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في  الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة ات والبرامجشروعنح والمالم
 2015عام 

، تبنى المجلس التنفيذي قرارا يعدل فيه 6112ف: دورته الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -1
نظامه الداخل: من خالل إدخال إجراء جديد، وهو إجراء انقضاء المدة، ليغدو نافذ المفعول ف: 

وف: كل دورة من دورات (، وكان مفهوما أنه  EB 2009/98/R.15/Rev.1) 6131يناير/كانون الثان:  3
المجلس التنفيذي، سوف تعرض إدارة الصندوق مذكرة إعالمية تتضمن الئحة بجميع المشروعات/البرامج 

 (.EB 2013/110/R.4الت: تمت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة ف: الفترة السابقة )

على إدخال  ،6131: ديسمبر/كانون األول المنعقدة ف بعد المائةوافق المجلس التنفيذي ف: دورته العاشرة  -2
بحيث تعرض قائمة من البرامج/المشروعات نهج المواءمة مع الغرض فيما يتعلق بوثائق المجلس التنفيذي 

 الت: وافق عليها المجلس بموجب إنقضاء المدة على دورة واحدة من دورات المجلس كل عام.

 2015المجلس التنفيذي أنه بين شهر يناير/كانون الثان:  وتبعا لما ورد أعاله، تود إدارة الصندوق إعالم  -3

وف: هذه   إنقضاء المدة.بموجب إجراء بالموافقة المقترحات التالية حظيت  2015وديسمبر/كانون األول 
 منحة. 62مشروعأ/برنامجًا و 11المدة فقد تمت الموافقة على 

 المشروعات /البرامج – لفأ
 EB 2015/LOT/P.1  المرحلة الثانية  -: برنامج التنمية الريفية جزر سليمان 

  6132مارس/آذار  33تمت الموافقة عليه بتاريخ 
 EB 2015/LOT/P.2  أنغوال: مشروع مصايد األسماك الحرفية وتربية األحياء المائية 

  6132أبريل/نيسان  31تمت الموافقة عليه بتاريخ 
 EB 2015/LOT/P.4/Rev.2   باراغواي: مشروع تحسين دخول إنتاج األسر والسكان األصليين ف: مقاطعات

 اإلقليم الشرق: ف: باراغواي
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.5/Rev.1  مشروع دعم التنمية االقتصادية ف: المناطق الجنوبيةغينيا بيساو : 
  6132أبريل/نيسان  31تمت الموافقة عليه بتاريخ 

 EB 2015/LOT/P.6/Rev.1   فيج:: مشروع الشراكات الزراعية 
  6132أبريل/نيسان  31تمت الموافقة عليه بتاريخ 

 EB 2015/LOT/P.7   مذكرة رئيس الصندوق بشأن قرض ومنحة إضافيان من أجل  -غامبيا
دارة المياه   المشروع الوطن: لتنمية األراض: الزراعية وا 

  6132نيسان أبريل/ 66تمت الموافقة عليه بتاريخ 
 EB 2015/LOT/P.9/Rev.1  سوازيلند: المشروع الذي توجهه السوق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 

 6132أبريل/نيسان  66تمت الموافقة عليه بتاريخ 
 EB 2015/LOT/P.10   بشأن تمويل إضاف: مقترح تقديمه من أجل  -مذكرة رئيس الصندوق -تنزانيا

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-4-Rev-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-5-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-6-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-9-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-10.pdf
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الثروة الحيوانية: مساندة التنمية الرعوية  -برنامج تنمية القطاع الزراع:
 ية الرعوية )البرنامج الفرع: لزنجبار( والزراع

  6132أبريل/نيسان  66تمت الموافقة عليه بتاريخ 
 EB 2015/LOT/P.11   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: منحة مقترحة من برنامج التأقلم لصالح

زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
 لبرنامج األمن الغذائ: والتغذوي وروابط السوق ف: جنوب الو

 6132مايو/أيار  2تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.12  برنامج الحد من الفقر الموجه بالسلع ف: محافظة ها جيانغفييت نام : 

 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.13   دولة بوليفيا المتعددة القوميات: قرض مقترح تقديمه من أجل برنامج التعزيز

 المتكامل لسلسلة القيمة الخاصة باإلبليات ف: الهضبة البوليفية المرتفعة 
 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.14  مشروع تنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية جمهورية الكونغو :
 الداخلية

 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.15   مشروع  –جمهورية بنغالديش الشعبية: البرنامج الوطن: للتكنولوجيا الزراعية

 المرحلة الثانية
  6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.16  برنامج تعزيز الزراعة التجارية وسبل العيش المتسمة بالصمودمملكة بوتان : 
 2015 ايلول/سبتمبر 7تمت الموافقة عليه ف:  

 EB 2015/LOT/P.17  مذكرة رئيس الصندوق: تمويل تكميل: مقترح تقديمه من جمهورية مدغشقر :
 أجل برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية

 6132سبتمبر/أيلول  1ة عليه ف: تمت الموافق
 EB 2015/LOT/P.18  مشروع دعم الجهات الفاعلة الريفية ف: اقتصاد شعب: جمهورية إكوادور :

 تضامن:
 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.19   جمهورية فنزويال البوليفارية: مشروع التنمية الريفية المستدامة ألغراض األمن
 الغذائ: ف: المناطق شبه القاحلة ف: واليت: الرا وفالكو

 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.21   هندوراس: مذكرة رئيس الصندوق بشأن مقترح تخصيص األموال الناجمة عن

لمشروع القدرة التنافسية والتنمية المستدامة ف: إلغاء مشروع اآلفاق الشمالية 
 المنطقة الحدودية الجنوبية الغربية

 6132سبتمبر/أيلول  36تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.22/Rev.1   برنامج النهوض بالتنافسية الريفيةسنة والهرسكالبو : 

 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليه ف: 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-11.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-14.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-15.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-17.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-19.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-21.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-22-Rev-1.pdf
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 EB 2015/LOT/P.23/Rev.1  المياه ف: غوكسو تاسيل: تركيا: مشروع تنمية مستجمعات 
 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.26/Rev.1   مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية  -السنغال: مذكرة رئيس الصندوق 
 6132سبتمبر/أيلول  36تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.27   من أجل مشروع دعم الجهات الفاعلة  تعديل شروط القرض المقدم -إكوادور
 الريفية ف: اقتصاد شعب: تضامن:

 6132نوفمبر/تشرين الثان:  31تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.28  المشروع الوطن: لتنمية األراض: الزراعية  - غامبيا: مذكرة رئيس الصندوق

دارة المياه  وا 
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.29   مشروع التنمية الزراعية والتمكين االقتصادي  -كمبوديا: مذكرة رئيس الصندوق
 قرض إضاف: -

 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.30   المرحلة  –تنمية مجتمعات المراع:  مشروع -إثيوبيا: مذكرة رئيس الصندوق

  الثالثة
 8102تشرين الثانى  /نوفمبر 82تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.31/Rev.1   يف:المكسيك: مشروع الشمول اإلنتاج: الر 
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.32  برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان لصالح أصحاب جمهورية كينيا :
 الحيازات الصغيرة

 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.33   برنامج سبل المعيشة المستدامة للمجتمعات  -الهند: مذكرة رئيس الصندوق

 ف: أعقاب المد الزلزال: الساحلية ف: تاميل نادو
 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.34  السلفادور: البرنامج الوطن: للتحّول الريف: االقتصادي لرفاهية العيش 
 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليه ف: 

 EB 2015/LOT/P.35/Rev.1   :المرحلة الثانية –طاجيكستان: مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراع 
 6132ديسمبر/كانون األول  36ة عليه ف: تمت الموافق

 EB 2015/LOT/P.36/Rev.1   بنغالديش: مذكرة رئيس الصندوق: مشروع البنى األساسية الساحلية المقاِومة
 قرض إضاف:  -لتغيُّر المناخ 

  6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/P.37/Rev.1   ليبريا: مشروع تمويل المجتمعات الريفية 

 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليه ف:
 EB 2015/LOT/P.38/Rev.1   :االرشاد بشأن محاصيل االشجارمشروع ليبريا 

  6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليه ف: 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-23-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-26-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-27.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-28.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-29.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-30.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-31-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-32.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-33.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-34.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-35-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-36-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-37-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-P-38-Rev-1.pdf
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 المنح -باء 

 EB 2015/LOT/G.1   المبادرة الدولية لتقييم األثر 
 6132سبتمبر/أيلول  1تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.2   البرنامج اإلقليم: للتدريب على التنمية الريفية: تعزيز القدرات واألدوات لتوسيع
 نطاق االبتكارات ونشرها
  6132سبتمبر/أيلول  36تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.3   :المركز الدول: للبطاطس: برنامج تعزيز االبتكار لتحسين دخل منتج
كوادور وبيرو   وصمودهم وأمنهم الغذائ:البطاطس ف: بوليفيا وا 

  6132سبتمبرأيلول  36تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.4   مؤسسةFarm Radio International صندوق التحدي لإلرشاد المساند :

 االتصاالت والمعلومات التابع للتحالف الجديدإلى تكنولوجيا 
  6132سبتمبر/أيلول  36تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.5   الشمولية لسالسل المعهد الوطن: الجزائري للبحث الزراع:: برنامج التنمية
القيمة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب ف: إقليم الشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا
 6132أكتوبر/تشرين األول  33تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.6   مقترح منحة عالمية/إقليمية: االئتالف الدول: المعن: باألراض:: برنامج
الترويج لحوكمة األراض: الت: تركز على البشر مع أعضاء االئتالف الدول: 

 المعن: باألراض:
 6132 نوفمبر/تشرين الثان: 2 تمت الموافقة عليه بتاريخ

 EB 2015/LOT/G.7   منحة قطرية للكاميرون: مشروع الترويج للمبادرات الفردية ف: تربية األحياء
 المائية

 6132 نوفمبر/تشرين الثان: 2 تمت الموافقة عليه بتاريخ
 EB 2015/LOT/G.8    دارة الترب المتأثرة بالملوحة المركز الدول: للزراعة الملحية: إعادة إحياء وا 

 بغرض تحسين اإلنتاجية الزراعية ف: إثيوبيا وجنوب السودان
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.9   رابطة هيلفيتاس السويسرية للتعاون الدول:: برنامج التدريب ف: آسيا لتوسيع
 مناصرة للفقراءنطاق سالسل القيمة ال
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.10  ( مؤسسة آرثر برنارديسFUNARBE برنامج تكييف المعرفة ألغراض :)
 الزراعة المستدامة والوصول إلى األسواق 

 8102تشرين التانى  /نوفمبر 82تمت الموافقة عليه ف: 
 EB 2015/LOT/G.11  مصايد األسماك والموارد الساحلية وسبل العيش الفلبين: دعم مشروع 

 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليه ف: 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-10.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2015-LOT-G-11.pdf
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 EB 2015/LOT/G.12  ب تنمية سالسل قيمة محاصيل المركز التقن: للتعاون الزراع: والريف:: استقطا
األغذية ومصايد األسماك المحلية ألغراض تحسين نظم األغذية والتغذية 

 المستدامة ف: جزر المحيط الهادي 
 6132نوفمبر/تشرين الثان:  62تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.13   المركز التقن: للتعاون الزراع: والريف:: االستفادة من الخبرات لتحقيق أثر أكبر
 ف: التنمية الريفية

 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.14   جامعة كولومبيا/الرابطة العالمية لبرامج دراسات الماجستير ف: مجال الممارسة

جميع اإلنمائية ف: إطار الشراكات بين الصندوق والجامعات الت: تحقق فائدة ل
األطراف من أجل انخراط الطالب ف: العمليات الت: يدعمها الصندوق وشركاء 

 الصندوق
 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.15   المعهد الفنلندي للبحوث التكنولوجية: تكنولوجيات رصد األراض: من أجل
اتخاذ قرارات مستنيرة ف: تحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: أفريقيا 

 الغربية والوسطى
 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.16   المعهد الدول: لبحوث السياسات الغذائية: برنامج عن التحول الزراع: وتكامل
األسواق ف: منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا: االستجابة لمشاغل األمن 

 الغذائ: والشمول
 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.17   مراكز تساندها  منح مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى
لية: المعهد الدول: للبحوث المتعلقة الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدو 

المركز  بمحاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة والمركز العالم: لألسماك و
 العالم: للزراعة الحراجية
 6132ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.18   :المؤسسة السلفادورية لبحوث التنمية والبيئة: دعم برنامج الحوار اإلقليم: الريف
 أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية –

 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.19  تحسين صياغة االتساق بين تدخالت الحماية االجتماعية جامعة األنديز :

تفادة من أمريكا الالتينية والتنمية الريفية ف: البلدان النامية: الدروس المس
 اوأفريقي

 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.20   :االئتالف الدول: المعن: باألراض:: مشروع تعزيز اإلدارة السليمة لألراض

 بغرض تنمية زراعية شاملة ف: جمهورية تنزانيا المتحدة
 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليها ف: 
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 EB 2015/LOT/G.21   تقرير رئيس الصندوق بشأن منح مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية
واإلقليمية إلى مراكز دولية تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية: المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية، المركز الدول: لتحسين الذرة 
والقمح، مركز البحوث الحرجية الدولية، المركز الدول: للبحوث الزراعية ف: 

 المناطق الجافة
 6132ديسمبر/كانون األول  36تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.22   المركز اإلقليم: ف: جنوب شرق: آسيا للدراسات العليا والبحوث ف: مجال
الزراعة: مشروع دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: إقليم آسيا 

 زراعيةوجزر المحيط الهادي من خالل تعزيز الخدمات االستشارية ال
 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.23   جامعةMcGill تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية بشأن سالسل قيمة :
 الحساسة لقضايا التغذية ف: زامبيا ومالوياألغذية الزراعية 

 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.24   :تعزيز سالسل القيمة الشاملة االتحاد الوطن: للمنتجين الزراعيين ف: مولدوفا

 البستانية ف: أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وجمهورية مولدوفا
 6132ديسمبر/كانون األول   11 تمت الموافقة عليها ف:

 EB 2015/LOT/G.25   منظمةHeifer International  :من أجل إدراج نموذج مجمع األلبان ف
 المشروعات الت: يمولها الصندوق

 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.26   منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح القطرية إلى جمهورية الرأس األخضر

 من أجل تعزيز النظام الوطن: للرصد والتقييم ف: الرأس األخضر
 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليها ف: 

 EB 2015/LOT/G.27   6131المنتدى الريف: العالم: من أجل ما بعد السنة الدولية للزراعة األسرية :
 دعم اللجان الوطنية للزراعة األسرية

 6132ن األول ديسمبر/كانو  11تمت الموافقة عليها ف: 
 EB 2015/LOT/G.28   مركز التنمية والبيئة ف: جامعة برن الذي يستضيف األمانة العامة للدراسة

العالمية لنهج وتكنولوجيات حفظ الموارد من أجل برنامج توسيع نطاق 
ممارسات اإلدارة المستدامة لألراض: الت: يتبعها المزارعون أصحاب الحيازات 

ونشر ممارسات  الصغيرة: العمل مع خدمات اإلرشاد الزراع: لتحديد وتقدير
 اإلدارة المستدامة لألراض:
 6132ديسمبر/كانون األول  11تمت الموافقة عليها ف: 
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