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2017تشرينالثاني/نوفمبر2بتاريخاألنشطةالقطريةواإلقليمية/العالميةالمزمعة

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،منالمشروعاتوالمنحاالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجومواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهاأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرحلةمبكرةمندورة

قائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامج1يوفرالجدول -2
المذكراتالمفاهيميةبعدالموافقةعلىأوالقطرية،أومذكراتاالستراتيجياتالفرصاالستراتيجيةالقطرية،

.الخاصةبها

العالمية/اإلقليمية.ومعلوماتعنالذخيرةالرسميةللمنحالقطرية2الجدوليردفي -3

والتيستعرضعلىالمجلس،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة3يوفرالجدول -4
 1التنفيذيلالستعراض.

علىونشرت،،تمتالمصادقةعلىمذكراتاالستراتيجياتالقطرية2017نوفمبر/تشرينالثاني2بتاريخ -5
الصندوق القطرية(موقع الصفحات ل)تحت التالية: نغوالألبلدان وبليزو، فاسوو،بوتسوانا، ،بوركينا

األخضرو والرأس الكاميرون، الوسطىو، أفريقيا وجمهورية القمرج، وكزر ،غابونو،وجيبوتيوبا،،
بابواغينياو والجبلاألسود،وموريتانيا، ومالي،،ليبرياوولبنان،،واألردنوالعراق،وغيانا،،غينياو،غريناداو

والجديدة وسيشيل،السنغال، أفريقيا،،سيراليونو، وتونس،ا،تونغو،وطاجيكستان،سوازيلندووجنوب
 .بابويزمو

نظرةعامة
س -6 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: للسكانالريفيينالفقراءزيا(1)االستثماراتبأنشطة القدراتاإلنتاجية دة

تعزيز(3)(؛2زيادةاالستفادةمنالمشاركةفياألسواق)الهدفاالستراتيجي(2)(؛1)الهدفاالستراتيجي
 وصمود البيئية )الهدفاالستراتيجيااالستدامة المناخ تغير فيوجه الفقراء الريفيين وسوف3لسكان .)

                                                      

التي1 البلدان لجميع قطرية استراتيجية يتوجبإعداد القطرية، الفرصاالستراتيجية لبرامج الجديدة المبادئالتوجيهية يتماشىمع بما
اتيجيةقطرية،فيحاللميتمكنللصندوقانخراطنشطمعها،إماعلىشكلبرنامجللفرصاالستراتيجيةالقطريةأوعلىشكلمذكرةاستر

البلدوالصندوقمنتحديدأهدافمفصلة،أوإعدادبرنامجعلىالمدىالمتوسط.ويتمإعدادمذكراتاالستراتيجياتالقطريةفيحال)أ(
المتوسطلتؤطردعمكانهنالكعدميقينبشأنمدىانخراطالصندوقفيهذاالبلد؛)ب(لميكنللبلداستراتيجيةإنمائيةعلىالمدى

الصندوق؛)ج(لمتتوفرللصندوقمعلوماتقطريةكافية،علىسبيلالمثالفيحالعدموجودانخراطللصندوقفيهذاالبلدأوكون
نتخاباتأواالنخراطمحدودلفترةطويلةمنالزمن؛)د(فيحالكونالبلديمربفترةمحفوفةبانعداماليقينبصورةاستثنائية)مثالقبيلاال

فيحالوجودأزمةاجتماعيةأوكارثةطبيعية(أوكانالبلديعانيمنصراع؛)هـ(فيحالكانالصندوقيسعىلمواءمةبرنامجالفرص
ندوق،االستراتيجيةالقطريةمعوثائقاستراتيجيةحكوميةهامةأومعالدورةالسياسيةللبلد.إضافةإلىذلك،وبناءعلىقرارمنإدارةالص

ماليين5األداءعنيمكنأيضاإعدادمذكرةاستراتيجيةقطريةللبلدانالتيتقلمخصصاتهابموجبنظامتخصيصالمواردعلىأساس
ويتوقعمنمعظمالفرقالقطريةفينهايةالمطاف،وعندمايدوالرأمريك المذكراتوثائقلفتراتانتقالية، .ومنالمتوقعأنتكونهذه
روفالمذكورةأعاله،التحولإلىإعدادبرامجفرصاستراتيجيةقطريةبصورةكاملة.وسيتمنشرجميعمذكراتاالستراتيجيةتتغيرالظ

القطريةالموافقعليهاعلىموقعالصندوقعلىشبكةاإلنترنتللعلم.
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 األهداف هذه تكون مذكرات في متأصلة والمذكرات القطرية ذاتللمشروعاتالمفاهيميةاالستراتيجيات
الصلة.

 -7 الوثيقة هذه 83تشمل تمويليا لنشاطا مجموعه ما ذخيرة55دعم في حاليا مدرجا وبرنامجا مشروعا
.(1دول)الجملياردوالرأمريكي1.73هبمامجموع،2018-2017المشروعاتالرسميةللصندوقللفترة

قيمةوعدد2معلوماتعنعددأنشطةالتمويلالمزمعةحسبنوعالتمويل؛ويظهرالشكل1ويقدمالشكل
المشروعاتفيالذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.

 -8 للفترة عليها للموافقة المشروعات ذخيرة إلى جديدة تدخالت لجنة2018-2017وستضاف وافقت متى ،
عنداستراتي أو منالمشروعاتوالمنح(، )لكل المذكراتالمفاهيمية السياساتعلى العملياتوتوجيه جية

دخولهاذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطرية.

1الشكل
لمشروعاتاالستثماريةفيالذخيرةالرسميةاإجماليقيمةوعددأنشطةتمويل

2017ثانينوفمبر/تشرينال2بتاريخ
)بماليينالدوالراتاألمريكية(














2الشكل
2017نوفمبر/تشرينالثاني2قيمةوعددأنشطةالتمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخإجمالي

)بماليينالدوالراتاألمريكية(
 


















االستثمارية:نظامالمنحوالمشروعات2و1مصدرالشكلين

 1 461  

 243  

 20  

 1  

IFAD loans

DSF grants

IFAD grants

South-South Technical Cooperation Grant

Value 

 50  

 16  

 16  

 1  

Number 

 قروض الصندوق

 637  

 363  

 154  

 251  

 321  

APR

ESA

LAC

NEN

WCA

 القيمة

13 

13 

9 

8 

12 

 العدد

 منح بموجب القدرة على تحّمل الديون

 منح الصندوق

منح برنامج التأقلم لصالح زراعة 
 صحاب الحيازات الصغيرةأ

 آسيا والمحيط الهادي

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 والكاريبي ةأمريكا الالتيني

الشرق ألدنى وشمال أفريقيا 
 وأوروبا

 أفريقيا الغربية والجنوبية

 العدد القيمة
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1الجدول
2018-2017البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2017نوفمبر/تشرينالثاني2بتاريخ
المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد

ماليين)بله
الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

آسياوالمحيطالهادي

أفغانستان
المشروعالمجتمعيللزراعةوالثروة

الحيوانية

مابينالدورات
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
تمويلإضافي2017

موافقةالمجلس
التنفيذي

منحةإضافيةفيإطار
القدرةعلىتحّملالديون

                    
24.99 

draruo trubuH 

بنغالديش

الترويجلصمودالسكانالضعفاءمن
خاللالوصولإلىالبنىاألساسية

والمعلوماتوالمهاراتالمحسنة
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

Benoit Thierry  63.25 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
  1.25 منحةمنالصندوق
 64.50المجموع


مشروعالقدرةالتنافسيةالزراعيةألصحاب

2018أبريل/نيسانالحيازاتالصغيرة
تمتالموافقةعلى

قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
             

59.29  Benoit Thierry
  1.00 منحةمنالصندوق
 60.29المجموع

كمبوديا
مشروعالحدمنالفقروالنهوضبأصحاب

سابهالحيازاتالصغيرةفيتونلي

مابينالدورات
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
تمويلإضافي2017

موافقةالمجلس
التنفيذي

قرضإضافيمن
Benoit Thierry 10.00الصندوق
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

الصين
نامجاالبتكاريللحدمنالفقر:تنميةالبر

األعمالالزراعيةالمتخصصة
األولديسمبر/كانون

2017

تمتالموافقةعلى
 79.50قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

 boort
 buihrrrt

 0.50منحةمنالصندوق
80.00المجموع


تنميةمشروعالحدمنالفقرمنخالل

2018أبريل/نيسانشانسياألعمالالزراعيةفي
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

تعزيزالموافقةعلى
 72.00قرضمنالصندوقالجودة

 boort
 buihrrrt

الهند
تعزيزنظمالزراعةالتيتتسمبالصمودفي

هتغيرالمناخفيالشمالالشرقيوج
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

رشاعمر  75.50 قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
  1.00 منحةمنالصندوق
 76.50المجموع

إندونيسيا
برنامجخدماتأصحابالمبادراتالريفيين

2018سبتمبر/أيلولالشباب
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

وافقةعلىتعزيزالم
 52.32 قرضمنالصندوقالجودة

Ronald 
Hartman

  2.00منحةمنالصندوق
 55.32المجموع

ميانمار
مشروعاألعمالالزراعيةفيالواليات

الغربية
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

Omer Zafar 9.00قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضالجودةضمان
 3.98منحةمنالصندوق
 12.98المجموع

برنامجتنميةالقطاعالزراعينيبال
ديسمبر/كانوناألول

 Lakshmi 28.20قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضتمتالموافقةعلى2017
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

Moolaضمانالجودة
  1.80 منحةمنالصندوق

 30.00المجموع

باكستان
فيآزادجامو2برنامجالتنميةالمجتمعية

وكشمير
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

draruo trubuH 36.45قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
 2.92منحةمنالصندوق
39.37المجموع

الفلبين
عيةالريفيةالشراكاتالزراعيةالصنا

ألغراضالتنميةالشموليةوالنمو
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

Omer Zafar 62.50قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
 1.00منحةمنالصندوق
 63.50المجموع

2018سبتمبر/أيلولتأقلمأصحابالحيازاتالصغيرةبرنامجفييتنام
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

تعزيزعلىالموافقة
Thomas Rath 45.75قرضمنالصندوقالجودةعملية


منحةفيإطارالقدرة

 0.50علىتحملالديون
 46.25المجموع
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

أفريقياالشرقيةوالجنوبية

بوروندي

القيمةبرنامجتنميةسالسل




مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمويلإضافي

موافقةالمجلس
التنفيذي

منحةمنالصندوق




6.21 

 

 

 Sana Jatta

إثيوبيا
-مشروعتنميةمجتمعاتالمراعي

المرحلةالثالثة

األولديسمبر/كانون

تمويلإضافي2017
فقةالمجلسموا

التنفيذي
قرضإضافيمن

 Ulac Demirag 28.90الصندوق

كينيا
برنامجتعزيزمشروعاتتربيةاألحياء

المائيةومصايداألسماكوزيادةإنتاجيتها
ديسمبر/كانوناألول

تمتمناقشتها2017
موافقةالمجلس

 هانيالسعدني 40.00قرضمنالصندوقالتنفيذي


المواردالطبيعيةلمستجمعاتمشروعإدارة
تاناالعليا

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان
قرضإضافيمن

الصندوق
تعزيزالموافقةعلى

هانيالسعدني 13.61قرضمنالصندوقضمانالجودةالجودة/

مدغشقر
برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعية

الشاملة
لديسمبر/كانوناألو

2017
تمتالموافقةعلى

 26.50قرضمنالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

Ibrahima 
Bamba


بموجبإطارالقدرةمنح

  26.50علىتحملالديون
 53.00المجموع


نتاجيةتحسينالتدريبالمهنيواإلبرنامج

الزراعية
مابينالدورات،

تمويلإضافي-أكتوبر/تشريناألول
موافقةالمجلس

التنفيذي
بموجبإضافيةمنحة

 5.65إطارالقدرةعلىتحمل

Ibrahima 
Bamba
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

مبر/كانوناألولديس
2017

الديون

قرضإضافيمن
 5.65الصندوق

 

11.30المجموع
 

مالوي
الوصولالماليلصالحأصحابالحيازات

ريفيةالصغيرةالريفيينوالمشروعاتال
األولديسمبر/كانون

2017
تمتالموافقةعلى

مفاوضاتالقرضضمانالجودة
ضمانالموافقةعلى

 عبلةبنهموش 21.00الجودة


بموجبإطارالقدرةمنح

 21.00علىتحملالديون
 

42.00المجموع
 

موزامبيق
المشروعاتالريفيةمشروعتمويل


ناألولديسمبر/كانو

2017
تمتالموافقةعلى

 62.10قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

Robson 
Mutandi 

رواندا
مشروعتعزيزالدخولالريفيةمنخالل

الصادرات

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

تمويلإضافي2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة
قرضإضافيمن

 8.54الصندوق

Francisco 
Pichon 

سيشيل
شروعاالبتكاراتالمحليةالتنافسيةلصالح

المرحلةالثانية–الزراعةصغيرةالنطاق

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2018
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
 3.00رضالصندوققتعزيزالجودة

Ibrahima 
Bamba 

اإلدماجالماليوتنميةسالسلالقيمةسوازيلند

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان
تمتالموافقةعلى

المذكرةالمفاهيمية
الموافقةعلىعملية

 8.93قرضالصندوقتعزيزالجودة

Sana Jatta, 
a.i. 
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

 زيتالنخيلالوطنيبرنامجأوغندا
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

 75.80قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

Alessandro 
Marini 

  1.20منحةالصندوق
 77.00المبلغاإلجمالي

زامبيا
برنامجالترويجإلنتاجيةأصحابالحيازات

الصغيرة

ورات،مابينالد
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
تمويلإضافي2017

موافقةالمجلس
التنفيذي

قرضإضافيمن
 عبلةبنهموش 6.70الصندوق

أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 بليزالريفيةالتيتتسمبالصمودبليز

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبريل/نيسان
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
ضمانالموافقةعلى

 6.14قرضالصندوقالجودة

Luisa 
Migliaccio

البرازيل

التحولاإلنتاجيلمناطقزوناداماتا
وأجريستافيواليةبيرنامبوكوفيالشمال

الشرقي

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

متالموافقةعلىت
 Paolo Silveri 20.00قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

البرازيل
مشروعالتنميةالمستدامةلألراضيشبه

القاحلةمنواليةبياوي

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

تمويلإضافي2018أبريل/نيسان

الموافقةعلىعمليتي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة
قرضإضافيمن

 Paolo Silveri 16.50الصندوق

كولومبيا
فترةمابعدمشروعالتنميةالريفيةفي

2018أبريل/نيسانالصراع
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
ضمانالموافقةعلى

 25.71قرضالصندوقالجودة

Jesus 
Quintana 
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

الجمهورية
الدومينيكية

شمولاالنتاجيوصموداألسربرنامجال
الريفية

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

تمتالموافقةعلى
 11.68قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

 Ladislao
Rubio

 0.20منحةالصندوق 
11.88المبلغاإلجمالي 

غرينادا
ةالذكيةبيئياوالمشروعاتبرنامجالزراع

 الريفية

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

تمتالموافقةعلى
 3.99قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

 Lars
Anwandter

غواتيماال
–مشروعالشمولاإلنتاجيفيغواتيماال

 األراضيالمنتجة

دورات،مابينال
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
2017

تمتالموافقةعلى
 24.00قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

 Juan Diego
Ruiz Cumplido

هايتي
االبتكارالتكنولوجيفيالزراعةوالزراعة

 الحرجية

مابينالدورات،
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2018
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
الموافقةعلىعملية

تعزيزالجودة
ِمنحبموجبإطارالقدرة

 5.43علىتحملالديون

 Lars
Anwandter

 5.43قرضالصندوق 
10.86المبلغاإلجمالي 

المكسيك
مشروعاالقتصاداالجتماعيواألراضي

 والشمول
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

 35.37قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

Juan Diego 
Ruiz Cumplido
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

وأوروباالشرقاألدنىوشمالأفريقيا

مشروعتعزيزاإلنتاجيةالحيوانيةوالتسويقأذربيجان

مابينالدورات،
-تشريناألولأكتوبر/

كانوناألولديسمبر/
2017

لموافقةعلىتمتا
طارققطب 10.18قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

البوسنةوالهرسك
مشروعالتنميةالزراعيةوالمشروعات

2018أبريل/نيسانالريفية
الموافقةعلىتمت

عمليةتعزيزالجودة
ضمانالموافقةعلى

محمدعبدالقادر 14.00قرضالصندوقالجودة

 لترويجللصمودفيالبيئاتالصحراويةامصر
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

عبدالكريمسما 61.87قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
  1.00منحةالصندوق
62.87المبلغاإلجمالي

جورجيا
تحسينالثروةالحيوانيةفيالمناطق

الجبلية

بينالدورات،ما
سبتمبر/أيلول-مايو/أيار

2018
الموافقةعلىتمت

المذكرةالمفاهيمية
الموافقةعلىعملية

 ديناصالح 18.85قرضالصندوقتعزيزالجودة
  0.35 منحةالصندوق
 19.20المبلغاإلجمالي

مشروعالتنميةالمتكاملةللزراعةوالتسويقالسودان
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

مفاوضاتالقرضضمانالجودة
ِمنحبموجبإطارالقدرة

طارقأحمد 26.02علىتحملالديون
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

 مشروعدعمالزراعةالقائمةالمجتمعيةطاجيكستان
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

Mikael Kauttu  15.33  دوققرضالصنمفاوضاتالقرضضمانالجودة


ِمنحبموجبإطارالقدرة

  15.33 علىتحملالديون
 30.66المبلغاإلجمالي

برنامجالتنميةالريفيةفيالمرتفعاتتركيا
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

ديناصالح يورو 35.15قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
 يورو 0.90منحةالصندوق
 36.05المبلغاإلجمالي

مشروعتنويعوتحديثالزراعةأوزبكستان
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

محمدعبدالقادر 46.20قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة
 0.30منحةالصندوق 
 46.50بلغاإلجماليالم 
أفريقياالغربيةوالوسطى

 مشروعدعمتنميةسالسلالقيمالزراعيةبوركينافاسو
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

مفاوضاتالقرضضمانالجودة
ِمنحبموجبإطارالقدرة

Abdoul Barry 19.00علىتحملالديون
 19.00قرضالصندوق
 38.00المبلغاإلجمالي
Bernard Hien 12.43قدرةِمنحبموجبإطارالالموافقةعلىعمليةتمتالموافقةعلىمابينالدورات،مشروعتنشيطاإلنتاجالزراعيالرعويفيجمهوريةأفريقيا
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

-يناير/كانونالثانيمناطقالسافاناالوسطى
2018أبربل/نيسان

علىتحملالديونتعزيزالجودةالمذكرةالمفاهيمية

تشاد
تعزيزإنتاجيةوصمودالمزارعاألسرية

2018سبتمبر/أيلولالزراعيةالرعوية
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

ِمنحبموجبإطارالقدرة
 32.50علىتحملالديون

Valantine 
Achancho

مشروعالتنميةالزراعيةبونغا

مابينالدورات،
-يناير/كانونالثاني

2018أبربل/نيسان
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
Bernard Hien 6.36قرضالصندوقتعزيزالجودة

برنامجالمشاريعالريفيةغانا
ديسمبر/كانوناألول

تمويلإضافي2017
موافقةالمجلس

التنفيذي
قرضإضافيمن

 40.00الصندوق

 Esther
Kasalu-Coffin 

غينيا
الزراعةاألسرية،الصمودواألسواقمشروع

2018أبريل/نيسانفيغينياالوسطىوالشمالية
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
 15.46قرضالصندوقتعزيزالجودة

Vincenzo 
Galastro

 
ِمنحبموجبإطارالقدرة

 15.46علىتحملالديون
 30.92المبلغاإلجمالي 

مالي
التمويلالشموليفيسالسلالقيمالزراعية

2018أبريل/نيسانفيمالي
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
تعزيزالجودة

لقدرةِمنحبموجبإطارا
  15.48 علىتحملالديون

 Philippe
Remy 

 15.48قرضالصندوق 
 30.96المبلغاإلجمالي 

 تنميةالزراعةاألسريةفيإقليمديفاالنيجر
مابينالدورات،

أيلول/سبتمبر-أيار/مايو
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
الجودةتعزيز

ِمنحبموجبإطارالقدرة
  6.25 علىتحملالديون

Valantine 
Achancho
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المبلغالمخططنوعالتمويلالمرحلةالتاليةالوضعالتاريخالمزمعللموافقةاالسمالبلد
ماليين)بله

الدوالرات
األمريكية(

نامجمديرالبر
القطري

2018
 6.25قرضالصندوق 
 12.50المبلغاإلجمالي 

نيجيريا
برنامجتعزيزقطاعالمشاريعالزراعية

 الريفية
ديسمبر/كانوناألول

2017
تمتالموافقةعلى

 60.00قرضالصندوقمفاوضاتالقرضضمانالجودة

Richard 
Pelrine

السنغال
برنامجدعمالتنميةالزراعيةوالمبادرات

2018أبريل/نيسانالفرديةالريفية
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

الموافقةعلىعملية
 35.74قرضالصندوقتعزيزالجودة

Ides de 
Willebois, a.i

  0.50منحةالصندوق
 36.24المبلغاإلجمالي

سيراليون
برنامجالتمويلالريفيوالنهوض

المرحلةلثانية-بالمجتمعاتالمحلية

مابينالدورات،
-أكتوبر/تشريناألول

ديسمبر/كانوناألول
تمويلإضافي2017

الموافقةعلىعمليتي
تعزيزالجودة/ضمان

الجودة
قرضإضافيمن
 4.50لصندوقا

Ndaya 
Beltchika 


منحةإضافيةفيإطار

  4.50القدرةعلىتحملالديون
  9.00المبلغاإلجمالي
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2الجدول
2017المنحالقطريةوالعالمية/اإلقليميةالمقترحةللموافقةعليهابيندوراتالمجلسالتنفيذيخاللعام

2017ولنوفمبر/تشريناأل2بتاريخ

الجهةالمتلقيةالمقترحةعنوانالمنحة
ماليين)بالمبلغالمخططله

الدوالراتاألمريكية(
اإلدماجاالقتصاديواالجتماعيللشبابالريفيفي

مؤسسةالتدريبفيالتنميةالريفيةاإلقليميةأمريكاالوسطىوالجمهوريةالدومينيكية
2.50 

 2.00مرفقمساعدةالشعوباألصلية2017-2020مرفقمساعدةالشعوباألصلية

توسيعنطاقالتمكينمنخاللالمنهجيات
Oxfam-NOVIBاألسرية:مناآلالفإلىالماليين

2.25 

االبتكاراتالتقنيةلتحسينوصولأصحاب
Amaranteالحيازاتالصغيرةإلىاألسواق

2.00 

التكنولوجياتالخضراءالمالئمةلتيسيرتطوير
سالسلالقيمالشموليةللسلعوالمنتجاتالحيوانية

سريعةالتلففيالمناطقالريفيةمنأفريقيا
SunDanzerالشرقيةوالجنوبية

2.20 

إجراءاتقابلةللقياسإلدارةخاليةمنالضباب
رابطةأقطارجنوبشرقآسيالألراضيوالغاباتفيجنوبشرقآسيا

3.50 

قدراتالرصدوالتقييمالقطريةالتقديرالذاتيلنظمو
فيالقطاعالريفيمنخاللعدساتأهداف

 السويسريةللتعاونالدوليهيلفيتاسمنظمة التنميةالمستدامة
3.20 

استخدامزراعةالحفظفينظماالنتاجالحيواني
والمحصوليفياألراضيالجافةلتعزيزكفاءة

بحوثالزراعيةفيالمناطقالجافةالمركزالدوليللجاستخدامالمياهوخصوبةالتربةواإلنتا
2.50 

تعزيزإدارةالمعرفةلمزيدمنالكفاءةاالنمائيةفي
إقليمالشرقاألدنىوشمالأفريقياوآسياالوسطى

وأوروبا
 1.80فةالمركزالدوليللبحوثالزراعيةفيالمناطقالجا

التمكيناالقتصاديللشبابمنخاللاألعمال
فيكينياالزراعية

المركزالتقنيللتعاونالزراعيوالريفي
1.50 

 حوارالسياساتألغراضالتحوالتالريفيةبرنامج
األسريين المزارعين منظماتاتحاد الزراعة، هيئة

 للمنتجيناألسريةفيالسوقالمشتركةللمخروطالجنوبي
2.15 

جديدةعنالتحولالريفيفيأمريكارواياتبرنامج
 الالتينيةوالكاريبي

 1.80 اللجنةاالقتصاديةألمريكاالالتينيةوالكاريبي

البرنامجاإلقليميللتمكيناالقتصاديواالجتماعي
والسياسيمعالحفاظعلىالهويةالثقافيةللسكان

كوادوركولومبيافيالمتحدرينمنأصولأفريقية وا 
 وبيرو

 صندوقاألصولالثقافيةاألفريقية

1.80 
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الجهةالمتلقيةالمقترحةعنوانالمنحة
ماليين)بالمبلغالمخططله

الدوالراتاألمريكية(
برنامجالزراعةألغراضإدارةالمعرفةلتأقلم

 الزراعةاألسريةمعالتغيرالمناخي

 2.00 معهدالبلداناألمريكيةللتعاونفيميدانالزراعة

برنامجتنميةسبلعيشالمزارعينالصينيين
 األفارقةمنأصحابالحيازاتالصغيرة

 2.50 الرابطةالدوليةللخيزرانوالروطان

قدراتالمؤسسيةللتربيةلتطويرمحاصيلتحسينال
 مقاومةلتغيرالمناخللمزارعيناألفارقة

 2.50 لألرزاألفريقيالمركز

استخدامالتنوعالوراثيواستنباطمحاصيلجديدة
 لتعزيزصمودالمزارعين

 3.50 المنظمةالدوليةللتنوعالبيولوجي
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3الجدول

2018بتاريختراتيجيةالقطريةالمزمعةببرامجالفرصاالستأشيريةقائمة
 2017نوفمبر/تشريناألول2بتاريخ

البلد
للعرضعلىالمجلسالتنفيذي

مسؤولاالتصالالرئيسيفيالصندوقلالستعراض

آسياوالمحيطالهادي

 Hubert Boirard2018ديسمبر/كانوناألولأفغانستان

 رشاعمر 2018أبريل/نيسانالهند

 Thomas Rath2018أبريل/نيسانجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

 Ron Hartman2018سبتمبر/أيلولبابواغينياالجديدة

أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 Robson Mutandi2018أبريل/نيسانموزامبيق

 Francisco Pichon2018ديسمبر/كانوناألولرواندا

ةوالكاريبيأمريكاالالتيني
 

  Lars Anwandter2018سبتمبر/أيلولكوبا

 Jesus Quintana2018سبتمبر/أيلولبيرو

الشرقاألدنىوشمالأفريقيا
وأوروبا

 

 رامي سلمان2018أبريل/نيسانأرمينيا

 عبد الكريم سما2018أبريل/نيسانمصر

 دينا صالح2018سبتمبر/أيلولجورجيا

 Mikael Kauttu2018أبريل/نيسانتانقيرغيزس

 أفريقياالغربيةوالوسطى

 Abdoul Barry2017ديسمبر/كانوناألولبنن

 Ides de Willebois, a.i2018سبتمبر/أيلولغامبيا

 Ndaya Beltchika2018سبتمبر/أيلولليبريا

 Philippe Remy2018أبريل/نيسانموريتانيا

 Ndaya Beltchika2018سبتمبر/أيلولسيراليون

 

 

 


