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 التمويل موجز

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  المؤسسة الُمباِدرة:

 الكونغو الديمقراطيةجمهورية   :المتلقي/قترضالم

 وزارة الزراعة   الوكالة المنفذة:

 دوالر أمريكيمليون  213.5  :مشروعالتكلفة الكلية لل

  دوالر أمريكيمليون  45.2  :المقدم من الصندوق قرضالقيمة 

شروط بمليون دوالر أمريكي في شكل قرض  32.56  :القرض المقدم من الصندوقشروط 

 تيسيريةفائقة ال

 شروط تيسيرية للغايةمليون دوالر أمريكي ب 8.14

، مع فترة سداد شروط عاديةمليون دوالر أمريكي ب 4.5

وفقا لخيار المقترض، بما  سنة 35تصل إلى يمكن أن 

وفقا سنوات  10يمكن أن تصل إلى في ذلك فترة سماح 

المرجعي  للسعرلخيار المقترض، بسعر فائدة مطابق 

 للصندوق باإلضافة إلى هامش متغير

 الوكالة الفرنسية للتنمية  المشاركة في التمويل: اتالجه

 مبادرة وسط أفريقيا بشأن الغابات

)مصارف ومؤسسات الوطنية المؤسسات المالية 

 (البالغ الصغرالتمويل 

 يورو )ما يعادلمليون  50الوكالة الفرنسية للتنمية:   قيمة التمويل المشترك:

 تقريبا(دوالر أمريكي  مليون 53.5

مليون دوالر  40 :مبادرة وسط أفريقيا بشأن الغابات

 أمريكي

مليون دوالر  31.9 :لشريكةاالمؤسسات المالية 

 أمريكي

في شكل  مليون يورو 40الوكالة الفرنسية للتنمية:   شروط التمويل المشترك:

ماليين يورو في  10و بشروط تيسيريةقرض سيادي 

  حةمنشكل 

في في المائة  100 :مبادرة وسط أفريقيا بشأن الغابات

 منحةشكل 

: قرض بأسعار فائدة شريكةالالمؤسسات المالية 

 متفاوض عليها مع المستفيدين

عينية  اتفي شكل مساهم دوالر أمريكي مليون 19  :المتلقي/المقترضمساهمة 

 وإعفاءات من الرسوم والضرائب على السلع والخدمات

في شكل تمويل ذاتي  مليون دوالر أمريكي 6.9  المستفيدين: مساهمة

 ومساهمات عينية

 مليون دوالر أمريكي 17.1  فجوة التمويل:

 مليون دوالر أمريكي 8.98  :الذي يقدمه الصندوق يالمناختمويل القيمة 

 الصندوق  المؤسسة المتعاونة:
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 السياق -أوال

 الصندوق تدخل غاتومسو ِ  الوطني السياق -ألف

 الوطني السياق

( ضعف قدرة 1: )لألسباب التاليةهشاشة بال تسمالبلدان التي ت في عدادجمهورية الكونغو الديمقراطية  تندرج -1

التي لم تمنع زيادة تركيز السلطة على المستوى التي طُبقت مؤخرا و( الالمركزية 2الخدمات العامة؛ )

إلى رسمي الخاص القطاع افتقار ال( 4تصادية األساسية؛ )االقو( تفكك الخدمات االجتماعية 3المركزي؛ )

مكافحة الفساد واحترام حقوق اإلنسان؛ جهود ( ضعف الحوكمة و6مدني؛ )المجتمع تنظيم ال ن يتد( 5؛ )يةلحيوا

 .( انخفاض مستوى االستثمار العام7)

 يعيشفي المناطق الريفية و منهم في المائة 55 سكنن نسمة، يييمال 107در عدد السكان بـ ، قُ 2021في عام  -2

دوالر أمريكي في اليوم، مما يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية ثالث  1.90أقل من ب منهم في المائة 73

 .أفقر دولة في العالم

أدت و .على االقتصاد الحراجة يهيمنانالتعدين وإذ إن االستثمار العام،  بالقدر الكافي منالزراعة  ال تحظىو -3

المناطق و .عقود إلى تدهور االقتصادعلى مدى جمهورية الكونغو الديمقراطية  شهدتهاديدة التي النزاعات الع

 .ةومكلف ةباألسواق الحضرية صعبالروابط الريفية شديدة العزلة، مما يجعل 

الدراسة الواردة في  يةمستقبلالرؤية ال 2023-2019لتنمية للفترة لخطة االستراتيجية الوطنية التدمج و -4

خطة االتحاد و ،، وأهداف التنمية المستدامة2040عام  حتىية لجمهورية الكونغو الديمقراطية شرافستاال

 .2063األفريقي لعام 

 الفالحين فيمنصات المجتمع المدني الوطنية مثل اتحاد المنتجين الزراعيين في الكونغو، واتحاد  قوموت -5

 .في تعزيز الزراعة األسريةشاركة بالمت المرأة الريفية رابطاكونغو، والشبكة الوطنية لال

 بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوقالمتعلقة الجوانب الخاصة 

صول حمحدودة لل وال تتاح لهن سوى فرص من السكان، في المائة 52 نسبة النساءتمثل  .المنظور الجنساني -6

يشاركن في هيئات  قلما، فملنهالذي يتح على الرغم من عبء العملو .لى وسائل اإلنتاج في المناطق الريفيةع

 .صنع القرار وغالبا ما يتعرضن للتمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم

-ماي محافظةمن سكان  في المائة 20من إجمالي السكان و في المائة 1ما يقرب من  الشعوب األصلية تمثل -7

 .للتمييز الشديد تتعرضمن موارد الغابات و ةأساسي صورةب وتعيش، اندومبي

، أصدر مجلس الشيوخ قانونا يحمي حقوق 2021في عام و .والعنف من الوصم اإلعاقةذوو األشخاص  يعاني -8

 .هؤالء األشخاص ويعززها

( العاملينمن السكان  في المائة 19تضررا من البطالة ) المجموعات من أشدسنة(  35-15) الشباب يُعد   -9

 الهجرة اقتصادية أو إلى المدن ألغراض حالنزوتطرف وجعلهم عرضة للوقوع في الي بالغبضعف يتسمون و

 .خارجال إلى
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في المناطق الريفية، و 1.مليون شخص من انعدام األمن الغذائي الحاد 3.27يعاني ما يقرب من  .التغذيةقضايا  -10

من سوء التغذية  في المائة 8من األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن و في المائة 43يعاني 

 .الحاد

التمكين من خالل تعزيز ريادة األعمال الزراعية والريفية المراعية للتغذية سيساعد مشروع  .المناخ والبيئة -11

على معالجة إزالة الغابات بالتعاون مع منظمات الشعوب األصلية، وتعزيز  والشاملة والقادرة على الصمود

 .في الزراعة رةعن طريق إدخال المحاصيل المعم الدفيئةالحد من انبعاثات غازات 

 على أنه: مشروعال ن ِّف، صُ التعميممع التزامات  تماشيا -12

 يشمل التمويل المناخي؛  ☒

 ؛ التغذية يراعي ☒

 يراعي الشباب؛  ☒

  .يشمل القدرة على التكيف ☒

 الصندوق تدخلغات مسو  

على المواد  المرتفعوع من تلبية الطلب بالنظر إلى حالة انعدام األمن الغذائي والتغذوي في البلد، سيمكن المشر -13

سيسهم في رفع مستوى و 2 .اللجوء إلى الواردات الغذائية تجنبالغذائية في األسواق الحضرية من خالل 

سيساهم الصندوق و .بالطرق هذه المناطق ربطمستدام في المناطق المستهدفة و على نحواإلنتاج الزراعي 

ت الصغيرة، ودعم ريادة األعمال الزراعية الرعوية للشباب ودعم بخبرته في دعم زراعة أصحاب الحيازا

 .التمويل الالمركزية نظم

 المستفادة الدروس -باء

إهمال التسويق، مما أدى إلى عدم  جرىللمشروعات السابقة آثار إيجابية على اإلنتاجية الزراعية، ولكن  تكان -14

 مختلف الحالي في إطار المشروع ىجرتُ رات التي ، ستستهدف االستثماثَم ومن 3.الدخلكبير على  أثروجود 

 .سالسل القيمة نهايةفي  الروابط

 وسيجري .إلدارة المثلىإلى تعذر تحقيق االسابقة  مشروعاتي لوحظ في سياق الذالقدرات الانخفاض وأدى  -15

ع، وفقا تعيين أعضاء الفريق على أساس تنافسي وسيوقعون عقودا قائمة على األداء مع وحدة إدارة المشرو

 .للمبادئ التوجيهية الجديدة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية

المعتمد في برنامج  االحتضانسيعزز المشروع الدروس اإليجابية المستفادة من التدخالت األخرى، مثل نهج  -16

 رىجالذي  التكاليف تقاسمبفي الكاميرون، ونظام التمويل  الرعوية للشباب الزراعيةتشجيع المشروعات 

 .المتكامل المطبق في النيجرالنهج اإلقليمي و ،مالي ونيجيريا وتوغوووغانا  غامبيا اختباره في

                                                   
 .2021اإلطار المتكامل لتصنيف األمن الغذائي،  1
 .2022ة من أجل التنمية، مركز التعاون الدولي في مجال البحوث الزراعيو ،االتحاد األوروبيوألمم المتحدة، لألغذية والزراعة امنظمة  2

 .جمهورية الكونغو الديمقراطية -النظم الغذائية  مواصفات
 .الزراعة في محافظة مانيما إحياءإلعادة  برنامج دعم مراكز توريد األغذية تقرير إنجاز 3
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 مشروعال وصف -اثاني

 المستهدفة والمجموعات ،للتدخل الجغرافية لمنطقةوا ،األهداف -ألف

 محافظاتفي ال نييسكان الريفالالهدف العام للمشروع هو المساهمة في الحد من الفقر الريفي وتحسين تغذية  -17

لموارد اإدارة تحسين دعم التحول المستدام للزراعة األسرية و في هدفه اإلنمائيويتمثل  .كنشاساالمحيطة ب

 المعيشية الطبيعية من أجل المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين الدخل والتنوع الغذائي لألسر

 .الريفية

ندومبي وفي ا-في محافظات كونغو الوسطى وكوانغو وكويلو وماي تنفيذ المشروع سيجري .منطقة التدخل -18

( مستوى الفقر ومعدل سوء التغذية؛ 1لى: )إ مناطقوستستند معايير اختيار هذه ال .الضواحي الزراعية لكنشاسا

 .( إمكانات ريادة األعمال الريفية3)( وجود مواقع زراعية يمكن استغاللها على نحو مستدام؛ 2)

، أي مليوني شخص، معيشية أسرة 450 000 امباشر استهدافاسيستهدف المشروع  .لمستهدفةالمجموعات ا -19

 من األشخاص ذوي اإلعاقة في المائة 5من الشباب و في المائة 50على األقل من النساء و في المائة 50 منهم

 .(ندومبيا-ماي على األقل من محافظة في المائة 20 بما يشمل) الشعوب األصليةمن  في المائة 0.5و

ال سيستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء الذين ال يملكون سوى القليل من األراضي أو و

 .أو المعرضين النعدام األمن الغذائي والتغذوي يملكون أي أرض  

 واألنشطةوالحصائل  ،المكونات -باء

  ستدامةالزراعة األسرية وريادة األعمال الزراعية والريفية الم: 1المكون 

 ستخدامال مبسطة بناء على خطط .ةتشاركي وإدارتها بطريقة األراضي تخطيط: 1-1الفرعي  المكون -20

؛ ات المحليةهكتار من غابات المجتمع 250 000 ( تأمين1األراضي، يوفر هذا المكون الفرعي ما يلي: )

( وضع خطط إدارة 3سريعة النمو؛ )ال األشجار تنمية الحراجة الزراعية واإلنتاج المستدام للفحم من أنواع (2)

 .مشتركة لمصايد األسماك

يتضمن هذا  .وسائل اإلنتاج والممارسات الزراعية المستدامة الحصول علىتحسين : 2-1الفرعي  المكون -21

تطوير  (3( إنشاء مدارس حقلية للمزارعين؛ )2( إنتاج األصول الوراثية المحسنة؛ )1المكون الفرعي ما يلي: )

  .النطاق راعية الصغيرةنة الزنالمك

: ما يلي يركز هذا المكون الفرعي على .المغذية األغذيةلى جميع عصول الح حسينت: 3-1الفرعي  المكون -22

للتغذية والممارسات الغذائية الصحية )الحدائق المنزلية، والمواقد المحسنة، ونقاط المياه  مراعية( الزراعة ال1)

أغذية ذات قيمة غذائية عالية لألطفال وهي ات الزراعية الرعوية )( تجهيز وتسويق المنتج2المستقلة(؛ )

  .والعنف المنزلي الجنسانيةقضايا شأن ال( محو األمية الوظيفية والتوعية ب3)الصغار(؛ 

: ما يلي يشمل هذا المكون الفرعي .والحصول على التمويل الريفي اتتحسين القدر: 4-1الفرعي  المكون -23

منتجات  وضع( 2شخص )شباب ونساء(؛ ) 3 000 صالحلاحتضان ريادة األعمال ( أنشطة التدريب أو 1)

شكل تمويل  فيفي المائة  10شكل منحة، و في في المائة 40) اليفتمويل بتقاسم التكال( نظام 3)مالية مناسبة؛ 

  .(المؤسسات الماليةتمنحه شكل قرض  في في المائة 50ذاتي، و
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 اإلقليميةواألسواق  الربط بالطرق: 2المكون 

 هذا المكون الفرعي من المقرر في إطار .إعادة تأهيل البنية األساسية االقتصادية :1-2المكون الفرعي  -24

كيلومترا  670 (3)؛ اميناء نهري 15( 2) .سوق تجميع 14سبعة أسواق شبه جملة و (1: )إنشاء أو إعادة تأهيل

 .بالطرق اإلنتاج مناطق لربطالمعيبة  المسارات من مقاطع

ينص هذا المكون الفرعي على ما  .تهاوصيان إدارة البنية األساسية االقتصادية نظم -2-2المكون الفرعي  -25

ق؛ اسواألعن تضمن نظام معلومات يبين المهنيين  ةستشارياالعمل ال ا من أطرإطار 21( إنشاء 1يلي: )

حول األسواق  تجاريةأنشطة  التي لديها( دعم منظمات المنتجين 3)إنشاء لجان محلية لصيانة الطرق؛  (2)

 .وداخلها

 تقييم وإدارة المعرفةالو رصدالو ،تنسيق المشروع وإدارته: 3المكون 

 الرصد والتقييم والتواصل وإدارة المعرفة.المشروع وإدارته وأنشطة  يضم هذا المكون أنشطة تنسيق -26

 نظرية التغيير -جيم

( أكثر من ثالثة عقود من النزاعات 1بما يلي: ) تتميز جمهورية الكونغو الديمقراطية بسياق هش مرتبط -27

( نقص االستثمار العام في القطاع الزراعي والخدمات 2بعمليات نزوح جماعي للسكان؛ ) المقترنةالمسلحة 

( ضعف قدرات 5لالمركزية؛ )اتطبيق  في تدني الفعالية( 4( ارتفاع مستوى الفساد؛ )3االجتماعية األساسية؛ )

 .المجتمع المدني واإلدارةو اتالمشروع أفرقة

لطلب المتزايد للمناطق الحضرية على المنتجات الزراعية ا الرعويةالزراعية الحراجية  نظم اإلنتاج تلبيال  -28

( عدم وجود 2( انخفاض اإلنتاجية؛ )1: )لألسباب التالية، وذلك يينسكان الريفلل التغذويةالحتياجات اوال 

دني الشمول ت( 4لى المدخالت الزراعية؛ )عصول حالمحدودية فرص ( 3البيئة؛ ) تراعياستثمارات منتجة 

( الصعوبات 6( العادات الغذائية غير المالئمة وتدني مستوى تعليم المرأة؛ )5لى األرض؛ )في الحصول ع

 .مناطق اإلنتاج ة( عزل7)في الحصول على التمويل الزراعي؛ 

ريادة ( تشجيع 3( تحسين إنتاجية الزراعة األسرية؛ )2( تطوير النظم الزراعية؛ )1: )ما يلي سيمول المشروع -29

( بناء قدرات 5؛ )بالطرق اإلنتاج مناطق ربط( 4النساء والشباب؛ ) طفي أوساالزراعية والريفية  األعمال

وتمثيل  ريادة األعمالة إلى تشجيع النساء والشباب على رامي( تطبيق السياسات القائمة ال6الجهات الفاعلة؛ )

 .فقراء في هيئات صنع القرار المحليةريفيين الالسكان ال

 المواءمة والملكية، والشراكات -دال

، (1سيساهم المشروع في الحد من الفقر )هدف التنمية المستدامة  .مع أهداف التنمية المستدامة المواءمة -30

بات )هدف التنمية ، والحد من إزالة الغا(2)هدف التنمية المستدامة  والتغذوي لألسر وتحسين األمن الغذائي

لتكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ )هدف التنمية على االريفية  المعيشية وزيادة قدرة األسر (15المستدامة 

، وكل ذلك (5 ، وظهور بيئة مواتية لريادة األعمال الريفية الشاملة )هدف التنمية المستدامة(13المستدامة 

 .(8 التنمية المستدامةفرص عمل )هدف  إنشاءالمساهمة في  لغرض

 .2023-2019 يتماشى المشروع مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة .الملكية الوطنية -31

 للفترة ( اإلطار االستراتيجي للصندوق1المشروع مع: ) يتسق .االتساق مع سياسات الصندوق وأولوياته -32

  وجمهورية الكونغو الديمقراطيةنمية للت الفرنسيةبين الوكالة بروتوكول التفاهم ( 2؛ )2016-2025

( برنامج 4التوجهات االستراتيجية المحددة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛ ) (3(؛ )2022-2025)

 .(2024-2019) الفرص االستراتيجية القطرية
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هم المشروع سيساو .ستكون التدخالت مكملة لمبادرات األمن الغذائي والتغذوي األخرى .التنسيق والشراكات -33

سيجري و .2024-2020 للفترة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المتحدةاألمم  إلطار ةالثاني الركيزةفي 

 .مع الوكالة الفرنسية للتنمية مذكرة تفاهمتوقيع 

 التكاليف، والفوائد، والتمويل –هاء 

تخصيص دورات الالحقة لنظام مليون دوالر أمريكي في إطار ال 17.1يمكن تمويل فجوة التمويل البالغة  -34

وتخضع  يتعين تحديدهاتمويل  شروطوفق أو آلية الحصول على الموارد المقترضة ) الموارد على أساس األداء

 .( أو بتمويل مشترك يجري تحديده أثناء التنفيذالحقاالتنفيذي مجلس اللإلجراءات الداخلية ولموافقة 

جزئي بشكل  - رية وريادة األعمال الزراعية والريفية المستدامةالزراعة األس - لمشروعمن ا 1المكون يُحسب  -35

لتدابير اويقدر المبلغ اإلجمالي الذي خصصه الصندوق للمشروع في إطار تمويل  .يمناخ على أنه تمويل

  .مليون دوالر أمريكي 8.98بمبلغ  الخاصة بالمناخ

 مشروعال تكلفة

وتبلغ  .مليون دوالر أمريكي لمدة سبع سنوات 213.5لطوارئ، تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع، بما في ذلك ا -36

 8.6مليون دوالر أمريكي ) 18.3 إلى الضرائب وتصل قيمة .أمريكي مليون دوالر 202.9التكاليف األساسية 

والتكاليف المتكررة ( في المائة 93مليون دوالر أمريكي ) 188.7االستثمارية تبلغ التكاليف و .(في المائة

مليون دوالر  2.8المبالغ المخصصة للطوارئ المادية  وتصل .(في المائة 7ون دوالر أمريكي )ملي 14.2

 .مليون دوالر أمريكي 7.8 الماليةللطوارئ أمريكي و

 1في إطار المكون ( في المائة 57مليون دوالر أمريكي ) 115.2التكاليف األساسية على النحو التالي: وتقسم  -37

( في المائة 35مليون دوالر أمريكي ) 72و(؛ المستدامة ألعمال الزراعية والريفية)الزراعة األسرية وريادة ا

في إطار ( في المائة 8مليون دوالر أمريكي ) 15.7واألسواق اإلقليمية(؛ الربط بالطرق و) 2في إطار المكون 

 .(تقييم وإدارة المعرفةالو رصدالو ،)تنسيق المشروع وإدارته 3المكون 
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 1الجدول 

 والجهة الممولة والمكون الفرعي حسب المكون مشروعف التكالي

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

     الجهات األخرى المشاركة في التمويل قروض الصندوق 

 المكون/المكون الفرعي

بشروط فائقة 
 القطاع الخاص المالي الوكالة الفرنسية للتنمية عاديةبشروط  بشروط تيسيرية للغاية التيسيرية

درة وسط أفريقيا مبا
 المجموع فجوة التمويل المقترض/المتلقي المستفيدون بشأن الغابات

 نقدا % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

مساهمة 
 % المبلغ % المبلغ % مساهمة عينية نقدا % عينية

              دامة: الزراعة األسرية وريادة األعمال الزراعية والريفية المست1المكون 

تخطيط األراضي وإدارتها بطريقة  1-1

 9.5 264.5 20 - - 8.6 742.5 1  - - - 74.9 185.8 15 - - - - 1.8 370.7 2.7 556.0 11.9 409.5 2 تشاركية

تحسين الحصول على وسائل  1-2

 7.5 983.5 15 - - 4.2 675.9  3.1 82.2 421.6 51.1 168.3 8 - - - - 6.6 054.5 1 8.2 318.2 1 26.7 262.9 4 اإلنتاج والممارسات الزراعية المستدامة

تعزيز حصول الجميع على األغذية  1-3

 3.7 802.8 7 - - 11.4 892.3  - - - 34.2 672.0 2 - - 29.0 261.9 2 1.3 98.8 5.1 395.3 19.0 482.4 1 المغذية

تحسين القدرات والحصول على  1-4

 33.9 420.5 72 - - 0.6 421.6  5.9 - 375.0 6 15.4 173.9 11 44.0 875.0 31 10.7 718.2 7 2.3 698.0 1 4.3 132.7 3 13.8 026.2 10 التمويل الريفي

 54.5 471.4 116 - - 3.2 732.3 3   3.2 82.2 796.6 6 31.9 200.0 37 27.4 875.0 31 8.6 980.1 9 2.8 222.0 3 4.6 402.2 5 15.6 181.0 18 المجموع الفرعي

                  : الربط بالطرق واألسواق اإلقليمية2المكون 

إعادة تأهيل البنية األساسية  2-1

 33.5 530.3 71 22.8 311.3 16 18.0 870.7 12  - - - - - - - 44.6 925.9 31 0.2 108.5 1.8 294.6 1 12.6 019.3 9 االقتصادية

نظم إدارة البنية األساسية  2-2

 4.3 246.8 9 7.6 703.5 13.3 229.5 1  - - - - - - - 61.3 672.2 5 7.6 703.5 3.8 351.8 6.3 586.3 يانتهااالقتصادية وص

 37.8 777.1 80 21.1 014.8 17 17.5 100.3 14   - - - - - - - 46.5 598.0 37 1.0 812.0 2.0 646.4 1 11.9 605.6 9 المجموع الفرعي

            تقييم وإدارة المعرفةالرصد والوتنسيق المشروع وإدارته : 3المكون 

 6.5 954.3 13 - - 5.7 794.9  - - - 20.1 800.0 2 - - 37.5 230.9 5 3.3 466.0 - - 33.4 662.5 4 تنسيق المشروع وإدارته 3-1

وإدارة  التواصلالرصد والتقييم و 3-2

 1.1 349.8 2 7.7 180.0 11.8 276.6  - - - - - - - 29.4 691.0 - - 46.4 091.4 1 4.7 110.9 المعرفة

 7.6 304.2 16 1.1 180.0 6.6 071.4 1   - - - 17.2 800.0 2 - - 36.3 921.9 5 2.9 466.0 6.7 091.4 1 29.3 773.4 4 المجموع الفرعي

 100.0 552.7 213 8.1 194.8 17 8.9 904.0 18   3.2 82.2 796.6 6 18.7 000.0 40 14.9 875.0 31 25.1 500.0 53 2.1 500.0 4 3.8 140.0 8 15.2 560.0 32 المجموع
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 2الجدول 

 والجهة الممولة فئة اإلنفاقحسب  مشروعتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

     الجهات األخرى المشاركة في التمويل قروض الصندوق 

 فئة اإلنفاق

 بشروط فائقة التيسيرية

بشروط تيسيرية 
 القطاع الخاص المالي الوكالة الفرنسية للتنمية عاديةبشروط  للغاية

مبادرة وسط أفريقيا بشأن 
 الوكالة الفرنسية للتنمية بشروط تيسيرية بشروط تيسيرية للغاية بشروط فائقة التيسيرية الغابات

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

الم
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % بلغ

                       تكاليف االستثمار

 1.1 453.8 2 16.1 396.2 17.5 429.4  - - - 6.3 154.1 - - 35.6 872.5 0.2 5.1 11.1 272.5 13.2 324.0 الدراسات -1

 30.8 878.5 65 22.5 809.0 14 17.5 528.7 11  - - - 3.6 349.0 2 - - 43.0 351.7 28 0.2 103.3 1.8 174.8 1 11.5 562.0 7 األشغال -2

 1.9 981.6 3 3.9 155.5 22.5 895.9  - - - 7.5 299.4 - - 36.9 468.0 1 10.4 415.8 3.3 132.8 15.4 614.2 المعدات والمواد -3

 1.8 942.6 3 - - 17.5 690.0  - - - 51.2 017.7 2 - - - - 2.0 77.5 8.5 336.2 20.8 821.3 السلع والخدمات والمدخالت -4

 19.2 975.2 40 4.5 834.1 1 10.7 388.8 4  - - - 24.4 997.9 9 - - 26.0 661.8 10 4.3 756.7 1 8.0 286.1 3 22.1 049.8 9 المساعدة التقنية والتدريب -5

 38.2 649.8 81 - - 0.7 574.0  8.4 82.2 796.6 6 26.2 392.1 21 39.0 875.0 31 7.9 479.0 6 2.6 141.7 2 3.6 937.5 2 11.5 371.7 9 أموال الدعم -6

 93.1 881.5 198 8.6 194.8 17 9.3 506.8 18   3.4 82.2 796.6 6 18.2 210.1 36 16.0 875.0 31 24.1 833.0 47 2.3 500.0 4 4.1 140.0 8 13.9 742.9 27 مجموع تكاليف االستثمار

                       التكاليف المتكررة

 1.2 482.8 2 - - 16.0 397.2  - - - 22.6 561.2 - - 35.5 882.2 - - - - 25.9 642.2 يليةالتكاليف التشغ -1

 5.7 188.5 12 - - - 0.0  - - - 26.5 228.8 3 - - 39.3 784.8 4 - - - - 34.3 174.9 4 الرواتب والعالوات -2

 6.9 671.3 14 - - 2.7 397.2   - - - 25.8 789.9 3 - - 38.6 667.0 5 - - - - 32.8 817.1 4 مجموع التكاليف المتكررة 

 100.0 552.7 213 8.1 194.8 17 8.9 904.0 18   3.2 82.2 796.6 6 18.7 000.0 40 14.9 875.0 31 25.1 500.0 53 2.1 500.0 4 3.8 140.0 8 15.2 560.0 32 مجموعال
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 3الجدول 

 مشروعوسنة ال والمكون الفرعيحسب المكون  مشروعتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المكون/المكون الفرعي

 السنة الرابعة للمشروع السنة الثالثة للمشروع السنة الثانية للمشروع السنة األولى للمشروع

السنة الخامسة 
 المجموع السنة الثامنة للمشروع السنة السابعة للمشروع السنة السادسة للمشروع للمشروع

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 : الزراعة األسرية وريادة األعمال الزراعية والريفية المستدامة1المكون 

 264.5 20 0.5 106.4 2.5 506.4 13.5 728.7 2 17.6 574.7 3 23.6 775.7 4 21.4 337.7 4 17.8 603.6 3 3.1 631.3 تخطيط األراضي وإدارتها بطريقة تشاركية 1-1

تحسين الحصول على وسائل اإلنتاج والممارسات الزراعية  1-2

 983.5 15 0.4 70.7 4.5 723.0 9.9 588.4 1 17.0 722.7 2 22.5 589.2 3 23.9 825.8 3 17.9 866.9 2 3.7 596.8 المستدامة

 802.8 7 0.9 72.2 3.0 235.6 7.8 611.7 20.7 615.1 1 19.7 535.1 1 25.6 998.9 1 19.0 479.4 1 3.3 255.0 تعزيز حصول الجميع على األغذية المغذية 1-3

 420.5 72 0.1 70.7 5.1 714.2 3 20.9 131.7 15 28.6 731.7 20 22.9 551.2 16 19.4 030.4 14 2.7 988.9 1 0.3 201.7 تحسين القدرات والحصول على التمويل الريفي 1-4

 471.4 116 0.3 320.0 4.4 179.2 5 17.2 060.6 20 24.6 644.1 28 22.7 451.3 26 20.8 192.7 24 8.5 938.8 9 1.4 684.8 1 المجموع الفرعي

 : الربط بالطرق واألسواق اإلقليمية2المكون 

 530.3 71 0.1 70.7 3.2 300.2 2 17.9 770.9 12 18.8 436.5 13 23.3 671.5 16 22.2 845.7 15 13.6 736.6 9 1.0 698.1 إعادة تأهيل البنية األساسية االقتصادية 2-1

 246.8 9 0.0 - 14.5 341.7 1 14.5 341.7 1 14.5 341.7 1 14.5 341.7 1 14.8 365.7 1 27.2 514.4 2 0.0 - نظم إدارة البنية األساسية االقتصادية وصيانتها 2-2

 777.1 80 0.1 70.7 4.5 641.9 3 17.5 112.6 14 18.3 778.2 14 22.3 013.2 18 21.3 211.4 17 15.2 251.0 12 0.9 698.1 المجموع الفرعي

 تقييم وإدارة المعرفةالرصد والو ،تنسيق المشروع وإدارته: 3المكون 

 954.3 13 6.4 889.1 12.2 702.3 1 12.1 683.4 1 12.3 715.2 1 12.2 709.1 1 11.9 659.2 1 11.8 644.1 1 21.2 951.8 2 تنسيق المشروع وإدارته 3-1

 349.8 2 2.8 65.5 17.4 407.8 11.5 269.3 15.5 365.1 18.0 422.0 13.0 305.2 11.7 274.0 10.3 241.1 وإدارة المعرفة التواصلالرصد والتقييم و 3-2

 304.2 16 5.9 954.6 12.9 110.1 2 12.0 952.7 1 12.8 080.3 2 13.1 131.1 2 12.0 964.4 1 11.8 918.1 1 19.6 192.9 3 المجموع الفرعي

 552.7 213 0.6 345.3 1 5.1 931.2 10 16.9 125.9 36 21.3 502.7 45 21.8 595.6 46 20.3 368.5 43 11.3 107.9 24 2.6 575.8 5 المجموع
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 استراتيجية وخطة التمويل والتمويل المشترك

 منهمليون دوالر أمريكي،  45.2 بمبلغ قدره( الصندوق 1): الجهات التاليةمن  بتمويل المشروع يحظىس -38

بشروط  في المائة 20و فائقة التيسيريةبشروط منه  في المائة 80مليون دوالر أمريكي في شكل قرض ) 40.7

( الوكالة 2)الحصول على الموارد المقترضة؛  آليةمليون دوالر أمريكي في إطار  4.5( وتيسيرية للغاية

في  20و تيسيريةبشروط قرض سيادي  في شكلمنه  في المائة 80مليون يورو،  50الفرنسية للتنمية، بمبلغ 

( حكومة جمهورية الكونغو 3صرف خالل السنوات الخمس األولى من المشروع؛ )يُ منحة،  في شكل المائة

مليون دوالر أمريكي في شكل مساهمة عينية )إعفاءات من الضرائب على سلع  19 قدره مبلغالديمقراطية، ب

مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك  38.8 قدره ( المستفيدون، بمبلغ4)ر األرض(؛ وخدمات المشروع وتوفي

مليون دوالر أمريكي في  6.9مليون دوالر أمريكي في شكل قروض من المؤسسات المالية الشريكة و 31.9

 مليون 40 بمبلغ قدره ،غاباتبشأن ال ( مبادرة وسط أفريقيا5شكل تمويل ذاتي ومساهمات عينية أخرى؛ )

تقديم مقترحات استجابت لها الحكومة في إلى دوالر أمريكي في شكل منحة، جرى حشده من خالل دعوة 

سيقوم فريق المشروع بتعبئة و .مليون دوالر أمريكي 17.1( فجوة تمويلية قدرها 6إطار هذا المشروع؛ )

 .مليون دوالر أمريكي 1.5 قدره بمبلغ األسرع الستهالل المشروعات ذالتنفي أداتي

 الصرف

39-  ُ  بالدوالر األمريكيثم إلى حسابات تشغيلية  بالدوالر األمريكيحول موارد الصندوق إلى حساب مخصص ست

ات بين وحدة يسيجري توقيع اتفاقو .المحافظات ية فيفرعالمكاتب التفتح على مستوى وحدة إدارة المشروع و

ات تمويل يسات المالية الشريكة التفاقسيخضع تدفق األموال إلى المؤسو .إدارة المشروع ومقدمي الخدمات

 .وافق عليها الصندوق مسبقايزارة المالية ووها وقعتفرعية 

وعندما  النفاذالتمويل حيز  يةعند دخول اتفاق صرف في الصندوقالوسيجري صرف الموارد المالية وفقا لدليل  -40

 .شروط الصرف األول تُستوفى

 لفوائد والتحليل االقتصادياموجز 

صافي القيمة الحالية، بتكلفة الفرصة البديلة لرأس ويصل  .جميع األنشطةلربحية  وجود حليل الماليالت بي ني -41

في  21.9معدل العائد االقتصادي الداخلي ويبلغ  .مليون دوالر أمريكي 127.8 إلى، في المائة 6المال بنسبة 

 .تعتبر هذه النتيجة مرضيةو .المائة

 استراتيجية الخروج واالستدامة

 التحتية( ملكية السكان للبنية 2( بناء قدرات الشباب؛ )1: )ما يلي من المشروع استدامة النتائج من خاللسيض -42

شراكات تجارية تشمل إقامة ( 3وإنشاء آليات إدارية في إطار شراكات محلية بين القطاعين العام والخاص؛ )

( المشاركة 5ميزانية السلطات المعنية؛ ) ( أخذ تكاليف الصيانة في الحسبان عند تخطيط4المؤسسات المالية؛ )

في المنتديات الوطنية لحوار  الشباب الدائمة لمنصات منظمات المنتجين وشبكات النساء ورواد األعمال

 .السياسات

 إدارة المخاطر  -ثالثا

  هاالمخاطر وتدابير التخفيف من -ألف

في مصفوفة مخاطر المشروع المتكاملة يجري عرض مخاطر المشروع الرئيسية وتدابير التخفيف المقابلة  -43

 ليُسترشد به في عمليةستنشئ وحدة إدارة المشروع سجال للمخاطر سيجري تحديثه بانتظام و .الثالث( الذيل)

 .اتالقراراتخاذ 
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 4الجدول 

 وتدابير التخفيف من آثارها موجز للمخاطر

المخاطر  تدابير التخفيف من آثارها مجاالت المخاطر
 المتأصلة

اطر المخ
 المتبقية

 السياق القطري

 التمويل يةالتأخير في التصديق على اتفاق

 الحوكمة ضعف

المشترك العامل  الفريقلصندوق ولالفريق القطري  اضطالع

 رصد التصديقب بين الوزارات

سياسة الصندوق المعد لة بشأن منع التدليس والفساد في  تطبيق

  أنشطته وعملياته

 متوسطة متوسطة

 يات والسياسات القطاعيةاالستراتيج

 التنفيذ بمتابعة كلفةت المجهاالعدم توفر نقص البيانات أو 

 دراسات محددة عن منظمات المزارعين وريادة األعمال إجراء

تطبيق السياسات المتعلقة بالعالم الريفي )األرض وريادة 

 (األعمال والتغذية

 منخفضة متوسطة

  والمناخي البيئي السياق

مارسات إدارة التربة والمياه بسبب التكثيف التلوث وسوء م

 الزراعي

 كبيرة  مرتفعة جتماعيةاالبيئية والدارة لإلوضع خطة 

 نطاق المشروع

وقلة اهتمام القطاع  المشروعاتااللتزام بتطوير  عدم

 بالقطاع الزراعي والتزامهالمالي 

االقتصادي  اإلدماجالهندسة االجتماعية من أجل ب االضطالع

 النساءللشباب و

تصميم  مرحلة من بدءاالخاصة  المصارفمشاركة 

 المنتجات المالية المناسبة إعدادالمشروعات و

 متوسطة متوسطة

  القدرة المؤسسية على التنفيذ وتحقيق االستدامة

 الكفاءات تأخير في التنفيذ بسبب محدودية حاالت

 لشركاء المحتملينلتقييم محددة  عمليات إجراء

  األسرع الستهالل المشروعات ذلتنفيا أداتياستخدام 

 متوسطة كبيرة

 اإلدارة المالية

ضعف المؤسسات  بأوجهو بالبلد مرتبطةمخاطر عالية 

 الحكومية

قع وحدة إدارة المشروع والمكاتب الفرعية في امو وجود

الحصول على الخدمات المصرفية  تدنيب تتسممناطق نائية 

من المعامالت  اكبير قدراالتنافسية، األمر الذي قد يتطلب 

أو  وقوع حاالت تدليس زيادة مخاطر إلى يؤديالنقدية و

 أخطاء

 مساهمات عينية كبيرة

 اتساعإلى قيمتها و ا، نظرمرتفعةمخاطر  أعمال البناء تمثل

 نطاقها

 مستقلة عملية التنفيذ مشروع وحدة إدارة تولي

للسلف  القصوى: الحدود التالية تفاصيلال دليل تنفيذ المشروع يبي ن

، شغالاألب الخاصة ساباتالح، والمساهمات العينية، وةالنقدي

 .ةالداخلي الرقابةونظام  ،ات الموقعة مع شركاء التنفيذيواالتفاق

 كبيرة مرتفعة

 التوريد

من  ةالثاني الركيزة من IB-3 بندال عدم االمتثال لمكونات

العام في جمهورية  توريدتقييم نظام الب الخاص تقريرال

منظمة التعاون والتنمية نغو الديمقراطية وفقا لمنهجية الكو

 إنشاء(، على الرغم من 2012) في الميدان االقتصادي

تسوية المنازعات على مستوى السلطة التنظيمية للجنة 

 العام توريدلل

 من الفساد مرتفعمستوى 

المتعلقة بإجراءات  الطعونللوائح الوطنية في جميع  االمتثال

 ر النتائجوفي نش التوريد

المرسوم  بموجب في الخدمة تهومكافح الفساد درءوكالة  وضع

 2020 رآذامارس/  17في  الصادر مكرر 20/013رقم 

الفساد على مستوى و التدليس مكافحةب الخاصةاالمتثال لألحكام 

 المشروع

 متوسطة كبيرة

 األثر البيئي واالجتماعي والمناخي

اء  منوالحيوانات والنباتات  الموئلتدمير  زيادة جر 

 إزالة الغابات

واألشخاص ذوي اإلعاقة من  ةاألصلي الشعوباستبعاد 

 لتطوير ريادة األعمال المقدم الدعم

للغابات واعتماد  المحليإدارة المجتمع و لحراجة الزراعيةا تنمية

 اإلعاقة ذوي واألشخاص ةاألصلي الشعوب يراعينهج شامل 

 متوسطة كبيرة

 أصحاب المصلحة

 والمتسمةالمحرومة  معي نةال الفئات بعضاعاة مر عدم

 الضعف من قدر بأكبر

 ينجميع أصحاب المصلحة االقتصادي مشاركة ضمان

 ينواالجتماعي

 منخفضة متوسطة

 متوسطة كبيرة  المخاطر اإلجمالية
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 واالجتماعية البيئية الفئة -باء

على البيئة ورفاه السكان،  ةإيجابي آثارأن تكون لألنشطة  سيتخذ فريق المشروع التدابير الالزمة لضمان -44

البنية  إصالحبناء أو  جريسيو .مستدامة اعتماد ممارسات زراعية ز علىيحفتللآليات  وضعوسيشجع 

 .البيئية واالجتماعية الصندوق ية وفقا للوائح البيئية الوطنية أو لسياسةساساأل

وقد أجريت  .امسارر اتفاقيةب مشمول موقع موجود فيال، إقليم إينونغوفي  تحتيةبنية ليس من المقرر إقامة أي  -45

واجتماعية  للمشروع آثار بيئيةكون يومن المفروض أال  .للصندوق جميع دراسات اإلطار البيئي واالجتماعي

 .المخاطر تعتبر كبيرةومع ذلك، فإن  4.سلبية كبيرة

 المناخية المخاطر تصنيف -جيم

تعرض القطاع الزراعي لزيادة إلى ، نظرا مراعاةً صارمةشروع المخاطر المناخية المرتبطة بالم راعىست -46

هطول األمطار التي من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي  نظمدرجات الحرارة والتغيرات في 

 .والفقر الطاقةأمن و

ون في التربة تراكم مخزونات الكرب إتاحة سيساهم المشروع في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، من خالل -47

طن من مكافئ ثاني أكسيد  8 218 879يبلغ إجمالي انبعاثات الكربون للمشروع و .وزيادة الكتلة الحيوية

 .كبيرة يةمخاطر المناخالتعتبر و .الكربون

 الديون تحمل على لقدرةا -دال

على الديمقراطية قدرة جمهورية الكونغو  تظل، على تحمل الديون لبلدان المنخفضة الدخلقدرة اوفقا إلطار  -48

 يةالخارج حيث الوقوع في المديونية الحرجة تعرض البلد لخطر معتدل منوي .منخفضةتحمل الديون 

إليرادات عامال جلب اال يزال انخفاض التعبئة لو .الصدمات واستيعابللمناورة  واسعةوالعالمية، ولديه مساحة 

 .، بالنظر إلى انخفاض مستوى الديون الخارجيةوقوع البلد في المديونية الحرجة مخاطراعتدال حاسما في 

لصدمات ا أمام البلد ضعف مما يؤكدعتبات الديون الخارجية، ل تجاوز على وقوع اختبارات المقاومة وتدل  

في سياق االعتماد القوي على الصادرات و .صدمة سلبية على الصادراتوقوع في حالة  وال سيماالخارجية، 

المقدمة سياسات االقتراض الحذرة التي تفضل القروض من الضروري األخذ بظل ي، وتقلب أسعار المواد الخام

 .الديون القدرة على تحملسياسات إدارة الديون لضمان  عزيزوت بشروط تيسيرية

 التنفيذ -ارابع

 التنظيمي اإلطار -ألف

 وتنسيقه مشروعإدارة ال

ه االستراتيجي اللجنة يالتوج وستتولى مهمة .تنفيذ المشروع تحت اإلشراف اإلداري لوزارة الزراعة جريسي -49

باستعراض ستقوم اللجنة و .مختلف الوزارات ومنظمات المنتجينلمن ممثلين  ألفالتوجيهية الوطنية التي تت

  .السنويةوالميزانيات خطط العمل  التصديق علىو مالتقدم العا

                                                   
معهد الفرنكوفونية للتنمية المستدامة. اإلطار القانوني للتقدير البيئي واالجتماعي. انظر:  4

-l-de-juridique-cadre-https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/content_page/item/1127

.18-sociale-et-environnementale-evaluation. 

https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/content_page/item/1127-cadre-juridique-de-l-evaluation-environnementale-et-sociale-18
https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/content_page/item/1127-cadre-juridique-de-l-evaluation-environnementale-et-sociale-18
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 تتمتعوزارة الزراعة والتي س سلطةخضع لالتي ست وحدة إدارة المشروع إلى المشروع إدارةتفويض  جريسي -50

مكاتبها قع ت، وسكيكويت في وحدة إدارة المشروع مقر وسيقام .اإلدارية والمالية في تسيير الشؤونستقاللية باال

 المشروع. طق تدخلااألربعة في من الفرعية

 والحوكمة ،والتوريد ،اإلدارة المالية

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية المعمول بهاا لإلجراءات إدارة أموال المشروع وفق جريست اإلدارة المالية. -51

 إلى المقترض وفي دليل تنفيذ المشروع. الخطاب الموجهتفصيلها في  جري، والتي سيوفي الصندوق

لقطاع الخاص من ا خارجي مستقل ومؤهل حسابات راجعم تعيينستقوم الوزارة المشرفة على المشروع ب -52

 وافق عليهاالمالية السنوية لوحدة إدارة المشروع، وفقا للمعايير التي  قوائملل ةالخارجي جراء المراجعةإل

 .الوكالة الفرنسية للتنميةو الصندوق

المعمول  التوريد قانونحكام سلع وخدمات االستشاريين المطلوبة وفقا ألالو األعمال توفير جريسي .التوريد -53

 في األحكام المعمول بهاذه األحكام متوافقة مع به في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شريطة أن تكون ه

العام، تنطبق األحكام المتعلقة في القطاع  التوريدلمبالغ الخاضعة إلجراءات با وفيما يتعلق الصندوق.

 بالمناقصات.

األنشطة ( إدارة 1): سياقوالشفافية في  الحوكمة الرشيدةسيقوم فريق المشروع بتطبيق مبادئ  .الحوكمة -54

 المؤسساترصد امتثال ل نظام( 2) ؛الريفية مع المؤسسات التي يجري تشجيعها في المناطقا المضطلع به

 .لتوريد( االمتثال إلجراءات اإلدارة المالية وا3الداخلية؛ ) أنظمتهاو لنظمها األساسية منظمات المزارعينو

 ومعالجة التظلمات هاوتعقيبات المستهدفة شراك المجموعاتإ

 ،ات في إطار جميع أنشطة المشروعقيبالتعتقديم المشاركة واإلقبال على المستهدفة  طلب من المجموعاتيُ س -55

 التي جرى التشاور معهاالشريكة أو  يةالريف والمؤسسات ،ين، والمجتمع المدنيمزارعمنظمات ال يشملبما 

 تهاوتسوي وىلشكاا لتلقيفريق المشروع آلية  ضعالصندوق، سي وفقا إلجراءاتوخالل مرحلة إعداد المشروع. 

 في الوقت المناسب. منصفةلألطراف المعنية الحصول على استجابة  تتيح

 التخطيط، والرصد والتقييم، والتعل م، وإدارة المعرفة، والتواصل -باء

 وسيجري. رصدللتخطيط وال اتينسيستخدم فريق المشروع اإلطار المنطقي وإطار قياس النتائج كأد .التخطيط -56

 الصندوق. وتنفيذها على أساس خطة العمل والميزانية السنوية، وفقا لمعايير ميزانيتهاوضع ألنشطة واتخطيط 

وحكومة جمهورية الكونغو  الصندوق تقييم وفقا لمتطلباتوال للرصد نظام وضعسي .الرصد والتقييم -57

  .المحققةالديمقراطية من أجل قياس النتائج 

خطة ب مقترنةإلدارة المعرفة و للتواصل استراتيجية ادبإعدسيقوم فريق المشروع  .إدارة المعرفة والتواصل -58

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لصندوقالقطري ل برنامجال بموجب إعداده يجريالذي  لإلطارعمل، وفقا 

 وتوسيع النطاق االبتكار

ل من خالالزراعة األسرية  في تحولإحداث ( 1): ما يلينطاق  توسيعإمكانية  إثبات المشروع تيحسي -59

 عمالاأل الحتضان ريادةمخططات وضع ( 2األسواق للحد من الفقر في المناطق الريفية؛ االسترشاد ب

دخل في ستقرار االوالشراكات الشاملة الثالثية بين صغار المنتجين والمشترين والقطاع المالي لتحقيق 

 ر المناخ وتخفيف آثاره.نهج اإلدارة البيئية التشاركية لتعزيز التكيف مع تغياألخذ ب( 3)المنتجين؛ 
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 التنفيذ خطط -جيم

 جاهزية التنفيذ وخطط االستهالل

 الصندوق ضطلعوسياألسرع الستهالل المشروعات بداية سريعة لتنفيذ المشروع.  ذالتنفي أداتيستضمن  -60

مة ، باالشتراك مع حكوتينالسنوي اإلشراف والدعم الفني ببعثتَي على نحو مباشر والوكالة الفرنسية للتنمية

الصندوق والوكالة الفرنسية  بينباالشتراك منتصف المدة  جرى استعراضوسيُ جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

في  ختاميةعمل  حلقة مع إنجاز المشروع بعثة منظ  توس. تنفيذللتنمية والحكومة في نهاية السنة الثالثة من ال

 النصف األول من العام السابع.

 القانوني والسند القانونية الوثائق -اخامس

 القانونية الوثيقة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الكونغو الديمقراطيةجمهورية ستشكل اتفاقية تمويل بين  -61

وستتوفر نسخة من اتفاقية التمويل  .المتلقي/قترضالتمويل المقترح إلى الم تقديم ايقوم على أساسه التي

 .المتفاوض بشأنها قبل الدورة

مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي  الديمقراطيةنغو الكووجمهورية  -62

 .للتنمية الزراعية

اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات  أحكاموإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق مع  -63

 .ومعاييرهالصندوق  المقدم من التمويل

 التوصية -سادسا

 التالي: القرار بموجب المقترح التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -64

اثنين بقيمة  فائقة التيسيريةقرضا بشروط  الكونغو الديمقراطيةجمهورية  أن يقدم الصندوق إلى قرر:

، على أن يخضع (دوالر أمريكي 000 560 32) كييدوالر أمر وخمسمائة وستين ألف امليون وثالثين

 .وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةألية شروط 

بقيمة  تيسيرية للغايةقرضا بشروط  الكونغو الديمقراطيةجمهورية أن يقدم الصندوق إلى  :أيضا قرر

، على أن يخضع ألية (دوالر أمريكي 000 140 8) دوالر أمريكيألف  ومائة وأربعين ماليين ثمانية

 .وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةشروط 

 أربعةبقيمة  عاديةقرضا بشروط  الكونغو الديمقراطيةجمهورية أن يقدم الصندوق إلى  :أيضا قرر

، على أن يخضع ألية شروط (دوالر أمريكي 000 500 4) دوالر أمريكيألف  وخمسمائةماليين 

 .بقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقةوأحكام تكون مطا

 

 ألفرو الريو

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس


