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  الموافقةبتوصية 

 مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح ةبمنح الخاصة اتالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصي

ة للبحوث الزراعية الدولية، على النحو الوارد في اإلقليمية إلى مركز دولي تسانده الجماعة االستشاري/العالمية

  .7الفقرة 

 

مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح  ةتقرير رئيس الصندوق بشأن منح

 للبحوث  الجماعة االستشاريةاإلقليمية إلى مركز دولي تسانده/العالمية

  الزراعية الدولية

افقة المجلس التنفيذي على المشروعات والبرامج بما يتماشى مع شروط االقتراح الرامي إلى تبسيط عملية مو

جمهورية فنزويال البوليفارية سيتم ممثل وبناء على طلب ) EB 2009/98/R.15/Rev.1(التي يمولها الصندوق 

تسانده الجماعة لمركز دولي اإلقليمية /بموجب نافذة المنح العالميةالمنحة المقترح تقديمها إعادة عرض 

  عرضت أساساً على المجلس في الوثيقة التي  ةالمنحي  وه،زراعية الدوليةاالستشارية للبحوث ال

EB 2011/LOT/G.5 بعد المائةالثالثة، كي ينظر فيها المجلس ويوافق عليها خالل دورته .  

لمركز دولي تسانده الجماعة االستشارية الدولية بالمنحة المقترحة ولذا، أعرض التقرير التالي والتوصية الخاصة 

  .دوالر أمريكيمليون  2.5وث الزراعية الدولية ألغراض البحث والتدريب بما يعادل للبح

  المقدمة – الجزء األول

المركز الدولي جريها يوالبحوث التي لتدريب برنامج لالصندوق إلى من  دعمتقديم بيوصي هذا التقرير  -1

  .الزراعية للحراجة العالمي زالمرك: ووه، تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةالذي 

 :هذا التقريرملحق بللموافقة عليها في التنفيذي المعروضة على المجلس وثيقة المنحة ترد و -2

  .البديلة الحيوي الوقود محاصيل تنمية برنامج: الزراعية للحراجة العالمي المركز

للصندوق ومع الناشئة  يةاالستراتيج مع األهداف هاامج البحوث التطبيقية ومضاميننتتماشى أهداف بر -3

 . في الصندوقالمنحتمويل سياسة 

ويتمثل الهدف االستراتيجي الشامل الذي يوجه السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوق، والتي وافق  -4

أو /، في تشجيع النهج والتقانات الناجحة و2009كانون األول /عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر

إلى السياسات والمؤسسات التمكينية، التي تدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين االبتكارية، باإلضافة 

 .فقراء الريف نساء ورجاال في البلدان النامية من تحقيق دخول أعلى وأمن غذائي أفضل

الترويج لألنشطة االبتكارية وتطوير التقانات والنهج ) 1: (وتهدف السياسة إلى تحقيق المخرجات التالية -5

التوعية، واستقطاب التأييد وحوار السياسات بشأن ) 2(بتكارية لدعم المجموعة المستهدفة للصندوق؛ اال
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القضايا الهامة بالنسبة للسكان الريفيين الفقراء من قبل، وبالنيابة عن، هذه المجموعة المستهدفة؛ 

 الريفيين الفقراء؛ تعزيز قدرات المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات دعما للسكان  )3(

تعلم الدروس، وإدارة المعرفة ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالحد من الفقر الريفي ) 4(

 .بين أصحاب المصلحة داخل وعبر األقاليم

 الوقود محاصيل تنمية يتمثل هدف برنامجو . الغاية والنتائج المذكورة أعالهامج المقترح معنتماشى البري -6

البديلة في تمويل البحوث المنسقة حول تطوير محاصيل الوقود الحيوي غير الغذائية المتعددة  يالحيو

 وهي محاصيل ستنافس إنتاجية محاصيل الوقود الحيوي المستندة –االستخدامات على طول سلسلة القيمة 

ي تحقيق ويساهم البرنامج بشكل مباشر ف.  من أجل تعزيز األمن الغذائي–األغذية /إلى الحبوب 

كما سيلعب دورا محفزا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ). 4(و) 2(و) 1(المخرجات 

، والمؤسسات والقطاع الخاص، وما يعزز والتعاون بين المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات اإلنمائية

  ).3(الوصول إلى المخرج 

  التوصية – الجزء الثاني

 :القرار التالي بموجب ة المقترحالمنحةجلس التنفيذي على أوصي بأن يوافق الم -7

 ة منح،البديلة الحيوي الوقود محاصيل تنمية جزئي لبرنامج أن يقدم الصندوق، بغية تقديم تمويل :قرر

 العالمي المركزإلى ) دوالر أمريكي 2 500 000(دوالر أمريكي مليونين وخمسمائة ألف ال تتجاوز 

شروط وأحكام تكون أربع سنوات على أن تخضع ألية جل برنامج مدته  من أالزراعية للحراجة

  .مطابقةً على نحو أساسي للشروط واألحكام المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة

  
 

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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   البديلة الحيوي دالوقو محاصيل تنمية برنامج: الزراعية للحراجة العالمي المركز

  الخلفية -أوال 

 من البقاء مقومات لها تتوفر األحفوري الوقود ألنواع كبدائل الحيوي الوقود أنواع مختلف أهمية تزداد -1

 خيارات أيضا الحيوي الوقود أنواع توفر أن ويمكن. بالبيئة إضرارها بعدم وتتميز االقتصادية الوجهة

 . الريفية المحلية المجتمعات لصالح المجاالت من غيره أو الطاقة مجال في سواء للدخل مولدة

 واسع نطاق على معروفة بها الخاصة التكنولوجيا أن ورغم جديدة ليست الحيوي الوقود أنواع أن رغم -2

 معرفة سوى يتوافر ال فإنه الغذائية، المحاصيل بعض أو السكر قصب مثل مختارة، لمحاصيل بالنسبة

 في بما (الغذائية غير الحيوي الوقود محاصيل من الحيوي الوقود إنتاج ربحية مدى عن نسبيا محدودة

 المحاصيل من الحيوي الوقود إنتاج وحتى)  ”Pongamia spp”والبونغاميا ”Jatropha"الجتروفا  ذلك

 والسيماروبا الحلوة البيضاء الذرة مثل ،)والوقود والعلف للغذاء (متعددة استخدامات تتيح التي

“Simarouba spp”والكاسافا . 

 بالنسبة للصندوق واألهمية األساس المنطقي -ثانيا 

 ناشئة كفرصة الحيوي الوقود أنواع بأهمية 2010-2007 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار أقر -3

 في الصندوق يضطلع السياق، هذا وفي. األسواق إلى للوصول الفقراء الريفيين السكان أمام رئيسية

 هذه وتشمل. عملياته ضمن الحيوي الوقود تطوير موضوع دمج أجل من أنشطة ةبعد الراهنة اآلونة

 . آسيا في إقليميتين ومنحتين كبيرة عالمية منحة األنشطة

 والجتروفا الحلوة البيضاء بالذرة معنية – دولية استشارية عمليات ثالث هناك ذلك، إلى وإضافة -4

 كما -التوالي على 2010 وعام 2008 وعام 2007 عام في وشركاؤه الصندوق إليها بادر والكاسافا،

 لمجلس 2008 عام دورة إبان عقدت التي الحيوي الوقود بشأن المستديرة المائدة مشاورات أكدت

 المتحدة، األمم ووكاالت البحوث، مؤسسات بين شراكات إرساء إلى الحاجة على الصندوق محافظي

 وموجه منسق بحثي بنشاط االضطالع أجل من الخاص والقطاع والحكومات الدولية، المالية والمؤسسات

 السكان مصالح يراعي نحو على الحيوي الوقود تطوير تشجيع أجل من التجارية االعتبارات حسب

 . القيمة سلسلة مراحل مختلف في الفقراء الريفيين

 للغذاء األساسية اتهماحتياج تلبية يتعين فإنه الحيوي، الوقود اعتماد إنتاج المزارعين لصغار يراد كان وإذا -5

 المنحة هذه وتسعى. الطاقة وأمن العلف وأمن الغذائي األمن بين ترابط هناك السياق، هذا وفي. والعلف

 . الصندوق عمليات ضمن فعال بشكل الحيوي الوقود موضوع ودمج االحتياجات هذه تلبية إلى

 المقترح البرنامج - ثالثا

 غير الحيوي الوقود محاصيل بشأن والتنمية البحوث جالم في منسق نشاط تمويل هو العام الهدف -6

 تتنافس بحيث القيمة، سالسل مراحل مختلف في االستخدامات متعددة الحيوي الوقود محاصيل أو الغذائية
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 تلك على اإلنتاجية في تتفوق لم إن الغذائية الحبوب على القائمة الحيوي الوقود محاصيل مع اإلنتاجية في

 غير الحبوب إلى المستندة األعالف تصبح عندما الغذائي األمن تعزيز هي ذلك من يةوالغا. المحاصيل

 الريفيين السكان يمكن األسواق في للطرح جاهز منتج تطوير هو ذلك من المتوخى والمفهوم. تنافسية

 يةتنم إلى البحوث هذه تهدف وسوف. الناشئة الفرصة هذه من االستفادة من النساء، فيهم بمن الفقراء،

 العام القطاعين بين الشراكات تعزيز في تحفيزي بدور أيضا البرنامج وسيقوم. الطبيعية للموارد مستدامة

 والمؤسسات بالتنمية، المعنية والمنظمات الدولية، المالية المؤسسات بين التعاون تعزيز وكذلك والخاص،

 .الخاص والقطاع الخيرية

 : يلي فيما البرنامج أهداف وتتمثل -7

 الغذائية غير الحيوي الوقود محاصيل عن زمنيا محددة عمل خطة وفق منسقة بحوث إجراء •

 في زراعتها يمكن التي والمحاصيل المتعددة االستخدامات ذات الحيوي الوقود محاصيل أو

 وسوف. مختارة تميز مراكز خالل من القيمة سالسل مراحل مختلف في الملحية التربة

 إدارة مجال في مستدامة ممارسات باتباع األسواق في جاتالمنت تلك طرح إمكان ذلك يضمن

 .الغذائي باألمن المساس بدون الفقراء الريفيين للسكان الفوائد تتحقق وبذلك الطبيعية، الموارد

 السياسات مستوى على للحكومات الدعم وتوفير المحلي المستوى على الطاقة توفير تمويل •

 . الغذائي باألمن المساس بدون الحيوي الوقود بإنتاج االضطالع في ترغب التي

 .الصندوق عمليات ضمن الحيوي الوقود موضوع دمج إلى والسعي المعرفة نشر •

 من وغيرها الصندوق يمولها التي المشروعات في المستهدفة المجموعات على المشروع يركز -8

 . الريفي الفقر من الحد مجال في العاملة الحيوي الوقود تطوير مشروعات

 :التالية الثالثة الرئيسية المكونات سنوات أربع فترة على يمتد الذي البرنامج هذا شملي سوف -9

 والتقييم والرصد واإلشراف التنمية، أجل من البحوث )1(
: يلي ما على التركيز مع البحثي النشاط بإجراء مختارة تميز مراكز تضطلع سوف

 االستخدامات ذات الحيوي ودالوق محاصيل أو/و الغذائية غير الحيوي الوقود محاصيل )أ(

 والذرة والبونغاميا كالجتروفا سلبية، زراعية بيئة ظروف في زراعتها يمكن التي المتعددة

 الملحية التربة في زراعتها يمكن التي والمحاصيل السيماروباو والكاسافا الحلوة البيضاء

 تربية حيث من (ضويالع بالوقود الخاصة القيمة سلسلة تنمية) ب (االستوائي؛ السكر كبنجر

 بعد ما وتكنولوجيا وهندسة التجهيز وتكنولوجيا وهندسة الزراعية، والهندسة الحيوانات،

 الجيل بتكنولوجيات المتعلقة البحوث) ج (؛)والتسويق بالكهرباء، الريف وتزويد الحصاد،

 مع اخلتد فيها يوجد ال التي المواضع في النامية البلدان احتياجات بحسب المكيفة الثاني

  .العرض على تأثير فيها يوجد ال أو األخرى البحثية الجهود

 والخاصة منها العامة باألعالف، المعنية التميز مراكز تزويد في المتبع النهج يتمثل وسوف

 كل يدعى وسوف. المحاصيل عن بحوث إجراء أجل من مسبقاً، بالمؤهالت السواء على

 وقيادة إلجراء العروض تقديم طلب على ارد عرض تقديم إلى التميز مراكز من مركز
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 تحديد عن مسؤولة التميز مراكز تكون وسوف. القيمة سالسل مراحل مختلف في البحوث

 ضمان أجل من السلسلة مراحل مختلف في المنسقة البحوث في سيعملون الذين الشركاء

 مجال في البحوث تتم وسوف. زمنيا المحددة العمل خطة إطار وفق النتائج تحقيق

 والتي الهامشية، األراضي في تنمو أن يمكن محاصيل إنتاج في األول الجيل تكنولوجيات

 مضافة قيمة على تشتمل فرعية منتجات أو/و والوقود واألعالف األغذية توفر أن يمكن

 ذلك، إلى وإضافة. المحصول نوع ذلك على ويعتمد) للحشرات الطاردة والمواد السماد مثل(

 قبل من مطورة محاصيل تشمل الزراعية للدورة نظم إدخال على لبحوثا هذه تركز سوف

 ،"Syngenta "مؤسسة طورته الذي االستوائي السكر بنجر صنف مثل (الخاص القطاع

 من") Praj Industries Ltd "شركة تسوقه الذي لألكل الصالح غير الشمس عباد وصنف

 الحصاد بعد ما مرحلة في قيمة ةإضاف ذلك يشمل وسوف. القيمة سلسلة كفاءة تحسين أجل

 العرض زيادة وتحاشي العمل فرص خلق أجل من وذلك المحلي، المجتمع مستوى على

 . اإلنتاج ذروة فترات إبان المفرطة

 الغذائي األمن تعزيز أجل من المحلية الطاقة مصادر توفير )2(
 الفقر دةح تخفيف إلى تسعى تجريبية مشاريع سبعة وضع على المبادرة هذه تشتمل سوف

 وسوف. الريفية المناطق في المحلية الطاقة مصادر بتوفير الغذائي األمن تعزيز طريق عن

 الوقود محاصيل إنتاج من المستمدة الريفية الطاقة مشاريع تمويل طريق عن ذلك يتحقق

 وسوف. والحضرية الزراعية النفايات مصادر من الطاقة توليد مثل أخرى ونهج الحيوي

 ترمي بحوثا تجري وسوف المحلية الطاقة لتوفير بديلة نماذج وتقارن مشاريعال هذه تختبر

 باستخدام إنتاجها يتم التي الطاقة أما. سواها من أكثر الواعدة التكنولوجيات كفاءة زيادة إلى

 المحاصيل وتصنيع المعيشية، األسر احتياجات لتلبية تستخدم فسوف التكنولوجيات هذه

 على ذلك يقتصر ال وسوف. الري في المستخدمة الطاقة احتياجات ةوتلبي محليا، الزراعية

 السير إلى ذلك بعد يضطررن لن اللواتي والنساء البيئة سيفيد إنه بل الغذائي، األمن تعزيز

) البيئي المنظور من سليمة ممارسة يعد ال مما (الوقود حطب جمع أجل من طويلة مسافات

 إلى يؤدي مما بيئيا، أنظف يكون سوف المنزلية داماتاالستخ وقود أن كما. الماء لجلب أو

 . لألسر الصحي الوضع تحسين
 السياساتية الدراسات وإعداد التأييد واستقطاب القدرات وبناء المعارف تقاسم إلى الدعوة )3(

 والتوعية اإلعالم وحمالت
 فترة لطوا عام كل البحوث نتائج ونشر المعارف بتقاسم المعنية العمل حلقات تنظيم سيتم

 مختلف فيها يشارك وسوف مختلفة، ومناطق بلدان في ذلك يتم وربما البرنامج، تنفيذ

 واالتصاالت لإلعالم مواد إعداد وسيتم. آخرون وباحثون المصلحة صاحبة األطراف

 األمم لبرنامج اإللكترونية المواقع على ذلك كل ونشر البحوث نتائج بشأن تقنية وتقارير

 ترجمة أيضا ستتم كما. والصندوق المتحدة، لألمم والزراعة األغذية نظمةوم للبيئة، المتحدة

  . االقتضاء عند لغات عدة إلى الوثائق
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 للطاقة مناسبة سياسة لوضع بالنسبة السياساتية المشورة تقديم أيضا البرنامج ويتوخى

 السياسات وضع على األعضاء الدول حكومات مساعدة هو ذلك من والهدف. المتجددة

 واالكتفاء الغذائي، واألمن األراضي، استخدامات بين مقبوال توازنا تحقق التي مناسبةال

 إلى يؤدي ما وهو – مقبول مستوى إلى الوقود واردات تخفيض أو – الوقود من الذاتي

 يضمن بينما الوقود، محاصيل وإنتاج الغذائية المحاصيل إنتاج بين المياه موارد تقسيم ترشيد

 سوف األعضاء، الدول من طلبات ترد وعندما. للفقراء المناصر لتركيزا الوقت ذات في

 الدراسات تمويل أجل من المحتملين المانحين من األموال تعبئة إلى العامة األمانة تسعى

 متى أفريقيا في السياساتية الدراسات لتمويل خاصة مخصصات تعبئة تتم وسوف. المطلوبة

 .األعضاء الدول من طلبات بذلك وردت

 وكولومبيا البرازيل منه وستستفيد عالمي، أثر أعاله باختصار عنها المنوه الثالثة للمكونات يكون سوف -10

 اختيار وسيتم. الحصر ال المثال سبيل على وذلك وزامبيا، والفلبين ونيكاراغوا ومالي والهند ومصر

 .بلد كل في بالزراعة الخاصة المناخية الظروف أساس على المحاصيل

  المتوقعة والفوائد  المخرجات-رابعا 

 :يلي فيما هذه وتتمثل -11

 التنمية ألغراض البحوث  1-1

 اإلمكان؛ قدر والمناطق البلدان مختلف في السابقة الخبرة صاحبة التميز بمراكز قائمة وضع •
 التوجيهية؛ اللجنة تقرها التي المشاريع إطار في البحوث إلجراء تميز مراكز مع التعاقد •
 بإكثار بدورها قيامها أجل من عليها المتفق للكيانات وتوفيرها الواعدة صنافاأل بذور تحديد •

 وتوزيعها؛ البذور تلك
 زيت أو الجتروفا زيت باستخدام بالكهرباء الريف لتزويد نماذج وإقرار واختبار وضع •

 ).  غذائي غير (آخر زيت أي أو البونغاميا

 والتقييم والرصد اإلشراف  2-1

 في المشاريع رصد أجل من الغرض لهذا العالية الكفاءات ذوي من بارك خبراء مع التعاقد •
 مراحلها؛ مختلف

 الزراعية؛ المنتجات وتصنيع الزراعي اإلنتاج ألغراض االستمرار إمكانية مؤشرات رصد •
 وتحميلها التوجيهية اللجنة أعضاء على وتوزيعها والتقييم والرصد اإلشراف تقارير وضع •

 . المعنية يةاإللكترون المواقع على

  قدراتها وبناء المحلية المجتمعات تنظيم   1-2

 المحلية؛ الحكومية غير المنظمات اختيار •
 القروية؛ المحلية المجتمعات تعبئة •
 المحلية؛ المجتمعات منظمات تشكيل •
 االحتياجات؛ تقدير •
 القدرات؛ بناء أنشطة تنفيذ •
 والصيانة؛ التشغيل على التدريب تنفيذ •
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  .يالتقن الدعم توفير •

  والمعدات األساسية البنى في االستثمار  2-2

 الطاقة؛ أنظمة وإقرار اختبار •
 التجريبية؛ والحيازات المشاتل إنشاء •
 األراضي؛ تحديد •
 الزراعية؛ الحاصالت تصنيع معامل وتركيب توريد •
 المياه؛ لحصاد األساسية البنى إنشاء •
  .والصيانة التشغيل أنظمة إرساء •

  وتقييمها ورصدها المشاريع إدارة  3-2

 األساس؛ خط مسوحات إجراء •
 الرصد؛ أعمال تنفيذ •
 السنوية؛ التقييمات إنجاز •
  .للمشروع النهائي التقييم استكمال •

  القدرات وبناء) التكنولوجيات نشر (المعارف تقاسم  1-3

 المعنية؛ التميز مراكز مع بالتعاون سنويا واحدة عمل حلقة بتنظيم العامة األمانة اضطالع •
 حلقات وقائع وتسجيل العمل؛ سير عن السنوية التقنية التقارير بإعداد التميز كزمرا اضطالع •

 المزارعين صغار وتدريب توعية أجل من زراعية هندسة أدلة/إرشادية قوائم وإعداد العمل؛
 على إلكتروني موقع وإنشاء الحكوميين؛ والمسؤولين الزراعيين المرشدين وكذلك والمنتجين

 الحيوية بالطاقة الخاص Wiki موقع على مبنيا يكون اإلنترنت شبكة
)www.bioenergywiki.net/ (والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون وذلك به مربوطا أو 

 بمحاصيل المتعلقة المعلومات نشر أجل من للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج المتحدة لألمم
 ذلك في بما الحيوي، بالوقود الخاصة البحوث ونتائج وأنشطة الحيوي الوقود تنتج مختارة
  .   والتوعية اإلعالم لحمالت الموقع ذلك على مجال إتاحة

  للمشروع المشترك والتمويل السياساتية الدراسات  2-3

 لألمم والزراعة األغذية منظمة مع الشراكة خالل من وذلك سياساتية، دراسات إجراء •
 أثر أي تجنب ضمان أجل من اتاالستخدام متعددة المحاصيل على التركيز مع المتحدة،
 المعنية المنتجات فيها تستخدم التي الحاالت في وخصوصا – األغذية أسعار على سلبي

 الوقت؛ نفس في غذائية كمحاصيل) والكاسافا البيضاء الذرة(
  .  المشاريع تمويل في الصندوق مشاركة •

  والتوعية اإلعالم حملة  3- 3

 طريق عن الريفي الفقر من الحد في وإمكانيته الحيوي الوقود عن إعالمية مواد توفير •
 تضم ومنشورات تقارير؛ شكل المعلومات تتخذ أن ويمكن. إعالمية وقائع/صحائف إصدار
 النقاش حولها يدور التي القضايا تتناول التي واألجوبة األسئلة سيما ال (وأجوبة أسئلة

 حة؛الناج والتجارب القصص على وأمثلة ؛)سواها من أكثر والخالف
 المناسبة؛ التكنولوجيا نقل على المعلومات اشتمال •
 الرسائل نطاق وتوسيع الحملة مواد لتحميل اإللكتروني الموقع على مخصص مجال إتاحة •

 المتجددة؛ غير الموارد إلدارة السليمة بالممارسات المتعلقة
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 قعينالمو على تحميلها طريق عن سواء والشركاء، األعضاء للدول التقارير كل إتاحة •
 . الطلب عند توفيرها أو والزراعة األغذية ومنظمة للصندوق اإللكترونيين

   التنفيذ ترتيبات -خامسا 

 المانحين وكل المتلقي الطرف من وتتألف المانحين تمثل توجيهية لجنة طريق عن البرنامج تنفيذ سيتم -12

أ أمانة تقوم بتنفيذ الجوانب التشغيلية  وستُنش.التمويل تلقي عند التنفيذ يبدأ وسوف. البرنامج في المساهمين

 .وسيبدأ التنفيذ فور تشكيل اللجنة التوجيهية واألمانة التي تساندها واعتمادها من قبل الصندوق. للبرنامج

 . الصندوق فيهم بمن المانحين، من للمساءلة عرضة الزراعية للحراجة العالمي المركز سيكون -13

 وتمويله للبرنامج اإلشارية التكاليف - اسادس

 ماليين 5.0: يلي كما موزعة وهي سنوات، أربع مدى على أمريكي دوالر مليون 12.0 البرنامج تكلفة -14

 للمرحلة أمريكي دوالر ماليين 7.0و) األولى شهرا العشرين وتغطي (األولى للمرحلة أمريكي دوالر

 مليون دوالر 2.5 بمبلغ  ويقدم الصندوق تمويال).الباقية والعشرين الثمانية الشهور وتغطي (الثانية

 .أمريكي في إطار المرحلة األولى

 شركة البرنامج في بالمشاركة فعال تعهدت التي التمويل في المشاركة األطراف وتضم -15

"Praj Industries Ltd"، ومؤسسة Syngenta للتنمية المتحدة األمم ومنظمة المستدامة، للزراعة 

 الدولية، للتنمية األوبك وصندوق مصرف التنمية األفريقي، من كل أعرب ذلك، إلى وإضافة. الصناعية،

 المتاحة األخرى الفرص استكشاف ويجري. المشاركة في رغبته عن" Nandan Biomatrix Ltd "وشركة

 .التمويل في للمشاركة

  التمويل وخطة موجز الميزانية

   )األمريكية الدوالرات بآالف(

 شتركالم التمويل الصندوق  اإلنفاق نوع الرقم

 355 1 357 )الباطن من المتعاقدين يشمل بما (تكاليف الموظفين 1
 164 3 832 االستشارات/المهنية الخدمات 2
 380 100 السفر تكاليف 3
 929 2 771 المعدات 4
 559 147 والمنشورات التقارير، وإعداد التشغيلية، التكاليف 5
 638 168 القدرات بناء/التدريب 6
 475 125 لعامةا المصروفات 7
 500 9 500 2 المجموع 
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Results-based logical framework 
 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal Finance coordinated research for development on 
non-food or multiple-use biofuel crops along the 
entire value chain to develop a market ready 
product 

Number of research grants financed through 
COEs 

Supervision reports  

Objectives • Conduct coordinated research in a time-bound 
action plan on no more than seven crops 

• Finance local energy provision for food security 
• Provide policy support to Governments to 

undertake biofuel production without 
compromising food security 

• Disseminate knowledge 
• Mainstream biofuels in IFAD operations 
• Facilitate partnerships, including PPPs 

• # of suitable crops identified 
• Suitability of feedstock and technology 

assessed 
• # of information and communication 

materials and technical reports on research 
findings produced for the dissemination of 
results 

• Amount of loans and grants financed 
focusing on biofuels 

• # of private companies engaged in the 
programme 

• Work plans, budgets, progress 
reports, audit reports provided by 
the COEs 

• NGO reports and field visits 
• Documents resulting from the 

related workshops 
• IFAD and partners` websites and 

their publications related to 
biofuels 

• IFAD`s project portfolio database 

• Qualified COEs/NGOs are capable of 
implementing the programme. 

• Government and target groups remain 
supportive of the project 

• Agreement on policies between various 
ministries. 

• Private companies willing to engage in 
the programme. 

Outputs • Seeds of promising varieties of crops identified 
and supplied to approved entities for onward 
multiplication and distribution 

• Models for rural electrification developed, 
tested and validated 

• Monitoring sustainability indicators developed 
• Policy studies conducted 
• One workshop organized per year and 

information material produced 

• # of new varieties of biofuel crops and other 
technologies developed by the COEs 

• # of models validated 
• # of indicators developed 
• # of IFAD`s reports and publications 

focusing on biofuels for poverty alleviation 
• # workshops organized 

• Work plans, budgets, progress 
reports, audit reports provided by 
the COEs 

• NGO reports and field visits 
• Documents resulting from the 

related workshops 
• IFAD and partners` websites and 

their publications related to 
biofuels 

• IFAD`s project portfolio database 

• New technologies and seed varieties to 
be developed are relevant and 
economically viable 

• The Governments make timely decision 
on requesting studies. 

• Annual progress and audit reports do not 
show major problems or difficulties within 
the programme 

Key 
Activities 

1.1) Research for Development 
1.2) Supervision, M&E 
2.1) Community organization and capacity building 
2.2) Investment in infrastructure and equipment 
2.3) Project management and M&E 
3.1) Knowledge-sharing (technology 
dissemination) and capacity building 
3.2) Policy studies and project co-financing 
3.3) Information and awareness campaign 

• # of new varieties of biofuel crops and other 
technologies developed 

• Suitability of feedstock and technology 
assessed 

• # of information and communication 
materials produced  

• # workshops organized 
• # of IFAD projects focusing on biofuels 

• Work plans, budgets, progress 
reports, audit reports provided by 
the COEs 

• NGO reports and field visits 
• Documents resulting from the 

related workshops 
• IFAD and partners` websites and 

their publications related to 
biofuels 

• IFAD`s project portfolio database 

The selected crops: 
• meet the Governments concerns 

regarding food security 
• Can easily fit the farming systems 
• Are water efficient  
• The COSOPs focus on energy provision 

to alleviate poverty. 

 
 
 

  




