعة شرتاتستقوم . للحسابات الخارجية المراجعة -46
عن الحسابات  مراجعسيتم اختيار و .الحسابات لمراجعةلمعايير الدولية لالمالية للمشروع وفًقا  القوائممراجعة ب

إلى الصندوق ف: موعد أقصاه ستة الحسابات  مراجعوسُيقدم تقرير . وتنافسيةطريق عملية مناقصة مفتوحة 
 السنة المالية للمقترض. إقفال عدب أشهر
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فيه مع  تتماشىا لإلجراءات الوطنية بالقدر الذي السلع واألشغال والخدمات وفق توريد. ستتم عملية التوريد -47
الت: يمولها الصندوق من  التوريدجميع عمليات  وسُتعفىالصندوق. مشاريع ف:  للتوريدالمبادئ التوجيهية 
 .الرسوم والضرائب

دارة المعرفة واالتصاالت -باء  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعّلم، وا 

سيتون تخطيط أنشطة المشروع عملية مستمرة وتشارتية تنسقها وحدة تنفيذ المشروع بدعم من متاتب  -48
السنوية الموحدة  والميزانية الجنوبية والشمالية. وستعمل خطة العمل اتالمحافظف:  المحافظات والبلديات

 تأساس للتخطيط والتنفيذ. الفرعيين اإلقليميينللمتتبين 

يمتن استخدامها لرصد عملية التنمية والت: نظام الرصد والتقييم لتوفير معلومات عن التقدم واألداء  سُينشأ -49
 وتقديم التقارير إلى الحتومة والصندوق. إلسهام ف: اتخاذ القرارات الفعالوا

دراسة أساسية  وسُتجرىنظام الرصد والتقييم بشتل ال مرتزي.  سُيطبقمع نهج تنفيذ المشروع،  بما يتماشى -50
وذلك لمعرفة التقدم المحرز،  المدةف: منتصف  وسُيجرى مسح آخرخالل السنة األولى من تنفيذ المشروع. 

مؤشرات النتائج ذات الصلة، بما ف: ذلك مؤشرات الصندوق اإللزامية/األساسية ف: ظل مقارنة ب بقياسه
 دارة النتائج ف: الصندوق.الجديد إل ل:التشغي نظامال

 البتكار وتوسيع النطاقا

مشروع التنمية الزراعية ألصحاب  ف: إطار نجح تجريبها بالفعللتوسيع نطاق األنشطة الت:  سيعطى اهتمام -51
مدارس على وجه الخصوص، نهج  األنشطة،الحيازات الصغيرة ومشروع اإلنعاش الزراع:. وتشمل هذه 

 تحسين وصولل المطبق يةصحة الحيوانال عماللعمل اإلرشادي ومفهوم المستخدمة ف: اية المزارعين الحقل
 .الجنوبية المحافظاتإلى الخدمات البيطرية ف:  الرعاة

 خطط التنفيذ -جيم
 جاهزية التنفيذ وخطط االستهالل

سيضمن و سريع وفعال ألنشطة المشروع.  استهاللمن تجربة البرنامج الجاري لضمان  سيستفيد المشروع -52
من أجل  المشروعالدروس المستفادة مع فريق تقاسم أوجه التآزر و  إرساءموحدة التنسيق الاستخدام وحدة 

 .األنشطة استهاللتجنب التأخير ف: 

 خطط اإلشراف واستعراض منتصف المدة واإلنجاز

 اف والتنفيذ.بدعم اإلشر بصورة مشترتة سيضطلع الصندوق وحتومة أنغوال  -53

 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا
الوثيقة القانونية الت: يقوم والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  جمهورية أنغوالستشتل اتفاقية التمويل بين  -54

. وسوف توزع نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها المقترضعلى أساسها تقديم التمويل المقترح إلى 



EB 2019/127/R.27 

14 

يوما على استالم  30أيام عمل على األقل من انقضاء  خمسةقبل  على ممثل: الدول األعضاء أثناء الدورة
 ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي لتقرير رئيس الصندوق ووثيقة تصميم المشروع.

الدول: للتنمية من الصندوق تلق: تمويل سلطة  مخولة بموجب القوانين السارية فيها جمهورية أنغوالو  -55
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -56 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -سادسا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -57

سنة بما ف:  23أجل سداده ، عاديةبشروط قرضًا  جمهورية أنغوالأن يقدم الصندوق إلى : قـرر
 ستة وعشرين مليون ومائت: ألف يوروتعادل قيمته  ،سنوات وفوائده ثابتة 7ذلك فترة سماح مدتها 

على أن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: ( يورو 26 200 000)
 .واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقةللشروط 

 

 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement 
 

 

To be delivered to Executive Board representatives. 
 
 
 

 
 



 

 

A
p
p
e
n
d
ix

 II 
E
B
 2

0
1
9
/1

2
7
/R

.2
7
 

1
 

Smallholder Resilience Enhancement Project: Logical framework 
Results hierarchy Indicators Means of verification Assumptions (A)/ 

Risks (R) Name Baseline Mid-term End 
target 

Source Frequency Responsibilit
y 

Outreach 
Number of beneficiaries reached 
(hh) (with women comprising at least 
40% and youth 25%)  

0 100,000 218,000 
 Reference 

studies and hh 
surveys. 

 Baseline 
 MTR 
 End-line 

 PIU/ SCU 
 

(A) Extreme 
climate change 
shocks do not 
occur 

Goal: Contribute to improved 
household food and nutrition 
security of targeted communities   

No. of HH reporting improved food 
security as measured by Food 
Insecurity Experience Scale (FIES)

6
, 

(data disaggregated by gender of 
household heads) and  

0 

 

42,000 

 

 

152,600  

 

 

 Reference 
studies and hh 
surveys 

 Baseline 
 MTR 
 End-line 

 

 PIU/ SCU 
 

(A).Extreme 
climate change 
shocks do not 
occur 

No. of women of reproductive age 
reporting good dietary diversity  
(MDD-W)

7
 

TBD 
25,000 

 

61,000 

 

Household 
surveys 

 Baseline 
 MTR 
 End-line 

 

 PIU/ SCU 
 

A).Extreme climate 
change shocks do 
not occur 

Development objective: 

Increased productivity and 
resilience of targeted households 

 

HH report a 30% increase in 
agriculture productivity  for selected 
food crops 

 

TBD 

 

40,000 

 

 

 

 

112,000 

 

 

 

 Project  M&E 
system 

 Production and 
yields survey 

 Specific 
technical and 
activity report. 

 Annual 
 PIU/ SCU 

 

A).Extreme climate 
change shocks do 
not occur 

 
No. of HH report a > 50% increase in 
resilience score

8
(data disaggregated 

by gender of household heads) 

 

TBD 30,000 104,600 

 Specific 
technical and 
project activity 
reports 

 Annual 
 PIU/ SCU 

 

(R).population 
increases may 
jeopardize 
sustainability of 
management 
systems. 

  

                                           
6
FIES consists of eight questions regarding people's access to adequate food: 1) You were worried you would not have enough food to eat?; 2) You were unable to eat healthy and nutritious 

food?; 3) You ate only a few kinds of foods?; 4) You had to skip a meal?; 5) You ate less than you thought you should?; 6) Your household ran out of food?; 7) You were hungry but did not 
eat?; 8) You went without eating for a whole day? 
7
 MDD-W: Minimum dietary diversity indicator for women of reproductive age (15-49 years)is a diet quality indicator associated with micronutrient adequacy of diets 

8
Resilience of beneficiary household will be monitored using a resilience scorecard presented in annex 4 to appendix 6. 



 

 

A
p
p
e
n
d
ix

 II 
E
B
 2

0
1
9
/1

2
7
/R

.2
7
 

2
 

Outcome 1: : Strengthened institutional 
capacity to deliver services to enhance 
food security, productivity and resilience 

No. of family farmers reporting regular 
use of advisory and support services 
(disaggregated by gender and age)  

0 40,000 125,000 
 Specific technical 

and project activity 
report 

Annual 
 PIU/ SCU 

 

(R).GoA was unable to 
recruit the additional 
extension staff needed to 
ensure effective project 
delivery. . 

 No. of family farmers reporting use of 
climate information services 
(disaggregated by gender and age) 

0 20,000 49,000 
Specific technical and 
project activity reports 

Annual 
 PIU/ SCU 

 

 

Outputs: 

1.1 Technical, organizational and 
managerial competencies of advisory and 
support service staff improved 

No. of government-employed staff 
participating in training programmes run 
by the project during the period under 
review. (disaggregated by gender)  

TBD 1,500 3,0000 Project M&E system Annual 
 PIU/ SCU 

 

 

Outcome 2: Rural infrastructure to build 
resilience and enhance productivity and 
market access 

No. of households with improved 
access to water, land and road 
infrastructure  

TBD 15,000 40,000 Project M&E system Annual 
 PIU/ SCU 

 

A).Extreme climate 
change shocks do not 
occur 

Outputs 

2.1 Identification, prioritization 
construction/ rehabilitation of feeder roads 

No. of kilometer of rural roads 
constructed and/ or rehabilitated 0 200 510 Contractor reports Bi-annual 

 PIU/ SCU 
 

 

2.2 Land sustainably managed under 
climate resilient practices 

No. of hectares under SLM (including 
rangelands)  

TBD 10,000 21,000 
 Specific technical and 
project activity reports  Annual 

 PIU/ SCU 
 

(A)Project resources are 
mobilised accordingly 

2.3  Water infrastructure managed under 
climate resilient practices 

No. of households reporting improved 
access to water resources for 
productive and domestic use (data 
disaggregated by gender of household 
heads) 

TBD 10,000 30,000 
Specific technical and 
project activity reports 

Bi-annual 
 PIU/ SCU 

 

A).Extreme climate 
change shocks do not 
occur 

Outcome 3: Farming families acquire 
skills and technologies for food and 
nutrition security, enhanced resilience/ 
productivity and market access 

No. of HH applying climate resilient 
technologies and practices. (data 
disaggregated by gender)  

TBD 30,000 80,000 
Specific technical and 
project activity reports 

Bi-annual 
 PIU/ SCU 

 

 

Outputs: 

3.1 Family farmers, technical, 
organizational and managerial 
competencies Improved  

No. of farmers reporting the use of 
knowledge acquired through FFS 
training (disaggregated by gender and 
age)  

0 40,000 95,000 
 Specific technical 

and project activity 
reports 

Bi annual 
 PIU/ SCU 

 

 

Outcome 4Improved profitability of farm 
and non-farm income generating activities 
to improve access to food. 

No. of HH reporting 30% increase in 
percentage of agriculture output sold in 
market  

TBD 30000 80,000 
 Specific technical 

and project activity 
reports 

 Annual  PIU/ SCU 

(R)Cultural factors could 
hinder the long-term 
uptake of GAP 
technologies 

Outputs: 

4.1 Family farmers are investing in 
improved production and marketing  

 

No of households reporting use of  
production inputs and or technological 
practices 

TBD 45,000 120,000 
Specific technical and 
project activity reports 

Bi- annual 
 PIU/ SCU 

 

 

(1.2.2 etc) refers to IFAD`s core indicators matrix. EB 2017/120/R.7/Rev.1 

*Up to 15 indicators including a few optional RIMS indicators. In addition to these, RIMS mandatory indicators must be added. **The distribution of indicators is illustrative ***Intermediate targets for 
the Goal and Outputs are optional. 
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