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تصدير بقلم رئيس الصندوق

نرحب بكم في إصدار عام  2015من أبرز مالمح التقرير
ِّ
السنوي للصندوق .لقد كانت سنة محورية للتنمية
وللصندوق ،توصل اجملتمع الدولي فيها إلى اتفاق بشأن
خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة .ودافعنا
طوال مفاوضات صياغة أهداف التنمية املستدامة عن
احتياجات السكان الريفيني الفقراء الذين يشكلون أغلبية
فقراء العالم.
إن الصندوق جاهز ملواجهة حتديات أهداف التنمية
املستدامة .وانتهينا من برنامج قروض ِ
ومنح مببلغ 1.4
مليار دوالر أمريكي خالل عام  ،2015ليصل بذلك البرنامج
اإلجمالي لفترة التجديد التاسع ملوارد الصندوق (-2013
 )2015إلى  3.09مليار دوالر أمريكي ،ويتخطى ذلك
املستوى املستهدف احملدد مببلغ  3مليارات دوالر أمريكي.
لقد تسنى حتقيق ذلك عن طريق إحداث حتول في منوذجنا
التمويلي الذي بات يشمل اآلن اقتراضا ً سياديا ً .ونتيجة
لذلك التغيير ،شمل جزء من برنامج القروض واملِنح في
فترة التجديد التاسع قرضا ً مببلغ  300مليون يورو من
مصرف التنمية األملاني.
وفي ديسمبر/كانون األول ،شاركنا في الدورة احلادية
والعشرين ملؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة بشأن
تغير املناخ .وحظي برنامج الصندوق للتأقلم لصالح
ُّ
زراعة أصحاب احليازات الصغيرة ،وهو أكبر مصدر عاملي
للتمويل املناخي الذي يدعم صغار املزارعني ،باالعتراف
تقديرا ً لنهجه االبتكاري .وفي عام  ،2015بلغ التمويل الذي
وفره برنامج التأقلم  94مليون دوالر أمريكي ،ليصل بذلك
مجموع التمويل املقدم منه إلى  285مليون دوالر أمريكي.
ونحن نعمل أيضا ً داخل الصندوق على احلد من االنبعاثات
ومعاوضتها .وفي أغسطس/آب ،حصلنا على جائزة من
برنامج القيادة في التصميم املراعي للطاقة والبيئة
تقديرا ً لنا على ما نبذله من جهود.
وفي عام  ،2015واصلنا حملتنا لالقتراب أكثر من
عمالئنا .ومن شأن تعزيز حضورنا القطري أن يعود بفوائد
متعددة ،تشمل حتسني أداء املشروعات وزيادة التأثير في
السياسات وحتسني الشراكات .وحظي جناحنا في بناء
عالقات مع البلدان باعتراف تقرير قاعدة بيانات املعونة
2

الذي صدر بعنوان اإلصغاء إلى القادة -من هم شركاء
صنف الصندوق
التنمية الذين يفضلون وملاذا؟ ،الذي َّ
بأنه ”الشريك اإلمنائي األكثر تواصالً في الزراعة والتنمية
الريفية“ .وصنفت املنظمة أيضا ً ضمن املنظمات العشر
األولى من حيث تواتر االتصال مع النظراء في احلكومات
املضيفة واالستعداد لتقدمي املساعدة أثناء تنفيذ اإلصالح.
لقد ملسنا أولى ثمار عملنا الذي بدأناه في عام 2012
الستحداث منهجية لتقييم األثر من أجل قياس اآلثار
املتعددة األبعاد للبرامج التي ندعمها .وفي عام ،2015
وضعنا اللمسات األخيرة على تلك املنهجية التي أضحت
جتتذب اهتمام الشركاء .وأشار التقييم إلى أن العمليات
التي يدعمها الصندوق التي افتتحت أو اختتمت فيما
بني عامي  2010و  2015حققت أثرا ً ملموسا ً على 139
مليون شخص .وتشمل األبعاد الكثيرة لألثر زيادة اإليرادات
الزراعية ،وحتسني األصول احليوانية ،وزيادة املساواة بني
اجلنسني ،وتعزيز منظمات املزارعني.
يغير بها عملنا حياة
وللتعرف على الطريقة التي
ِّ
الناس ،اقرأوا القصص التي نسردها لكم من امليدان.
تعرفوا على سيدة األعمال ومجهزة األسماك راتنا ساري
ديوي باني في إندونيسيا ،واملزارع كومبا ندوفني سني في
السنغال الذي يستفيد من جتدد االهتمام باحملاصيل احمللية
التقليدية .وتعلموا كيفية حصول املزارعني في إكوادور
على حصتهم املنصفة من األرباح في مشروع قائم
على اللون األحمر .إنهم أصحاب احليازات الصغيرة الذين
يساعدون على إطعام العالم.

كانايو نوانزي
رئيس الصندوق

البرامج واملشروعات اجلارية التي يدعمها الصندوق في نهاية عام
ومكاتب الصندوق القطرية
آسيا واحمليط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا
وأوروبا
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أفريقيا الشرقية واجلنوبية
 46برنامجا ومشروعا
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املكاتب القطرية للصندوق
(  31يناير/كانون
عاملة
معتمدة
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أفريقيا الغربية والوسطى
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أمريكا الالتينية والكاريبي
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أفريقيا الغربية والوسطى

 24بلدا ً :بنن ،بوركينا فاسو ،الرأس األخضر ،الكاميرون،
جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،الكونغو ،كوت ديفوار،
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،غينيا االستوائية ،غابون،
غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،ليبريا ،مالي ،موريتانيا،
النيجر ،نيجيريا ،سان تومي وبرينسيبي ،السنغال،
سيراليون ،توغو

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة على حتمل

الديون2015-1978 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  3 012.6مليون دوالر أمريكي

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 47برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع  22حكومة
متلقية في اإلقليم في نهاية عام 2015
• 1 270.7مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق في
احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 184.4مليون دوالر أمريكي من املوافقات في عام :2015
 7برامج ومشروعات جديدة في بنن والكونغو وجمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وغينيا بيساو ،وليبريا (مشروعان)،
والنيجر ،ومتويل إضافي للمشروعات اجلارية في غامبيا
والسنغال

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  2 323.9 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %77.1 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  105.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.5 -
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  21.3 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.7 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  7.7 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.3 -

ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  554.5 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %18.4 -

أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

عملنا وما حققناه من نتائج في عام 2015

سبل وصول زهاء  200 000شخص من السكان الريفيني الفقراء إلى اخلدمات املالية ،وزيادة
مالي :حتسني ُ
املدخرات والقروض بنسبة تراوحت بني  30و  60في املائة على التوالي ،وتعمل حاليا ً أربع شبكات قوية
للتمويل األصغر في املنطقة التي يغطيها مشروع للتمويل الريفي بدعم من الصندوق
توغو :أكثر من  600مدرسة حقلية للمزارعني درَّبت أكثر من  14 000منتج على تقنيات حتسني خصوبة
التربة ورفع مستوى اإلنتاجية؛ وزيادة إنتاج الذرة بنسبة تراوحت بني  87و  100في املائة

نيجيريا :برنامج يدعمه الصندوق يعمل على حتسني آفاق العمل للشباب في دلتا النيجر  -حيث مت إنشاء
 9 200من املشروعات املتناهية الصغر واألعمال الصغيرة التي هيأت ما يقرب من  60 000فرصة عمل

تعزيز أسواق احملاصيل احمللية يحدث حتوال ً في
االقتصاد الريفي في السنغال

تعلم أكثر من  250 000شخص في املناطق الريفية
من السنغال كيفية زراعة احملاصيل احمللية وبيعها وطهوها
بفضل مشروع لدعم سالسل القيمة الزراعية بتمويل من
الصندوق .وأسفر هذا املشروع عن تقليل اعتماد اجملتمعات
احمللية على واردات األغذية.
وتلقى ما يقرب من  9 000مزارع تدريبا ً على املمارسات
احملسنة التي تزيد من غالت محاصيل مثل الدخن
الزراعية
َّ
واللوبياء والذرة وحتسن جودتها .وعمل مشروع دعم سالسل
القيمة الزراعية مع منظمات املنتجني في إبرام عقود مع
املشترين خفضت تكاليف املعامالت وزادت األرباح.
ويقول املزارع كومبا ندوفني سني "لم يكن في وسعنا قبل
ذلك إنتاج ولو طن واحد من الدخن .ولكننا ننتج حاليا ً طنني أو
ثالثة أطنان سنويا ً .ونبيع الفائض لشراء احتياجاتنا األخرى".
يقدم كثير من املطاعم في املنطقة حاليا ً سوى
وال
ِّ
األغذية املنتجة محليا ً .وتشارك النساء في اإلنتاج الزراعي
وفي أنشطة التجهيز والتسويق وتتاح لهن فرص أفضل
للحصول على األراضي .وفاز املشروع أيضا ً بجائزة املساواة
بني اجلنسني لعام  2015تقديرا ً لدوره في الترويج ألفضل
املمارسات في متكني املرأة.
4

املزارع كومبا ندوفني سني يتلقى تدريبا ً لتحسني غالته وزيادة دخله األسري

السنغال :مشروع دعم سالسل القيم الزراعية
©IFAD/Horaci Garcia Marti

أفريقيا الشرقية واجلنوبية

 22بلدا ً :أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،جزر القمر ،إريتريا،
إثيوبيا ،كينيا ،ليسوتو ،مدغشقر ،مالوي ،موريشيوس،
موزامبيق ،ناميبيا ،رواندا ،سيشيل ،جنوب أفريقيا ،جنوب
السودان ،سوازيلند ،أوغندا ،جمهورية تنزانيا املتحدة،
زامبيا ،زمبابوي

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة على حتمل

الديون2015-1978 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  3 331.3مليون دوالر أمريكي

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 46برنامج ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع  17حكومة
متلقية في اإلقليم في نهاية عام 2015
• 1 463.1مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق
في احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 399.4مليون دوالر أمريكي من املوافقات اجلديدة
في عام  7 :2015برامج ومشروعات جديدة في
أنغوال ،وبوروندي ،وكينيا ،ومدغشقر ،ومالوي،
وسوازيلند ،وجمهورية تنزانيا املتحدة ،ومتويل
إضافي للمشروعات اجلارية في بوروندي ،إثيوبيا ،كينيا،
مدغشقر ،موزامبيق ،وجمهورية تنزانيا املتحدة

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  2 745.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %82.4 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  108.9 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %3.3 -
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  23.3 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.7 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  11.1 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %0.3 -

ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  442.7 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %13.3 -

أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

عملنا وما حققناه من نتائج في عام 2015

بوروندي 15 000 :أسرة طبقت ممارسات التلقيح الصناعي ،وملس  90في املائة زيادة في اإلنتاجية احليوانية

بوروندي وإثيوبيا وموزامبيق ورواندا:
ممولة من الصندوق

جزر

دعم نُظم اإلنذار املبكر والتوقعات املناخية واجلوية من خالل مشروعات

القمر :إعادة تشجير أكثر من  450هكتار وغرس أكثر من  450 000شتلة 15 ،في املائة منها أنواع محلية محمية

إثيوبيا :دعم أكثر من  10 000جمعية تعاونية ريفية لالدخار واالئتمان وأكثر من  30مؤسسة للتمويل األصغرُ ،تثل النساء
ما يقرب من نصف قاعدة العمالء املتعاملني معها

اإلقليم :تصل حاليا ً منهجيات التوجيه املبتكرة إلى ما يتراوح بني  100 000-75 000أسرة فقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى لتمكني أفراد األسر من إعادة التفكير في أدوار الرجل واملرأة والتخطيط للمستقبل

تعزيز تغذية األشخاص املصابني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز في موزامبيق

يكافح سكان مجتمعات الصيد الساحلية في األنحاء
الشمالية من موزامبيق فيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز وسوء التغذية بمساعدة من مشروع يدعمه الصندوق.
ومن الصعب مكافحة المرض بسبب تدني مستوى الغذاء
الذي ينحصر غالبا ً في السمك وحساء الكسافا.
وقام األخصائيون الميدانيون في مشروع تحسين
التغذية والحد من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
في المناطق الساحلية بتوصيل معلومات عن الوقاية
من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته إلى بيوت
المصابين بالفيروس .وتولى األخصائيون الميدانيون تعليم
النساء كيفية إعداد الغذاء باستخدام النباتات المغذية
المنتجة محليا ً .وسرعان ما انتشرت تلك المعرفة ،وشرعت
أكثر من  6 000أسرة في إنشاء حدائق لزراعة الخضروات.
وها هي أليما أرتور التي تبلغ من العمر  21عاما ً أصابها
الفيروس فتملكها الخوف من الموت .ولكن الموظفين
الميدانيين في المشروع قدموا لها يد العون ،فعاد األمل
يراودها من جديد .وساعدها المشروع في الحصول على
الدعم وتعلم كيفية إثراء نظامها الغذائي .وتشعر أرتور
اليوم بالسعادة وتنعم بالصحة.
"وال يستطيع كل من يراني أن يتخيل أني أعاني هذه
المشكلة .أشعر فعالً أنني على ما يرام".

أليما أرتور تتحدث عن معرفتها اجلديدة باألكل الصحي كمتطوعة في جماعة
العيش اإليجابي

موزامبيق :مشروع حتسني التغذية واحلد من فيروس نقص املناعة املكتسبة/مرض اإليدز
في املناطق الساحلية
©IFAD/Jonathan Crawford

5

آسيا واحمليط الهادي

 33بلدا ً :أفغانستان ،بنغالديش ،بوتان ،كمبوديا ،الصني،
جزر كوك ،جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية،
فيجي ،الهند ،إندونيسيا ،جمهورية إيران اإلسالمية،
كريباس ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ماليزيا،
ملديف ،جزر مارشال ،منغوليا ،ميامنار ،نيبال ،نيوي،
باكستان ،بابوا غينيا اجلديدة ،الفلبني ،جمهورية كوريا،
ساموا ،جزر سليمان ،سري النكا ،تايلند ،تيمور ليشتي،
تونغا ،توفالو ،فانواتو ،فييت نام.

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة على حتمل

الديون2015-1978 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  5 418.9مليون دوالر أمريكي

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 66برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع  21حكومة
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  3 914.3 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %72.2 -
متلقية في اإلقليم في نهاية عام 2015
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  607.5 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %11.2 -
• 2 142.2مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق في
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  450.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %8.3 -
احلافظة اجلارية في اإلقليم
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  150.3 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.8 -
في
اجلديدة
املوافقات
من
• 552.2مليون دوالر أمريكي
ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  296.7 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %5.5 -
عام  14 :2015برنامجا ً ومشروعا ً في أفغانستان،
ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
وبنغالديش ،وبوتان ،والصني ،وفيجي ،والهند ،وإندونيسيا،
وميامنار ،ونيبال ،وباكستان ،والفلبني (مشروعان) ،وجزر
سليمان ،وسري النكا ،ومتويل إضافي للمشروعات اجلارية
في بنغالديش ،كمبوديا ،الهند ،جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،باكستان ،فييت نام
•برنامج واحد جديد للفرص االستراتيجية القطرية املستندة إلى النتائج لسري النكا
أ

عملنا وما حققناه من نتائج في عام 2015

الهند :أكثر من  75 000جماعة من جماعات العون الذاتي لالدخار واالئتمان أنشئت في والية ماهاراشترا ،ووصلت خدماتها
إلى أكثر من  1مليون امرأة؛ وتعالج أيضا ً اجلماعات القروية قضايا اجتماعية من قبيل العنف املنزلي وزواج األطفال

إندونيسيا :اتسع إنتاج الكاكاو بأكثر من  190في املائة في سوالوزي بفضل شراكة يسرها الصندوق بني القطاعني
العام واخلاص وشركة مارس الدولية لصنع الشوكوالته من أجل تقدمي الدعم التقني إلى مزارعي الكاكاو
تغير املناخ بفضل
منغولياّ :
متكنت  60جماعة رعوية من وضع خطط إلدارة األراضي لتعزيز قدرتها على مواجهة ُّ
مشروع يشترك الصندوق ومرفق البيئة العاملية في دعمه

فتح آفاق املستقبل أمام أسر الصيادين الفقيرة
في إندونيسيا

6

بدأ زهاء  70 000أسرة من األسر التي تزاول الصيد في
املناطق التي يستشري فيها الفقر في األنحاء الشرقية
من إندونيسيا في االزدهار بدعم من مشروع ممول من
ويقدم املشروع قروضا ً ودعما ً تقنيا ً إلى أعمال
الصندوق.
ِّ
الصيد التي يديرها الرجال وإلى اجلماعات النسائية التي
تدير مشروعات صغيرة لتجهيز املنتجات السمكية.
ويعمل مشروع تنمية اجملتمعات الساحلية مع
اجملتمعات احمللية لتخطيط أنشطة التنمية وتنفيذها
واملساعدة على بناء قدرتها على إدارة املوارد الساحلية.
وتقول راتنا ساري ديوي باني "اليوم أقود اجملموعة
وأكسب  200دوالر أمريكي في الشهر" .وشهدت النساء
في هذه اجلماعة زيادة في الدخل األسري مبا متوسطه 60
في املائة تقريبا ً بعد أن كانت فرصهن في كسب النقود
ضيقة أو منعدمة .ويعمل حاليا ً ما ال يقل عن  200جماعة
جتهيز جديدة.
وبعد وصول املشروع إلى منتصف مدته ،تشارك أسر
من  108قرى في مجموعة واسعة من األنشطة من 12
مقاطعة في كل أنحاء شرق إندونيسيا ،وهي مساحة
شاسعة تغطي ثالث مناطق زمنية.

راتنا ساري ديوي باني (إلى اليمني) مع أعضاء الفريق الذي كونته لتجهيز األسماك

إندونيسيا :مشروع تنمية اجملتمعات الساحلية
©IFAD/Susan Beccio

أمريكا الالتينية والكاريبي

 33بلدا ً :أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،جزر البهاما ،بربادوس،
بليز ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البرازيل ،شيلي،
كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،دومينيكا ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،غرينادا ،غواتيماال،
غيانا ،هايتي ،هندوراس ،جامايكا ،املكسيك ،نيكاراغوا،
بنما ،باراغواي ،بيرو ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
سان فنسنت وغرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو،
أوروغواي ،جمهورية فنزويال البوليفارية

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة على حتمل

الديون2015-1978 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  2 128.9مليون دوالر أمريكي

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 36برنامجا ً ومشروعا ً جاريا ً بالشراكة مع  20حكومة
متلقية في اإلقليم في نهاية 2015
• 535.8مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق في
احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 116.6مليون دوالر أمريكي من املوافقات اجلديدة في عام
 7 :2015برامج ومشروعات جديدة في األرجنتني ،وبوليفيا،
وإكوادور ،والسلفادور ،واملكسيك ،وباراغواي ،وفنزويال
• 3برامج جديدة للفرص االستراتيجية القطرية املستندة
إلى النتائج لبوليفيا والسلفادور وباراغواي

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  411.4 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %19.3 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  488.0 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %22.9 -
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  1 146.1 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %53.8 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  32.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.5 -

ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  51.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.4 -

أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

عملنا وما حققناه من نتائج في عام 2015

األرجنتني:

اتصلت أكثر من  11 000أسرة في باتاغونيا باألسواق؛ وازداد تسويق السلع من  57إلى  71في املائة

حتسنت فرص وصول النساء إلى اخلدمات املالية من خالل التدريب على اإلملام باألمور املالية والتشجيع
بليز:
َّ
قدمت هذه االحتادات أكثر من  2 800قرض مبا قيمته
،
2011
عام
ومنذ
االئتمانية؛
االحتادات
إلى
االنضمام
على
َّ
 2.7مليون دوالر أمريكي تقريبا ً 60 ،في املائة منها للنساء

كولومبيا :وصل برنامج الفرص الريفية الذي أغلق مؤخرا ً إلى نحو  47 000أسرة ،ومت التركيز فيه على سكان الشعوب
األصلية ،والكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي ،والشباب ،وساعدهم على احلصول على فرص عمل والشروع في
أعمال جتارية؛ وتتجه احلكومة حاليا ً إلى تعميم األنشطة في العمليات املعتادة لوزارة الزراعة

غرس البذور من أجل حياة طيبة في إكوادور

كانت بلدية  24مايو في مقاطعة منابي بإكوادور مركزا ً
خصبا ً إلنتاج األتشيوت ،وهو شجيرة تستخدم بذورها
احلمراء في صنع التوابل واألصباغ محليا ً ودوليا ً .غير أن
غالتها تراجعت على مر السنوات.
واآلن ،وبدعم من برنامج بوين فيفير [العيش الكرمي]
لتنمية املناطق الريفية ،عاد اجملتمع احمللي إلى مزاولة إنتاج
األتشيوت .ومنذ عام  ،2014عمل البرنامج مع رابطة
ملساعدة أصحاب احليازات الصغيرة على حتسني جودة
ونوعية األتشيوت الذي يقومون بإنتاجه .وأنشأت الرابطة
أيضا ً مشروعا ً جتاريا ً لبيع األتشيوت وأنشئت في إطاره
وحدة للتجهيز .ويبيع املزارعون اآلن األتشيوت مباشرة إلى
وحدة التجهيز بدالً من الوسطاء.
ويقول فيكتور بايلز ،وهو مهندس يعمل في وحدة جتهيز
األتشيوت "اعتاد الوسطاء خداعنا .ولم يكن املزارعون
يحصلون على أي أرباح ،مما أدى إلى تراجع اإلنتاج .ومن ُحسن
احلظ أن هذه الصفحة طويت اآلن".
وزادت اليوم  400أسرة دخلها الشهري من  175دوالرا ً
أمريكيا ً إلى أكثر من  280دوالرا ً أمريكيا ً .واستفادت
حتى اآلن أكثر من  12 000أسرة والبرنامج ما زال في
منتصف الطريق.

خوان بونسي ،أحد الشباب الذين يعملون في وحدة التجهيز ،يحمل عنقودا ً من األتشيوت

إكوادور :برنامج بوين فيفير [العيش الكرمي] لتنمية املناطق الريفية
©IFAD/Juan Ignacio Cortés Carrasbal
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الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 24بلدا ً وغزة والضفة الغربية :ألبانيا ،اجلزائر ،أرمينيا،
أذربيجان ،البوسنة والهرسك ،جيبوتي ،مصر ،جورجيا،
العراق ،األردن ،كازاخستان ،قيرغيزستان ،لبنان ،املغرب،
اجلبل األسود ،جمهورية مولدوفا ،الصومال ،السودان،
اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تونس،
تركيا ،أوزبكستان ،اليمن

قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض و ِمنح إطار القدرة على حتمل

الديون2015-1978 ،

أ

احلصة من اجملموع البالغ  2 477.3مليون دوالر أمريكي

املعالم البارزة في إدارة احلافظة

• 36برنامجا ً ومشروعا ً بالشراكة مع  18حكومة
متلقية في نهاية عام 2015
• 773.7مليون دوالر أمريكي استثمرها الصندوق في
احلافظة اجلارية في اإلقليم
• 78مليون دوالر أمريكي من املوافقات اجلديدة في
عام  4 :2015برامج ومشروعات جديدة في البوسنة
والهرسك ،وطاجيكستان ،وتركيا ،وأوزبكستان

عملنا وما حققناه من نتائج في عام 2015

املغرب 33 000 :أسرة استفادت من استثمارات الصندوق
في تنمية األعمال الزراعية؛ وبالتحول إلى احملاصيل العالية
متكن املزارعون من زيادة غالتهم
القيمة وتكثيف اإلنتاجَّ ،
ودخلهم مبا متوسطه  30في املائة

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  979.0 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %39.5 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  665.0 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %26.8 -
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  531.9 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %21.5 -
ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺸﺪدة  59.1 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %2.4 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  48.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.9 -

ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  194.1 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %7.8 -

أ

ترجع أي فروق في اجملاميع إلى تقريب األرقام.

احملسنة واملدخالت والتدريب؛
طاجيكستان 22 400 :من صغار املزارع في خالتون ميكنها احلصول على التكنولوجيات الزراعية
َّ
وحسنت دورات الرعي إنتاج األلبان بنسبة بلغت  25في املائة؛ وازداد متوسط وزن األغنام واملاشية
ّ

مصر واملغرب وتونس واليمن :العمل على تعزيز املؤسسات املالية احمللية؛ وإنشاء  45 000حساب توفير جديد للشباب في
املغرب وأكثر من  580جماعة ادخار للشباب في مصر؛ واستخدام تطبيق على الهواتف النقالة لتمكني الشباب أصحاب
احلوانيت التجارية في املناطق الريفية من التغلب على ما يواجهونه من صعوبات مع املوردين في تونس

التمويل من أجل شباب املزارعني في
جمهورية مولدوفا

8

ازدهرت أحوال الشباب في املناطق الريفية من جمهورية
مولدوفا بفضل خطوط االئتمان والفوائد األخرى التي
أتاحها نظام لريادة مشروعات الشباب بدعم من مشروع
ممول من الصندوق.
وفي عام  ،2015نال مشروع تنمية اخلدمات املالية
والريفية واألعمال الزراعية جائزة الصندوق للمساواة بني
اجلنسني تقديرا ً إلسهامه في متكني املرأة .وتشكِّ ل الشابات
 35في املائة فقط ممن يحصلون على قروض ،ولكنهن
تستأثرن بأغلبية فرص التدريب في اإلدارة املالية وريادة
املشروعات وتكنولوجيات اإلنتاج .وباإلضافة إلى ذلك ،تعود
مشاريعهن في كثير من األحيان بأرباح أكثر من مشاريع
الشباب .ويزداد حاليا ً عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب
صنع القرار في هيئات اإلدارة العامة احمللية.
وتقول أناستاسيا غيلكا ،وهي شابة في التاسعة عشرة
من عمرها وواحدة من أكثر من  700امرأة ممن حصلن
على قروض "على من يرغب في إقامة مشروع أن يتحلى
ال يسمح للمخاطر
بالتصميم .ويجب أن يعمل بجد ،وأ ّ
احملتملة أو االستجابات السلبية من الناس أن تثنيه عن
هدفه" .وتدير غيلكا مزرعة مساحتها  3هكتارات إلنتاج
التوت األسود وتزمع التوسع أكثر.

أناستاسيا غيلكا ،شابة مزارعة طموحة ،تُهز التوت األسود لنقله إلى السوق
جمهورية مولدوفا :مشروع تنمية اخلدمات املالية الريفية واألعمال الزراعية
©IFAD/Igor Spivacenco

البرامج واملشروعات اجلديدة
أفريقيا الغربية والوسطى

حتديث الزراعة األسرية في النيجر

تشكِّ ل املزارع األسرية أهم مصدر لإلنتاج الزراعي في النيجر
وتسهم بدور أساسي في إنتاج األغذية وإدرار الدخل .وعلى
امتداد  30عاما ً ،عمل الصندوق في املناطق الريفية من
البلد حيث يتركز الفقر .وفي عام  ،2015أطلقنا برنامج
تنمية الزراعة األسرية في مناطق مارادي وتاهوا وزيندر الذي
يدعمه أيضا ً برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب احليازات
الصغيرة .وسوف يساعد البرنامج املزارعني على االتصال
بسالسل القيمة ،وسيعزز التمويل الريفي ،وسيمكن
تغير املناخ.
املنتجني من إدارة املوارد الطبيعية
والتكيف مع ُّ
ُّ
ومن املتوقع أن تستفيد  240 000أسرة ريفية خالل مدة
البرنامج التي تستغرق ثماني سنوات وسيجري إعطاء
األولوية للمشاركني من النساء والشباب.

أفريقيا الشرقية واجلنوبية

تعزيز إنتاج احلبوب والبقول في كينيا

سيسعى برنامج جديد في كينيا إلى زيادة إنتاج احلبوب
األساسية والبقول ،ورفع مستوى دخل املزارعني ،وتعزيز األمن
الغذائي .وبالرغم من أن الزراعة هي الرافد الرئيسي القتصاد
البلد ،ما زالت كينيا بلدا ً يعاني نقصا ً في األغذية ويستورد
ما يصل إلى  20في املائة من احتياجاته السنوية من احلبوب.
ويهدف برنامج تعزيز احلبوب في كينيا ،الذي يعمل في
املناطق شبه القاحلة التي ميكن أن يرتفع فيها مستوى
اإلنتاجية ،إلى مساعدة صغار املزارعني على التحول من
زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية .ويشمل البرنامج محور
تغير املناخ .وسوف
تركيز ينصب على القدرة على مواجهة ُّ
يساعد نظام للقسائم بتمويل من االحتاد األوروبي املنتجني
على شراء األدوات واألسمدة والبذور .ويهدف البرنامج
إلى الوصول إلى نحو  100 000مزارع من أصحاب احليازات
الصغيرة ومساعدة  80في املائة منهم على اخلروج من
دائرة الفقر.

آسيا واحمليط الهادي

رفع مستوى الدعم املق َّدم إلى القبائل الضعيفة في
الهند

انطالقا ً من النتائج التي حققها برنامج سابق ،يسعى
الصندوق إلى تعزيز املمارسات الزراعية بني سكان القبائل
الذين يعانون ظروفا ً هشة في والية أوديشا في الهند .ودأب
هؤالء السكان على كسب عيشهم من الزراعة املتنقلة
والزراعة البعلية واملنتجات احلرجية غير اخلشبية.
وساعد الصندوق في املراحل األولى من عمله جماعات
القبائل على املشاركة في تخطيط مشروعات التنمية،
خاصة املشروعات املتصلة باملوارد الطبيعية .وطلبت
حكومة أوديشا من الصندوق توسيع نطاق النهج كي
يستهدف بصفة خاصة اجلماعات القبلية الضعيفة.

ويهدف البرنامج اجلديد إلى حتسني ظروف معيشة أكثر
من  62 000أسرة واحلد من فقرها .وسوف يساعد البرنامج
على ضمان حقوق تلك األسر في األراضي والغابات ،وحتسني
ممارساتها الزراعية ،وتعزيز املشروعات الصغيرة ،وضمان
الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية ،والنهوض
بالبنية األساسية.

أمريكا الالتينية والكاريبي

سبل جديدة للحد من الفقر في املكسيك
استكشاف ُ

يهدف مشروع اإلدماج اإلنتاجي الريفي الذي يدعمه
الصندوق إلى اختبار طرق لتنفيذ السياسة االجتماعية
اجلديدة حلكومة املكسيك عن طريق تعزيز األنشطة
اإلنتاجية بني املستفيدين من برنامج بروسبيرا ،وهو أكبر
برنامج للتحويالت النقدية في املكسيك.
ويسود املكسيك ،رغم أنها بلد متوسط الدخل
من الشريحة العليا ،عدم التكافؤ في توزيع الدخل،
وتنخفض فيها اإلنتاجية .ويعيش  53مليون نسمة
من سكانها في فقر.
وسوف يستفيد من املشروع حوالي 12 800
أسرة .وسوف يساعد املشروع هذه األسر على الوصول إلى
املقدمة من
االستثمارات اإلنتاجية واملساعدة التقنية
َّ
احلكومة ،ومتكينها من زيادة جودة إنتاجها ونوعيته،
وربطها باألسواق وزيادة دخلها .وسوف يدرِّب املشروع
أيضا ً موظفي برنامج بروسبيرا وسيزيد من إملام األسر
الزراعية باملعلومات املالية.

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

سالسل قيمة منتجات األلبان في أوزبكستان

سيعمل برنامج جديد ممول من الصندوق في أوزبكستان
على حتديث قطاع منتجات األلبان الذي يو ِّفر الدخل والغذاء
ألعداد كبيرة من صغار املزارعني .وتسهم الثروة احليوانية
بدور حيوي في هذا البلد غير الساحلي من خالل دورها الهام
في األمن الغذائي وتوفير شبكة أمان اقتصادي وتغذوي
لألسر الريفية.
سبل معيشة  12 000أسرة
ويهدف البرنامج إلى حتسني ُ
سبل كسب العيش ألصحاب املشروعات
ريفية ،وكذلك ُ
السوقية .وسوف يُعزز سالسل القيمة وسيعمل على
تهيئة فرص للعمل في املزارع وفي مجال التجهيز .وسوف
يحسن مهارات املزارعني وفرص وصولهم إلى التكنولوجيا.
ِّ
وسوف ينصب التركيز في البرنامج على تعزيز مشاركة
املرأة في سالسل قيمة منتجات األلبان من خالل زيادة فرص
حصولهن على االئتمانات والوصول إلى التكنولوجيا ،كما
سيعمل على توفير التدريب.
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البيانات املالية وتعبئة املوارد
االقتراض من مصادر سيادية

استطاع الصندوق خالل فترة التجديد التاسع ملوارده (من
 2013إلى  )2015حتقيق طفرة كبيرة في حتويل منوذجه
املالي كي يشمل االقتراض السيادي كأداة لتعبئة املوارد.
وفي عام  ،2015اكتمل هذا التحول بعد املوافقة على تقدمي
 300مليون يورو من القروض العادية إلى الدول األعضاء
بتمويل من قرض سيادي من مصرف التنمية األملاني .وأنشئ
أيضا ً إطار لتوجيه االقتراض السيادي في املستقبل .ويرى
الصندوق أن هذه األدوات التمويلية أساسية إلحداث حتول
في املناطق الريفية كي تغدو أماكن نابضة باحلياة ميكن أن
يتحقق فيها االزدهار للنساء والرجال ،خاصة فيما يتعلق
بتمويل خطة التنمية ملا بعد عام .2015
وكنتيجة مباشرة لهذه اآللية اجلديدة املستخدمة في
تعبئة املوارد ،وافق الصندوق على أكبر برنامج للقروض
واملِنح على اإلطالق في عام  2015مبا قيمته  1.4مليار دوالر
أمريكي .ويصل بذلك مجموع املبالغ املعتمدة خالل فترة
التجديد التاسع إلى  3.09مليار دوالر أمريكي ،أي أكثر من
احملدد مببلغ  3مليارات دوالر أمريكي.
املستوى املستهدف
َّ

التجديد العاشر ملوارد الصندوق

عقدت في عام  2014اجتماعات هيئة املشاورات اخلاصة
بالتجديد العاشر ملوارد الصندوق (التجديد العاشر) .وجرى
االتفاق على مستوى مستهدف قدره  1.44مليار دوالر
أمريكي من املساهمات اجلديدة لتمويل مشروعات الزراعة
والتنمية الريفية خالل الفترة من عام  2016حتى عام .2018
وفي  16أغسطس/آب  ،2015بلغت تعهدات املساهمات
األساسية  1.07مليار دوالر أمريكي ،وهو أعلى مستوى
للمساهمات األساسية على اإلطالق في هذه املرحلة من
كل دورات جتديد موارد الصندوق .ونظرا ً للعجز الطفيف
القروض و ِ
منح إطار القدرة على حتمل الديون املعتمدة في عام 2015
حسب مصدر التمويل

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق %80.7 -

اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺴﻴﺎدي :ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ %19.3 -
املصدر :نظام اإلبالغ املؤسسي في الصندوق :نظام أوراكل للتحليل الذكي لألعمال.

مقارنة باملستوى احملدد ،وهو  1.44مليار دوالر أمريكي ،الذي
حددته الدول األعضاءُ ،عدل املستوى املستهدف للتجديد
العاشر ليصبح  1.353مليار دوالر أمريكي.
وبالرغم من تعديل املستوى املستهدف لتجديد املوارد،
ظل املستوى املستهدف لبرنامج القروض واملِنح في فترة
التجديد العاشر عند مستوى بلغ  3.2مليار دوالر أمريكي
لفترة السنوات الثالث .وبدأ نفاذ التجديد العاشر في 2
ديسمبر/كانون األول  ،2015وهو ما يجعل كل املساهمات
املدفوعة حتى اآلن متاحة لاللتزام التشغيلي.

حافظة الصندوق

بلغ عدد البرامج واملشروعات اجلارية املمولة من الصندوق
بالشراكة مع  98حكومة متلقية  231في نهاية عام .2015
وبلغت قيمة استثماراتنا في هذه املشروعات  6.2مليار دوالر
املقدمة
أمريكي .وبلغ التمويل املشترك اخلارجي واألموال
َّ
من مصادر محلية للحافظة اجلارية  7.6مليار دوالر أمريكي،
ليصل بذلك مجموع القيمة إلى  13.8مليار دوالر أمريكي
(انظر الشكل البياني).
ويوجه ما يقرب من ثلث احلافظة لتمويل الزراعة وإدارة
املوارد الطبيعية ،وهو ما ميكِّ ن أصحاب احليازات الصغيرة
من زيادة إنتاجهم وإدارة املوارد الطبيعية بصورة أفضل.
وميول  16في املائة تقريبا ً من األموال التي نستثمرها حاليا ً
ِّ
أعمال تعزيز األسواق وما يتصل بها من بنية أساسية
لربط السكان الريفيني باألسواق ومتكينهم من كسب
دخل الئق من إنتاجهم .وميثل التمويل الريفي  12في املائة
من احلافظة احلالية ،وهو ما ميكِّ ن النساء والرجال من
احلصول على خدمات مثل االئتمانات واالدخار والتأمني
لبناء أعمالهم وإدارة ما يتعرضون له من مخاطر.

متويل احلافظة اجلارية حسب القطاع

(في نهاية )2015

اﻟﺰراﻋﺔ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔأ %34 -

اﻷﺳﻮاق واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ %16 -
أﺧﺮىب %13 -

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ %12 -

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ %9 -

دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت %9 -

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺼﻐﺮى %8 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.

	أتشمل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية الري ،واملراعي ،ومصائد األسماك ،والبحوث،
واإلرشاد ،والتدريب.

	بتشمل القطاعات األخرى االتصاالت ،والثقافة ،والتراث ،واحلد من مخاطر الكوارث،
وإنتاج الطاقة ،والرصد والتقييم ،واإلدارة والتنسيق ،واإلدارة في أعقاب األزمات.
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قروض الصندوق حسب شروط اإلقراض ومنح إطار القدرة

التمويل املشترك للبرامج واملشروعات التي يدعمها

احلصة من اجملموع البالغ  1 227.6مليون دوالر أمريكي

احلصة من اجملموع البالغ  1 989.1مليون دوالر أمريكي

على حتمل الديون2015 ،

أ

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  533.8 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %43.5 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻳﺔ  323.0 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %26.3 -

ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ  145.9 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %11.9 -

ﹺ
ﻣﻨﺢ إﻃﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن  224.9 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %18.3 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.

	أاملبالغ احملددة وفقا لتقرير رئيس الصندوق عن كل برنامج أو مشروع معتمد من اجمللس التنفيذي.
وتشمل املبالغ قروض البرنامج العادي ،وقروض البرنامج اخلاص للبلدان األفريقية الواقعة جنوب
الصحراء الكبرى واملتأثرة باجلفاف والتصحرِ ،
ومنح إطار القدرة على حتمل الديون

ونوجه أولوية املساعدة إلى أقل البلدان منوا ً وإلى البلدان
التي ينخفض فيها مستوى األمن الغذائي .ووجهنا  60في
املائة من التمويل في عام  2015إلى بلدان العجز الغذائي
ذات الدخل املنخفض (حسب تصنيف منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة) و 50في املائة للبلدان التي تصنفها
األمم املتحدة بأنها أقل البلدان منوا ً .ومن املنظور اإلقليمي،
حصلت املنطقتان الواقعتان في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى على  44في املائة تقريبا ً من التمويل اجلديد في عام
.2015
املقدمة بشروط تيسيرية للغاية
وما زالت القروض
َّ
تشكِّ ل اجلانب األكبر من متويلنا للبرامج واملشروعات
االستثمارية .وقدمنا زهاء  44في املائة من التمويل
اجلديد املعتمد خالل السنة ،أي ما قيمته  533.8مليون
دوالر أمريكي ،كقروض بشروط تيسيرية للغاية .وشكلت
املقدمة بشروط عادية  26.3في املائة من مجموع
القروض
َّ
التمويل ،وتليها ِمنح إطار القدرة على حتمل الديون التي
املقدمة بشروط
بلغت نسبتها  18.3في املائة ،ثم القروض
َّ
مختلطة التي بلغت نسبتها  11.9في املائة.
وبلغت قيمة احلافظة اجلارية للعمليات املمولة باملِنح
 220.1مليون دوالر أمريكي حتى نهاية عام  ،2015منها

الصندوق2015 ،

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ  925.5 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %46.5 -

ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف  861.7 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %43.3 -

ﻣﺼﺎدر أﺧﺮىأ  180.7 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %9.1 -
ﺛﻨﺎﺋﻲ  21.2 -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ %1.1 -

املصدر :نظام املنح واملشروعات االستثمارية.
املقدم في إطار الترتيبات اجلماعية أو ترتيبات التمويل
	أيشمل التمويل املشترك من مصادر أخرى التمويل
َّ
املماثلة ،والتمويل من موارد القطاع اخلاص والتمويل الذي رمبا لم يكن قد تأكد وقت صدور موافقة
اجمللس التنفيذي.

 252منحة دخلت طور التنفيذ في  112بلدا ً .وتدعم
ِمنح الصندوق القائمة بذاتها أعمال البحوث واالبتكار
والتغيير املؤسسي والتكنولوجيات املناصرة للفقراء.

التمويل املشترك للبرامج واملشروعات التي
يدعمها الصندوق

نتلقى متويالً مشتركا ً في شكل مساهمات محلية من
حكومات متلقية ومن النساء والرجال املشاركني في
املشروعات ،ونحصل على موارد من جهات مانحة ثنائية
ومتعددة األطراف .وفي عام  ،2015ازدادت املساهمات
احمللية املعتمدة إلى  925.5مليون دوالر أمريكي مقابل
 601مليون دوالر أمريكي في عام  .2014وازداد التمويل
املتعدد األطراف اجلديد املعتمد إلى  861.7مليون دوالر
أمريكي في عام  2015مقابل  128مليون دوالر أمريكي
وشكل اجلانب األكبر من التمويل املشترك
في عام ،2014
َّ
اخلارجي للبرامج واملشروعات التي اعتمدت مؤخرا ً.

النص الكامل للتقرير السنوي على
ميكنكم قراءة
ّ
اإلنترنت على الرابط اإللكتروني التالي:

www.ifad.org/pub/ar/2015/a

وميكنهم من احلد من الفقر وزيادة األمن الغذائي ،وحتسني التغذية وتعزيز الصمود .منذ
يستثمر الصندوق في السكان الريفيني،
ّ

عام  ،1978قدم الصندوق  17.7مليار دوالر أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية ملشروعات وصلت إلى ما يقارب  459مليون

نسمة .والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة مقرها روما التي غدت مركز األمم املتحدة
لشؤون األغذية والزراعة.
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املزارعة إينيس الفارز مع قطيع أسرتها من حيوانات
الالما واأللبكا .تلعب احليوانات دورا ً هاما ً في اقتصاد
املناطق النائية من بوليفيا ،حيث يكسب الناس قوتهم
من تربية احليوانات ،وبيع صوفها وجلودها وحلومها.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome Italy

رقم الهاتف - +39 06 54591 :رقم الفاكس+39 06 5043463 :

البريد اإللكترونيifad@ifad.org :
www.ifad.org
www.ruralpovertyportal.org
ifad-un.blogspot.com
www.facebook.com/ifad
instagram.com/ifadnews
www.twitter.com/ifadnews

www.youtube.com/user/ifadTV

عمل أول مشروع موله الصندوق لدعم هذه اجملتمعات
مع مربي اإلبليات لتحسني الصحة احليوانية ،ومع
اجلمعيات لتحسني جودة األحذية والشاالت والسترات
التي يصنعونها لبيعها في األسواق احمللية .ودعم
املشروع الذي امتد من عام  2009إلى عام 2015
قطيع الالما
إنيز الفاريز
املزارعة
واأللباكا التي كانت
لتمكني األسر،
السياحةمعالريفية
مبادرات
أسرتها
متتلكه
الذي
تعتمد تقليديا ً على الزراعة ،من تنويع مصادر دخلها .أما
الصندوق ،واملقرر أن يبدأ عام
الذي ميوله
املشروع
اقتصاد اإلبليات
اجلديددعم
مشروع
بوليفيا:
 ،2016فسيبني على إجنازات املشروع األول في دوائر الباز
©IFAD/Cristóbal
Corral
تعد موطنا ً حلوالي  67في املائة
وأورورو وبوتوسي التي
من اإلبليات في البالد .وسيتطرق املشروع لتحديات من
قبيل اإلنتاجية املنخفضة ،واالفتقار إلى الوصول الى
اخلدمات ،ومحدودية توفر األعشاب واملياه.
©IFAD/Cristóbal Corral

