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 2016مارس/آذار بتاريخ ، 6102-6102للفترة المزمعة  األنشطة القطرية  

الهدف من المعلومات التي توفرها هذه الوثيقة هو تمتين ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي من     -1
التعليق، في حال رغبوا مواتبة التطورات الحاصلة في ذخيرة مشروعات وبرامج ومنح الصندوق، من أجل 

 في ذلك، على العمليات المزمعة في مرحلة مبترة من دورة وضعها.

  الجزء األول      -2

   من هذه الوثيقة قائمة شاملة بجميع المشروعات والبرامج التي أدرجت في ذخيرة  3يوفر الجدول
ج، أو بعد المذترات المشروعات تجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائ

 . للمشروعات المفاهيمية

  معلومات عن الذخيرة الرسمية للمنح اإلقليمية/العالمية والقطرية 6يوفر الجدول 

 الجزء الثاني     -3

  يوفر الجدول قائمة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة المستندة إلى النتائج ومذترات
 . 1القطريةاالستراتيجيات 

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

 نظرة عامة

سترتز التدخالت خالل السنة األولى من فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق على المجاالت ذات األولوية  -5
وسوف تتصل االستثمارات  .6162-6132ر االستراتيجي للفترة واألهداف االستراتيجية الواردة في اإلطا

( زيادة 6(؛ )3( زيادة القدرات اإلنتاجية للستان الريفيين )الهدف االستراتيجي 3بأنشطة تؤدي إلى: )
وصمود الستان البيئية ( تعزيز االستدامة 1(؛ )6االستفادة من المشارتة في األسواق )الهدف االستراتيجي 

                                                      
 بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، يتوجب إعداد استراتيجية قطرية لجميع البلدان التي 1

للصندوق انخراط نشط معها إما على شتل برنامج للفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج أو على شتل مذترة استراتيجية قطرية، 
في حال لم يتمتن البلد والصندوق من تحديد أهداف مفصلة، أو إعداد برنامج على المدى المتوسط. ويتم إعداد مذترات االستراتيجية 

حال )أ( تان هنالك شتوك بشأن مدى انخراط الصندوق في هذا البلد؛ )ب( لم يتن للبلد استراتيجية إنمائية على المدى القطرية في 
المتوسط لتأطر دعم الصندوق؛ )ج( لم تتوفر للصندوق معلومات قطرية تافية، على سبيل المثال في حال عدم وجود انخراط للصندوق في 

دا على فترة طويلة من الزمن؛ )د( في حال تون البلد بلد يمر بفترة محفوفة بانعدام اليقين بصورة هذا البلد أو تون االنخراط محدو 
استثنائية، مثال قبيل االنتخابات أو في حال وجود أزمة اجتماعية أو تارثة طبيعية أو تان البلد يعاني من صراع؛ )هـ( في حال تان 

ية القطرية مع وثائق استراتيجية حتومية هامة أو مع الدورة السياسية للبلد، إضافة إلى الصندوق يسعى لمواءمة برنامج الفرص االستراتيج
ذلك، وبناء على قرار من إدارة الصندوق، يمتن أيضا إعداد مذترة استراتيجية قطرية للبلدان التي تقل مخصصاتها بموجب نظام تخصيص 

المتوقع أن تتون هذه المذترات وثائق لفترات انتقالية ويتوقع من معظم الفرق ماليين دوالر أمريتي. ومن  5الموارد على أساس األداء عن 
القطرية في نهاية المطاف، وعندما تتغير الظروف المذتورة أعاله، التحول إلى إعداد برامج فرص استراتيجية قطرية مستندة إلى النتائج 

 فق عليها على المجلس التنفيذي للعلم.بصورة تاملة. ويتم عرض جميع مذترات االستراتيجية القطرية الموا

2.www.ifad.org/climate/asap 
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(؛ وسوف تتون هذه األهداف متأصلة في برامج 1وجه تغير المناخ )الهدف االستراتيجي  الريفيين في
 الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أو في المذترات المفاهيمية.

مشروعا وبرنامجا مدرجا حاليا في ذخيرة  12نشاطا تمويليا دعما لما مجموعه  14وتشمل هذه الوثيقة   -6
مليون  437بما يبلغ مجموع قيمته  6134-6132لرسمية للصندوق للفترة المتبقية من عام المشروعات ا

معلومات عن عدد أنشطة التمويل المزمعة حسب نوع التمويل، ويظهر    3دوالر أمريتي. ويقدم الشتل 
 ذخيرة الرسمية في تل إقليم جغرافي.القيمة وعدد مشروعات     6الشتل 

وما بعد ذلك متى  6134- 6132للفترة إلى ذخيرة المشروعات للموافقة عليها  ستضاف تدخالت جديدة  -7
وافقت لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات على المذترات المفاهيمية الخاصة بها، أو عند دخولها 

 ذخيرة المشروعات تجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج. 

 

 3الشتل    

  6102مارس/آذار  3إجمالي قيمة وعدد أنشطة تمويل المشروعات االستثمارية في الذخيرة الرسمية بتاريخ  

 )بماليين الدوالرات األمريتية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2الشتل  
  6102مارس/آذار  3قيمة وعدد األنشطة الممولة في الذخيرة الرسمية بتاريخ  مجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريتية(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام المشروعات االستثمارية والمنح 6و 3لشتلين لمصدر 

 

 63  

 129  

 130  

 138  

 258  

NEN

APR

WCA

LAC

ESA

Value 

6 

6 

12 

10 

13 

 عدد

 قيمة

 قروض الصندوق

منح قروض الصندوق بموجب 
 اطار القدرة علي تحمل الديون

زراعة منح برنامج التأقلم لصالح 
 اصحاب الحيازات الصغيرة

 شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ض الصندوقو قر 

 عدد

 قيمة

 شعبة أمريتا الالتينية والتاريبي

 شعبة أفريقيا الغربية و الوسطى

 شعبة آسيا والمحيط الهندي

شعبة الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا و اوروبا
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 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو برنامج متعدد الجهات المانحة في الصندوق تم      -8
لتأقلم مع تغير المناخ وتحويل التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين اإنشاؤه بواسطة حساب أمانة 

صالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في أصحاب الحيازات الصغيرة. وقد تم بعد انطالق برنامج التأقلم ل
دماجه بالتامل ضمن البرنامج. 6136عام   وتعميمه وا 

ويهدف برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تحسين قدرة برامج التنمية الريفية واسعة     -9
اب الحيازات الصغيرة ماليين مزارع من أصح 7النطاق على الصمود في وجه تغير المناخ وتحسين قدرة 

على األقل على توسيع خيارات سبل عيشهم في بيئة سريعة التغير. وهو في وضع جيد لزيادة استثمارات 
الصندوق الجديدة الخاصة بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويجسد البرنامج إحدى أتثر الخطوات 

المتحدة على اإلطالق لتحويل نفسها بحق إلى  الحاسمة الملموسة التي تتخذها وتالة من وتاالت األمم
 منظمة ذتية مناخيا.

مليون دوالر أمريتي من استثمارات برنامج  672وافق المجلس التنفيذي على ما مجموعه  ،6136منذ عام  -11
بنغالديش، بنن، للمخاطر:  ا  بلدا معرض 12التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الجديد في 

بوليفيا المتعددة القوميات، بروندي، تمبوديا، تشاد، توت ديفوار، جيبوتي، إتوادور، مصر،  بوتان، دولة
غانا، تينيا، قيرغزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر،  السلفادور، غامبيا، 

اغواي، رواندا، السودان، مالوي، مالي، المغرب، موزامبيق، نيبال، نيتاراغوا، النيجر، نيجيريا، بار 
 طاجيتستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوغندا، فييت نام، واليمن.

 63هنالك منح مقدمة بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بقيمة مالية قدرها  -11
الرأس األخضر، إثيوبيا،  في البلدان التالية: 6132يرة المعروضة للموافقة لعام مليون دوالر أمريتي في الذخ

مليون دوالر أمريتي من  11تجري أنشطة التصميم لتدخالت تبلغ قيمتها  6132/6134موريتانا. وفي عام 
 مار وجزر المحيط الهادي )منحة إقليمية(.  انأجل بورتينا فاسو، والتاميرون، وجمهورية مولدوفا، ومي
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  الجزء األول      

 3 الجدول 

 6102و 6102 المشروعات والبرامج المقترحة للموافقة عليها في عامي

 6102 آذار/مارس 3 تاريخ

 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق
            آسيا والمحيط الهادي

تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح  تمبوديا 
 اصحاب الحيازات الصغيرة

تمت الموافقة على    6102ديسمبر/تانون األول  
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Benoît Thierry  308 694 36  قرض من الصندوق   

جمهورية الو  
 الديمقراطية الشعبية

مشروع ٍاضفاء الطابع التجاري على اإلنتاج 
الحيواني ال صحاب  الحيازات الصغيرة في 

 الشمال

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

تعزيز الموافقة على      
 الجودة

 Benoît Thierry  999 999 9  قرض من الصندوق   

 -ما بين الدورات، مايو/أيار    مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق  منغوليا
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

 9 060 140   Matteo Marchisio 

المشروع الثاني إلدارة الموارد الزراعية في  الفلبين 
 مرتفعات تورديلييرا

ما بين الدورات، يناير/تانون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

  توفيق الزبري  000 300 10 

ما بين الدورات، يناير/تانون  مشروع تنمية شبتات الري في إيرانامادو سري النتا 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

 20 000 000   Hubert Boirard 

برنامج دعم أصحاب الحيازات الصغيرة      فييت نام 
 التجارية في محافظتي باك تان وتاو بانغ

تمت الموافقة على    6102سبتمبر/أيلول  
 المذترة المفاهيمية

 Henning Pedersen 283 238 43 قرض من الصندوق    تعزيز الجودة  

        أفريقيا الشرقية والجنوبية

مشروع دعم الشمولية المالية الزراعية في  بوروندي 
 بوروندي

تمت الموافقة على    6102سبتمبر/أيلول  
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على 
 تحمل الديون

 30 000 000   Rym Ben Zid 
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد 
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق
 -مايو/أيار ما بين الدورات،   برنامج تنمية سالسل القيم الزراعية     جزر القمر 

 6102سبتمبر/أيلول 
الموافقة على تمت   

 المذترة المفاهيمية
الموافقة على تعزيز      

 الجودة
 Valantine Achancho  000 000 3  قرض من الصندوق   

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين   برنامج إدارة الموارد السمتية  إريتريا
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على   
 تحمل الديون

15 000 000  Eric Rwabidadi 

-سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار  البرنامج الوطني للزراعة  
6102 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية في إطار   
 القدرة على تحمل الديون

4 074 351  Eric Rwabidadi 

برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق   إثيوبيا
 المرحلة الثانية –صغير 

تمت الموافقة على    6102سبتمبر/أيلول  
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Ulac Demirag  440 019 102 قرض من الصندوق   

   000 500 1 منحة من الصندوق        

منحة من برنامج التأقلم        
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

11 000 000  

  440 519 114 المجموع           

مشروع دعم منظمات المزارعين المهنية  مدغشقر 
 والخدمات الزراعية

ما بين الدورات، يناير/تانون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   
 ضمان الجودة

قرض إضافي من     موافقة المجلس التنفيذي 
 الصندوق

11 000 000   Ghachem Kadiri 

تمت الموافقة على    6102سبتمبر/أيلول   مشروع تنمية األلبان في رواندا  رواندا
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Francisco Pichon   000 000 35 قرض من الصندوق   

  865 090 1 منحة من الصندوق        

  865 090 36 المجموع           

مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل   
 الصادرات

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

 قرض إضافي من   
 الصندوق

18 869 576   Francisco Pichon 

برنامج إحياء شبتات الري ألصحاب  زمبابوي 
 الحيازات الصغيرة

تمت الموافقة على    6102سبتمبر/أيلول  
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على   
 تحمل الديون

25 456 158   Thomas Rath 
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد 
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق

        الالتينية والكاريبيأمريكا 

التنمية الزراعية والحد من الفقر في والية  البرازيل 
 ماريو

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Paolo Silveri  000 000 20 قرض من الصندوق   

التحول اإلنتاجي لمناطق زونا داماتا   
وأرجبسيتا في والية بيمامبتو في الشمال 

 الشرقي

-سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار 
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Paolo Silveri  000 000 20 قرض من الصندوق   

اإلنتاج الحيواني في اإلقليم مشروع تنمية  توبا
 األوسط الشرقي

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Lars Anwandter  000 900 11 قرض من الصندوق   

        

للتحول االقتصادي الريفي  البرنامج الوطني    السلفادور 
 المرحلة الثانية -

 -مايو/أيار ما بين الدورات،  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Glayson Ferrari dos  111 508 14 قرض من الصندوق   

Santos 

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   مشروع دعم المبادرات الفردية الريفية      هايتي  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   
 ضمان الجودة

 Lars Anwandter 204 040 6 قرض من الصندوق    مفاوضات القرض 

منحة في إطار القدرة على        
 تحمل الديون

6 040 204  

  408 080 12 المجموع      

سبل العيش المستدامة للزراعة األسرية في  نيتاراغوا
 الممر الجاف في نيتاراغوا

 -مايو/أيار ما بين الدورات،  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على   
 تحمل الديون

20 504 448  Ladislao Rubio 

مشروع إدماج الزراعة األسرية في سالسل  باراغواي 
 القيمة 

ما بين الدورات، يناير/تانون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

10 000 000   Claus Reiner 

  000 500 منحة الصندوق اإلضافية      

  000 500 10 المجموع      

 Jesús Quintana    352 769 28 قرض من الصندوق    موافقة المجلس التنفيذي  تمت المفاوضات  6102أبريل/نيسان   مشروع التنمية المستدامة لألراضي  بيرو 
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد 
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق

        الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   السطحية والتربةبرنامج إدارة المياه    جيبوتي
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على  
 تعزيز الجودة

تمت الموافقة على      
 ضمان الجودة

 Annabelle Lhommeau 683 773 5 قرض من الصندوق   

  000 300 منحة من الصندوق        

  683 073 6 المجموع      

تمت الموافقة على    6102ديسمبر/تانون األول   برنامج الوصول إلى األسواق  قيرغيزستان
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Frits Jepsen   000 714 12 قرض من الصندوق   

منحة في إطار القدرة على        
 تحمل الديون

12 714 000  

  000 428 25 المجموع      

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   مشروع التنمية الريفية المتتاملة في البطانة   السودان 
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

منحة إضافية في إطار   
 القدرة على تحمل الديون

 هاني السعدني 000 500 10

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   الريفيمشروع تنمية التمويل   
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على   
 تحمل الديون

 هاني السعدني 000 000 21 

        أفريقيا الغربية والوسطى

ما بين الدورات، يناير/تانون  االيتولوجيةمشروعات المبادرات الفردية  التاميرون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

 Bernard Hien  000 000 5 قرض من الصندوق   

برنامج الترويج لمبادرات الشباب الزراعية   
 الرعوية

 -مايو/أيار ما بين الدورات،  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

25 000 000  Bernard Hien 

برنامج الترويج للفرص االقتصادية   تابو فيردى
 واالجتماعية الريفية

 -مايو/أيار ما بين الدورات،  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

5 557 000 Luyaku Nsimpasi 

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين    
ديسمبر/تانون األول  -األول

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

منحة إضافية في إطار   
برنامج التأقلم لصالح 

4 000 000  
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد 
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق
زراعة أصحاب الحيازات  الجودة 6102

 الصغيرة
  000 557 9 المجموع       

مشروع دعم التنمية االقتصادية في المناطق   غينيا بيساو 
 الجنوبية

 -مايو/أيار ما بين الدورات،  
 6102سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

2 750 000 Aissa Toure 

منحة إضافية في إطار        
 القدرة على تحمل الديون

2 750 000  

  000 500 5 المجموع      

سالسل القيمة الشمولية وتعزيز مشروع  موريتانيا
 الهيئات ما بين المهنية

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز      
 الجودة

منحة في إطار القدرة على   
 تحمل الديون

15 000 000 Philippe Remy 

منحة من برنامج التأقلم        
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

6 000 000  

  000 000 21 المجموع      

برنامج تنمية الزراعة األسرية في مناطق   النيجر 
 وتاهوا وزيندر يماراد

ما بين الدورات، يناير/تانون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   
 ضمان الجودة

قرض إضافي من     موافقة المجلس التنفيذي 
 الصندوق

12 400 000  Vincenzo Galastro 

منحة إضافية في إطار        
 القدرة على تحمل الديون

12 400 000  

  000 800 24 المجموع          

سان تومي 
 وبرينسيبي

مشروع الزراعة التجارية لصالح أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

ما بين الدورات، يناير/تانون 
 6102أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على   
 ضمان الجودة

 موافقة المجلس التنفيذي 
 منحة الصندوق اإلضافية 

3 000 000  Vincenzo Galastro 
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع التاريخ المزمع للموافقة   االسم البلد 
 المبلغ المخطط  له   

 ()بالدوالرات األمريتية
مسؤول االتصال الرئيسي 

 في الصندوق
برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات   السنغال  

 الفردية الريفية
ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين  

ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

 Luyaku Nsimpasi  000 000 18 قرض إضافي

ما بين الدورات، أتتوبر/تشرين   مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية    
ديسمبر/تانون األول  -األول
6102 

تمت الموافقة على   تمويل إضافي  
تعزيز الجودة/ ضمان 

 الجودة

 Luyaku Nsimpasi  000 000 18 قرض إضافي   
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 6الجدول    
 6102المنح القطرية والعالمية/اإلقليمية المقترحة للموافقة عليها بين الدورات خالل عام  

 6102مارس/آذار  3بتاريخ 
 

 المتلقية المقترحة الجهة   عنوان المنحة دائرة/شعبة
 المبلغ المخطط  له  

 )بالدوالرات األمريتية(
 000 000 2 يحدد الحقا    تقنيات تعزيز اإلنتاجية لتحسين سبل العيش الرعوية والزراعية الرعوية  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 000 500 1 يحدد الحقا    الشباب في بلدانهم األمإشراك مجتمعات الشتات في دعم عمالة  شعبة السياسات والمشورة التقنية

 000 660 2 يحدد الحقا    تحسين الشمولية المالية الريفية من خالل التعاونيات 

دارة المعرفة تحديات وفرص العمالة الريفية للشباب في أفريقيا جنوب الصحراء، دراسة مختلطة األساليب  دائرة االستراتيجية وا 
 والسياسةلتغذية البرامج 

 000 500 1 يحدد الحقا   

بحوث الشباب لصالح الشباب، منح تنافسية لالقتصاديين الزراعيين األفارقة الشباب الذين يجرون  
 بحوثا  على موضوع الشباب الريفي في األعمال الزراعية في أفريقيا

 000 025 2 يحدد الحقا   
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  الجزء الثاني    

  0الجدول  
 برامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة المستندة إلى النتائج ومذكرات االستراتيجية القطرية المزمعة 

 6102-6102لعامي 
 6102مارس/آذار  3بتاريخ 

 البلد
المجلس الوقت المزمع الستعراض/للعلم 

 التنفيذي
مسؤول االتصال الرئيسي في  

 الصندوق
 آسيا والمحيط الهادي

  برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

 Matteo Marchisio  6132سبتمبر/أيلول   الصين 

 رشا عمر 6132ديسمبر/كانون األول   الهند 

 Ronald Hartman 6132سبتمبر/أيلول   إندونيسيا 

 Benoît Thierry 6132سبتمبر/أيلول   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

 Hubert Boirard  6132سبتمبر/أيلول   باتستان 

 Omer Zafar 6134سبتمبر/أيلول   الفلبين 

  مذكرات الفرص االستراتيجية القطرية

 Matteo Marchisio  6132سبتمبر/أيلول   منغوليا

 Ron Hartman  6132ديسمبر/كانون األول   تونغا

 Ron Hartman  6132سبتمبر/أيلول   فانواتو

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
  برامج الفرص االستراتيجية  القطرية المستندة إلى النتائج

 عبلة بن حموش 6134سبتمبر/أيلول   أنغوال 

 Rym Ben Zid  6132أبريل/نيسان   بوروندي 

 Ulac Demirag 6132ديسمبر/كانون األول    إثيوبيا

 Thomas Rath  6132سبتمبر/أيلول   مالوي  

 Thomas Rath  6134سبتمبر/أيلول   سوازيلند 

 Francisco Pichon  6132أبريل/نيسان   جمهورية تنزانيا المتحدة  

 Thomas Rath  6134سبتمبر/أيلول   زمبابوي 

  القطريةمذكرات الفرص االستراتيجية 

 Robson Mutandi  6132ديسمبر/كانون األول   بوتسوانا

 Robson Mutandi  6132ديسمبر/كانون األول   جنوب أفريقيا

 Thomas Rath  6132سبتمبر/أيلول   زمبابوي 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 

  برامج الفرص االستراتيجية  القطرية المستندة إلى النتائج

 Claus Reiner  6132سبتمبر/أيلول   األرجنتين 

 Paolo Silveri 6132أبريل/نيسان   البرازيل 

 Jesús Quintana   6132سبتمبر/أيلول   تولومبيا 

 Rubio Ladislao 6134ديسمبر/كانون األول   الجمهورية الدومينيتية

 Glayson Ferrari Dos Santos 6134أبريل/نيسان   غواتيماال

 Juan Moreno  6134ديسمبر/كانون األول   بيرو 
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 البلد
المجلس الوقت المزمع الستعراض/للعلم 

 التنفيذي
مسؤول االتصال الرئيسي في  

 الصندوق
  مذكرات الفرص االستراتيجية القطرية

 Glayson Ferrari dos Santos 6102ديسمبر/تانون األول   بليز

 Lars Anwandter 6102سبتمبر/أيلول   توبا

 Rubio Ladislao 6102ديسمبر/تانون األول   غيانا

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  
 

  ة  القطرية المستندة إلى النتائجبرامج الفرص االستراتيجي

 السيد عبد الحميد عبدولي 6102سبتمبر/أيلول   ترتيا  
  مذكرات الفرص االستراتيجية القطرية

 Annabelle Lhommeau 6102سبتمبر/أيلول   جيبوتي

 طارق قطب 6102سبتمبر/أيلول   األردن
 Frits Jepsen  6102سبتمبر/أيلول   قيرغيزستان

 طارق قطب 6102أبريل/نيسان   لبنان
 Annabelle Lhommeau 6102ديسمبر/تانون األول   الجبل األسود

 Frits Jepsen  6102ديسمبر/تانون األول   طاجيتستان  

 Patrick Herlant  6102سبتمبر/أيلول   تونس

 Frits Jepsen  6102أبريل/نيسان   أوزبتستان 

   أفريقيا الغربية والوسطى

  برامج الفرص االستراتيجية  القطرية المستندة إلى النتائج؛

 Pascal Kabore 6102سبتمبر/أيلول   جمهورية التونغو الديمقراطية  

 Ndaya Beltchika  6102سبتمبر/أيلول   ليبريا  

 Atsuko Toda 6102ديسمبر/تانون األول   نيجيريا

 Ndaya Beltchika  6102سبتمبر/أيلول   سيراليون 

  مذكرات الفرص االستراتيجية القطرية

 Abdoul Barry 6102سبتمبر/أيلول   بورتينا فاسو 

 Bernard Hien 6102سبتمبر/أيلول   التاميرون 

 Luyaku Nsimpasi 6102سبتمبر/أيلول   تابو فيردي 

 Vincenzo Galastro  6102ديسمبر/تانون األول   تشاد

 Pascal Kabore 6102ديسمبر/تانون األول   التونغو 

 Abdoul Barry 6102ديسمبر/تانون األول   توت ديفوار

 Bernard Hien 6102ديسمبر/تانون األول   غابون

 Moses Abukari  6102أبريل/نيسان   غامبيا 

 Abdoul Barry 6102ديسمبر/تانون األول   غينيا

 Philippe Remy 6102سبتمبر/أيلول   مالي

 Philippe Remy 6102سبتمبر/أيلول   موريتانيا

 


