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 أنشطة البرامج والمشروعات والمنح المزمعة

الهدف من المعلومات الت: توفرها هذه الوثيقة هو تمكين ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي من    -1
مواكبة التطورات الحاصلة ف: ذخيرة مشروعات وبرامج ومنح الصندوق، من أجل التعليق، ف: حالة رغبوا 

 .إعدادهاف: ذلك، على العمليات المزمعة ف: مرحلة مبكرة من دورة 

من هذه الوثيقة قائمة شاملة بجميع المشروعات والبرامج الت: أدرجت ف:  0الجدول  .الجزء األول ويوفر   -2
أو بعد الموافقة على  ،ذخيرة المشروعات كجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

حاليًا ح العالمية/اإلقليمية المزمع معلومات عن المنح القطرية والمن   2 المذكرات المفاهيمية. ويوفر الجدول
 عرضها للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة.

 . 1المستندة إلى النتائجالمزمعة قائمة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية  الجدول يوفر .الجزء الثاني   -3

كما تقدم الوثيقة معلومات عن أنشطة محددة مزمع القيام بها بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب   -4
 .2الحيازات الصغيرة

 نظرة عامة
ستستمر التدخالت المزمعة ف: التركيز على مجاالت األولوية المحددة ف: اإلطار االستراتيج: للصندوق    -5

، وخطة الصندوق متوسطة 2102-2100، وف: اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة 2101-2112للفترة 
، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أو المذكرات 2102-2102األجل للفترة 

ادة . وسيبقى تمكين السكان الريفيين الفقراء من تحسين أمنهم الغذائ: والتغذوي وزيذات الصلة المفاهيمية
 دخولهم وتعزيز قدرتهم على الصمود محور عمل الصندوق.

برنامجًا ف: الذخيرة الرسمية للصندوق و  مشروعاً  21مجموعه بما  لياً نشاطًا تموي 89تتضمن هذه الوثيقة   -6
وسيتم تحديد مشروعات وبرامج أخرى على مدار السنة. ومن المقرر عرض هذه المشروعات على  ؛حالياً 

. كما ستضاف مشروعات جديدة إلى الذخيرة   2102خالل الفترة الت: تمتد حتى نهاية عام المجلس التنفيذي 
على المذكرات المفاهيمية الخاصة  متى وافقت لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتعليها للموافقة 
 أدناه لأو عند دخولها ذخيرة المشروعات كجزء من برامج الفرص االستراتيجية. ويقدم الجدو  ،عندها

ذخيرة  قيمة أدناه عن عدد من أنشطة التمويل المزمعة حسب اإلقليم ونوع التمويل، ويظهر الشكل معلومات
 التمويل الرسمية حسب التوزيع الجغراف:.

 ات الصغيرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحياز 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو برنامج متعدد الجهات المانحة ف: الصندوق تم    -7

إنشاؤه بواسطة حساب أمانة للتأقلم مع تغير المناخ وتحويل التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين 
                                                      

، تحتاج البلدان الت: يخصص لها ثالثة مشروعات أو أكثر بموجب نظام 2112الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام برامج بناء على الدروس المستفادة من عملية  1
االنتقالية الت: يخصص لها تخصيص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل. أما الحاالت غير الثابتة، على سبيل المثال ف: األوضاع 

فإنها تحتاج مليون دوالر أمريك:،  02أقل من واضعة نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مثال ثالث عمليات تشغيلية أو أكثر ولكن بمخصصات مت
مليون دوالر أمريك: أو أكثر إلى  21البلدان الت: يخصص لها برنامجين فقط ف: ذخيرة الصندوق للمشروعات بمخصصات قيمتها وتحتاج إلى إرشاد موجه من اإلدارة. 

 مج للفرص االستراتيجية القطرية لتوجيه المشاركة القطرية الشاملة.إعداد برنا
 http://www.ifad.org/climate/asap/ برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة :   2
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دماجه بالكامل ضمن التجديد  2102 أصحاب الحيازات الصغيرة. وقد تم بعد انطالقه ف: عام تعميمه وا 
 التاسع لموارد الصندوق.

ويهدف برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تحسين قدرة برامج التنمية الريفية واسعة   -8
أصحاب الحيازات الصغيرة مزارع من ماليين  9النطاق على الصمود ف: وجه تغير المناخ وتحسين قدرة 

ى األقل على توسيع خيارات سبل عيشهم ف: بيئة سريعة التغير. وهو ف: وضع جيد لزيادة استثمارات عل
 مليار دوالر 0الصندوق الجديدة الخاصة بالقدرة على الصمود ف: وجه تغير المناخ والت: تبلغ حوال: 

ة الملموسة الت: تتخذها أمريك: ف: السنة. وبقيامه بهذا العمل، يجسد البرنامج إحدى أكثر الخطوات الحاسم
 وكالة من وكاالت األمم المتحدة على اإلطالق لتحويل نفسها بحق إلى منظمة ذكية مناخيا.

منحة من برنامج التأقلم لصالح زراعة المجلس التنفيذي على أول وافق تمت ،  2102 ف: سبتمبر/أيلول   -9
تمت  2109-2102وعلى مدى الفترة . (مليون دوالر أمريك:  9.8 )موزامبيق، أصحاب الحيازات الصغيرة

بلد  21مليون دوالر أمريك: من االستثمارات الجديدة لهذا البرنامج ف:  091المجلس التنفيذي على  موافق
، كمبوديا، تشاد، كوت ديفوار، جيبوت:، مصر، غانا، المتعددة القوميات بوليفيادولة ضعيف )بنغالديش، 

 السودان، أوغندا، فيتنام، واليمن(.رواندا، ، ليسوتو، مال:، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، نقرغيزستا
مليون دوالر أمريك:  89.2منحة جديدة بموجب هذا البرنامج بما قيمته المالية اإلجمالية  02كما يوجد أيضا 

يا، جمهورية الو الديمقراطية )بوتان، إكوادور السلفادور، غامبيا، كين 2102ف: ذخيرة تصميمات عام 
(. وهنالك الشعبية، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، النيجر، براغواي، طاجيكستان، وجمهورية تنزانيا المتحدة

ن بموجب هذا البرنامج لكل من بروندي، وبنن ف: المرحلة المبكرة من التحري والهدف هو استثماران جديدا
 .2102يهما خالل عام عرضهما على المجلس التنفيذي للموافقة عل

  الجدول 
  5102مارس/آذار  3عدد األنشطة التمويلية الموجودة في ذخيرة المشروعات بتاريخ 

قرض من  اإلقليم
 الصندوق

قرض إضاف: 
 من الصندوق

منحة ف: إطار 
القدرة على 
 تحمل الديون

منحة 
إضافية ف: 
إطار القدرة 
على تحمل 

 الديون

منحة من  
 الصندوق

منحة 
 الصندوق
 اإلضافية

منحة 
برنامج 
التأقلم 
لصالح 
زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 الصغيرة

منحة إضافية ف: 
إطار برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

 المجموع

 26 1 1 - 5 - 3 3 13 آسيا والمحيط الهادي 

أفريقيا الشرقية  
 والجنوبية

6 6 1 3 6 1 4 - 27 

أمريكا الالتينية  
 والكاريب:

6 - 1 - 1 - 3 - 11 

الشرق األدنى وشمال  
 أفريقيا وأوروبا

6 - -1 1 3 - 1 - 12 

أفريقيا الغربية  
 والوسطى

5 7 3 1 2 1 2 1 22 

 98 2 11 2 17 5 9 16 36 المجموع 

 نظام المشروعات االستثمارية والمنحالمصدر: 



 EB 2015/114/R.24 

2 

 الشكل   
 5102 آذار/مارس 3قيمة الذخيرة الرسمية بحسب اإلقليم )نسبة مئوية( حتى   

 

 نظام المشروعات االستثمارية والمنحالمصدر: 

 آسيا والمحيط الهادي
36% 

 أفريقيا الغربية والوسطى
19% 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
28% 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
9% 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
 وأووربا
8% 
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 الجزء األول
  0الجدول 

 5102المشروعات والبرامج المقترحة للموافقة عليها في عام 
 2115مارس/آذار  3بتاريخ 

 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

             آسيا والمحيط الهادي

تمت الموافقة على  2102سبتمبر/أيلول  2برنامج دعم األولويات الوطنية  أفغانستان
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة ف: إطار القدرة 
 على تحمل الديون

 48 524 272  Omer Zafar 

 ما بين الدورات،  المرحلة الثانية –المشروع الوطن: للتكنولوجيا الزراعية  بنغالديش
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Hubert Boirard  098 851 23  قرض من الصندوق

 ما بين الدورات،  برنامج تعزيز صمود سبل العيش والزراعة التجارية بوتان
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

على تمت الموافقة 
 تعزيز الجودة

منحة من برنامج التأقلم  نظام ضمان الجودة
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 5 000 000  Lakshmi Moola 

    000 053 1  منحة من الصندوق           
    457 254 13  قرض من الصندوق          
    457 307 19  المجموع          

الخدمات الزراعية المعنية باالبتكارات، والقدرة على برنامج    كمبوديا
 الصمود واإلرشاد

 ما بين الدورات، 
 -أكتوبر/تشرين األول

 2102ديسمبر/كانون األول 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 10 000 000  Benoit Thierry 

تمت الموافقة على  2102أبريل/نيسان  مشروع الحد من الفقر ف: منطقة كنغهاي ليوبان الجبلية  الصين
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Matteo Marchisio  000 473 42  قرض من الصندوق

    000 000 1  منحة من الصندوق           
    000 473 43  المجموع          
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

 ما بين الدورات،  مشروع الشراكات الزراعية ف: فيج: فيج:
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Chase Palmeri  308 520 3  قرض من الصندوق

برنامج تمكين المجموعات القبلية الشديدة الهشاشة ف:  الهند
 وتحسين سبل عيشها أوديشا

تمت الموافقة على  2102أبريل/نيسان 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 .Nigel Brett  000 208 51  قرض من الصندوق

تمت الموافقة على  2102ديسمبر/كانون األول  مشروع قطاع الري ف: إندونيسيا إندونيسيا
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

 Ronald Hartman  500 799 128  قرض من الصندوق

    000 000 1  منحة من الصندوق           
    500 799 129  المجموع          

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

برنامج األمن الغذائ: والتغذوي وروابط السوق ف: جنوب 
 الوس 

 ما بين الدورات،
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

من منحة إضافية 
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

 5 000 000  Stefania Dina 

الموافقة على تمت  2102أبريل/نيسان  مشروع األعمال الزراعية ف: الواليات الشرقية ميانمار
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Omer Zafar  100 501 1  منحة من الصندوق 

    100 564 27  قرض من الصندوق          
    200 065 29  المجموع          

تمت الموافقة على  2102أبريل/نيسان   مشروع المشاريع الريفية والتحويالت -سامريده:  نيبال
 الجودة ضمان

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Lakshmi Moola  501 801 21  قرض من الصندوق

منحة ف: إطار القدرة           
 على تحمل الديون

 16 809 219    

    720 610 38  المجموع          
تمت الموافقة على   2102أبريل/نيسان  برنامج مبادرة التحول االقتصادي ف: كلكت بلتستان باكستان

 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

  Hubert Boirard  000 000 57  قرض من الصندوق

حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو  مشروع االلتقاء الفلبين
 الريف: والتمكين

 ما بين الدورات، 
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 الجودةضمان 

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Benoit Thierry  000 010 25  قرض من الصندوق
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

تمت الموافقة على  2102سبتمبر/أيلول   مصايد األسماك والموارد الساحلية وسبل العيشمشروع   الفلبين
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Benoit Thierry 000 956 29  قرض من الصندوق

    100 693  منحة من الصندوق           
    100 649 30  المجموع          

 ما بين الدورات،  المرحلة الثانية –برنامج التنمية الريفية  جزر سليمان
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Chase Palmeri  000 270 2  قرض من الصندوق

منحة ف: إطار القدرة           
 على تحمل الديون

 2 270 000    

    000 540 4  المجموع          
مشروع إنعاش زراعة الشاي والمطاط ألصحاب الحيازات  سري النكا

 الصغيرة

تمت الموافقة على     2102سبتمبر/أيلول 
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 Ya Tian  988 766 25  من الصندوققرض 

 ما بين الدورات، ليشت: -مشروع تخزين الذرة ف: تيمور  تيمور ليشت:
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 4 872 437  Ronald Hartman 

 ما بين الدورات،  ها غيانغ إقليم ف:برنامج الحد من الفقر المتصل بالسلع   فييت نام
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 10 100 000  Henning Pedersen 

        أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ما بين الدورات،  مصايد األسماك الحرفية وتربية األحياء المائيةمشروع    أنغوال
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Robson Mutandi  311 149 11  قرض من الصندوق

تمويل تكميل: مقترح لمشروع دعم تكييف الزراعة وزيادة  بوروندي
 مشروع دعم تكثيف الزراعة وزيادة قيمتها -قيمتها 

 ما بين الدورات، 
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على  :تمويل إضاف
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية ف: إطار 
 القدرة على تحمل الديون

 ريم بن زيد  000 000 20 
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

برنامج تعزيز الحبوب ف: كينيا، نافذة سبل العيش الزراعية  كينيا
 المقاومة لتغير المناخ 

تمت الموافقة على  2102أبريل/نيسان 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 10 000 000  Nadine Gbossa 

    000 800 61  قرض من الصندوق          
    000 000 2  منحة من الصندوق           
    000 800 73  المجموع          

برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان لصالح أصحاب  كينيا
 الحيازات الصغيرة

 ما بين الدورات، 
 -أكتوبر/تشرين األول

 2102ديسمبر/كانون األول 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 18 190 000  Nadine Gbossa 

برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى  مدغشقر
 واالقتصادات اإلقليمية

 ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 19 000 000  Nadine Gbossa 

المرحلة  -مشروع لدعم التنمية ف: إقليم: ميناب: وميالك:  مدغشقر
 الثانية

تمت الموافقة على  2102سبتمبر/أيلول 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 6 000 000  Nadine Gbossa 

    000 430 34  قرض من الصندوق          
    000 430 40  المجموع          

تمت الموافقة على   2102سبتمبر/أيلول  برنامج تنمية الري الريف:  مالوي
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 7 000 000  Thomas Rath 

    000 097 26  قرض من الصندوق          
منحة ف: إطار القدرة           

 على تحمل الديون

 26 097 000    

    000 194 59  المجموع          
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

 ما بين الدورات،  برنامج ترويج األسواق الريفية موزامبيق
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية ف: إطار 
 القدرة على تحمل الديون

 12 500 000    

قرض إضاف: من           
 الصندوق

 12 500 000    

    000 000 25  المجموع          
 ما بين الدورات،  مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية موزامبيق

 -أكتوبر/تشرين األول
 2102ديسمبر/كانون األول 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية ف: إطار 
 القدرة على تحمل الديون

 10 000 000    

قرض إضاف: من           
 الصندوق

 10 000 000    

    000 000 20  المجموع          
 ما بين الدورات،  مشروع توجهه السوق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة سوازيلند

 -يناير/كانون الثان:
 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Thomas Rath  000 316 8  الصندوققرض من 

    000 500  منحة من الصندوق           
    000 816 8  المجموع          

جمهورية تنزانيا 
 المتحدة

برنامج تنمية مزارع: السكر المستقلين ومجتمعهم ف: 
 باجامويو

تمت الموافقة على     2102سبتمبر/أيلول 
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 10 000 000  Francisco Pichon 

    000 420 57  قرض من الصندوق          
    000 900 1  منحة من الصندوق           
    000 320 69  المجموع          

جمهورية تنزانيا 
 المتحدة

الثروة الحيوانية مساندة  –الزراع:  برنامج تنمية القطاع
 التنمية الرعوية والزراعية الرعوية

 ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

/ضمان تعزيز الجودة تمويل إضاف:
 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 3 700 000   Francisco Pichon 
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

        أمريكا الالتينية والكاريبي

 ما بين الدورات،  مشروع اإلدماج االقتصادي للمنتجين األنديين األرجنتين
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على    
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 Claus Reiner  000 830 17  قرض من الصندوق

    000 279  منحة من الصندوق           
    000 109 18  المجموع          

المتعددة  بوليفيا
 القوميات

برنامج التعزيز المتكامل لسلسلة قيمة اإلبليات ف: الهضبة 
 البوليفية المرتفعة

 ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

الصندوق الدول: للتنمية 
 الزراعية

 15 891 147  Jaana Keitaanranta 

 ما بين الدورات،  برنامج لدعم اقتصاد وتضامن السكان ف: إكوادور إكوادور
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 4 000 000  Jesus Quintana 

    893 898 15  قرض من الصندوق          
    893 898 19  المجموع          

البرنامج الوطن: للتحول االقتصادي  –التقدم الريف:  السلفادور
 الريف:

 ما بين الدورات، 
 -أكتوبر/تشرين األول

 2102ديسمبر/كانون األول 

تمت الموافقة على 
 المفاهيميةالمذكرة 

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 5 000 000  Glayson Ferrari 

    091 127 12  قرض من الصندوق         
    091 127 17  المجموع          

 ما بين الدورات،  برنامج دعم ريادة األعمال الريفية  هايت:
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على    
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

منحة ف: إطار القدرة 
 على تحمل الديون

 16 589 220  Esther Kasalu-Coffin 

مشروع تحسين دخول إنتاج األسر والسكان األصليين ف:  باراغواي
 مقاطعات اإلقليم الشرق: ف: باراغواي

 بين الدورات،ما 
 -يناير/كانون الثان: 

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على    
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 5 000 000  Claus Reiner 

    000 320 17  قرض من الصندوق          
    000 320 22  المجموع          
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

 فنزويالجمهورية 
 البوليفارية

مشروع التنمية الريفية المستدامة ف: المناطق شبه القاحلة 
 بواليت: فالكون والرا 

 ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على    
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 Jesus Quintana  008 618 7  قرض من الصندوق

        الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 

 ما بين الدورات،  مشروع اإلنتاجية الحيوانية وتحسين التسويق أذربيجان
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

 دينا صالح  000 700 21  قرض من الصندوق

 ما بين الدورات،  برنامج تنمية القدرة التنافسية الريفية البوسنة والهرسك
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

 Patrick Herlant  000 200 12  قرض من الصندوق

    000 500  منحة من الصندوق           
    000 700 12  المجموع          

 ما بين الدورات،  II :مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراع طاجيكستان
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 5 000 000  Frits Jepsen 

الصندوق الدول: للتنمية           
 الزراعية

 5 900 000    

منحة ف: إطار القدرة           
 على تحمل الديون

 5 900 000    

    000 800 16  المجموع          
 ما بين الدورات،  مشروع تنمية مستجمعات مياه جوكسو تاسيل: تركيا

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

 عبد الحميد عبدول:  000 189 19  قرض من الصندوق

    000 400  منحة من الصندوق           
    000 589 19  المجموع          
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

 ما بين الدورات،  مشروع تنمية سالسل القيمة للثروة الحيوانية  أوزبكستان
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

 Frits Jepsen  000 900 23  قرض من الصندوق

    000 700  منحة من الصندوق           
    000 600 24  المجموع          

        أفريقيا الغربية والوسطى

 ما بين الدورات،  مشروع تنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الداخلية الكونغو
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

تمت الموافقة على   
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 رشا عمر  474 705 7  قرض من الصندوق

    000 500  منحة من الصندوق           
    474 205 8  المجموع          

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

تمت الموافقة على  2102ديسمبر/كانون األول  مشروع دعم الزراعة ف: شمال كيفو 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة ف: إطار القدرة 
 على تحمل الديون

 رشا عمر  926 401 36 

دارة المياهالمشروع الوطن:    غامبيا  ما بين الدورات، لتنمية األراض: الزراعية وا 
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية ف: إطار 
 القدرة على تحمل الديون

 7 116 000  Moses Abukari 

قرض إضاف: من           
 الصندوق

 7 116 000    

 ما بين الدورات،     
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

2102 

منحة إضافية ف: إطار     
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

 5 000 000    

    000 232 19  المجموع          
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 نوع التمويل المرحلة التالية المشروع وضع المزمع للموافقة اسم المشروع البلد

 المزمع المبلغ
 اسم مدير البرنامج القطري (ةاألمريكي بالدوالرات)

 ما بين الدورات، الجنوبية مشروع دعم التنمية االقتصادية ف: المناطق غينيا بيساو
 -يناير/كانون الثان:

 2102أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

 Aissa Toure  955 734 4  قرض من الصندوق

منحة ف: إطار القدرة           
 على تحمل الديون

 4 734 955    

    910 469 9  المجموع          
 ما بين الدورات،  مشروع التمويل للمجتمعات الريفية ليبريا

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
2102 

تمت الموافقة على    
 تعزيز الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 Ndaya Beltchika   000 655 6  قرض من الصندوق

    000 500  منحة من الصندوق           
    000 155 7  المجموع          

 ما بين الدورات،  بأشجار المحاصيلمشروع اإلرشاد الخاص  ليبريا
 -أكتوبر/تشرين األول

 2102ديسمبر/كانون األول 

تمت الموافقة على 
 المذكرة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة 

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 4 500 000   Ndaya Beltchika 

    000 000 13  قرض من الصندوق          
    000 500 17  المجموع          

برنامج تنمية الزراعة األسرية ف: مناطق مارادي وتاهوا  النيجر
 وزيندر

تمت الموافقة على  2102أبريل/نيسان 
 ضمان الجودة

موافقة المجلس   
 التنفيذي

منحة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 13 000 000  Vincenzo Galastro 

    000 250 24  قرض ومنحة من الصندوق          
منحة ف: إطار القدرة           

 على تحمل الديون

 24 250 000    

    000 500 61  المجموع          
 ما بين الدورات،  سالسل القيمة الزراعيةمشروع تنمية  السنغال

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
2102 

تمت الموافقة على  تمويل إضاف:
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

 9 000 000  Luyaku Nsimpasi 
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  2الجدول   
 5102المنح القطرية والعالمية/اإلقليمية المقترحة للموافقة عليها بين الدورات خالل عام 

 5102مارس/آذار  3بتاريخ 
 

 (ةاألمريكي اتالمبلغ المزمع للمنحة )بالدوالر  الجهة المتلقية المقترحة عنوان المنحة

     آسيا والمحيط الهادي

 000 000 2 حدد الحقات  نطاق تنمية سالسل القيمة دعم التعلم والقدرات المحلية ألغراض توسيع

نظم استقطاب تنمية سالسل قيمة محاصيل األغذية ومصايد األسماك المحلية ألغراض تحسين 
 التغذية المستدامة ف: جزر المحيط الهادياألغذية و 

 000 000 2 حدد الحقات 

  أفريقيا الشرقية والجنوبية

الخدمات اإلرشادية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات: توسيع نطاق تحالف جديد لصندوق تحدي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التفاعلية لزيادة األخذ باالبتكارات الزراعية )إثيوبيا وغانا ومالوي 

 (وموزامبيق والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة

Farm Radio International 1 500 000 

   والكاريبي أمريكا الالتينية

 Fundação Arthur Bernardes 2 000 000مؤسسة  المعرفة ألغراض الزراعة المستدامة والوصول لألسواق  تبن:

منتج: البطاطس لصالح تعزيز االبتكارات لتحسين الدخول والوصول لألسواق واألمن الغذائ: والصمود 
كوادور وبيرو  ف: دولة بوليفيا المتعددة القوميات وا 

 000 340 1 المركز الدول: للبطاطس 

   شعبة السياسات والمشورة التقنية

الت: تعود بالفائدة على الطرفين: انخراط الطالب مع العمليات الت:  الجامعاتشراكة الصندوق مع 
 يمولها الصندوق وشركاء الصندوق

 000 900 حدد الحقات 

الصغيرة ف: إقليم آسيا وجزر المحيط الهادي بالخدمات االستشارية  دعم المزارعين أصحاب الحيازات
 الزراعية

 000 200 1 إقليم آسيا وجزر المحيط الهادي 

 000 550 1 وغيرها مما سيتم تحديده الحقاً   Agricord 2102الدعم المباشر لمنظمات المزارعين والمنتجين الريفيين 
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 (ةاألمريكي اتالمبلغ المزمع للمنحة )بالدوالر  الجهة المتلقية المقترحة عنوان المنحة

 000 000 2 االئتالف الدول: المعن: باألراض: األراض: المستندة إلى األشخاص مع األعضاء ف: االئتالف الدول: المعن: لألراض: الترويج لحوكمة

   أفريقيا الغربية والوسطى

 000 500 3 البرنامج اإلقليم: للتدريب ف: مجال التنمية الريفية تعزيز القدرات واألدوات لتوسيع نطاق االبتكارات ونشرها

استخدام تقنيات رصد األرض للوصول إلى قرارات مستنيرة ف: تحويل زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة ف: أفريقيا الغربية والوسطى

 000 500 1 حدد الحقات 

   االنخراط العالمي والبحوث

 000 500 1 حدد الحقات  القصة الكامنة وراء األرقام: تحفيز المعرفة من الميدان

   البحوث الزراعية ألغراض التنميةمنح 

تخضير الثروة الحيوانية: التدخالت المستندة إلى الحوافز للحد من أثر اإلنتاج الحيوان: على المناخ ف: 
 أفريقيا الوسطى 

 000 000 2 لمعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانية ا 

 000 500 1 المركز العالم: لألسماك  تحسين األساس التقن: لتربية األحياء المائية المستدامة

تعزيز األمن الغذائ: والدخل والمساواة بين الجنسين لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن أفريقيا 
 الغربية ف: المواقع الفاصلة بين الغابات والمزارع

المركز الدول: لبحوث الزراعة /مركز البحوث الحرجية الدولية
 الحرجية

1 500 000 

تعزيز سالسل قيم الذرة الرفيعة والدخن ألغراض األمن الغذائ: والتغذوي وأمن الدخل ف: األراض: 
 القاحلة وشبه القاحلة ف: كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة

المعهد الدول: لبحوث المحاصيل ف: المناطق المدارية شبه 
 African Harvest Biotechnologyمؤسسة القاحلة/ 

Foundation  

1 500 000 
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 الجزء الثاني
  الجدول

 5102و 5102برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج المزمعة في 

 5102مارس/آذار  3بتاريخ 

 االجتماعات الرئيسية الموعد المزمع لالستعراض البلد

ف:  :مسؤول االتصال الرئيس 
 الصندوق 

 آسيا والمحيط الهادي

 Tian Ya للعرض على المجلس التنفيذي   2102أبريل/نيسان  سري النكا

 Hubert Boirard يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  باكستان

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ريم بن زيد يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  بوروندي

 Robson Mutandi يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  وبيايإث

 2102ديسمبر/كانون األول  المتحدة تنزانياجمهورية 

لبرنامج  بعثة إعادة التصميم الجزئ:
ف: أوائل الفرص االستراتيجية 

 2102فبراير/شباط 

Francisco Pichon 

 الالتينية والكاريبيأمريكا 
  

 Claus Reiner يحدد الحقا  2101سبتمبر/أيلول  األرجنتين

 Jaana Keitaanranta يحدد الحقا  2102سبتمبر/أيلول  المتعددة القوميات بوليفيا

 Paolo Silveri يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  البرازيل

 Moreno, Juan يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  كولومبيا

 Ferrari, Glayson للعرض على المجلس التنفيذي   2102أبريل/نيسان  السلفادور

 Claus Reiner يحدد الحقا  2102ديسمبر/كانون األول  باراغواي

 Juan Moreno يحدد الحقا  2101أبريل/نيسان  بيرو

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 
  

 سماعبد الكريم  يحدد الحقا  2102سبتمبر/أيلول  مولدوفاجمهورية 

 محمد عبد القادر يحدد الحقا  2101ديسمبر/كانون األول  اليمن

 

 


