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  الموافقةبتوصية 

القطاع نح المقترح تقديمها بموجب نافذة مبالمنحة  الخاصة ةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصي

  .7على النحو الوارد في الفقرة الخاص 

 

مقترح تقديمها بموجب نافذة منح  ةندوق بشأن منحتقرير رئيس الص

 شركة مالي بيوكاربورانت المحدودة للوقود الحيوي القطاع الخاص إلى
)Mali Biocarburant SA(  

 مالي بيوكاربورانت لكيان القطاع الخاص مقترح تقديمها ةمنحالتالية بشأن  ةوالتوصيأعرض هذا التقرير 

  . دوالر أمريكي 500 000 بمبلغ المحدودة للوقود الحيوي

  الجزء األول ـ المقدمة

مالي بيوكاربورانت المحدودة كيان القطاع الخاص الصندوق إلى من  دعمتقديم بيوصي هذا التقرير  -1

  .للوقود الحيوي

وترد وثيقة البرنامج الممول من المنحة المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة عليها في ملحق هذا  -2

 .التقرير

البرنامج ومضامينه مع األهداف االستراتيجية المتطورة للصندوق ومع السياسة المنقَّحة اشى أهداف وتتم -3

 ). EB 2009/98/R.9/Rev.1(لتمويل المنح في الصندوق 

 التي وافق ،تمويل المنح في الصندوقل  المنقحةسياسةال تقوم عليه ي الذ الشاملالهدف االستراتيجيو -4

أو /والتقنيات الناجحة وهج  النُتشجيع هو ،2009كانون األول /ي ديسمبرعليها المجلس التنفيذي ف

، باإلضافة إلى السياسات والمؤسسات التمكينية، التي ستدعم التنمية الزراعية والريفية، بحيث االبتكارية

تمكن الفقراء الريفيين من الرجال والنساء في البلدان النامية من تحقيق دخول أعلى وتحسين أمنهم 

 .لغذائيا

هج تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير التقنيات والنُ) أ: (وتهدف السياسة إلى تحقيق المخرجات التالية -5

تعزيز الوعي، واستقطاب التأييد، وحوار ) ب(االبتكارية دعما للمجموعة التي يستهدفها الصندوق؛ 

ء بواسطة هذه المجموعة المستهدفة السياسات بشأن القضايا ذات األهمية بالنسبة للسكان الريفيين الفقرا

 دعما للسكان المخرجاتتعزيز قدرات المؤسسات الشريكة على تقديم طائفة من ) ج(وبالنيابة عنها؛ 

، وإدارة المعرفة، ونشر المعلومات بشأن القضايا المتعلقة ستعلم الدروالترويج ل) د(الريفيين الفقراء؛ 

 .ة داخل األقاليم وفيما بينها بين أصحاب المصلحبالحد من الفقر الريفي



  EB 2011/104/R.38 

2 

ويدعم المقترح مباشرة تحقيق .  ونواتجهاة الصندوق المنقحةسياسويتفق البرنامج المقترح مع هدف  -6

تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير التقنيات والنُهج : من السياسة المنقحة لتمويل المنح) أ(الناتج 

 من اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 1دوق؛ والهدف االبتكارية دعماً للمجموعة التي يستهدفها الصن

قاعدة من الموارد الطبيعية واألصول االقتصادية للنساء والرجال الريفيين الفقراء تتسم : 2011-2015

 .بقدرة أكبر على الصمود في وجه تغير المناخ والتدهور البيئي وتحوالت السوق

   الثاني ـ التوصيةءالجز

 : المقترحة بموجب القرار التاليةالمجلس التنفيذي على المنحأوصي بأن يوافق  -7

بناء دخول المزارعين وشبكات أمانهم مع  لبرنامجم الصندوق، بغية تقديم تمويل جزئي أن يقدِّ :قرر

 000( دوالر أمريكي 500 000ضمان إمدادات الطاقة المحلية في أفريقيا الغربية، منحة ال تتجاوز 

  شركة مالي بيوكاربورانت المحدودة للوقود الحيوي  لىإ)  دوالر أمريكي500

)Mali Biocarburant SA ( من أجل برنامج مدته أربع سنوات وفقاً لشروط وأحكام تكون مطابقة

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

  كانايو نوانزي

  ةزراعيرئيس الصندوق الدولي للتنمية ال
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بناء دخول المزارعين وشبكات أمانهم مع ضمان إمدادات الطاقة المحلية في 

 أفريقيا الغربية 

  الخلفية- أوال

 وهي مناطق تقع -بإقليم غرب أفريقيا سافانا الساحل وشمال غينيا األمن الغذائي في مناطق يزداد اعتماد -1

نُظم تنويع اإلنتاج التي يمكنها أن تكفل تحقيق ى عل -المناخ تغير آثار في خطوط المواجهة األولى مع

المحاصيل زراعة على أن خيارات . رار الدخل النقدي ألصحاب الحيازات الصغيرةداألمن الغذائي وإ

النقدية محدودة، وبخاصة في سياق المسافات الكبيرة التي يتطلبها الوصول إلى األسواق، وتدني نوعية 

 نهج يركز على أصحاب الحيازات الصغيرة من إيجاد 2007منذ عام ويجري . هياكل النقل األساسية

مة ومن أهم المساهمين فيها المعهد الملكي الهولندي هي شركة مساه، ومالي بيوكاربورانتخالل شركة 

ية، واتحاد المزارعين في  وصندوق المعاشات التقاعدية لشركة السكك الحديدة الهولند،ريةاللمناطق المد

 Interagro Malian للقوى، وشركة Pack Plusن من شركات القطاع الخاص، هما شركة ثنتامالي، وا

أنماط  من انطالقاً حصول المستفيدين على الغذاء والدخل فرصوالغرض من ذلك هو زيادة . للنقل

 وةالذرة الرفيعة الحل( بين الحبوب وتجمع نماذج الزراعة الحراجية التي تُستخدم فيها اإلنتاج االبتكارية

وسوف تسفر أنماط الحراجة .  تقليدياً في اإلقليمتنموالتي ) جاتروفاال(األشجار و) الصفراءوالذرة 

زيادة غالت الحبوب بفضل تقليص تآكل التربة وزيادة قدرتها على ) 1: (الزراعية الجديدة عن اآلتي

 الرفيعةسيقان الذرة (نوية بالمياه السطحية والجوفية، وما يصاحب ذلك من زيادة المنتجات الثااالحتفاظ 

يزداد التي جديدة ال) بذور الجاتروفا(ر منتجات يتوف) 2(الستخدامها كعلف للحيوانات؛ ) الصفراءوالذرة 

ود األسمدة وعلف الحيوانات ووق(انوية الطلب عليها باضطراد في األسواق المحلية وتولِّد منتجات ث

المتولدة  أرصدة الكربونول على دخل إضافي من بيع إمكانية الحص) 3(؛ )الغليسرينوالديزل الحيوي 

ام ممكن من الفوائد وتحقيقاً ألفضل استخد.  زراعة أشجار الجاتروفا في وحدات اإلنتاج الصغيرةعن

 محطة لتجهيز الوقود مالي بيوكاربورانتالجانبية المحتملة نتيجة لتنفيذ هذه التجربة، أنشأت شركة 

 وأبرمت ،ى في بوركينا فاسوامل في مالي بينما يجري إنشاء محطة أخرالحيوي دخلت طور التشغيل الك

 . توريد مع شركات في مالي لبيع منتجاتها من الديزل الحيويعقود 

 مزارع في بوركينا 11 000نحو اط إنتاجها المبتكرة إلى بالفعل أنم مالي بيوكاربورانت شركة وقدمت -2

 .فاسو ومالي

مالي شركة  على أصحاب الحيازات الصغيرة، عملت يركز وفي سياق وضع نهج التوريد الذي -3

مع منظمات المزارعين والمؤسسات البحثية في أفريقيا الغربية إلدخال أنواع محسنة من  بيوكاربورانت

 القادرة على تحمل الجفاف، وهي محاصيل غذائية أساسية، في نفس الوقت الصفراءالذرة الرفيعة والذرة 

ة البينية من أجل تحقيق ي واالجتماعي لمختلف نُهج الزراع لألثر االقتصادي والبيئالذي أجرت فيه تقييماً

وأقيمت أيضاً شراكات مع . أكبر زيادة في إنتاج المحاصيل الغذائية والنقدية في الحيازات الصغيرة
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يرة شركة أصحاب الحيازات الصغالوباإلضافة إلى ذلك فقد دعمت . المشغِّلين في شركات القطاع الخاص

 . في الوصول إلى أسواق تعويض الكربون كمصدر إضافي للدخل

الحيازات الصغيرة وبناء القدرات وتعزيز  دعم تنظيم األنشطة الواسعة التي ترمي إلى مجموعةوتتجاوز  -4

، فضالً عن وابتكار وتطوير المشروعات التجارية الفرعية االتكنولوجيوالبحث واإلرشاد الزراعي 

باعتبارها شركة منتجة  مالي بيوكاربورانتشركة نطاق العمل األساسي لالكربون، الوصول إلى أسواق 

وضماناً إلتاحة .  من المنافع العامة للمزارعين المحليين والمجتمعات الريفيةوتحقق الكثيرللوقود الحيوي، 

لبناء قاعدة أوسع تلك المنافع العامة أيضاً لصغار المزارعين الذين ال يوردون منتجاتهم للشركة، وتيسيراً 

 ومؤسسة ،مؤسسة مالي للوقود الحيوي مالي بيوكاربورانتلتمويل أنشطة المنافع العامة، أنشأت شركة 

وانطالقاً من االهتمام الذي أبدته منظمات . 2010 في عام )Faso Biocarburant( للوقود الحيويفاسو 

إنشاء مؤسسات   بيوكاربورانت أيضاًمالي والسنغال، تعتزم وكوت ديفوار المزارعين في غينيا صغار

 . في تلك البلدانإلنتاج الوقود الحيوي

 على اتصال بالمشروعات الممولة من الصندوق في مناطق العمليات الجارية مالي بيوكاربورانتوظلت  -5

والمقترحة، وأبدت اعترافها باتساق األهداف من حيث تحسين سبل معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 بدعمعلى أن هناك تكاليف كبيرة مرتبطة . لشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاصمن خالل ا

والتعرف على الخيارات واالبتكارات في في تنظيم أنفسهم تنظيما فعاالً، أصحاب الحيازات الصغيرة 

اح بدعم مسلل، وتطوير مهارات العمل والتخطيط على المستوى المطلوب والفروع التجاريةسالسل القيمة 

ولذلك .  أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاصاتمشروع

 إنشاء وتعزيزيقترح تقديم منحة لدعم إنشاء وحدة لتنمية الشراكة اإلقليمية من أجل تسريع وتيرة 

) ، ومالي، والسنغالاروكوت ديفوا، يوركينا فاسو، وغينب(المؤسسات في البلدان المستهدفة الخمسة 

باالقتران مع المشروعات الوطنية الممولة من الصندوق وبالتعاون مع الشركاء التقنيين والماليين 

 . اآلخرين

 في مالي وبوركينا فاسو لكي تخدم مصالح أصحاب مالي بيوكاربورانتولذلك سيجري توسيع تجربة  -6

 وتوليد اإلنتاج الغذائي المحسنستفادة من الحيازات الصغيرة على الوجه األفضل، ولتمكينهم من اال

وعالوة على ذلك فإن المنحة مهمة بشكل خاص في سياق . أرصدة الكربونالوقود الحيوي وأسواق 

 الوقود الحيوي، المحاصيل المستخدمة في إنتاج لزراعةاالستيالء على مساحات واسعة من األراضي 

 بديلة تعود بفوائد مباشرة على أصحاب الحيازات الصغيرة حيث ستثبت تلك المنحة إمكانية اتباع نُهج

 .ومنظماتهم بدالً من استبعادهم

   األساس المنطقي واألهمية بالنسبة للصندوق- ثانيا

  السياسة المنقَّحة لتمويل المنح في الصندوق واألولويات المؤسسيةبنواتجاالرتباط 

تشجيع األنشطة : قحة لتمويل المنح في الصندوق، وهومن السياسة المن) أ(يدعم المقترح مباشرة الناتج  -7

 في 1االبتكارية وتطوير التقنيات والنُهج االبتكارية دعماً للمجموعة التي يستهدفها الصندوق؛ والهدف 

قاعدة من الموارد الطبيعية واألصول : ، وهو2015-2011اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 



EB 2011/104/R.38 الملحق 

5 

لريفيين الفقراء تتسم بقدرة أكبر على الصمود في وجه تغير المناخ والتدهور االقتصادية للنساء والرجال ا

 .البيئي وتحوالت السوق

لح الفقراء في المشاورات التي دارت حول تنمية زراعة الجاتروفا لصا مالي بيوكاربورانتوشاركت  -8

روما في شهر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في والتي نظمها الصندوق باالشتراك مع 

 مع المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بمحاصيل المناطق المدارية  الشركة، كما تعاونت2008نيسان /أبريل

 في إطار المنحة الرفيعة الحلوةشبه القاحلة في مالي إلدخال واختبار أنواع جديدة من الجاتروفا والذرة 

التنمية المناصرة للفقراء لسالسل الوقود الحيوي، : المقدمة إلى برنامج ربط الفقراء باألسواق العالمية

 .بدعم من الصندوق وبتنفيذ من المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بمحاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة

  )اإلقليمية/بشأن المنح العالمية( للشعبة المساهمة في خطة العمل االستراتيجية

ق الريفية واستكشاف فرص ومخاطر إنتاج الوقود الحيوي من يمثل إيجاد حلول محلية للطاقة في المناط -9

جانب أصحاب الحيازات الصغيرة أولويات محددة في خطة العمل االستراتيجية لشعبة أفريقيا الغربية 

تاج الطاقة  إن:ويعالج البرنامج على وجه الخصوص األولوية السابعة، وهي. 2011والوسطى لعام 

 .المحلية المتجددة في المجتمعات المحلية الريفية التي تشكل جزءاً من النُظم الزراعية

  للبرنامج وتمويل المنحة واختيار الوكالة المنفِّذةياألساس المنطق

الصغيرة في مناطق الحيازات يمثل البحث عن نُظم متنوعة للزراعة واإلنتاج من أجل تمكين أصحاب  -10

رار الدخل النقدي دي الساحل وشمال غينيا من إقليم غرب أفريقيا من تحقيق األمن الغذائي وإالسافانا ف

على أن خيارات إنتاج المحاصيل .  لجهود التنمية في هذا الجزء من أفريقياالمبدأ الهاديبشكل متزايد 

عن األسواق وترتفع دة، وبخاصة في سياق البلدان المستهدفة بالمنحة، حيث تبعد المسافات والنقدية محد

أثبتت إمكانية زيادة توفير األغذية وفرص  مالي بيوكاربورانتعلى أن . تكاليف النقل ارتفاعاً كبيراً

والتماس رار الدخل بين أصحاب الحيازات الصغيرة في مالي عن طريق إدخال نُظم زراعية جديدة دإ

، مثل إنتاج الوقود الحيوي، والصابون، رار الدخل بدالً من المحاصيل الغذائيةدمصادر جديدة بديلة إل

 .أرصدة الكربونومدخالت العلف الحيواني، و

وباتت أموال الصندوق مطلوبة إلجراء االستثمار األولي المطلوب لوضع نموذج زراعي بديل وإنشاء  -11

ا والسبب وراء هذ. قطاع مستدام للوقود الحيوي، بما في ذلك تعزيز منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة

الطلب هو الحاجة األساسية إلنشاء منطلق، يتمثل في مؤسسات وطنية، إلدخال وإثبات جدوى النُظم 

قد  مالي بيوكاربورانتوالواقع أن . الجديدة المقترحة للمستفيدين النهائيين في البلدان المستهدفة الخمسة

ك كان ينطوي على احتماالت على أن ذل. بدأت بالفعل هذه العملية في بلدين باستخدام أموالها الخاصة

ن وسيظلون يتمتعون دوماً ا يحين أجلها، حيث يتمتع المزارعوعدم استرداد االستثمارات األولوية عندم

. لمن يعرض أعلى سعر) بما في ذلك بذور الجاتروفا(بحرية بيع المحاصيل التي يدعمها النهج الجديد 

ضل لمجرد أنها ال تحتاج إلى استرداد االستثمار شركة أخرى أن تشترى البذور وتدفع سعراً أفليمكن و

من المتوقع أن وباإلضافة إلى ذلك، وكما لوحظ أعاله، . مالي بيوكاربورانت  الذي تقوم به شركةاألولي

  .تحقيقها بدون تمويل ال يستهدف الربحالمؤسسات توليد منافع عامة كبيرة يتعذر أنشطة تواصل 
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 البرنامج المقترح - ثالثا

ثل الغاية الشاملة للبرنامج في بناء دخول المزارعين وشبكات أمانهم والعمل في الوقت نفسه على تتم -12

 .ضمان إمدادات الطاقة المحلية في غرب أفريقيا

 :وتتمثل أهداف البرنامج فيما يلي -13

 النقدي ة واإلنتاج المتنوعة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي وتوفير فرص إلدرار الدخلم الزراعإدخال نُظ •

 ألصحاب الحيازات الصغيرة؛

ضمان إمدادات الطاقة المحلية في أفريقيا الغربية من خالل إنتاج الوقود الحيوي في نفس المجتمعات  •

 المحلية التي تنتج بذور الجاتروفا؛

تعزيز المؤسسات القائمة في بوركينا فاسو ومالي من خالل وحدة تنمية الشراكة اإلقليمية، وإنشاء ثالث  •

سسات وطنية جديدة بهدف تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على دمج الجاتروفا في نُظمهم مؤ

الزراعية، ومساعدة كل المؤسسات الخمس على الحصول على التمويل من المشروعات التي يدعمها 

 الصندوق والمصادر الخاصة األخرى؛

وتحسين خصوبتها وزيادة تشبعها بالماء ة تشجيع نُظم الزراعة الحراجية المستدامة للحد من تآكل الترب •

  في المائة؛20وزيادة غالت المحاصيل الغذائية التقليدية بنسبة 

إضافة قيمة لإليرادات المتوقعة عن طريق إنتاج أرصدة كربونية يمكن االعتماد عليها، وبالتالي توجيه  •

 دخل إضافي إلى أصحاب الحيازات الصغيرة؛

 ة في المناطق الريفية سواء الوقود أو الكهرباء؛زيادة فرص الحصول على الطاق •

 .  الخمس فيما يتعلق بإنتاج الغذاء والوقود الحيوي المستداماتتعزيز التعلم بين المؤسس •

 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان 50 000وتتألف المجموعة المستهدفة من أكثر من  -14

 .المستهدفة التي تغطيها المؤسسات الخمس

 :تألف من أربعة مكونات رئيسيةيسوف يستمر البرنامج لمدة أربع سنوات وسو -15

إنشاء وحدة لتنمية الشراكة اإلقليمية وثالث مؤسسات وطنية جديدة وتوفير الدعم اإلداري   )أ (

 للمؤسسات الوطنية الخمس؛
وضع نظام جديد للحراجة الزراعية من أجل تحقيق األمن الغذائي وإنتـاج المحاصـيل النقديـة                  )ب (

ويشمل .  أفريقيا الغربية والوسطى    إقليم في خمسة بلدان من   ) بما في ذلك بذور الجاتروفا    (ألخرى  ا

ذلك توجيهاً أولياً وتوعية لمنظمات المزارعين والمشروعات الممولة من الصندوق في كل بلد من              

 عمـل  البلدان المستهدفة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية وجوالت دراسية، وندوات وحلقـات  

 وحمالت إعالمية، وما إلى ذلك؛
 رصد وتقييم النتائج؛  )ج (
 .تقييم وتقاسم المعرفة والممارسات السليمة والنتائج المتحققة  )د (
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 النواتج والفوائد المتوقعة -  رابعاً

من المتوقع أن تسفر األنشطة التي ستقوم بها وحدة تنمية الشراكة اإلقليمية إلنشاء وتعزيز المؤسسات  -16

ن المنحة عن هياكل قادرة على تقديم دعم مستدام لصغار المزارعين في إنشاء وابتكار الخمس بتمويل م

ومن المتوقع أن . نُظم زراعية حراجية لتحسين األمن الغذائي والدخل وسبل الحصول على الطاقة المحلية

التي ستسفر عنها وفيما يلي النواتج . يسفر ذلك أيضاً عن تيسير التكامل بين االستثمارات العامة والخاصة

 :المنحة

 مزارع لكل 10 000( مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة 50 000استهداف ما مجموعه  •

 ؛)مؤسسة

 ؛2015 ماليين شجرة في كل بلد بحلول نهاية عام 10إنتاج ما مجموعه /غرس •

 ؛2018 طن متري من بذور الجاتروفا بحلول نهاية عام 30 000إنتاج ما مجموعه  •

بذور الجاتروفا ومنتجاتها ) 1: ( في المائة من خالل بيع ما يلي100لمزارعين بنسبة زيادة دخل ا •

 ؛أرصدة الكربون) 3(؛  الصفراءالذرة/الرفيعة الحلوةالذرة سيقان ) 2(الثانوية؛ 

 الصفراءالحلوة والذرة الرفيعة تحسين األمن الغذائي للمزارعين من خالل زيادة إنتاج الذرة  •

  لشراء األغذية؛أرصدة الكربونتوفر األموال النقدية من مبيعات الوقود الحيوي ووالخضروات وزيادة 

  الجاتروفا؛وكعكعة الصفراءالذرة /الحلوةالرفيعة  الذرة سيقانزيادة توفير العلف الحيواني في شكل  •

  التعرض لتغير المناخ من خالل تثبيت الكربون عن طريق زراعة شجيرات الجاتروفا؛تقليص مخاطر •

نشر كتاب وتقديم عرض توضيحي يبين نتائج المشروع في االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  •

 .وفي المقر الرئيسي للصندوق

 ترتيبات التنفيذ -خامساً 

 وحدة تنمية الشراكة اإلقليمية من أجل االستفادة من الهياكل مالي بيوكاربورانتشركة سوف تستضيف  -17

  عليهاتولى اإلشراف العامي إقليمي في مالي وس وسيعين منسق واإلدارية القائمةاألساسية والقدرات التقنية

 . مالي بيوكاربورانتالمسؤول التنفيذي األول في شركة 

ومع ذلك ستحتفظ وحدة تنمية الشراكة اإلقليمية بسجالت مالية وحسابات مصرفية منفصلة، وستُعد تقارير  -18

وسيتولى مراجع خارجي مراجعة التقرير المالي والتقني . تقنية ومالية فصلية لعرضها على الصندوق

 . السنوي

الهادفة غير الوطنية لمؤسسات إسداء المشورة االستراتيجية ل) 1: (وسوف يقوم المنسق اإلقليمي بما يلي -19

المساعدة، باعتباره عضواً في مجلس اإلدارة، ) 2(في مجالس إدارتها؛  مالي بيوكاربورانت وتمثيل للربح

دعم منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة ) 3( للمؤسسات؛ السنويةعتماد الميزانيات وخطط العمل على ا

تنظيم اجتماعات ثانوية مع مديري المؤسسات ) 4(في إنشاء مؤسسات جديدة والحصول على التمويل؛ 

 .لتقاسم المعرفة المكتسبة
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وكوت اء مؤسسات جديدة في غينيا يجري إنشس ،وبينما تعمل المؤسسات بالفعل في بوركينا فاسو ومالي -20

 رئاسة المؤسستين مالي بيوكاربورانتالمسؤول التنفيذي األول في ويتولى حالياً .  والسنغالديفوار

 سيؤسسون ناء المؤسسون أو الذيواألعض. القائمتين؛ وسوف تحول تلك الوظيفة إلى المنسق اإلقليمي

وسوف تتخذ خالل . والمزارعون)  منسقها اإلقليميممثلة في( مالي بيوكاربورانت :تلك المؤسسات هم

عضوية المجلس ) 2(ميثاق المؤسسة؛ ) 1: ( األولى للمؤسسات قرارات بشان ما يليالعموميةالجمعية 

 .2015-2012خطط العمل والميزانيات للفترة ) 4(تعيين مديري المؤسسات؛ ) 3(ورئاسته؛ 

واحدة سنوياً للبت في الكشوف المالية للمؤسسات ومن المتوقع أن تجتمع الجمعيات العمومية مرة  -21

والجمعية العمومة هي التي تبت . والموافقة على خطط العمل والميزانيات السنوية المقترحة من المديرين

، وتكفل امتثال إدارة المؤسسة للميثاق واللوائح، أرصدة الكربونإيرادات ب المرتبطفي خطة االستثمار 

 .يجية للمديروتسدي المشورة االسترات

رفع تقارير ) 2(إدارة المؤسسة، ) 1: (لمدير ما يليوتشمل المهام الرئيسية ل. وتعيِّن كل مؤسسة مديراً لها -22

ويستعين . أرصدة الكربونتطوير وتنفيذ مخطط شهادات ) 3(مالية وإدارية وتقنية إلى الجمعية العمومية؛ 

 لرصد العالميم تحديد المواقع اظ وعنصرين لن Saari Sageالمدير بمراقب مالي يدير النظام المحاسبي 

وسوف يعين مديران زراعيان يشرف كل منهما على . وتقييم زراعة الجاتروفا وتنمية المحاصيل األخرى

 المزارعين الحقليةمدارس ظفاً ميدانياً في القرى إلدارة  مو30 موظفاً ميدانياً و20فريق مؤلف من 

بدأت المؤسسة في بوركينا فاسو فعلياً في عملية إصدار الشهادات، وسوف و. والمزارعين العاملين معهم

 . التجربةتلكتستفيد المؤسسات األخرى من نتائج 

المسؤول التنفيذي األول سيرفع المنسق اإلقليمي تقارير تقنية ومالية فصلية إلى . ترتيبات الرصد والتقييم -23

 ،ارير بعد ذلك على مدير مهام الصندوقعرض تلك التقتُوسوف . مالي بيوكاربورانت في شركة

وسوف يقوم المنسق اإلقليمي بعرض النتائج . وسيجري تبادلها مع المشروعات الممولة من الصندوق

 .مالي بيوكاربورانتباستخدام الخطوط التوجيهية لإلبالغ المعمول بها في 

  وتمويلهللبرنامجالتكاليف اإلشارية  -سادساً 

ويساهم الصندوق في البرنامج بما مجموعه .  مليون دوالر أمريكي4.3نامج يبلغ مجموع تكلفة البر -24

 . دوالر أمريكي3 800 000ويبلغ التمويل المشترك .  دوالر أمريكي500 000
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  موجز الميزانية وخطة التمويل 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 أ تمويل مشترك الصندوق النفقاتنوع   العدد

 950 270 ب موظفونال 1

 - 29 سفرالتكاليف  2

 2 250 88 ج معداتال 3

  600 40  وإبالغ ومنشوراتتشغيل التكاليف  4

 - 73 قدراتالبناء /تدريبال 5

 3 800 500 المجموع 

 .Mali Biocarburant SAومؤسسة ) وهي منظمة غير هادفة للربح(عند االقتضاء، من منظمة أشجار من أجل السفر  أ
 .معينين مباشرة في المشروعيشمل ذلك أي موظفين  ب
 ).مرافق اإلنتاج(تشمل هذه الفئة المعدات واألصول المستهلكة  ج
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Results-based logical framework 

 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal A natural resource and economic base for poor rural 
women and men that is more resilient to climate 
change, environmental degradation and market 
transformation 

Incomes of participating farmers and soil quality 
and management practices in participating 
fields 

Comparison of baseline and end 
of program period interviews, 
farm budgets and field 
assessments 

 

Objectives Smallholder focused foundations in Mali and Burkina 
Faso, Cote d’Ivoire, Guinea and Senegal able to 
attract and retain members through provision of key 
services to farmers(members), while meeting 
contractual obligations in terms of Jatropha supply; 
Foster sustainable agroforestry farming systems that 
reduce soil erosion, improve soil fertility, increase 
water infiltration and increase yields of basic food 
crops  
Add additional incomes to smallholder farmers by 
producing reliable carbon credits. 
Operational knowledge acquired by smallholders, 
farmer organizations, government and other 
stakeholders for pro-poor biofuel value chains 
development. 

Foundations able to attract and retain an 
average of 10,000 farmers per foundation. 
Yields of basic food crops  increased by up to 
20%. Total amount of carbon credit transfers to 
each foundation and per farmer. 
50,000 ha of Jatropha plantations established 
as per good agronomic and environmental 
practices recommended; number of Jatropha 
shrubs/ha planted; total surface planted with 
sweet sorghum/maize and quantity of sweet 
sorghum/maize yearly harvested 
100% increase in current income levels at Y4 
thanks to additional incomes from: nuts sale, 
biofuel production, cereals stalks sale, 
glycerine sale, carbon credit sale. 
Policies reflect sustainable approaches to 
biofuel production and processing 

Administrative procedures and 
records of Foundations 
 
 
Annual field assessments. 
 
 
 
 
Annual field assessments. 
 
New policies enforced by 
national Cabinets. 

Prices paid for Jatropha 
and carbon credits 
received by farmers 
exceed costs of 
production and value of 
any production 
displacement by 
Jatropha 
 
 
Agroforestry approach 
does not result in lower 
food crop yields due to 
impacts on water or 
soils  

Outputs Foundations established in Cote d’Ivoire, Guinea and 
Senegal 
Financing plans developed for each foundation to 
support funding mobilization from IFAD-financed 
projects and other sources 
Technical guidance tools produced for Foundations 

Foundations registered as per national laws. 
Financing plans prepared with positive 
response from IFAD-funded projects and other 
financiers 
A Jatropha based farming systems production 
manual is produced 

Legal registration documents. 
Quarterly and Annual reports. 
Quarterly and annual 
reports/field visits reports 
Copy of the manual 

Funding can be 
mobilized to support 
implementation of 
Foundation business 
plans from  IFAD-funded 
projects and other 
sources 

Key 
Activities 

Orientation/awareness raising with farmer 
organizations and IFAD-financed projects 
Establish RDPU 
Provision of management support to national 
foundations for organization, administration, business 
planning, fund raising, marketing, technical back-
stopping, etc. 
Monitoring and Evaluation of Progress of Foundations 
Knowledge Sharing 

One workshop in each country and study visit 
to Mali 
RPDU established  
Number of visits to national foundations by 
RDPU management; 
Evaluation/monitoring reports elaborated 
Material prepared 

Workshop reports 
RPDU up and running 
Quarterly and annual reports 
Reports available 
Materials available 

Sufficient interest on 
part of smallholder 
farmers and their 
organizations to join 
foundations 




