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 2017-2016المزمعة للفترة  واإلقليمية/العالمية األنشطة القطرية

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
مواكبةالتطوراتالحاصلةفيذخيرةمشروعاتوبرامجومنحالصندوق،منأجلالتعليق،فيحالرغبوا

.التطوراتذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرحلةمبكرةمندورةفي

قائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامج1يوفرالجدول -2
أوبعدالمذكراتالمفاهيميةللمشروعات.،الفرصاالستراتيجيةالقطرية

.اإلقليميةالعالمية/والقطريةرةالرسميةللمنحعلوماتعنالذخيم2الجدوليردفي -3

قائمة3يوفرالجدول -4 تأشيرية المزمعة القطرية التيستعرضعلىالمجلسوببرامجالفرصاالستراتيجية
 1التنفيذيلالستعراض.

 -5 األول أكتوبر/تشرين تمت2016بتاريخ القطرية، لالستراتيجيات التشغيلية اإلجراءات مع يتماشى وبما ،
ا القطرية االستراتيجيات مذكرات على لمصادقة )تحت،التاليةللبلدان الصندوق موقع على ونشرت

ريتريا، وجيبوتي، كوبا،الصفحاتالقطرية(:  وتونس، األسود، والجبل وموريتانيا، وقيرغيزستان، وغيانا، وا 
 زمبابوي

 -6 توفركما محددة معلوماتعنأنشطة منالالوثيقة بها القيام لصالحزراعةمزمع بموجببرنامجالتأقلم
2أصحابالحيازاتالصغيرة.

 نظرة عامة
ستركزالتدخالتخاللالسنةاألولىمنفترةالتجديدالعاشرلمواردالصندوقعلىالمجاالتذاتاألولوية -7

 للفترة االستراتيجي اإلطار في الواردة االستراتيجية 2025-2016واألهداف وسوف . تاالستثماراتتسم
(زيادة2(؛)1)الهدفاالستراتيجيالفقراء(زيادةالقدراتاإلنتاجيةللسكانالريفيين1بأنشطةتؤديإلى:)

األنشطة(تعزيزاالستدامةالبيئيةوصمود3(؛)2االستفادةمنالمشاركةفياألسواق)الهدفاالستراتيجي
ل لساالقتصادية الريفيين كان المناخالفقراء تغير وجه في االستراتيجي هذه(3)الهدف تكون وسوف .

.ذاتالصلةاألهدافمتأصلةفيبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةأوفيالمذكراتالمفاهيمية

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

إما على شكل برنامج للفرص االستراتيجية القطرية أو على شكل مذكرة استراتيجية قطرية،  ،التي للصندوق انخراط نشط معها
ويتم إعداد مذكرات  .سطفي حال لم يتمكن البلد والصندوق من تحديد أهداف مفصلة، أو إعداد برنامج على المدى المتو

القطرية في حال )أ( كان هنالك عدم يقين بشأن مدى انخراط الصندوق في هذا البلد؛ )ب( لم يكن للبلد استراتيجية االستراتيجيات 
دعم الصندوق؛ )ج( لم تتوفر للصندوق معلومات قطرية كافية، على سبيل المثال في حال عدم لتؤطر إنمائية على المدى المتوسط 

فترة طويلة من الزمن؛ )د( في حال كون البلد يمر بفترة محفوفة ل ود انخراط للصندوق في هذا البلد أو كون االنخراط محدودوج
أو كان البلد يعاني من  (مثال قبيل االنتخابات أو في حال وجود أزمة اجتماعية أو كارثة طبيعية)بانعدام اليقين بصورة استثنائية 
الصندوق يسعى لمواءمة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع وثائق استراتيجية حكومية هامة أو صراع؛ )هـ( في حال كان 

مع الدورة السياسية للبلد. إضافة إلى ذلك، وبناء على قرار من إدارة الصندوق، يمكن أيضا إعداد مذكرة استراتيجية قطرية 
ماليين دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن  5ى أساس األداء عن للبلدان التي تقل مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد عل

تكون هذه المذكرات وثائق لفترات انتقالية، ويتوقع من معظم الفرق القطرية في نهاية المطاف، وعندما تتغير الظروف المذكورة 
االستراتيجية القطرية الموافق  أعاله، التحول إلى إعداد برامج فرص استراتيجية قطرية بصورة كاملة. وسيتم نشر جميع مذكرات

 .عليها على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت للعلم
2
 sss.oewa.ilcigro.wafiwwww.  
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 -8 الوثيقة هذه 62تشمل مجموعه لما دعما تمويليا ذخيرة41نشاطا في حاليا مدرجا وبرنامجا مشروعا
 للفترة للصندوق الرسمية مجموع،2017-2016المشروعات يبلغ ويقدمارملي1.02هبما أمريكي. دوالر

 التمويل1الشكل نوع حسب المزمعة التمويل أنشطة عدد ؛معلوماتعن الشكل وعدد2ويظهر قيمة
الذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.فيمشروعاتال

للو -9 عليها للموافقة المشروعات ذخيرة إلى جديدة تدخالت ستضاف 2017-2016فترة لجنة، وافقت متى
 المذكراتالمفاهيمية السياساتعلى العملياتوتوجيه منالمشروعاتوالمنح(استراتيجية عند)لكل أو ،

دخولهاذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطرية.
1الشكل

 ذخيرة الرسميةلمشروعات االستثمارية في اللإجمالي قيمة وعدد أنشطة تمويل   
  2016أكتوبر/تشرين األول  28بتاريخ 

)بماليينالدوالراتاألمريكية(

 
2الشكل
 2016أكتوبر/تشرين األول  28بتاريخ  بحسب اإلقليم ل في الذخيرة الرسميةيمو تأنشطة القيمة وعدد  إجمالي 

)بماليينالدوالراتاألمريكية(
 


المشروعاتاالستثماريةنظامالمنحو:2و1مصدرالشكلين



905 

80 

8 

30 

قرو  الصندوق

من  بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

من  الصندوق

من  برنامج التأقلم

القيمة

37 

7 

11 

7 

العدد

528 

146 

143 

136 

70 

 سيا والمحيط الهاد 

أفريقيا الشرقية والجنوبية

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

أفريقيا الغربية والجنوبية

القيمة

17 

11 

13 

13 

8 

العدد
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 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
برنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةهوبرنامجمتعددالجهاتالمانحةفيالصندوقتم -10

ئةإلىالمزارعينوتحويلالتمويلالخاصبالمناخوالبي،لتأقلممعتغيرالمناخاحسابأمانةخاللمنإنشاؤه
.بالكاملادمجموماعمبرنامجامويعتبراليوم،2012برنامجعامالوقداطلقأصحابالحيازاتالصغيرة.

ويهدفبرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةإلىتحسينقدرةبرامجالتنميةالريفيةواسعة -11
ماليينمزارعمنأصحابالحيازاتالصغيرة8ينقدرةالنطاقعلىالصمودفيوجهتغيرالمناخوتحس

التغير سريعة بيئة في عيشهم سبل خيارات توسيع على األقل لزيادة،على جيد وضع في قدرةوهو
 البرنامج ويجسد المناخ. تغير وجه في الصمود على الجديدة الصندوق الخطواتأاستثمارات أكثر حد

 وكوالحاسمة التيتتخذها بحقإلىالملموسة علىاإلطالقلتحويلنفسها المتحدة منوكاالتاألمم الة
منظمةذكيةمناخيا.

 -12 عام 2012منذ أصحاب، زراعة لصالح التأقلم لبرنامج جديدة استثمارات على التنفيذي المجلس وافق
قيمته ن،ودولةبلداهشا:بنغالديش،وبنن،وبوتا37مليوندوالرأمريكيفي299الحيازاتالصغيرةبما

وكمبوديا، وبوروندي، القوميات، المتعددة وا بوليفيا وجيبوتي، العاج، وساحل ومصر،وتشاد، كوادور،
 والسلفادور، ثيوبيا، وقيرغيوغامبياوا  وكينيا، وغانا، وليسوتو،، الشعبية، الديمقراطية الو وجمهورية زستان،

 وموزامبيق، والمغرب، ومالي، ومالوي، ومدغشقر، ونيجيريا،وليبريا، والنيجر، ونيكاراغوا، ونيبال،
ورواندا،والسودان،وطاجيكستان،وجمهوريةتنزانياالمتحدة،وأوغندا،وفييتنام،واليمن.وباراغواي،

منحمقدمةبموجببرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةبقيمةماليةقدرهاأربعهنالك -13
في16 أمريكي دوالر مليون للموافقة المعروضة الذخيرة عليها في الرأسل2016عام التالية: لبلدان

لتدخالتقيمتهاالتصميمجار،2017عاموبالنسبةل.،وجمهوريةمولدوفاايموريتانوجزرالقمر،واألخضر،
20 الكاميرون، أجل من أمريكي دوالر وميانمارومليون األسود، )منحة،الجبل الهادي المحيط وجزر
قليمية(.إ
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 1الجدول
2017-2016في  المقترحة للموافقة عليها البرامج والمشروعات

2016أكتوبر/تشريناألول28بتاريخ
المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد

)بالدوالراتله
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

 آسيا والمحيط الهادي  
تسريعإنشاءاألسواقالشموليةلصالحكمبوديا

أصحابالحيازاتالصغيرة
ديسمبر/كانوناألول

2016
تمتالموافقةعلى

ضمانالجودة
Benoît Thierry  000 258 36 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

منخاللتنميةبرنامجالحدمنالفقرالصين
ننكسياوسيشواناألعمالالزراعيةفي

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلول
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

 ottta 000 000 102قرضمنالصندوق
 osiharaa

مشروعالتخفيفمنوطأةالجفاففيالهند
أندرابراديش

نوناألولديسمبر/كا
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

رشاعمر 000 000 76قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

مبادرةتوسيعنطاقالتمكينالريفيوالتنميةإندونيسيا
الزراعية

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 Ronald 000 880 58 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Hartman

جمهوريةالو
الديمقراطيةالشعبية

مشروعإضفاءالطابعالتجاريعلى
تااإلنتاجالحيوانيألصحابالحياز

الصغيرةفيالشمال:برنامجالخدمات
الماليةالريفية

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
الجودةضمان

Benoît Thierry  000 000 10 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

مشروعاألعمالالزراعيةفيالوالياتميانمار
الغربية

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2017أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلىتعزيز
الجودة

الموافقةعلىضمان
الجودة

Omer Zafar  000 500 11 قرضمنالصندوق

  000 000 2 منحةمنالصندوق
منحةمنبرنامجالتأقلم

لصالحزراعةأصحاب
 000 500 6
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

الحيازاتالصغيرة
  000 000 20 المجموع  
مشروعاألعمالالزراعيةفيالوالياتميانمار

الشرقية
الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي2017أبريل/نيسان

الجودة/ضمانالجودة
قرضإضافيمن

الصندوق

26 500 000 Omer Zafar

فيآزادجامو2برنامجالتنميةالمجتمعيةباكستان
وكشمير

تمتالموافقةعلى2017أبريل/نيسان
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

dratst aasosH 716 251 45قرضمنالصندوق

ديسمبر/كانوناألولالبرنامجالوطنيللخروجمنالفقرباكستان
2017

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

dratst aasosH 000 000 50قرضمنالصندوق

تمتالموافقةعلى2017أبريل/نيسانسوقللمزارعينالقرويينبابواغينياالجديدة
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

 Ronald 959 933 25قرضمنالصندوق
Hartman

مشروعالشراكةبيناألعمالالزراعيةسريالنكا
وأصحابالحيازاتالصغيرة

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلول
المذكرةالمفاهيمية

علىتعزيزالموافقة
الجودة

dratst aasosH  973 962 30 قرضمنالصندوق

–فيتونغامشروعاالبتكارالريفيتونغا
المرحلةالثانية

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2017أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

 Ronald 000 500 1صندوققرضمنال
Hartman

منحةفيإطارالقدرة
علىتحملالديون

 000 500 1

 000 000 3 المجموع  
مشروعدعمأصحابالحيازاتالصغيرةفييتنام

التجاريةفيمحافظتيباككانوكاوبانغ
موافقةالمجلستمتالمفاوضات2016سبتمبر/أيلول

التنفيذي
 Henning 000 500 42قرضمنالصندوق

Pedersen

 000 500منحةمنالصندوق
  000 000 43 المجموع  
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

  أفريقيا الشرقية والجنوبية  
مشروعتنميةاألعمالالزراعيةألصحابأنغوال

الحيازاتالصغيرة
تمتالموافقةعلى2017أبريل/نيسان

ةالمذكرةالمفاهيمي
الموافقةعلىتعزيز

الجودة
عبلةبنحموش 000 000 28قرضمنالصندوق

مشروعدعمالشموليةالماليةالزراعيةفيبوروندي
بوروندي

تمتالموافقةعلى2017أبريل/نيسان
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

ريمبنزيد  000 000 30 

مشروعدعمإنتاجيةالمزارعاألسريةجزرالقمر
وقدرتهاعلىالصمود

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 Valantine  000 500 1 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Achancho

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

 000 500 1

منحةمنبرنامجالتأقلم
لصالحزراعةأصحاب

الحيازاتالصغيرة

 000 000 1

 000 000 4 المجموع  
مابينالدورات،برنامجإدارةالمواردالسمكيةإريتريا

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2016

موافقةالمجلستمتالمفاوضات
التنفيذي

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

15 000 000  Eric Rwabidadi

مابينالدورات،البرنامجالوطنيللزراعةإريتريا
-يناير/كانونالثاني

2017أبريل/نيسان

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

منحةإضافيةفيإطار
القدرةعلىتحملالديون

4 074 351  Eric Rwabidadi

 sosiaria 776 250 10قرضإضافيمنالموافقةعلىتعزيزتمويلإضافيمابينالدورات،مشروعتعزيزالدخولالريفيةمنخاللرواندا



 

 

 
2
0
1
6
 F

F
P

.1
1
 (E

B
 1

1
9
)

 

7
 

المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

-يناير/كانونالثانيالصادرات
2017أبريل/نيسان

naihasدوقالصنالجودة/ضمانالجودة

جمهوريةتنزانيا
المتحدة

مشروعتنميةمنطقةمرتفعاتميلكشيد
الجنوبية

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 sosiaria 000 120 32قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
naihas

ضبأنشطةاألعمالالبرنامجالمعززللنهوزامبيا
الزراعيةألصحابالحيازاتالصغيرة

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

عبلةبنحموش 000 250 21قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

 000 000 1منحةمنالصندوق
 000 250 22 المجموع  
  يبيأمريكا الالتينية والكار   

برنامجتنميةسالسلالقيمةالمرتبطةاألرجنتين
بالماعز

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

rtastssuorr 000 300 12قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

 000 020 1منحةمنالصندوق
 000 320 13 المجموع  
دولةبوليفياالمتعددة

القوميات
تعزيزسالسلالقيمةلمنتجاتاألنديز

واألمازونلتحسيندخولصغارالمنتجين
مابينالدورات،

-يناير/كانونالثاني
2017أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

 Arnoldus  000 000 20دوققرضمنالصن
Hameleers

مشروعتخفيفوطأةالفقرالريفيفيواليةالبرازيل
مارانهاو

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

Paolo Silveri  000 000 20قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

Paolo Silveri  000 000 20قرضمنالصندوقالموافقةعلىتعزيزتمتالموافقةعلىمايو/أيار،مابينالدوراتالتحولاإلنتاجيلمناطقزوناداماتايلالبراز
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

وأجريستافيواليةبيرنامبوكوفيالشمال
الشرقي

الجودةالمذكرةالمفاهيمية2017سبتمبر/أيلول-

شروعالتنميةالمستدامةالريفيةفياإلقليممالبرازيل
شبهالقاحلفيواليةباهيا

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىضمانتمويلإضافي
الجودة/تعزيزالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

12 500 000 Paolo Silveri

مشروعتنميةتعاونياتاإلنتاجالحيوانيكوبا
فياإلقليماألوسطالشرقي

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 Lars  000 900 11قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Anwandter

سالسلالشراكاتالشموليةفيبرنامجإكوادور
القيمة

ديسمبر/كانوناألول
2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 Caroline 291 412 25قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Bidault

 000 250منحةمنالصندوق
 291 662 25المجموع
مشروعالتنميةالزراعيةالمستدامةبيئيافيغيانا

ليةاألراضيالداخ
مابينالدورات،

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

Ladislao Rubio 868 935 7قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

 000 500منحةمنالصندوق
 868 453 8 المجموع  
يةفيسالسلمشروعإدماجالزراعةاألسرباراغواي

القيمة
مابينالدورات،

-يناير/كانونالثاني
2017أبريل/نيسان

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

suorrrtasts  000 000 10
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

منحةالصندوق
اإلضافية

 000 500

 000 500 10 المجموع  

دن  وشمال أفريقيا وأوروباالشرق األ

تحسينالثروةالحيوانيةفيالمناطقجورجيا
الجبلية

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

ديناصالح 336 547 20قرضمنالصندوق

 000 350قمنحةمنالصندو
 336 897 20 المجموع  
ديسمبر/كانوناألولمشروعالوصولإلىاألسواققيرغيزستان

2016
تمتالموافقةعلى

ضمانالجودة
 satr ttrts  167 714 12قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

 167 714 12

 334 428 25 المجموع  
مابينالدورات،مشروعالصمودالريفيجمهوريةمولدوفا

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

ديناصالح  900 240 18قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

  000 500منحةمنالصندوق
منحةمنبرنامجالتأقلم

لصالحزراعةأصحاب
 000 000 5
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

الحيازاتالصغيرة
 900 740 23 المجموع  
مابينالدورات،مشروعاالرتباطوالتحولالريفيينالجبلاألسود

-يناير/كانونالثاني
2017أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىتعزيز
الجودة

 Annabelle 000 000 3قرضمنالصندوق
L’Hommeau

منحةمنبرنامجالتأقلم
لصالحزراعةأصحاب

الحيازاتالصغيرة

 000 000 2

  000 000 5 المجموع  
مشروعتعزيزسالسلالقيمةمنأجلتونس

تنميةاألراضيفيسليانة
مابينالدورات،

-ولأكتوبر/تشريناأل
ديسمبر/كانوناألول

2016

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

notsaiHdtsuost 000 610 23قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض

 000 500منحةمنالصندوق
 000 110 24 المجموع  
تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلولبرنامجالتنميةالريفيةفيالمرتفعاتتركيا

المذكرةالمفاهيمية
الموافقةعلىتعزيز

الجودة
ديناصالح 000 812 35قرضمنالصندوق

 000 000 1منحةمنالصندوق
 000 812 36 المجموع  
  أفريقيا الغربية والوسط   
الدورات،مابينمشروعاتالمبادراتالفرديةااليكولوجيةالكاميرون

سبتمبر/أيلول-مايو/أيار
2017

تمتالموافقةعلىتعزيز
الجودة

الموافقةعلىضمان
الجودة

Bernard Hien  000 000 5قرضمنالصندوق
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

منحةمنبرنامجالتأقلم
لصالحزراعةأصحاب

الحيازاتالصغيرة

 000 000 5

 000 000 10 المجموع  
ويجللمبادراتالفرديةالزراعيةبرنامجالتر

الرعويةلصالحالشباب
مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

23 000 000  Bernard Hien

برنامجالترويجللفرصاالقتصاديةالرأساألخضر
ماعيةالريفيةواالجت

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

5 557 000 Luyaku 
Nsimpasi

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2016

جلسموافقةالمتمويلإضافي
التنفيذي

منحةإضافيةفيإطار
برنامجالتأقلملصالح

زراعةأصحاب
الحيازاتالصغيرة

 000 000 4

 000 557 9 المجموع   
مابينالدورات،مشروعتنميةسالسلالقيمةالشاملةموريتانيا

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2016

لمجلسموافقةاتمتالمفاوضات
التنفيذي

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

15 000 000 Philippe Remy

منحةمنبرنامجالتأقلم
لصالحزراعةأصحاب

الحيازاتالصغيرة

 000 000 6

 000 000 21 المجموع  
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
)بالدوالراتله

األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

برنامجدعمالتنميةالزراعيةوالمبادراتالسنغال
ةالفرديةالريفي

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2017أبريل/نيسان

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

 Luyaku  000 000 18قرضإضافي
Nsimpasi
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2الجدول
 2016عام ديسمبر/كانون األول  –الفترة من أكتوبر/تشرين األول  خالل المجلس التنفيذي دورات بينة المقترحة للموافقة عليها المنح القطرية والعالمية/اإلقليمي  

2016أكتوبر/تشريناألول28بتاريخ

الجهةالمتلقيةالمقترحةعنوانالمنحة
)بالدوالراتالمبلغالمخططله

األمريكية(
مستوياتالمعيشةمنخاللتحسينتوفروجودةالبياناتاإلفراديةالخاصةبالنساءوالشبابفيمسوحاتدراساتقياس

 100 300 2مركزبياناتالتنميةمنخاللالبنكالدوليالبحوثالمنهجيةوبناءالقدرات
 000 700 1المركزالدوليللزراعةوالعلومالحيويةلدعمجمعواستخدامأكثركفاءةللبياناتPlantwiseإدماجأدواتتكنولوجياللمعلوماتواالتصاالتفي

 000 520 2المنظمةالدوليةللتنوعالبيولوجيلبحوثباألثر:زيادةفعاليةنظماألغذيةوالزراعةفيمشروعتحسينالتغذيةربطا
التحدياتوالفرصأمامعمالةالشبابالريفيفيأفريقياجنوبالصحراء:دراسةمختلطةاألساليبكيتستنيربهاالسياسة

 000 500 1معهددراساتالتنميةوالبرامج
الشبابيجرونبحوثًاعلىالشباب:منحدراسيةتنافسيةللدارسيناألفارقةالشبابالذينيجرونبحوثًاعلىانخراطالشباب

 000 025 2المعهدالدوليللزراعةالمداريةفياألنشطةاالقتصاديةالريفيةفيأفريقيا
 000 500 2البرنامجاإلقليميللتدريبعلىالتنميةالريفيةراعيةتطويراألدواتإلشراكالشبابفيالزراعةواألعمالالز

 000 500 1أوكسفامإيطاليامشروعإشراكمجتمعاتالشتاتفيإيطاليافيالجهودالتعاونيةلدعمالتنميةالريفيةوعمالةالشبابفيالمغربوالسنغال
 000 660 2رابطةالتعاونياتالكنديةالماليةمشروعتحسيناإلدماجالماليالريفيمنخاللالتعاونيات

 000 000 1اتحادالغاباتالمطيرةبرنامجاستخدامأداةالتراخيصلدمجالمزارعينأصحابالحيازاتالصغيرةفيسالسلعرضالقيمةالمضافة
قاومةجديدةوبذورنظيفةفيمكافحةمرضالتبرقشالبنيألوراقالكسافاومرضموزاييكالكسافاباستخداممادةوراثيةم

 000 000 2المداريةالمعهدالدوليللزراعةبرونديورواندا
 000 500 1منتدىالبحوثالزراعيةفيأفريقياتنفيذخطةالعملاالنتقاليةللمرحلةالتنفيذيمنجدولأعمالالعلومألغراضالزراعةفيأفريقيا

والتغذيةفيأنغوالوجمهورية،والعمالة،سلالقيمةلتحسينإمداداتاألسماكسالريبتجتقييمتربيةاألحياءالمائيةومشروع
 000 400 2المداريةالمعهدالدوليللزراعةالكونغوالديمقراطية

 000 000 2المداريةالمركزالدوليللزراعةنظمإنتاجاأللبانالذكيةبيئيافيأفريقياالشرقيةمنخاللتحسيناستراتيجياتاألعالفولتعزيزاإلنتاجيةوالندرةعلى
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الجهةالمتلقيةالمقترحةعنوانالمنحة
)بالدوالراتالمبلغالمخططله

األمريكية(
لتأقلممعالتخفيفمنانبعاثاتغازالدفيئةا

 000 000 2المركزاألفريقيلألرزاالستفادةمنإمكانياتالوديانالداخليةألغراضاألمنالغذائيوالتغذويفيأفريقياالغربية
 000 000 1لتحالفمنأجلثورةالخضراءفيأفريقياالمزارعينأصحابالحيازاتالصغيرةمشروعتحسينإيصالتكنولوجياتالبذوروخصوبةالتربةل

  000 000 1الشبكةالعالميةلالبتكارالشبابيإلىالخدماتالماليةالشموليةألغراضالمبادراتالفرديةوالعمالةالريفشبابتوسيعنطاقوصول
برنامج–علىالفقرواألمنالغذائيوالعمالةفيإقليمالشرقاألدنىوشمالأفريقياتعزيزأثرالسياساتواالستثماراتالريفية
 000 600 1المعهدالدوليلبحوثسياساتاألغذيةأداةتحليلاالستثمارالعربيفيالتنمية

 000 000 2المركزالعالميللحراجةالزراعيةقيةوالجنوبيةمشروعتعزيزتقديراتخطاألساسورصداآلثارعلىمستوىالمشاهدالطبيعيةفيشعبةأفريقياالشر
 000 800 1مركزالتأمينالصغريأغراضإدارةمخاطرالتنميةالريفية:الترويجلالبتكاراتفيالتأمينالصغري
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3الجدول
 2017-2016للفترة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة تأشيرية قائمة 

 2016أكتوبر/تشريناألول28يخبتار

 البلد

 للعر  على المجلس التنفيذ  

 مسؤول االتصال الرئيسي في الصندوق  لالستعرا iللعلم

 آسيا والمحيط الهادي

 رشا عمر 2017أبريل/نيسانالهند

 Benoît Thierry2017ديسمبر/كانوناألولجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

 Huaeuo oruauH  2016ديسمبر/كانوناألولباكستان

 Omer Zafar2017سبتمبر/أيلولالفلبين

أفريقيا الشرقية والجنوبية

 عبلة بن حموش 2017ديسمبر/كانوناألولأنغوال

 Ulac Demirag2016ديسمبر/كانوناألولإثيوبيا

 Thomas Rath2016ديسمبر/كانوناألولمالوي

 Robson Mutandi2017ديسمبر/كانوناألولموزامبيق

 Thomas Rath2017سبتمبر/أيلولسوازيلند

 Thomas Rath2017سبتمبر/أيلولزمبابوي

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 

  Jesús Quintana2016ديسمبر/كانوناألولكولومبيا

 Rubio Ladislao2017األولديسمبر/كانونالجمهوريةالدومينيكية

 Glayson Ferrari dos Santos2017أبريل/نيسانغواتيماال

  Juan Moreno2017ديسمبر/كانوناألولبيرو

 الشرق األدن  وشمال أفريقيا وأوروبا  
 

 رامي أبو سلمان2017ديسمبر/كانوناألولأرمينيا

 Frits Jepsen2017ديسمبر/كانوناألولقيرغيزستان

 Frits Jepsen2017أبريل/نيسانأوزبكستان

  أفريقيا الغربية والوسط 

 Carine Doganis2017سبتمبر/أيلولجمهوريةالكونغوالديمقراطية

 Atsuko Toda2016ديسمبر/كانوناألولنيجيريا

 


