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 2017فبراير/شباط  24 بتاريخنشطة القطرية واإلقليمية/العالمية المزمعة األ     

الهدف من المعلومات الت: توفرها هذه الوثيقة هو تمتين ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي من      -1
عليق، ، من أجل التالقطريةمنح البرامج و المشروعات و الصندوق من المواتبة التطورات الحاصلة ف: ذخيرة 

 .إعدادهاف: حال رغبوا ف: ذلك، على العمليات المزمعة ف: مرحلة مبترة من دورة 

قائمة شاملة بجميع المشروعات والبرامج الت: أدرجت ف: ذخيرة المشروعات تجزء من برامج  1يوفر الجدول    -2
المذترات المفاهيمية ى بعد الموافقة علأو  أو مذترات االستراتيجيات القطرية، ،الفرص االستراتيجية القطرية

 للمشروعات. 

 .العالمية/اإلقليميةو  علومات عن الذخيرة الرسمية للمنح القطريةم 2الجدول يرد ف:   -3

والت: ستعرض على المجلس  ،ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعةتأشيرية قائمة  3 يوفر الجدول -4
  1التنفيذي لالستعراض.

تمت المصادقة على مذترات االستراتيجيات القطرية للبلدان التالية: الرأس  ،2017فبراير/شباط  24بتاريخ  -5
ريتريا، وجيبوت:، توبا،األخضر، وجزر القمر، و   وموريتانيا، ولبنان، ومال:، وقيرغيزستان، واألردن، وغيانا، وا 

فحات ، ونشرت على موقع الصندوق )تحت الصزمبابويو  وتونس،، وسيشيل، وطاجيتستان األسود، والجبل
 .القطرية(

مزمع القيام بها بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب من الالوثيقة معلومات عن أنشطة توفر تما     -6
 2الحيازات الصغيرة.

 نظرة عامة
من فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق على المجاالت ذات  الثانيةز التدخالت خالل السنة يترتيستمر س  -7

. وسوف 2025-2016للفترة للصندوق االستراتيجية الواردة ف: اإلطار االستراتيج: األولوية واألهداف 
زيادة القدرات اإلنتاجية للستان الريفيين الفقراء )الهدف  (1)االستثمارات بأنشطة تؤدي إلى: تتسم 

يز تعز  (3)(؛ 2زيادة االستفادة من المشارتة ف: األسواق )الهدف االستراتيج:  (2)(؛ 1االستراتيج: 
(. وسوف 3لستان الريفيين الفقراء ف: وجه تغير المناخ )الهدف االستراتيج: ااالستدامة البيئية وصمود 

                                                      

بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، يتوجب إعداد استراتيجية قطرية لجميع البلدان الت:   1
الستراتيجية القطرية أو على شتل مذترة استراتيجية قطرية، ف: حال لم يتمتن للصندوق انخراط نشط معها، إما على شتل برنامج للفرص ا

البلد والصندوق من تحديد أهداف مفصلة، أو إعداد برنامج على المدى المتوسط. ويتم إعداد مذترات االستراتيجيات القطرية ف: حال )أ( 
م يتن للبلد استراتيجية إنمائية على المدى المتوسط لتؤطر دعم تان هنالك عدم يقين بشأن مدى انخراط الصندوق ف: هذا البلد؛ )ب( ل

الصندوق؛ )ج( لم تتوفر للصندوق معلومات قطرية تافية، على سبيل المثال ف: حال عدم وجود انخراط للصندوق ف: هذا البلد أو تون 
دام اليقين بصورة استثنائية )مثال قبيل االنتخابات أو االنخراط محدود لفترة طويلة من الزمن؛ )د( ف: حال تون البلد يمر بفترة محفوفة بانع

ف: حال وجود أزمة اجتماعية أو تارثة طبيعية( أو تان البلد يعان: من صراع؛ )هـ( ف: حال تان الصندوق يسعى لمواءمة برنامج الفرص 
ضافة إلى ذلك، وبناء على قرار من إدارة الصندوق، االستراتيجية القطرية مع وثائق استراتيجية حتومية هامة أو مع الدورة السياسية للبلد. إ

ماليين  5يمتن أيضا إعداد مذترة استراتيجية قطرية للبلدان الت: تقل مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عن 
القطرية ف: نهاية المطاف، وعندما دوالر أمريت:. ومن المتوقع أن تتون هذه المذترات وثائق لفترات انتقالية، ويتوقع من معظم الفرق 

تتغير الظروف المذتورة أعاله، التحول إلى إعداد برامج فرص استراتيجية قطرية بصورة تاملة. وسيتم نشر جميع مذترات االستراتيجية 
 القطرية الموافق عليها على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت للعلم.
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ذات  للمشروعات المفاهيميةاالستراتيجيات القطرية والمذترات تتون هذه األهداف متأصلة ف: مذترات 
 الصلة.

وبرنامجا مدرجا حاليا ف: ذخيرة  مشروعا 42ما مجموعه  دعملنشاطا تمويليا  63تشمل هذه الوثيقة    -8
   1دوالر أمريت:. ويقدم الشتل  ارملي 1.2 همجموع بما  ،2018-2017المشروعات الرسمية للصندوق للفترة 

ف: مشروعات القيمة وعدد      2ويظهر الشتل  ؛معلومات عن عدد أنشطة التمويل المزمعة حسب نوع التمويل
 راف:.الذخيرة الرسمية ف: تل إقليم جغ

متى وافقت لجنة ، 2018-2017ستضاف تدخالت جديدة إلى ذخيرة المشروعات للموافقة عليها للفترة و    -9
، أو عند )لتل من المشروعات والمنح(استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات على المذترات المفاهيمية 

 دخولها ذخيرة المشروعات تجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية.
 1لشتل ا
 لمشروعات االستثمارية في الذخيرة الرسميةاإجمالي قيمة وعدد أنشطة تمويل   

  2017 شباط/فبراير 24بتاريخ 
 )بماليين الدوالرات األمريتية( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2الشتل 

 2017 شباط/فبراير 24قيمة وعدد أنشطة التمويل في الذخيرة الرسمية بحسب اإلقليم بتاريخ  إجمالي 
 بماليين الدوالرات األمريتية() 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نظام المنح والمشروعات االستثمارية2و 1مصدر الشتلين 

 

 1 056  

 120  

 15  

 12  

IFAD loans

DSF grants

IFAD grants

ASAP grants

 القيمة

 39  

 7  

 13  

 4  

 العدد

 وض الصندوققر 

 منح بموجب القدرة على تحّمل الديون

 منح الصندوق

لصالح زراعة  منح برنامج التأقلم
 أصحاب الحيازات الصغيرة

 510  

 300  

 64  

 167  

 162  

APR

ESA

LAC

NEN

WCA

 القيمة

18 

14 

5 

17 

9 

 العدد

 آسيا والمحيط الهادي

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 والتاريب: ةأمريتا الالتيني

 يقيا وأوروبار الشرق ألدنى وشمال أف

 أفريقيا الغربية والجنوبية
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 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو برنامج متعدد الجهات المانحة ف: الصندوق تم      -10

التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين  لتوجيه ،لتأقلم مع تغير المناخاحساب أمانة  خالل نم إنشاؤه
 .بالتامل ادمجمو  ماعمبرنامجا موغدا اليوم  ،2012برنامج عام الوقد أطلق أصحاب الحيازات الصغيرة. 

قدرة برامج التنمية الريفية واسعة ويهدف برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تحسين      -11
ماليين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة  8وتحسين قدرة  ،النطاق على الصمود ف: وجه تغير المناخ

 قدرة وهو ف: وضع جيد لزيادة ،على األقل على توسيع خيارات سبل عيشهم ف: بيئة سريعة التغير
 ير المناخ. استثمارات الصندوق الجديدة على الصمود ف: وجه تغ

، وافق المجلس التنفيذي على استثمارات جديدة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 2012منذ عام  -12
: بنغالديش، وبنن، معرضًا للمخاطربلدا  40مليون دوالر أمريت: ف:  314الحيازات الصغيرة بما قيمته 

وتمبوديا، وتشاد، وساحل العاج، ر، الرأس األخضوبوتان، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وبوروندي، 
ثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وتينيا، وقيرغيزستان، وجمهورية الو  توادور، ومصر، والسلفادور، وا  وجيبوت:، وا 

وموريتانيا، وجمهورية مولدوفا، الديمقراطية الشعبية، وليسوتو، وليبريا، ومدغشقر، ومالوي، ومال:، 
راغوا، والنيجر، ونيجيريا، وباراغواي، ورواندا، والسودان، وطاجيتستان، والمغرب، وموزامبيق، ونيبال، ونيتا

  وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، وفييت نام، واليمن.

هنالك أربع منح مقدمة بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بقيمة مالية قدرها   -13
لبلدان التالية: جزر القمر، ل 2017ف: عام عليها روضة للموافقة مليون دوالر أمريت: ف: الذخيرة المع 17

والعراق، وميانمار، والجبل األسود.
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 1الجدول 
 2018-2017البرامج والمشروعات المقترحة للموافقة عليها في   

 2016 شباط/فبراير 24بتاريخ 
المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد

ماليين )ب له 
الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

           آسيا والمحيط الهادي  
المشروع المجتمع: للزراعة والثروة    أفغانستان  

 الحيوانية
ما بين الدورات   

-يناير/تانون األول
 2018أبريل/نيسان 

تعزيز  علىالموافقة     تمويل إضاف:    
 ضمان الجودةالجودة/

منحة إضافية ف: إطار     
 القدرة على تحّمل الديون

 25.00 draruo trubuH 

برنامج الحد من الفقر من خالل تنمية  الصين  
 ننتسياو سيشوان األعمال الزراعية ف: 

ديسمبر/تانون األول    
2017 

تعزيز تمت الموافقة على    
 الجودة

 ضمان الموافقة على      
 الجودة

 boort   102.00 قرض من الصندوق    
 buihrrrt 

  0.50 منحة من الصندوق     
  102.50 المجموع     

الحد من الفقر من خالل تنمية  مشروع الصين
 شانس:األعمال الزراعية ف: 

تمت الموافقة على  2018أبريل/نيسان 
 المذترة المفاهيمية

 تعزيزالموافقة على 
 الجودة

  50.00 قرض من الصندوق    

مبادرة توسيع نطاق التمتين الريف: والتنمية  إندونيسيا  
 الزراعية

تمت الموافقة على  2017أبريل/نيسان    
 ضمان الجودة

 Ronald 58.88 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  
Hartman 

  1.00 منحة من الصندوق     

  59.99 المجموع     

شروع األعمال الزراعية ف: الواليات م   ميانمار 
 الغربية 

ما بين الدورات،  
 -يناير/تانون الثان:

 2017أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 الجودة ضمان

 Omer Zafar 6.55 قرض من الصندوق   مفاوضات القرض

  8.98 منحة من الصندوق         
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 لحيازات الصغيرةا

1.97  

  17.49 المجموع       
مشروع األعمال الزراعية ف: الواليات   ميانمار 

 الشرقية
ما بين الدورات،   

 -يناير/تانون الثان:
 2017أبريل/نيسان 

ضمان الموافقة على  تمويل إضاف:   
 الجودة

قرض إضاف: من     
 الصندوق

25.00 Omer Zafar 

ف: آزاد جامو  2تنمية المجتمعية برنامج ال باتستان  
 وتشمير

تمت الموافقة على     2017 سبتمبر/أيلول  
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 draruo trubuH   45.25 قرض من الصندوق    

ديسمبر/تانون األول    البرنامج الوطن: للخروج من الفقر باتستان  
2017 

تمت الموافقة على    
 لمذترة المفاهيميةا

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 draruo trubuH   50.00 قرض من الصندوق    

تعزيز تمت الموافقة على     2017أبريل/نيسان   سوق للمزارعين القرويين بابوا غينيا الجديدة
 الجودة

 ضمانالموافقة على 
 الجودة

 Ronald 25.93 قرض من الصندوق    
Hartman 

الشراتات الزراعية الصناعية الريفية  الفلبين
 ألغراض التنمية الشمولية والنمو

تمت الموافقة على  2017سبتمبر/أيلول 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Omer Zafar 66.00 قرض من الصندوق

  3.00 منحة من الصندوق     

  68.00 المجموع     

ن األعمال الزراعية مشروع الشراتة بي سري النتا  
 وأصحاب الحيازات الصغيرة

تمت الموافقة على     2017أبريل/نيسان    
 ضمان الجودة

 draruo trubuH   33.70 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض

 –ف: تونغا  مشروع االبتتار الريف: تونغا 
 المرحلة الثانية

ما بين الدورات،  
 -يناير/تانون الثان:

تعزيز تمت الموافقة على    
 الجودة

 ضمانالموافقة على 
 الجودة

 Ronald 3.37 قرض من الصندوق    
Hartman 
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

 2017ن أبريل/نيسا
منحة ف: إطار القدرة       

 على تحمل الديون

3.37  

  6.74 المجموع       
أفريقيا الشرقية   

  والجنوبية
       

مشروع تنمية زراعة أصحاب الحيازات  أنغوال
ضفاء الطابع التجاري عليها ف: الص غيرة وا 

 ول وهويالسمحافظت: توانزا 

تمت الموافقة على  2017أبريل/نيسان 
 ضمان الجودة

 موشهبن  ةعبل 28.80 قرض من الصندوق مفاوضات القرض

مشروع دعم الشمولية المالية الزراعية ف:    بوروندي  
 بوروندي

ما بين الدورات،   
 لسبتمبر/أيلو  -مايو/أيار

2017 

تعزيز تمت الموافقة على    
 الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

منحة بموجب إطار    
 القدرة على تحمل الديون

 ريم بن زيد 24.58

مشروع دعم إنتاجية المزارع األسرية  جزر القمر  
 وقدرتها على الصمود

ما بين الدورات،   
-يناير/تانون الثان:

 2017 أبريل/نيسان

على  تمت الموافقة
 ضمان الجودة

 Ibrahima 1.50 قرض من الصندوق     مفاوضات القرض  
Bamba 

منحة بموجب إطار         
 القدرة على تحمل الديون

1.50  

منحة من برنامج التأقلم         
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

1.00  

  4.00 المجموع       
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

ألحياء برنامج تعزيز مشروعات تربية ا تينيا
 المائية ومصايد األسماك وزيادة إنتاجيتها

ديسمبر/تانون األول 
2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

تعزيز الموافقة على 
 الجودة

 Hani Elsadani 40.00 قرض من الصندوق

مشروع إدارة الموارد الطبيعية لمستجمعات  تينيا
 تانا العليا

ما بين الدورات، 
-ثان:يناير/تانون ال
 2018 أبريل/نيسان

قرض إضاف: من 
 الصندوق

تعزيز  الموافقة على   
 ضمان الجودةالجودة/

 Hani Elsadani 13.61 قرض من الصندوق

ديسمبر/تانون األول  برنامج التحول الزراع: الشمول: مدغشقر
2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

تعزيز الموافقة على 
 الجودة

 Ibrahima 26.37 ققرض من الصندو 
Bamba 

منحة بموجب إطار      
 القدرة على تحمل الديون

26.37  

  52.74 المجموع     

الوصول المال: لصالح أصحاب الحيازات  مالوي
 الصغيرة الريفيين والمشروعات الريفية

تمت الموافقة على  2017سبتمبر/أيلول 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Thomas Rath 21.88 ض من الصندوققر 

منحة بموجب إطار      
 القدرة على تحمل الديون

21.88  

  43.77 المجموع     

 تنزانياجمهورية 
 االتحادية

تنمية مستجمعات إنتاج الحليب ف: مشروع 
 المرتفعات الجنوبية

تمت الموافقة على  2017أبريل/نيسان 
 ضمان الجودة

 Francisco 32.12 صندوققرض من ال مفاوضات القرض
Pichon 

ديسمبر/تانون األول  برنامج زيت النخيل الوطن: أوغندا
2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Alessandro 59.43 قرض من الصندوق
Marini 

  0.80 منحة من الصندوق     

  60.23 المجموع     
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

أمريكا الالتينية 
  لكاريبيوا

       

دولة بوليفيا المتعددة  
 القوميات

تعزيز سالسل القيمة لمنتجات األنديز 
 واألمازون لتحسين دخول صغار المنتجين

ما بين الدورات،  
 -يناير/تانون الثان:

 2017أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على    
 ضمان الجودة

 Arnoldus 21.00 قرض من الصندوق   مفاوضات القرض
Hameleers 

التحول اإلنتاج: لمناطق زونا داماتا    البرازيل  
وأجريستا ف: والية بيرنامبوتو ف: الشمال 

 الشرق:

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

تمت الموافقة على    
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Paolo Silveri 20.00 قرض من الصندوق    

مشروع التنمية الريفية المستدامة ف: اإلقليم   برازيلال  
 شبه القاحل ف: والية باهيا

ما بين الدورات،   
 -أتتوبر/تشرين األول

ديسمبر/تانون األول 
2017 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضاف: من     
 الصندوق

12.50 Paolo Silveri 

إدماج الزراعة األسرية ف: سالسل  مشروع   باراغواي  
 القيمة

ما بين الدورات،  
 -يناير/تانون الثان:

 2017أبريل/نيسان 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:   
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضاف: من   
 الصندوق

10.00   rebrr rraru 

منحة إضافية من      
 الصندوق

0.50  

  10.50 المجموع     

دنى الشرق األ
وشمال أفريقيا 

  وأوروبا

       



 

 

 
E

B
 2

0
1

7
/1

2
0
/R

.1
9

 

9
 

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

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

ما بين الدورات،   الوطن: للزراعة المشروع    إريتريا 
 -يناير/تانون الثان:

 2017أبريل/نيسان 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:   
 الجودة/ضمان الجودة

منحة إضافية ف: إطار    
 القدرة على تحمل الديون

4.07 Naoufel 
Telahigue 

حسين الثروة الحيوانية ف: المناطق ت جورجيا
 الجبلية

ما بين الدورات، 
 -يناير/تانون الثان:

 2018أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 دينا صالح 18.85 قرض من الصندوق

  0.35 منحة من الصندوق     
  19.20 المجموع     

زراعة أصحاب  إنعاشعادة مشروع إ العراق
 الحيازات الصغيرة

ما بين الدورات، 
 -أتتوبر/تشرين األول

ديسمبر/تانون األول 
2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 رام: أبو سلمان 14.73 قرض من الصندوق

  0.50 منحة من الصندوق     
منحة من برنامج التأقلم      

زراعة أصحاب لصالح 
 الحيازات الصغيرة

2.00  

  17.23 المجموع     
ما بين الدورات،  مشروع االستثمار ف: المجترات الصغيرة األردن

 -أتتوبر/تشرين األول
ديسمبر/تانون األول 

2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 رام: أبو سلمان 8.20 قرض من الصندوق

  0.50 منحة من الصندوق     
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

  8.70 المجموع     
اإلجراءات المتسقة لإلنتاج الحيوان:  لبنان

 المعزز
ما بين الدورات، 

 -أتتوبر/تشرين األول
ديسمبر/تانون األول 

2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 طارق قطب 4.49 قرض من الصندوق

  0.30 نحة من الصندوقم     
  4.79 المجموع     

ما بين الدورات،  مشروع االرتباط والتحول الريفيين الجبل األسود
 -يناير/تانون الثان:

 2017أبريل/نيسان 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Annabelle 4.12 قرض من الصندوق
L'Hommeau 

برنامج التأقلم منحة من      
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

2.00  

  6.12 المجموع     
تمت الموافقة على  2017سبتمبر/أيلول  المجتمعيةمشروع دعم الزراعة القائمة  طاجيتستان

 المذترة المفاهيمية
الموافقة على تعزيز 

 الجودة
 nuror rtrra 12.99 قرض من الصندوق

القدرة منحة ف: إطار      
 على تحمل الديون

12.99  

  25.99 المجموع     
برنامج التنمية الريفية ف: غرب البحر  ترتيا

 األسود
ديسمبر/تانون األول 

2017 
تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 دينا صالح 40.09 قرض من الصندوق
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

  1.00 منحة من الصندوق     
  41.09 موعالمج     

برنامج تطوير األنظمة الريفية من االنتاج  أوزبتستان
 إلى األسواق

تمت الموافقة على  2018أبريل/نيسان 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 nuror rtrra 39.56 قرض من الصندوق

أفريقيا الغربية 
  والوسطى

       

ما بين الدورات،  االيتولوجية مشروعات المبادرات الفردية التاميرون
 سبتمبر/أيلول -مايو/أيار

2017 

تعزيز تمت الموافقة على 
 الجودة

الموافقة على ضمان 
 الجودة

 Bernard Hien 5.00 قرض من الصندوق

برنامج الترويج للمبادرات الفردية الزراعية  التاميرون
 الرعوية لصالح الشباب

ما بين الدورات، 
 لولسبتمبر/أي -مايو/أيار

2017 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

23.00 Bernard Hien 

ما بين الدورات،  برنامج دعم تنمية سالسل القيم الزراعية توت ديفوار
 سبتمبر/أيلول -مايو/أيار

2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Abdoul Barry 18.53 قرض من الصندوق

ما بين الدورات،  برنامج المشاريع الريفية غانا
- يناير/تانون الثان:

 2018أبريل/نيسان 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

5.00 Ulac Demiragh 

برنامج االستثمار ف: قطاع الزراعة ف:  غانا
 غانا

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف: 2018ريل/نيسان أب
 الجودة/ضمان الجودة

قرض إضاف: من 
 الصندوق

35.00 Ulac Demiragh 

برنامج تعزيز قطاع المشاريع الزراعية  نيجيريا
 الريفية

 ديسمبر/تانون األول
2017 

تمت الموافقة على 
 المذترة المفاهيمية

الموافقة على تعزيز 
 الجودة

 Ben 60.00 دوققرض من الصن
Odoemena 
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المبلغ المخطط      نوع التمويل  المرحلة التالية   الوضع  التاريخ المزمع للموافقة   االسم   البلد
ماليين )ب له 

الدوالرات 
 األمريتية(

مدير البرنامج 
 القطري

برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات     السنغال   
 الفردية الريفية

ما بين الدورات،  
 سبتمبر/أيلول -مايو/أيار

2017 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:   
 الجودة/ضمان الجودة

من   قرض إضاف: 
 الصندوق

6.00 Luyaku 
Nsimpasi 

مويل الريف: والنهوض برنامج الت سيراليون
 المرحلة لثانية -بالمجتمعات المحلية 

ما بين الدورات، 
 -يناير/تانون الثان:

 2018أبريل/نيسان 

الموافقة على تعزيز  تمويل إضاف:
 الجودة/ضمان الجودة

من   قرض إضاف:
 الصندوق

4.50 Ndaya 
Beltchika 

ف: إطار منحة إضافية      
 القدرة على تحمل الديون

4.50  

  9 المجموع      
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 2الجدول 
 2017المنح القطرية والعالمية/اإلقليمية المقترحة للموافقة عليها بين دورات المجلس التنفيذي خالل عام   

 2017 شباط/فبراير 24بتاريخ 

 الجهة المتلقية المقترحة عنوان المنحة
ماليين )ب المبلغ المخطط  له   

 الدوالرات األمريتية(

 2.50 حدد فيما بعدت اج االقتصادي واالجتماع: للشباب الريف: ف: أمريتا الوسطى والجمهورية الدومينيتيةاإلدم

 التمويل الريف: الشمول: لألسر أصحاب الحيازات الصغيرة ومجموعات هشة أخرى
الجماعة االستشارية لمساعدة األشخاص 

 2.25 األتثر فقراً 
 2.00 فق مساعدة الشعوب األصلية  مر  2017مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

 2.25 حدد فيما بعدت توسيع نطاق التمتين من خالل المنهجيات األسرية: من اآلالف إلى الماليين
 0.90 الحرتة الدولية لألطعمة المتأـنية : تمتين المجتمعات الريفية من الدفاع عن إرثهم الغذائ: والترويج له Slow Food Presidiaالصندوق و 

 2.00 حدد فيما بعدت    البتتارات التقنية لتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواقا
التتنولوجيات الخضراء المالئمة لتيسير تطوير سالسل القيم الشمولية للسلع والمنتجات الحيوانية سريعة التلف ف: المناطق 

 2.20 حدد فيما بعدت الريفية من أفريقيا الشرقية والجنوبية
  3.50رابطة أقطار جنوب شرق آسيا إجراءات قابلة للقياس إلدارة خالية من الضباب لألراض: والغابات ف: جنوب شرق آسيا

استخدام زراعة الحفظ ف: نظم االنتاج الحيوان: والمحصول: ف: األراض: الجافة لتعزيز تفاءة استخدام المياه وخصوبة 
 2.50 حدد فيما بعدت ى وشمال أفريقيا وأمريتا الالتينيةالتربة واإلنتاج ف: بلدان الشرق األدن
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 3الجدول 
 2017بتاريخ ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة تأشيرية قائمة 
 2017 شباط/فبراير 24بتاريخ 

 البلد

 للعرض على المجلس التنفيذي 

 مسؤول االتصال الرئيسي في الصندوق  لالستعراض/للعلم

 يط الهاديآسيا والمح

 رشا عمر   2017سبتمبر/أيلول  الهند  

 Henning Pedersen 2017ديسمبر/تانون األول   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

 Omer Zafar 2017سبتمبر/أيلول   الفلبين  

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 Robson Mutandi 2017ديسمبر/تانون األول   موزامبيق  

 تينية والكاريبيأمريكا الال 
 

 Ladislao Rubio 2017ديسمبر/تانون األول   الجمهورية الدومينيتية 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا  
 

 رام: أبو سلمان 2017ديسمبر/تانون األول   أرمينيا

 Frits Jepsen 2017ديسمبر/تانون األول   قيرغيزستان 

 Frits Jepsen 2017أبريل/نيسان   أوزبتستان

   أفريقيا الغربية والوسطى

 Luyaku Nsimpasi 2017سبتمبر/أيلول   بنن   

 

 


