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2017يوليو/تموز24بتاريخاألنشطةالقطريةواإلقليمية/العالميةالمزمعة

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،مناالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجوالمشروعاتوالمنحمواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهالةمبكرةمندورةأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرح

قائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامج1يوفرالجدول -2
المذكراتالمفاهيميةبعدالموافقةعلىأوأومذكراتاالستراتيجياتالقطرية،الفرصاالستراتيجيةالقطرية،

.الخاصةبها

العالمية/اإلقليمية.ولوماتعنالذخيرةالرسميةللمنحالقطريةمع2الجدوليردفي -3

والتيستعرضعلىالمجلس،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة3يوفرالجدول -4
 1التنفيذيلالستعراض.

 -5 القطرية2017يوليو/تموز24بتاريخ مذكراتاالستراتيجيات على المصادقة تمت موقعونشرت،، على
الكاميرون،،وبوركينافاسوو،بوتسوانا،وبليزو،نغوالألبلدانالتالية:ل)تحتالصفحاتالقطرية(2الصندوق

والرأساألخضر الوسطىو، أفريقيا وجمهورية القمر، وكجزر غابونووجيبوتيوبا،، ،غينياو،غريناداو،
الجديدةو وموريتانيا، ومالي،،ليبرياوولبنان،،واألردنوغيانا، ،سيراليونو،وسيشيل،السنغال،وبابواغينيا

 .زمبابويووتونس،ا،تونغو،وطاجيكستان،سوازيلندو

 -6 كما توفر معلوماتعن المزمعاألالوثيقة عليهانشطة والمصادق زراعةة لصالح التأقلم بموجببرنامج
3الصغيرة.أصحابالحيازات

نظرةعامة
س -7 يتركيستمر السنة خالل التدخالت الثانيةز علىوالثالثة الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة من

 االستراتيجي اإلطار في الواردة االستراتيجية واألهداف األولوية ذات المجاالت للصندوق -2016للفترة
وسوف2025 . تتسم تؤديإلى: للسكانالريفيينالفقراء(1)االستثماراتبأنشطة القدراتاإلنتاجية زيادة

تعزيز(3)(؛2زيادةاالستفادةمنالمشاركةفياألسواق)الهدفاالستراتيجي(2)(؛1)الهدفاالستراتيجي
                                                      

التي1 البلدان لجميع قطرية استراتيجية يتوجبإعداد القطرية، الفرصاالستراتيجية لبرامج الجديدة المبادئالتوجيهية يتماشىمع بما
للصندوقانخراطنشطمعها،إماعلىشكلبرنامجللفرصاالستراتيجيةالقطريةأوعلىشكلمذكرةاستراتيجيةقطرية،فيحاللميتمكن

صندوقمنتحديدأهدافمفصلة،أوإعدادبرنامجعلىالمدىالمتوسط.ويتمإعدادمذكراتاالستراتيجياتالقطريةفيحال)أ(البلدوال
كانهنالكعدميقينبشأنمدىانخراطالصندوقفيهذاالبلد؛)ب(لميكنللبلداستراتيجيةإنمائيةعلىالمدىالمتوسطلتؤطردعم

للصندوقمعلوماتقطريةكافية،علىسبيلالمثالفيحالعدموجودانخراطللصندوقفيهذاالبلدأوكونالصندوق؛)ج(لمتتوفر
اتأواالنخراطمحدودلفترةطويلةمنالزمن؛)د(فيحالكونالبلديمربفترةمحفوفةبانعداماليقينبصورةاستثنائية)مثالقبيلاالنتخاب

كارثةطبيعية(أوكانالبلديعانيمنصراع؛)هـ(فيحالكانالصندوقيسعىلمواءمةبرنامجالفرصفيحالوجودأزمةاجتماعيةأو
دوق،االستراتيجيةالقطريةمعوثائقاستراتيجيةحكوميةهامةأومعالدورةالسياسيةللبلد.إضافةإلىذلك،وبناءعلىقرارمنإدارةالصن

ماليين5قطريةللبلدانالتيتقلمخصصاتهابموجبنظامتخصيصالمواردعلىأساساألداءعنيمكنأيضاإعدادمذكرةاستراتيجية
ويتوقعمنمعظمالفرقالقطريةفينهايةالمطاف،وعندما المذكراتوثائقلفتراتانتقالية، دوالرأمريكي.ومنالمتوقعأنتكونهذه

امجفرصاستراتيجيةقطريةبصورةكاملة.وسيتمنشرجميعمذكراتاالستراتيجيةتتغيرالظروفالمذكورةأعاله،التحولإلىإعدادبر
القطريةالموافقعليهاعلىموقعالصندوقعلىشبكةاإلنترنتللعلم.

مذكراتاالستراتيجياتالقطريةللعراقوالجبلاألسودوجنوبأفريقيابانتظارالنشر2
sss.oewa.ilc/gro.waf/wwww3

http://www.ifad.org/climate/asap
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 وصمود البيئية )الهدفاالستراتيجيااالستدامة المناخ تغير فيوجه الفقراء الريفيين وسوف3لسكان .)
األه هذه تكون مذكرات في متأصلة داف والمذكرات القطرية ذاتللمشروعاتالمفاهيميةاالستراتيجيات

الصلة.

 -8 الوثيقة هذه 103تشمل تمويليا لنشاطا مجموعه ما ذخيرة69دعم في حاليا مدرجا وبرنامجا مشروعا
1ملياردوالرأمريكي.ويقدمالشكل1.9هبمامجموع،2018-2017المشروعاتالرسميةللصندوقللفترة

قيمةوعددالمشروعاتفي2معلوماتعنعددأنشطةالتمويلالمزمعةحسبنوعالتمويل؛ويظهرالشكل
الذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.

 -9 للفترة عليها للموافقة المشروعات ذخيرة إلى جديدة تدخالت وافقت2018-2017وستضاف متى لجنة،
عند أو منالمشروعاتوالمنح(، )لكل المذكراتالمفاهيمية السياساتعلى العملياتوتوجيه استراتيجية

دخولهاذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطرية.
1الشكل

لمشروعاتاالستثماريةفيالذخيرةالرسميةاإجماليقيمةوعددأنشطةتمويل
2017يوليو/تموز24بتاريخ

)بماليينالدوالراتاألمريكية(














2الشكل
2017يوليو/تموز24قيمةوعددأنشطةالتمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخإجمالي

)بماليينالدوالراتاألمريكية(
 
















:نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية2و1مصدرالشكلين



 1 702  

 213  

 24  

 2  

IFAD loans

DSF grants

IFAD grants

ASAP grants

 القيمة

 64  

 15  

 23  

 1  

 العدد

 قروضالصندوق

 منحبموجبالقدرةعلىتحّملالديون

 771  

 437  

 163  

 292  

 278  

APR

ESA

LAC

NEN

WCA

 القيمة

18 

18 

10 

12 

11 

 العدد

 منحالصندوق

التأقلم برنامج زراعةمنح لصالح
 أصحابالحيازاتالصغيرة

 آسياوالمحيطالهادي

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 والكاريبيةأمريكاالالتيني

 يقياوأوروبارالشرقألدنىوشمالأف

 أفريقياالغربيةوالجنوبية
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برنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرة
برنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةهوبرنامجمتعددالجهاتالمانحةفيالصندوقتم -10

التمويلالخاصبالمناخوالبيئةإلىالمزارعينلتوجيه،لتأقلممعتغيرالمناخاخاللحسابأمانةمنإنشاؤه
برنامجامعمماومدمجابالكامل.وغدااليوم،2012البرنامجعاموقدأطلقأصحابالحيازاتالصغيرة.

درةبرامجالتنميةالريفيةواسعةويهدفبرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةإلىتحسينق -11
ماليينمزارعمنأصحابالحيازاتالصغيرة8وتحسينقدرة،النطاقعلىالصمودفيوجهتغيرالمناخ

التغير سريعة بيئة في عيشهم سبل خيارات توسيع على األقل قدرة،على لزيادة جيد وضع في وهو
رالمناخ.استثماراتالصندوقالجديدةعلىالصمودفيوجهتغي

 -12 عام أصحابالحيازات2012منذ لصالحزراعة التأقلم المجلسالتنفيذيعلىاستثماراتلبرنامج وافق ،
للمخاطربلدا440مليوندوالرأمريكيفي284.6الصغيرةبماقيمته :بنغالديش،وبنن،وبوتان،معرضًا

وساحلالعاج،،جزرالقمرووكمبوديا،وتشاد،الرأساألخضر،ودولةبوليفياالمتعددةالقوميات،وبوروندي،
الو وجمهورية وقيرغيزستان، وكينيا، وغانا، وغامبيا، ثيوبيا، وا  والسلفادور، ومصر، كوادور، وا  وجيبوتي،

 ومالي، ومالوي، ومدغشقر، وليبريا، وليسوتو، الشعبية، مولدوفا،الديمقراطية وجمهورية الجبلوموريتانيا،
وباراغوايوالم،األسود ونيجيريا، والنيجر، ونيكاراغوا، ونيبال، وموزامبيق، والسودان،غرب، ورواندا، ،

.،وأوغندا،وفييتناموطاجيكستان

.مليوندوالرأمريكي2هناكمنحةواحدةمتبقيةمنالمزمعالمصادقةعليهالدعممشروعفيالعراقبمبلغ -13

                                                      

لليمنمعلقةحاليابسببالظروفالقاهرة،وهناكمنحةأخرىلجمهوريةبرنامجالتأقلملصالحزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةمنحة4
تنزانياالمتحدةقيداإللغاء.
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1الجدول
2018-2017البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2017 تموز/يوليو24بتاريخ
المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد

ماليين)بله
الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

آسياوالمحيطالهادي
المشروعالمجتمعيللزراعةوالثروةأفغانستان

الحيوانية
مابينالدورات

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2017

تعزيزالموافقةعلىتمويلإضافي
ضمانالجودةالجودة/

منحةإضافيةفيإطار
القدرةعلىتحّملالديون

                    
24.99 

 

draruo trubuH

مشروعالتنميةالمجتمعيةالمتسمةبنغالديش
بالصمودفيوجهتغيرالمناخ

ديسمبر/كانوناألول
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

  63.50 قرضمنالصندوق
Benoit Thierry

  1.00 منحةمنالصندوق

 64.50المجموع

مشروعالقدرةالتنافسيةالزراعيةألصحاببنغالديش
الحيازاتالصغيرة

تعزيزتمتالموافقةعلى2018أبريل/نيسان
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

             قرضمنالصندوق
59.29  

Benoit Thierry

  1.00 منحةمنالصندوق

 60.29المجموع

مشروعالحدمنالفقروالنهوضبأصحابكمبوديا
الحيازاتالصغيرةفيتونليساب

مابينالدورات
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
  10.73 الصندوق

Benoit Thierry

برنامجالحدمنالفقرمنخاللتنميةالصين
ننكسياوسيشواناألعمالالزراعيةفي

ديسمبر/كانوناألول
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

 79.50قرضمنالصندوق
 boort

 buihrrrt
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

 0.50منحةمنالصندوق
 80.00المجموع

مشروعالحدمنالفقرمنخاللتنميةالصين
شانسياألعمالالزراعيةفي

تمتالموافقةعلى2018أبريل/نيسان
المذكرةالمفاهيمية

تعزيزالموافقةعلى
الجودة

 72.00قرضمنالصندوق

تعزيزنظمالزراعةالتيتتسمبالصمودفيالهند
وجهتغيرالمناخفيالشمالالشرقي

)واليتيميزوراموناغاالند(

ديسمبر/كانوناألول
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

قرضمنالصندوق
 75.50  

رشاعمر

  1.00 منحةمنالصندوق

 76.50المجموع

مبادرةتوسيعنطاقالتمكينالريفيوالتنميةإندونيسيا
الزراعية

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلول
الجودةضمان

 58.88 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Ronald 

Hartman

  1.00منحةمنالصندوق

  59.99المجموع

مشروعاألعمالالزراعيةفيالوالياتميانمار
الغربية

مابينالدورات
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

تمتالموافقةعلى
الجودةضمان

قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
8.98 

Omer Zafar

 1.97منحةمنالصندوق
 10.95المجموع
مشروعاألعمالالزراعيةفيالوالياتميانمار

الشرقية
ديسمبر/كانوناألول

2017
الموافقةعلىضمانتمويلإضافي

الجودة
قرضإضافيمن

الصندوق
29.20 

Omer Zafar
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

ديسمبر/كانوناألولبرنامجتنميةالقطاعالزراعينيبال
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

 28.20قرضمنالصندوق
Lakshmi Moola

  1.80 منحةمنالصندوق

 30.00المجموع

فيآزادجامو2برنامجالتنميةالمجتمعيةباكستان
وكشمير

ديسمبر/كانوناألول
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

 16.64قرضمنالصندوق
draruo trubuH

 3.0منحةمنالصندوق

 19.64المجموع

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلولللخروجمنالفقرالبرنامجالوطنيباكستان
ضمانالجودة

 82.60قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
draruo trubuH

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلولسوقللمزارعينالقرويينبابواغينياالجديدة
ضمانالجودة

 25.50 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Ronald 

Hartman

الشراكاتالزراعيةالصناعيةالريفيةالفلبين
ألغراضالتنميةالشموليةوالنمو

ديسمبر/كانوناألول
2017

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

 66.00قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
Omer Zafar

 1.50منحةمنالصندوق

 67.50المجموع

مشروعالشراكةبيناألعمالالزراعيةالنكاسري
وأصحابالحيازاتالصغيرة

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
 6.18الصندوق

draruo trubuH

–فيتونغامشروعاالبتكارالريفيتونغا
المرحلةالثانية

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

موافقةالمجلستممناقشته
التنفيذي

 1.50قرضمنالصندوق
Ronald 

Hartman
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

2017
منحةفيإطارالقدرة

علىتحملالديون
 1.50

  3.00المجموع
تمتالموافقةعلى2017أبريل/نيسانالحيازاتالصغيرةتأقلمأصحاببرنامجفييتنام.

المذكرةالمفاهيمية
الموافقةعلىتعزيز

الجودة
 45.75قرضمنالصندوق

Thomas Rath

منحةفيإطارالقدرة
علىتحملالديون

 0.50

 46.25المجموع
أفريقياالشرقية

والجنوبية
 

مابينالدورات،مشروعإعادةاإلحياءالزراعيأنغوال
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرض
5.00 

عبلةبنهموش

منحةفيإطارالقدرة
علىتحملالديون

 1.00

 6.00المجموع
الماليةالزراعيةفيمشروعدعمالشموليةبوروندي

بوروندي
مابينالدورات،

سبتمبر/أيلول-مايو/أيار
2017

تمتالموافقةعلى
ضمانالجودة

منحةبموجبإطارمفاوضاتالقرض
 24.94 القدرةعلىتحملالديون

Sana Jatta

-مشروعتنميةمجتمعاتالمراعيإثيوبيا
المرحلةالثالثة

ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

28.92 
Ulac Demirag 
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

برنامجتعزيزمشروعاتتربيةاألحياءكينيا
المائيةومصايداألسماكوزيادةإنتاجيتها

ديسمبر/كانوناألول
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

 هانيالسعدني 40.00قرضمنالصندوق

مشروعإدارةالمواردالطبيعيةلمستجمعاتكينيا
تاناالعليا

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

قرضإضافيمن
الصندوق

تعزيزالموافقةعلى
ضمانالجودةالجودة/

الصندوققرضمن
13.61 

هانيالسعدني

ديسمبر/كانوناألولبرنامجالتحولالزراعيالشموليمدغشقر
2017

تعزيزتمتالموافقةعلى
الجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

 26.37قرضمنالصندوق
Ibrahima 

Bamba

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحملالديون

26.37 
 

  52.74المجموع

تحسينالتدريبالمهنيواالنتاجيةبرنامجمدغشقر
الزراعية

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىتعزيزتمويلإضافي
الجودة/ضمانالجودة

بموجبإضافيةمنحة
إطارالقدرةعلىتحمل

الديون
5.65 

Ibrahima 
Bamba

قرضإضافيمن
الصندوق

5.65 
 

  11.29المجموع

الوصولالماليلصالحأصحابالحيازاتمالوي
الصغيرةالريفيينوالمشروعاتالريفية

ديسمبر/كانوناألول2017سبتمبر/أيلول
2017

تمتالموافقةعلى
تعزيزالجودة

ضمانالموافقةعلى
الجودة

21.88 
Thomas Rath 

  21.88

  43.77المجموع
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

المشروعاتالريفيةمشروعتمويلموزامبيق


ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

قرضالصندوق
50.10 

Robson 
Mutand 

برنامجالصمودفيوجهتغيرالمناخ،دعمرواندا
مابعدالحصادواألعمالالزراعيةعمليات

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
 8.54الصندوق

Francisco 
Pichon 

الدورات،مابيناإلدماجالماليوتنميةسالسلالقيمةسوازيلند
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

قرضالصندوق
8.93 

Sana Jatta 

جمهوريةتنزانيا
المتحدة

مشروعتنميةمنطقةمرتفعاتميلكشيد
 الجنوبية

تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلول
ضمانالجودةعملية

 Francisco 32.12قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
Pichon 

جمهوريةتنزانيا
المتحدة

برنامجتنميةمزارعيالسكرالمستقلين
ومجتمعهمفيباجامويو

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
الجودة/ضمانتعزيز
الجودة

قرضإضافيمن
 11.00 الصندوق

Francisco 
Pichon 

جمهوريةتنزانيا
المتحدة

الموافقةعلىعملية2018أبريل/نيسانبرنامجتنميةاألراضيالجافة
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

 Francisco 24.68قرضالصندوق
Pichon 

  2.00الصندوقمنحة 

  26.68المبلغاإلجمالي 
ديسمبر/كانوناألول برنامجزيتالنخيلالوطنيأوغندا

2017
تمتالموافقةعلى

عمليةتعزيزالجودة
منحةبموجبإطار

القدرةعلىتحمل
الديون

قرضالصندوق
 60.23 

Alessandro 
Marini 



 



 
2
0
1
7

  F
F

P
7

 (E
B

)
 

1
0

 

المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

  0.80 منحةالصندوق
  61.03المبلغاإلجمالي
برنامجالترويجإلنتاجيةأصحابالحيازاتزامبيا

الصغيرة
مابينالدورات،

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2017

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
 7.23الصندوق

 عبلةبنهموش

أمريكاالالتينية
والكاريبي

  

الترويجلسبلعيشأصحابالحيازاتبليز
 الصغيرةوالصمودفيوجهتغيرالمناخ

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

قرضالصندوق
4.99 

Luisa 
Migliaccio

التحولاإلنتاجيلمناطقزوناداماتاالبرازيل
وأجريستافيواليةبيرنامبوكوفيالشمال

الشرقي

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
20.00 

Paolo Silveri 

مشروعالتنميةالريفيةالمستدامةفياإلقليمالبرازيل
شبهالقاحلفيواليةباهيا

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
 16.50الصندوق

Paolo Silveri 

فترةمابعدالتنميةالريفيةفيمشروعكولومبيا
الصراع

الموافقةعلىعملية2018أبريل/نيسان
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

 Jesús 25.71قرضالصندوق
Quintana 

 
 Ladislao 11.68قرضالصندوقالموافقةعلىعمليةالموافقةعلىعمليةمابينالدورات،برنامجالشمولاالنتاجيوصموداألسرالجمهورية
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

-أكتوبر/تشريناألولالريفيةالدومينيكية
ديسمبر/كانوناألول

2017

Rubioتعزيزالجودةتعزيزالجودة

 0.20منحةالصندوق 
 11.88المبلغاإلجمالي 
برنامجالزراعةالذكيةبيئياوالمشروعاتغرينادا

 الريفية
مابينالدورات،

-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةتعزيزالجودة

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحمل

الديون

قرضالصندوق
3.40 

 Lars
Anwandter

–مشروعالشمولاإلنتاجيفيغواتيماالغواتيماال
 األراضيالمنتجة

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
24.00 

 Juan Diego
Ruiz Cumplido

االبتكارالتكنولوجيفيالزراعةوالزراعةهايتي
 الحرجية

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

ِمنحبموجبإطارالقدرة
 5.43علىتحملالديون

 Lars
Anwandter

 5.43قرضالصندوق 
 10.86المبلغاإلجمالي 
مشروعاالقتصاداالجتماعيواألراضيالمكسيك

 والشمول
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

عمليةتعزيزالجودة
منحةبموجبإطار

القدرةعلىتحمل
الديون

قرضالصندوق
35.37 

 Tomas
Rosada

Claus Reiner 10.00قرضإضافيمنالموافقةعلىعمليتيتمويلإضافيمابينالدورات،مشروعإدماجالزراعةاألسريةفيسالسلباراغواي
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

سبتمبر/أيلول-مايو/أيار القيمة
2017

تعزيزالجودة/ضمان
الجودة

الصندوق

منحةإضافيةمن
الصندوق

 0.50

 10.50المبلغاإلجمالي
الشرقاألدنى

أفريقياوشمال
 

مابينالدورات،مشروعتعزيزاإلنتاجيةالحيوانيةوالتسويقأذربيجان
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
10.18 

طارققطب

مشروعالتنميةالزراعيةوالمشروعاتالبوسنةوالهرسك
الريفية

الموافقةعلىعملية2018أبريل/نيسان
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

محمدعبدالقادر 14.00قرضالصندوق

ديسمبر/كانوناألول الترويجللصمودفيالبيئاتالصحراويةمصر
2017

تمتالموافقةعلى
عمليةتعزيزالجودة

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحمل

الديون

قرضالصندوق
67.87 

حنفيعبدالحق

مابينالدورات، البرنامجالوطنيللزراعةإريتريا
-يناير/كانونالثاني

2017أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

منحةإضافيةفيإطار
 9.33الديونالقدرةعلىتحمل

نوفلتالحيق

تحسينالثروةالحيوانيةفيالمناطقجورجيا
الجبلية

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2018

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

قرضالصندوق
18.85 

 ديناصالح
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

  0.35 منحةالصندوق
 19.20المبلغاإلجمالي
مشروعإعادةإنعاشزراعةأصحابالعراق

الحيازاتالصغيرة
مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
 14.73  

راميسلمان

  0.50 منحةالصندوق
منحةمنبرنامجالتأقلم

لصالحزراعةأصحاب
الحيازاتالصغيرة

2.00 



 17.23المبلغاإلجمالي
مشروعاالستثمارفيالمجتراتالصغيرةاألردن

وانتشالاألسرمنالفقر
مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
8.40 

راميسلمان

 0.50منحةالصندوق 
  
 8.90المبلغاإلجمالي 
اإلجراءاتالمتسقةلإلنتاجالحيوانيالجمهوريةاللبنانية

 المعزز
مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
الجودةعمليةضمان

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
4.90 

طارققطب

 0.60منحةالصندوق
 5.50المبلغاإلجمالي
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

ديسمبر/كانوناألولمشروعالتنميةالمتكاملةللزراعةوالتسويقالسودان
2017

تمتالموافقةعلى
عمليةتعزيزالجودة

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحمل

الديون

ِمنحبموجبإطارالقدرة
علىتحملالديون

             
26.09  

طارقأحمد

  
 6.12المبلغاإلجمالي 
تمتالموافقةعلى2017سبتمبر/أيلول مشروعدعمالزراعةالقائمةالمجتمعيةطاجيكستان

عمليةضمانالجودة
Frits Jepsen  15.33  قرضالصندوقمفاوضاتالقرض

ِمنحبموجبإطارالقدرة
علىتحملالديون

  15.33 

 30.66المبلغاإلجمالي
ديسمبر/كانوناألولبرنامجالتنميةالريفيةفيالمرتفعاتتركيا

2017
تمتالموافقةعلى

عمليةتعزيزالجودة
منحةبموجبإطار

القدرةعلىتحمل
الديون

قرضالصندوق
40.09 

ديناصالح

 1.00منحةالصندوق
 41.09المبلغاإلجمالي
ديسمبر/كانوناألولمشروعتنويعوتحديثالزراعةأوزبكستان

2017
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
القادرمحمدعبد 46.20قرضالصندوق

 0.30منحةالصندوق 
 46.50المبلغاإلجمالي 
أفريقياالغربية

والوسطى
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

ديسمبر/كانوناألول مشروعدعمتنميةسالسلالقيمالزراعيةبوركينافاسو
2017

تمتالموافقةعلى
عمليةتعزيزالجودة

منحةبموجبإطار
القدرةعلىتحمل

الديون

ِمنحبموجبإطارالقدرة
  18.98 علىتحملالديون

Abdoul Barry

 18.98قرضالصندوق
 37.97المبلغاإلجمالي
برنامجالترويجلمبادراتالشبابالزراعيةالكاميرون

الرعوية
الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي2017سبتمبر/أيلول

الجودة/ضمانتعزيز
الجودة

قرضإضافيمن
 28.00الصندوق

Bernard Hien

مابينالدورات،برنامجدعمتنميةسالسلالقيمالزراعيةكوتديفوار
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

تمتالموافقةعلى
عمليةضمانالجودة

قرضالصندوقمفاوضاتالقرض
18.50 

Abdoul Barry 

مابينالدورات،برنامجالمشاريعالريفيةغانا
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
  25.00 الصندوق

 Esther
Kasalu-Coffin 

برنامجاالستثمارفيقطاعالزراعةفي
غانا

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
 35.00الصندوق

Esther 
Kasalu-Coffin

التمويلالشموليفيسالسلالقيمالزراعيةمالي
فيمالي

علىعمليةالموافقة2018أبريل/نيسان
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

ِمنحبموجبإطارالقدرة
علىتحملالديون

 Philippe  15.48 
Remy 

 15.48قرضالصندوق 
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

 30.96المبلغاإلجمالي 
مابينالدورات، تنميةالزراعةاألسريةفيإقليمديفاالنيجر

-الثانييناير/كانون
2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

ِمنحبموجبإطارالقدرة
  6.25 علىتحملالديون

 Valantine
Achancho

 6.25قرضالصندوق 
 12.50المبلغاإلجمالي 
الزراعيةبرنامجتعزيزقطاعالمشاريعنيجيريا

 الريفية
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

عمليةتعزيزالجودة
منحةبموجبإطار

القدرةعلىتحمل
الديون

قرضالصندوق
59.50 

Ben 
Odoemena

برنامجدعمالتنميةالزراعيةوالمبادراتالسنغال
الفرديةالريفية

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2017

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

       5.82  

 

 Luyaku
Nsimpasi 

برنامجدعمالتنميةالزراعيةوالمبادراتالسنغال
الفرديةالريفية

الموافقةعلىعملية2018أبريل/نيسان
تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

 Luyaku 35.74قرضالصندوق
Nsimpasi

  0.50منحةالصندوق
  36.24.المبلغاإلجمالي
برنامجالتمويلالريفيوالنهوضسيراليون

المرحلةلثانية-بالمجتمعاتالمحلية
مابينالدورات،

-أكتوبر/تشريناألول
األولديسمبر/كانون

2017

الموافقةعلىعمليتيتمويلإضافي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة

قرضإضافيمن
 4.50الصندوق

Ndaya 
Beltchika 

  4.50منحةإضافيةفيإطار
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

مديرالبرنامج
القطري

القدرةعلىتحملالديون
  9.00المبلغاإلجمالي
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2الجدول
2017المنحالقطريةوالعالمية/اإلقليميةالمقترحةللموافقةعليهابيندوراتالمجلسالتنفيذيخاللعام

2017يوليو/تموز24بتاريخ

المقترحةالجهةالمتلقيةعنوانالمنحة
ماليين)بالمبلغالمخططله

الدوالراتاألمريكية(

 2.50حددفيمابعدتاإلدماجاالقتصاديواالجتماعيللشبابالريفيفيأمريكاالوسطىوالجمهوريةالدومينيكية
 2.25لمساعدةاألشخاصاألكثرفقراًالجماعةاالستشاريةالتمويلالريفيالشموليلألسرأصحابالحيازاتالصغيرةومجموعاتهشةأخرى

 2.00مرفقمساعدةالشعوباألصلية2017مرفقمساعدةالشعوباألصلية

 2.25حددفيمابعدتتوسيعنطاقالتمكينمنخاللالمنهجياتاألسرية:مناآلالفإلىالماليين
 0.90الحركةالدوليةلألطعمةالمتأـنية:تمكينالمجتمعاتالريفيةمنالدفاععنإرثهمالغذائيوالترويجلهSlow Food Presidiaالصندوقو

 2.00حددفيمابعدتاالبتكاراتالتقنيةلتحسينوصولأصحابالحيازاتالصغيرةإلىاألسواق
الشموليةللسلعوالمنتجاتالحيوانيةسريعةالتلففيالتكنولوجياتالخضراءالمالئمةلتيسيرتطويرسالسلالقيم

 2.20حددفيمابعدتالمناطقالريفيةمنأفريقياالشرقيةوالجنوبية
 3.50رابطةأقطارجنوبشرقآسياإجراءاتقابلةللقياسإلدارةخاليةمنالضبابلألراضيوالغاباتفيجنوبشرقآسيا

 

 3.20 تحددفيمابعد الرصدوالتقييمالقطريةفيالقطاعالريفيمنخاللعدساتأهدافالتنميةالمستدامةالتقديرالذاتيلنظموقدرات

فياألراضيالجافةلتعزيزكفاءةاستخدامالمياهاستخدامزراعةالحفظفينظماالنتاجالحيوانيوالمحصولي
 2.50حددفيمابعدتوخصوبةالتربةواإلنتاجفيبلدانالشرقاألدنىوشمالأفريقياوأمريكاالالتينية

 1.80فيمابعدحددتتعزيزإدارةالمعرفةلمزيدمنالكفاءةاالنمائيةفيإقليمالشرقاألدنىوشمالأفريقياوآسياالوسطىوأوروبا

 1.50وزارةالزراعة – كينياالتمكيناالقتصاديللشبابمنخاللاألعمالالزراعية

 2.15 ،منظماتميركسورللمنتجيناتحادالمزارعيناألسريين حوارالسياساتألغراضالتحوالتالريفية
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المقترحةالجهةالمتلقيةعنوانالمنحة
ماليين)بالمبلغالمخططله

الدوالراتاألمريكية(

 جديدةعنالتحولالريفيفيأمريكاالالتينيةوالكاريبيروايات
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe 
1.80 

البرنامجاإلقليميللتمكيناالقتصاديواالجتماعيوالسياسيمعالحفاظعلىالهويةالثقافيةللسكانالمتحدرينمن
كوادورأصولأفريقية  فيكولومبياوبيرووا 

 صندوقاألصولالثقافيةاألفريقية
1.80 

 2.00 معهدالبلداناألمريكيةللتعاونفيميدانالزراعة التحولالريفيفيأمريكاالالتينيةوالكاريبيإدارةالمعرفةألغراض

 2.50 الرابطةالدوليةللخيزرانوالروطان برنامجتنميةسبلعيشالمزارعينالصينييناألفارقةمنأصحابالحيازاتالصغيرة

 2.50 المركزاإلفريقيلألرز محاصيلمقاومةلتغيرالمناخللمزارعيناألفارقةتحسينالقدراتالمؤسسيةللتربيةلتطوير

 2.00 االئتالفالدوليالمعنيباألراضي الترويجلحوكمةأراضيتستندإلىالبشرمعأعضاءاالئتالفالدوليالمعنيباألراضي

فيوجهتغيرالمناخواالنتاجيةالمستدامةاستخدامالتنوعالوراثيواستنباطمحاصيلجديدةلتعزيزصمودالمزارعين
 للمحاصيلوالتغذيةفيظلالظروفالبعلية

 3.50 حددفيمابعدت



2017  FFPX (EB( 
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3الجدول
2017بتاريخببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة
 2017يوليو/تموز24بتاريخ

 البلد

 التنفيذيللعرض على المجلس  

 مسؤول االتصال الرئيسي في الصندوق  لالستعراض/للعلم

آسياوالمحيطالهادي

 رشاعمر 2017سبتمبر/أيلولالهند

 Henning Pedersen2017ديسمبر/كانوناألولجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

 Omer Zafar2017سبتمبر/أيلولالفلبين

والجنوبيةأفريقياالشرقية

 Robson Mutandi2017ديسمبر/كانوناألولموزامبيق

أمريكاالالتينيةوالكاريبي
 

 Ladislao Rubio2017سبتمبر/أيلولالجمهوريةالدومينيكية

 أفريقياالغربيةوالوسطى

 Luyaku Nsimpasi2017ديسمبر/كانوناألولبنن

 

 


