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 2018-2016األنشطة القطرية المزمعة للفترة 

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمنمواكبة -1
التطوراتالحاصلةفيذخيرةمشروعاتوبرامجومنحالصندوق،منأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،على

.التطوراتالعملياتالمزمعةفيمرحلةمبكرةمندورة

 الجزء األول 
 منهذهالوثيقةقائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعات1يوفرالجدول

المفاهيمية المذكرات بعد أو النتائج، إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج من كجزء
للمشروعات.

 .اإلقليميةالعالمية/القطريةللمنحعلوماتعنالذخيرةالرسميةبم2الجدولفيدي

الجزء الثاني
  المزمعة القطرية الفرصاالستراتيجية ببرامج قائمة الجدول المجلسالتنفيذيويوفر ستعرضعلى التي

1لالستعراض. تفيدكما بالوثيقة بموجببرنامجالتأقلممنالمعلوماتعنأنشطةمحددة بها مزمعالقيام
2أصحابالحيازاتالصغيرة.لصالحزراعة

 نظرة عامة
األولوية -2 ذات المجاالت على الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة من األولى السنة خالل التدخالت ستركز

 للفترة االستراتيجي اإلطار في الواردة االستثماراتبأنشطة2025-2016واألهدافاالستراتيجية وسوفتتصل .
(زيادةاالستفادةمن2(؛)1)الهدفاالستراتيجيقراءفلا(زيادةالقدراتاإلنتاجيةللسكانالريفيين1تؤديإلى:)

كانلساألنشطةاالقتصاديةل(تعزيزاالستدامةالبيئيةوصمود3(؛)2المشاركةفياألسواق)الهدفاالستراتيجي
 الريفيين المناخالفقراء تغير وجه )في (3الهدفاالستراتيجي هذه وسوفتكون برامج. في األهدافمتأصلة

.ذاتالصلةالفرصاالستراتيجيةالقطريةأوفيالمذكراتالمفاهيمية

مشروعاوبرنامجامدرجاحاليافيذخيرةالمشروعات52نشاطاتمويليادعمالمامجموعه74وتشملهذهالوثيقة -3
معلومات1دوالرأمريكي.ويقدمالشكلارملي1.14بمايبلغمجموعقيمته،2018-2016الرسميةللصندوقللفترة

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

للصندوق انخراط نشط معها إما على شكل برنامج للفرص االستراتيجية القطرية أو على شكل مذكرة استراتيجية قطرية، في حال لم 
وق من تحديد أهداف مفصلة، أو إعداد برنامج على المدى المتوسط. ويتم إعداد مذكرات االستراتيجية القطرية في حال يتمكن البلد والصند

بشأن مدى انخراط الصندوق في هذا البلد؛ )ب( لم يكن للبلد استراتيجية إنمائية على المدى المتوسط لتأطر دعم  عدم يقين)أ( كان هنالك 
ندوق معلومات قطرية كافية، على سبيل المثال في حال عدم وجود انخراط للصندوق في هذا البلد أو كون الصندوق؛ )ج( لم تتوفر للص

مثال قبيل )يمر بفترة محفوفة بانعدام اليقين بصورة استثنائية  ااالنخراط محدودا على فترة طويلة من الزمن؛ )د( في حال كون البلد بلد
أو كان البلد يعاني من صراع؛ )هـ( في حال كان الصندوق يسعى لمواءمة  (ية أو كارثة طبيعيةاالنتخابات أو في حال وجود أزمة اجتماع

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع وثائق استراتيجية حكومية هامة أو مع الدورة السياسية للبلد. إضافة إلى ذلك، وبناء على قرار 
يجية قطرية للبلدان التي تقل مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس من إدارة الصندوق، يمكن أيضا إعداد مذكرة استرات

ويتوقع من معظم الفرق القطرية في نهاية  ،ماليين دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن تكون هذه المذكرات وثائق لفترات انتقالية 5األداء عن 
. وسيتم نشر جميع اد برامج فرص استراتيجية قطرية بصورة كاملةالمطاف، وعندما تتغير الظروف المذكورة أعاله، التحول إلى إعد

للمجلس  تقرير سنوي موجزالموافق عليها على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت للعلم، كما سيتم توفير  مذكرات االستراتيجية القطرية
.التنفيذي في نسخة ديسمبر/كانون األول من هذه الوثيقة
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الذخيرةالرسميةفيمشروعاتالقيمةوعدد2ويظهرالشكل؛عنعددأنشطةالتمويلالمزمعةحسبنوعالتمويل
فيكلإقليمجغرافي.

متىوافقتلجنةاستراتيجية،2018-2016ستضافتدخالتجديدةإلىذخيرةالمشروعاتللموافقةعليهاللفترةو -4
 المفاهيمية المذكرات على السياسات وتوجيه والمنح(العمليات المشروعات من ذخيرة)لكل دخولها عند أو ،
المشروعاتكجزءمنبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطرية.

1الشكل
  2016يوليو/تموز  18لمشروعات االستثمارية في الذخيرة الرسمية بتاريخ لإجمالي قيمة وعدد أنشطة تمويل   
)بماليينالدوالراتاألمريكية(

 


؛إطارالقدرةعلىتحملالديون:DSF؛أصحابالحيازاتالصغيرةزراعةمنحبرنامجالتأقلملصالح:ASAP grantsملحوظة:

DSF grants:منحإطارالقدرةعلىتحملالديون؛IFAD loansقروضالصندوق؛:IFAD grants.:منحالصندوق


2الشكل
 2016 يوليو/تموز 18بتاريخ  بحسب اإلقليم ل في الذخيرة الرسميةيمو تأنشطة القيمة وعدد   إجمالي

)بماليينالدوالراتاألمريكية(
  

 
 

؛نيةوالكاريبييالالتشعبةأمريكا:CRL؛شعبةأفريقياالشرقيةوالجنوبية:ASR ؛شعبةآسياوالمحيطالهادي:RPA :1المذكرة
ALR؛شعبةأفريقياالغربيةوالوسطى:NAN.الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا:شعبة

نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية:2و1مصدرالشكلين:2المذكرة
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 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
برنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةهوبرنامجمتعددالجهاتالمانحةفيالصندوقتمإنشاؤه -5

بواسطةحسابأمانةللتأقلممعتغيرالمناخوتحويلالتمويلالخاصبالمناخوالبيئةإلىالمزارعينأصحاب
.بالكاملادمجموماعمصبحاليومبرنامجامأ2012برنامجفيعامالالحيازاتالصغيرة.وبعدانطالق

ويهدفبرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةإلىتحسينقدرةبرامجالتنميةالريفيةواسعة -6
ماليينمزارعمنأصحابالحيازاتالصغيرةعلى8النطاقعلىالصمودفيوجهتغيرالمناخوتحسينقدرة

استثماراتالصندوققدرةراتسبلعيشهمفيبيئةسريعةالتغير.وهوفيوضعجيدلزيادةاألقلعلىتوسيعخيا
الملموسةالتيتتخذهاوالجديدةعلىالصمودفيوجهتغيرالمناخ.ويجسدالبرنامجإحدىأكثرالخطواتالحاسمة

مناخيا.وكالةمنوكاالتاألممالمتحدةعلىاإلطالقلتحويلنفسهابحقإلىمنظمةذكية

وافقالمجلسالتنفيذيعلىاستثماراتجديدةلبرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازات،2012منذعام -7
المتعددة)بلداهشا:بنغالديش،وبنن،وبوتان،ودولةبوليفيا36مليوندوالرأمريكيفي285الصغيرةبماقيمته

،وغانا،كوادور،ومصر،والسلفادور،وغامبياوتشاد،وساحلالعاج،وجيبوتي،وا ،وبوروندي،وكمبوديا،(القوميات
زستان،وجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية،وليسوتو،وليبريا،ومدغشقر،ومالوي،ومالي،والمغرب،وكينيا،وقيرغي

ان،وطاجيكستان،وجمهوريةتنزانياورواندا،والسودوموزامبيق،ونيبال،ونيكاراغوا،والنيجر،ونيجيريا،وباراغواي،
المتحدة،وأوغندا،وفييتنام،واليمن.

27منحمقدمةبموجببرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةبقيمةماليةقدرهاخمسهنالك -8
وجزرالبلدانالتالية:الرأساألخضر،منأجل2016عامفيمليوندوالرأمريكيفيالذخيرةالمعروضةللموافقة

ثيوبيا،القمر،و أنشطةالتصميملتدخالتتبلغقيمتهاتجري،2017عاموبالنسبةل.،وجمهوريةمولدوفاايموريتانوا 
معوجزرالمحيطالهادي)،الجبلاألسود،وميانمارومليوندوالرأمريكيمنأجلبوركينافاسو،والكاميرون،27

ية(.منحةإقليم
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 الجزءاألول

 1الجدول

2018-2016في  المقترحة للموافقة عليها البرامج والمشروعات
2016تموز/يوليو18بتاريخ

 نوع التمويل  التاليةالمرحلة    الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم  البلد
المبلغ المخطط     

 )بالدوالرات األمريكية( له 
 المدير

 آسياوالمحيطالهادي
  

 
    

تسريع إنشاء األسواق الشمولية لصالح اصحاب   كمبوديا  
 الحيازات الصغيرة

تمت الموافقة على    2016ديسمبر/كانون األول   
 تعزيز الجودة

 Benoît Thierry  308 694 36  قرض من الصندوق     الجودةالموافقة على ضمان       

التخفيف من موجات الجفاف وإجهاد المزارعين من  الهند  
خالل الزراعة المقاومة لتغير المناخ في أندرا 

 براديش

 2016ديسمبر/كانون األول   
تمت الموافقة على    

 ميةيالمذكرة المفاه

 رشا عمر  000 000 76 قرض من الصندوق     الجودة تعزيزالموافقة على عملية 

برنامج التمكين الريفي والتنمية الزراعية في  إندونيسيا  
 سوالويزي  ةريجز

تمت الموافقة على     2016ديسمبر/كانون األول   
 المذكرة المفاهيمية

 000 000 30 قرض من الصندوق     الجودةتعزيز الموافقة على عملية 

 

Ronald Hartman 

 جمهورية  
 الديمقراطية الشعبيةالو

التجاري على اإلنتاج مشروع اٍضفاء الطابع  
 الحيازات الصغيرة في الشمال الحيواني الصحاب

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين   
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

الموافقة على تمت 
عملية تعزيز 

 الجودة

 Benoît Thierry  999 999 9  الصندوق قرض من     عملية ضمان الجودةعلى الموافقة 

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق  منغوليا 
 2016سبتمبر/أيلول 

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

 9 060 000     aMiihM aM oeataM 

تمت الموافقة على     2017أبريل/نيسان   مشروع األعمال الزراعية في الواليات الغربية   ميانمار 
 المذكرة المفاهيمية 

 Omer Zafar 853 158 20 قرض من الصندوق     الجودة  تعزيزالموافقة على عملية 

   
 

منحة من برنامج التأقلم     
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

6 500 000  

  853 658 26 المجموع     

 ما بين الدورات   مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب    باكستان  

 -أكتوبر/تشرين األول 
 2017ديسمبر/كانون األول 

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضافي من     
 الصندوق

25 000 000    drah i  Ma M H 

 ما بين الدورات  السبيال -مشروع دعم ُسبل العيش في غوادار  باكستان  

أبريل/ نيسان -ثانييناير/كانون ال
2018 

تعزيز  يتيعمل على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة 

قرض إضافي من     
 الصندوق

10 000 000    drah i  Ma M H 

ما بين الدورات، يناير/كانون   في إيرانامادو مشروع تنمية شبكات الري  سري النكا  
 2017أبريل/نيسان  -الثاني

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضافي من     
 الصندوق

 20 000 000     drah i  Ma M H 

برنامج دعم أصحاب الحيازات الصغيرة التجارية       فييت نام  
 باك كان وكاو بانغفي محافظتي 

على  ةوافقتمت الم 2016سبتمبر/أيلول   
 ضمان الجودة

 Henning Pedersen 000 500 42 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

  000 500 منحة من الصندوق         

  000 000 43 المجموع     
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 نوع التمويل  التاليةالمرحلة    الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم  البلد
المبلغ المخطط     

)بالدوالرات  له 
 األمريكية(

  لمديرا

الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

       

مشروع زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول  أنغوال  
 إلى األسواق

ديسمبر/كانون األول   
2016 

تمت الموافقة على المذكرة    
 المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 عبلة بن حموش  000 000 28 قرض من الصندوق    

ديسمبر/كانون األول    مشروع دعم الشمولية المالية الزراعية في بوروندي  بوروندي  
2016 

الموافقة على عملية تمت 
 تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

تحمل القدرة على  إطاربموجب منحة  
 الديون

 ريم بن زيد     000 000 30 

إنتاجية وصمود المزارع األسرية ألصحاب الحيازات  جزر القمر  
 الصغيرة

ما بين   
 -مايو/أيار الدورات، 
 2016سبتمبر/أيلول 

على عملية  ةوافقتمت الم
 ضمان الجودة

 Valantine  000 500 1  قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  
Achancho 

إطار القدرة على تحمل  بموجبمنحة         
 الديون

1 500 000  

منحة من برنامج التأقلم لصالح زراعة         
 أصحاب الحيازات الصغيرة

1 000 000  

  000 000 4 المجموع     

ما بين الدورات،    برنامج إدارة الموارد السمكية   إريتريا 
 -أكتوبر/تشرين األول

األول ديسمبر/كانون 
2016 

الموافقة على عملية تمت 
 تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

إطار القدرة على تحمل بموجب منحة    
 الديون

15 000 000  Eric Rwabidadi 

ما بين الدورات،    البرنامج الوطني للزراعة   
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
2017 

 تيعمليعلى الموافقة  يفتمويل إضا   
تعزيز الجودة/ضمان 

 الجودة

إطار القدرة بموجب منحة إضافية    
 على تحمل الديون

4 074 351  Eric Rwabidadi 

 –برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير    إثيوبيا 
   المرحلة الثانية

على عملية  ةوافقتمت الم 2016سبتمبر/أيلول   
 ضمان الجودة

 Han Ulac Demirag  440 019 102 من الصندوققرض      مفاوضات القرض  

   000 500 1 منحة من الصندوق         
منحة من برنامج التأقلم لصالح زراعة         

 أصحاب الحيازات الصغيرة
11 000 000  

  440 519 114 المجموع      

على عملية  ةوافقتمت الم 2016سبتمبر/أيلول    األلبان في رواندا صناعة مشروع تنمية   رواندا 
 ضمان الجودة

 n MFoatoM iaoeMF     000 000 35 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

  865 090 1 منحة من الصندوق         

  865 090 36 المجموع         

ما بين الدورات،    مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات   رواندا 
 -أكتوبر/تشرين األول

ديسمبر/كانون األول 
2017 

 تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي   
تعزيز الجودة/ضمان 

 الجودة

 n MFoatoM iaoeMF     576 869 18 قرض إضافي من الصندوق    

زراعة المشروع االبتكارات المحلية التنافسية لصالح  سيشيل
 صغيرة النطاق 

ما بين الدورات،  
 -يناير/كانون الثاني

 2018أبريل/نيسان 

 تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
تعزيز الجودة/ضمان 

 الجودة

 هاني عبد القادر السعدني 000 000 3 قرض إضافي من الصندوق    
 سالم

برنامج النهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى  زامبيا
 أصحاب الحيازات الصغيرة

ديسمبر/كانون األول   
2016 

تمت الموافقة على المذكرة    
 المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

  903 366 25 قرض من الصندوق    

برنامج إحياء شبكات الري ألصحاب الحيازات   زمبابوي  
 الصغيرة

على عملية  ةوافقتمت الم 2016سبتمبر/أيلول   
 تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

إطار القدرة على تحمل  بموجبمنحة    
 الديون

25 456 158     heMRMt mMie 
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم  البلد
المبلغ المخطط     

 )بالدوالرات األمريكية( له 
 المدير

       أمريكاالالتينيةوالكاريبي

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين    تنمية تربية الماعزمشروع  األرجنتين
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

تعزيز الموافقة على عملية 
 الجودة

  reMrt mhaFh    000 300 13 قرض من الصندوق    

بين الدورات، أكتوبر/تشرين  ما   مشروع التنمية المستدامة في كاريري وسيريدو البرازيل  
ديسمبر/كانون األول  -األول

2017 

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضافي من     
 الصندوق

12 500 000 Paolo Silveri 

أكتوبر/تشرين ما بين الدورات،    انهاوالتنمية الزراعية والحد من الفقر في والية مار  البرازيل  
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 Paolo Silveri  000 000 20 قرض من الصندوق    

ستا في يرجاإلنتاجي لمناطق زونا داماتا وأ التحول  البرازيل
 كو في الشمال الشرقيوامبرنوالية بي

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   
 2017-سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 Paolo Silveri  000 000 20 قرض من الصندوق    

مشروع تنمية تعاونيات اإلنتاج الحيواني في اإلقليم   كوبا 
 األوسط الشرقي

أكتوبر/تشرين ما بين الدورات،   
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

على  تمت الموافقة
 عملية تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

 Lars Anwandter  000 900 11 قرض من الصندوق    

برنامج تعزيز سالسل القيمة الزراعية الصناعية  إكوادور 
 والتسويق في القطاعات ذات األولوية

تمت الموافقة على     2016ديسمبر/كانون األول   
 المذكرة المفاهيمية

تعزيز الموافقة على عملية 
 الجودة

 Caroline Bidault 291 662 25 قرض من الصندوق    

المرحلة  -البرنامج الوطني للتحول االقتصادي الريفي      السلفادور  
 الثانية

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   
 2016سبتمبر/أيلول 

على  تمت الموافقة
 عملية ضمان الجودة

  Glayson Ferrari  000 896 13 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

dos Santos 

مشروع التنمية الزراعية المستدامة بيئيا في األراضي  غيانا 
 الداخلية

تمت الموافقة على     2016ديسمبر/كانون األول   
 المفاهيميةالمذكرة 

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 Ladislao Rubio 868 935 7 قرض من الصندوق    

 مشروع دعم المبادرات الفردية الريفية       هايتي   

 

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   
 2017سبتمبر/أيلول 

على  تمت الموافقة
 عملية ضمان الجودة

 Lars Anwandter 204 040 6 الصندوققرض من      مفاوضات القرض  

إطار القدرة  بموجبمنحة         
 على تحمل الديون

6 040 204  

  408 080 12 المجموع     

مشروع التنمية المستدامة لصالح األسر الريفية في  نيكاراغوا 
 الممر الجاف

 -مايو/أيار ما بين الدورات،   
 2016سبتمبر/أيلول 

على  تمت الموافقة
 عملية ضمان الجودة

 Ladislao Rubio  000 504 20 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

ما بين الدورات، يناير/كانون   مشروع إدماج الزراعة األسرية في سالسل القيمة  باراغواي  
 2017أبريل/نيسان  -الثاني

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضافي من    
 الصندوق

10 000 000     reMrt mhaFh  

من   يةفاإض منحة        
 الصندوق

500 000  

  000 500 10 المجموع     
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 نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم  البلد
المبلغ المخطط    

)بالدوالرات  له 
 األمريكية(

 المدير

       الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    برنامج إدارة التربة والمياه    جيبوتي 
 2016سبتمبر/أيلول 

على  تمت الموافقة
 عملية ضمان الجودة

 AFFMaheeh L’dMRRhMr 683 773 5 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

  000 300 الصندوقمنحة من          

  683 073 6 المجموع     

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    تحسين الثروة الحيوانية في المناطق الجبلية جورجيا
 2017سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

  336 897 20 قرض من الصندوق    

 

 دينا صالح

الموافقة على تمت  2016ديسمبر/كانون األول    برنامج الوصول إلى األسواق   يزستانغقير 
 عملية تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

 n ait  htthF     000 714 12 قرض من الصندوق    

إطار القدرة  بموجبمنحة         
 على تحمل الديون

12 714 000  

  000 428 25 المجموع     

        

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين    مشروع الصمود الريفي جمهورية مولدوفا
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

الموافقة على تمت 
 عملية تعزيز الجودة

ملية ضمان لى عالموافقة ع
 الجودة

 دينا صالح  900 240 18 قرض من الصندوق    

   000 500 منحة من الصندوق         

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

5 000 000  

  900 740 23 المجموع     

ما بين الدورات، يناير/كانون   مشروع االرتباط والتحول الريفيين الجبل األسود 
 2017أبريل/نيسان  -الثاني

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 AFFMaheeh L’dMRRhMr 000 000 3 قرض من الصندوق    

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

2 000 000  

  000 000 5 المجموع     

على  الموافقةتمت  2016سبتمبر/أيلول    مشروع التنمية الريفية في جبال األطلس  المغرب
 عملية ضمان الجودة

 iMi aoH dh eMFi    408 286 45 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  

  000 400 1 منحة من الصندوق         

  408 686 46 المجموع     

 عبد القادر آدم أحمدمحمد  000 500 10إطار  بموجبمنحة إضافية    تعزيز  تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي    -مايو/أيار ما بين الدورات،    مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة    السودان  
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 القدرة على تحمل الديون الجودة/ضمان الجودة 2016سبتمبر/أيلول 

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    مشروع تنمية التمويل الريفي  السودان  
 2017سبتمبر/أيلول 

الموافقة على  تمت   
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

إطار القدرة  بموجبمنحة    
 على تحمل الديون

 محمد عبد القادر آدم أحمد 000 000 21 

ما بين الدورات، يناير/كانون   مشروع تنمية البذور السودان  
 2018أبريل/نيسان  -الثاني

تعزيز  تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

إطار  بموجبمنحة إضافية    
 القدرة على تحمل الديون

 محمد عبد القادر آدم أحمد 879 058 3

مشروع تعزيز سالسل القيمة وتنمية األراضي في  تونس 
 سليانة

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين   
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

لموافقة على تمت ا
 عملية تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

 iMi aoH dh eMFi    000 610 23 قرض من الصندوق    

  000 500 منحة من الصندوق         

  000 110 24 المجموع     

تمت الموافقة على     2017سبتمبر/أيلول    برنامج التنمية الريفية في المرتفعات تركيا   
 المفاهيميةالمذكرة 

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 دينا صالح 000 812 35 قرض من الصندوق    

  000 000 1 منحة من الصندوق         

  000 812 36 المجموع     

تمت الموافقة على     2018سبتمبر/أيلول    برنامج سبل العيش المرنة للمجتمعات الساحلية اليمن 
 المفاهيميةالمذكرة 

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 محمد عبد القادر آدم أحمد 000 000 15 قرض من الصندوق    

        أفريقياالغربيةوالوسطى

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    يكولوجيةمشروعات المبادرات الفردية اإل  الكاميرون  
 2017سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على    
 المذكرة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على عملية 
 الجودة

 Bernard Hien  000 000 5 قرض من الصندوق    

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

5 000 000  

  000 000 10 المجموع     

 -مايو/أيار بين الدورات، ما    برنامج الترويج لمبادرات الشباب الزراعية الرعوية  
 2017سبتمبر/أيلول 

تعزيز  تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

 Bernard Hien  000 000 23 قرض إضافي من الصندوق    

 -مايو/أيار ما بين الدورات،    برنامج الترويج للفرص االقتصادية واالجتماعية الريفية   يكابو فيرد 
 2017سبتمبر/أيلول 

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

 Luyaku Nsimpasi 000 557 5 قرض إضافي من الصندوق    

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين     
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

تعزيز  تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

برنامج  منمنحة إضافية    
التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

4 000 000  

  000 557 9 المجموع     

مشروع سالسل القيمة الشمولية وتعزيز الهيئات ما بين   موريتانيا 
 المهنية

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين   
ديسمبر/كانون األول  -األول

2016 

 الموافقة علىتمت 
 عملية تعزيز الجودة

عملية ضمان على الموافقة 
 الجودة

إطار القدرة  بموجبمنحة    
 على تحمل الديون

15 000 000 Philippe Remy 

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

6 000 000  
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  000 000 21 المجموع     

األسرية في مناطق مارادي  برنامج تنمية الزراعة   النيجر  
 وتاهوا وزيندر

على الموافقة تمت  2016سبتمبر/أيلول   
 عملية ضمان الجودة

 oaFohFaM oMeMti M    700 897 11 قرض إضافي من الصندوق     موافقة المجلس التنفيذي 

إطار  بموجبمنحة إضافية         
 القدرة على تحمل الديون

11 897 700  

  400 795 23 المجموع         

برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية    السنغال   
 الريفية

ما بين الدورات، يناير/كانون  
 2017أبريل/نيسان  -الثاني

تعزيز  تيعمليعلى الموافقة  تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

 Luyaku Nsimpasi  000 000 18 قرض إضافي 

ما بين الدورات، أكتوبر/تشرين    تمديد -مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية    السنغال   
ديسمبر/كانون األول  -األول

2017 

تعزيز  تيعملي على الموافقة تمويل إضافي   
 الجودة/ضمان الجودة

 Luyaku Nsimpasi  000 000 18 قرض إضافي 
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2الجدول
 2016خالل عام  المجلس التنفيذي دورات بينة المقترحة للموافقة عليها المنح القطرية والعالمية/اإلقليمي  

2016تموز/يوليو18بتاريخ

 الجهةالمتلقيةالمقترحة عنوانالمنحة دائرة/شعبة

لهالمنحةمبلغ المخطط
 )بالدوالراتاألمريكية(

إلىأمريكاالالتينيةوالكاريبي تستند إدارة أجل القدراتمن السياساتالعامةبناء االبتكاراتفي نطاق وتوسيع النتائج
 لمكافحةالفقرالريفيفيشمالشرقالبرازيل

 000 500 2 معهدالبلداناألمريكيةللتعاونفيميدانالزراعة

 والفرص:استراتيجيةلالنخراطالسياساتي،واألقاليم،لشبابالريفياأمريكاالالتينيةوالكاريبي

 

 000 751 1 الالتينيةللتنميةالريفيةمركزأمريكا

االستراتيجيةدائرةإدارةالبرامجودائرة
المعرفةو

صدارشهاداتالتصديقالعالميةللرصدوالتقييموتقديراألثرفيالتنميةالريفية  000 500 3 االقتصاديوالتعليمفيالميدانالبحوثمركزإطارالتدريبوا 

 000 000 2 يحددالحقا فياألراضيالجافةتقنياتتعزيزاإلنتاجيةلتحسينسبلالعيشالرعويةوالزراعيةالرعوية أفريقياوأوروباالشرقاألدنىوشمال

 لبناءالقدراتفيالتمويلالريفيالشموليمنأجلحافظةاستثماراتالصندوقالشراكة السياساتوالمشورةالتقنية

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية تسخير-منظمة
الريفي التمويل في القدرات لبناء والشبكات المعرفة

 الشمولي

1 000 000 
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الجزءالثاني

1الجدول
 2017-2016برامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة للفترة 

 2016يوليو/تموز18بتاريخ

 البلد

المجلسلعرضهاعلىالوقتالمزمع
 الستعراض/للعلملالتنفيذي

مسؤولاالتصالالرئيسيفي
 الصندوق

 آسيا والمحيط الهادي

 aMiihM aM oeataM    2016سبتمبر/أيلول الصين

 رشا عمر  2016ديسمبر/كانوناألول الهند

 Ronald Hartman 2016سبتمبر/أيلول إندونيسيا

 Benoît Thierry 2017أبريل/نيسان جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

 drah i  Ma M H    2016ديسمبر/كانوناألول باكستان

 Omer Zafar 2017سبتمبر/أيلول الفلبين

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 Han Ulac Demirag 2016ديسمبر/كانوناألول إثيوبيا

 heMRMt mMie    2016ديسمبر/كانوناألول مالوي

 heMRMt mMie    2017سبتمبر/أيلول سوازيلند

 heMRMt mMie    2017سبتمبر/أيلول زمبابوي

 أمريكا الالتينية والكاريبي

  reMrt mhaFh    2016سبتمبر/أيلول األرجنتين

 httt uraFiMFM      2016ديسمبر/كانوناألول كولومبيا

 Ladislao Rubio 2017ديسمبر/كانوناألول الجمهوريةالدومينيكية

 2017أبريل/نيسان غواتيماال
Glayson Ferrari dos 

Santos 

 rMF aM hFM     2017ديسمبر/كانوناألول بيرو

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  

 رامي أبو سلمان 2017ديسمبر/كانوناألول أرمينيا

 n ait  htthF    2017ديسمبر/كانوناألول قيرغيزستان

 دينا صالح 2016سبتمبر/أيلول تركيا

 n ait  htthF    2016ديسمبر/كانوناألول أوزبكستان

 أفريقيا الغربية والوسطى

 Carine Doganis 2017سبتمبر/أيلول جمهوريةالكونغوالديمقراطية

 aHMhM  heioeaHM    2016سبتمبر/أيلول ليبريا

 Atsuko Toda 2016ديسمبر/كانوناألول نيجيريا

 aHMhM  heioeaHM    2016ديسمبر/كانوناألول سيراليون

 


