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2018تشريناألول/أكتوبر29بتاريخالمزمعةالقطريةوواإلقليميةالعالميةاألنشطة

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،مناالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجوالمشروعاتوالمنحمواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهالةمبكرةمندورةأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرح

المشروعات1يوفرالجدول -2 بعدالموافقةقائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرة
.الخاصةبهاالمذكراتالمفاهيميةعلى

العالمية/اإلقليمية.ومعلوماتعنالذخيرةالرسميةللمنحالقطرية2الجدوليردفي -3

والتيستعرضعلىالمجلس،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة3يوفرالجدول -4
 التنفيذيلالستعراض.

 -5 األول/أكتوبر29بتاريخ على2018تشرين تمتالمصادقة 37، علىونشرت،قطريةةاستراتيجيمذكرة
،بوتسوانا،ووبليز،نغوالألبلدانالتالية:ل(www.ifad.orgعلى)تحتالصفحاتالقطريةموقعالصندوق

فاسوو وبوركينا والرأساألخضر، الكاميرون، الوسطىو، أفريقيا جمهورية ، ديفوار، وكوت جزرووتشاد،
وكالقمر سواتيني،وجيبوتيوبا،، وا  ريتريا، وا  غابونو، غينياو،غريناداو، وغيانا،، والعراق،وغواتيماال،

،السنغال،وغينياالجديدةوبابواوالجبلاألسود، وموريتانيا، ومالي،،ليبرياوولبنان،،نوقيرغيزستا،واألردن
 .زمبابويووتونس،ا،تونغتوغو،وو،وطاجيكستان،وجنوبأفريقيا،سيراليونووسيشيل،

نظرةعامة

والسنةاألولىفترةالتجديدالعاشرلمواردالصندوقمنواألخيرةالثالثةزالتدخالتخاللالسنةيتركيستمرس -6
علىالمجاالتذاتاألولويةواألهدافاالستراتيجيةالواردةفياإلطارمنفترةالتجديدالحاديعشرللموارد

زيادةالقدرات(1)االستثماراتبأنشطةتؤديإلى:تتسم.وسوف2025-2016للفترةللصندوقاالستراتيجي
ل )الهدفاالستراتيجياإلنتاجية 1لسكانالريفيينالفقراء فياألسواق(2)(؛ منالمشاركة االستفادة زيادة

للنشاطاتاالقتصاديةصمودفيوجهتغيرالمناخالتعزيزاالستدامةالبيئيةو(3)(؛2)الهدفاالستراتيجي
االستراتيجياتالقطريةوالمذكرات(.وسوفتكونهذهاألهدافمتأصلةفيمذكرات3)الهدفاالستراتيجي

ذاتالصلة.للمشروعاتالمفاهيمية

 -7 الوثيقة هذه 52تشمل تمويليا لنشاطا مجموعه ما ذخيرة40دعم في حاليا مدرجا وبرنامجا مشروعا
 للصندوقللفترة أمريكيمليار1.07همجموعبما،2018/2019المشروعاتالرسمية .(1)الجدولدوالر

قيمةوعدد2معلوماتعنعددأنشطةالتمويلالمزمعةحسبنوعالتمويل؛ويظهرالشكل1ويقدمالشكل
المشروعاتفيالذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.

إلى -8 عليهاوستضافتدخالتجديدة المشروعاتللموافقة استراتيجية2019فيذخيرة متىوافقتلجنة ،
.اهيميةلكلمنالمشروعاتوالمنحوجيهالسياساتعلىالمذكراتالمفالعملياتوت





http://www.ifad.org/
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 1الشكل
2018شريناألول/تأكتوبر29بتاريخلمشروعاتاالستثماريةفيالذخيرةالرسميةاإجماليقيمةوعددأنشطةتمويل
)بماليينالدوالراتاألمريكية(




2الشكل
2018شريناألول/تأكتوبر29قيمةوعددأنشطةالتمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخإجمالي

)بماليينالدوالراتاألمريكية(





:نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية2و1مصدرالشكلين
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1الجدول
2019-2018البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2018 تشريناألول/أكتوبر29بتاريخ

 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري

       آسياوالمحيطالهادي

 بنغالديش
مشروعتنميةأقاليمشارالندوالتوطينفيها،المرحلة

 الرابعة

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق

20.60  Omer Zafar 

 بوتان
برنامجتعزيزالزراعةالتجاريةوسبلالعيشالمتسمة

 بالصمود

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق

 9  Louise 
McDonald 

خدماتدعممبادراتوفرصعمالةالشبابمشروعإندونيسيا
ديسمبر/كانون

2018األول
تمتالموافقةعلى

ضمانالجودة
مفاوضات

 Ronald 55.3الصندوقمنقرض
Hartman 2الصندوقمنمنحة 

  55.3المجموع

أبريل/نيسانمشروعاإلنتاجيةالزراعيةواألسواقفيالمرتفعات
2019

علىتمتالموافقة
المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
ضمانالجودة

الصندوقمنقرض
50 Ronald 

Hartman 

 مشروعالمياهواألغذيةفيالجزرالخارجية كيريباس

مابينالدورات
كانون/يناير
-األول
نيسان/أبريل

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة

منحةإضافيةبموجب
تحملإطارالقدرةعلى

 الديون

 توفيقالزبري 4.5
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
2019 

 برنامجتحسينالبذورللمزارعين نيبال

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2019األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
10 

Louise 
McDonald 

الهند
زراعيةمتجددةالطاقةألصحابالتكنولوجياتال

الحيازاتالصغيرة
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
ضمانالجودة

قرضمنالصندوق
منحةمنالصندوق

90
1 

 رشاعمر

  91 المجموع     
مابينالدورات الزراعةكعملتجاري ساموا

يناير/كانون
-األول

أبريل/نيسان
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 توفيقالزبري 4.5 الصندوقمنقرض

برنامجشراكاتاألعمالالزراعيةألصحابالحيازاتسريالنكا
 الصغيرة

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2019األول

موافقةالمجلس تمويلإضافي
 التنفيذي

إضافيمنقرض
 الصندوق

 طارققطب 14.52

مابينالدورات المرحلةالثانية–برنامجاالبتكارالريفيلتونغاتونغا
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول

استعراضعملية تمويلإضافي
 ضمانالجودة

إضافيمنقرض
 الصندوق

 توفيقالزبري 4.5
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
2019 

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

سبتمبر/أيلول برنامجتعزيزصمودأصحابالحيازاتالصغيرة أنغوال
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 بنهموشعبلة 43.61

 بوروندي
فيلضعفامشروعتكثيفاإلنتاجالزراعيوالحدمن

 بوروندي

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

27.49 
 

Aissa Toure 
 

إثيوبيا
مشروعصمودسبلالعيشفيالمناطقالرعوية

والزراعةالرعوية
أبريل/نيسان

2019
تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
ضمانالجودة

الصندوققرضمن
منحةمنالصندوق

45.13
45.13

Ulac Demirag 

 90.26المجموع

 مشروعإدارةالمواردالطبيعيةلمستجمعاتتاناالعلياكينيا

مابينالدورات
تشرين/أكتوبر
-األول

ديسمبر/كانون
 2018األول

 تمويلإضافي
موافقةالمجلس

 التنفيذي
قرضإضافيمن

 الصندوق
 السعدنيهاني 13.61

 
 برنامجتنميةأعمالتربيةاألحياءالمائية

ديسمبر/كانون
 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
 هانيالسعدني 27.85

 مبيقاموز
 

 الغذائيةالزراعيةالشموليةةمشروعتنميةسالسلالقيم
ديسمبر/كانون

 2019األول
تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

26.47 
Robson 
Mutandi 

 Robson 43إطارالقدرةمنحةبموجباستعراضعمليةتمتالموافقةعلىديسمبر/كانون مشروعالترويجلتربيةاألحياءالمائيةعلىنطاقصغير 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
 Mutandi علىتحملالديون ضمانالجودة المذكرةالمفاهيمية 2019األول

 رواندا
مشروعالريفيكايونزاواإلدارةالمتكاملةلمستجمعات

 المرحلةاألولى–المياه

مابينالدورات
يناير/كانون

-األول
أبريل/نيسان

2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

7 
Francisco 
Pichon 

ضافةالقيمةإلىالزراعة زامبيا أبريل/نيسان برنامجبناءالصمودوا 
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 عبلةبنهموش 39.88

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 الحرجيةبرنامجالتنميةالتعاونيةللزراعة كوبا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

16 
Francisco 
Pichon 

 0.5 منحةمنالصندوق

  16.5 المجموع     

جمهوريةبوليفيامتعددة
القوميات

وجهتغيرالمناخفيمشروعبناءثقافةالصمودفي
صفوفاألسرالريفية

مابينالدورات
يناير/كانون

-األول
أبريل/نيسان

2019

تمتالموافقةعلى
المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
ضمانالجودة

 Arnoldus 23.59الصندوقمنقرض
Hameleers 

 مشروعالشمولاإلنتاجيوصموداألسرالريفية الجمهوريةالدومينيكية

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
10 Arnoldus 

Hameleers 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
 2019األول

 فيالمناطقالريفية"Buen Vivirبوينفيفير"برنامج إكوادور

مابينالدورات
تشرين/أكتوبر
-األول

كانون/ديسمبر
 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
10 Caroline Bidault 

 هندوراس
مشروعالشمولاالقتصاديواالجتماعيلصغار

لهندوراسالشمالالشرقيالمنتجينالريفيينفي

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 الجودةضمان

 مفاوضات
 الصندوقمنقرض

 
16.33 Arnoud 

Hameleers 

 الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 برنامجتحسينالثروةالحيوانيةفيالمناطقالجبلية جورجيا

مابينالدورات
تشرين/أكتوبر
-األول

كانون/ديسمبر
 2018األول

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
 الصندوقمنقرض

 منحةمنالصندوق
18.9 
0.35 

 ديناصالح

  19.25 المجموع     

سبتمبر/أيلول مشروعسبلالعيشالرعويةالتيتتسمبالصمود قيرغيزستان
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 15.87الصندوقمنقرض
Mikael Kauttu منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
15.87 

  31.73 المجموع     
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
مابينالدورات مشروعإعادةإحياءمستجمعنهرمورات تركيا

أكتوبر/تشرين
-األول

ديسمبر/كانون
 2019األول

استعراضعملية تمويلإضافي
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 ديناصالح 8.2

 أفريقياالغربيةوالوسطى

سبتمبر/أيلول التنميةالزراعيةوالوصولإلىاألسواقمشروعدعم بنن
 تمويلإضافي 2018

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منقرضإضافي
الصندوق

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون



21.7 


21.7 

Abdoul Barry 

  43.4 المجموع     

مشروعالترويجلسالسلالقيمةالزراعيةبوركينافاسو
سبتمبر/أيلول

2019
تمويلإضافي

استعراضعملية
ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

منحةإضافيةبموجب
إطارالقدرةعلىتحمل

الديون

27.12


27.12 
Abdoul Barry 

 54.24المجموع

 برنامجالترويجللفرصاالقتصاديةواالجتماعيةالريفية الرأساألخضر

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
6.27 Benoît Thierry 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
 2018األول

جمهوريةأفريقياالوسطى
مشروعإعادةتنشيطاإلنتاجالمحصوليوالحيوانيفي

إقليمالسافانا

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

2019األول

تمويلإضافي
استعراضعملية

ضمانالجودة

منحةإضافيةبموجب
إطارالقدرةعلىتحمل

الديون
12.6 Bernard Hein 

 تعزيزإنتاجيةوصمودالمزارعاألسريةالزراعيةالرعوية تشاد
ديسمبر/كانون

 2019األول
 تمويلإضافي

استعراضعملية
 ضمانالجودة

قرضإضافيمن
 الصندوق

31.1 
Valantine 
Achancho 

 برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعية كوتديفوار

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
18.9 Abdoul Barry 

المرحلةالثانية–التنميةالريفيةوالزراعيةمشروعغابون

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019

تمويلإضافي
استعراضعملية

ضمانالجودة
قرضإضافيمن

الصندوق
 Bernard Hein4.91

 ليبيريا
المرحلة–مشروعاإلرشادبشأنمحاصيلاألشجار

 الثانية

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 مفاوضات
موافقةالمجلس

 التنفيذي

 11.91 قرضمنالصندوق

Jakob Tuborgh 
منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
11.91 

  23.83 المجموع     
 Benoît Thierry 14.84 قرضمنالصندوقاستعراضعمليةتمتالموافقةعلىأبريل/نيسانمشروعالطاقةالمتعددةألغراضالصمودواإلدارة مالي
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري
منحةبموجبإطارالقدرة ضمانالجودة المذكرةالمفاهيمية 2019 المتكاملةلألراضي

 علىتحملالديون
14.84 

  29.67  المجموع     

 موريتانيا
الطبيعيةوالمعداتمشروعاإلدارةالمستدامةللموارد

 المجتمعيةوتنظيمالمنتجينالريفيين

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

23.4 
Philippe 
Remy 

 برنامجتنميةسالسلالقيمة نيجيريا
ديسمبر/كانون

 2019األول
 تمويلإضافي

موافقةالمجلس
 التنفيذي

قرضإضافيمن
 الصندوق

89.21 Nadine Gbossa 

 برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعية سيراليون

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

 مفاوضات

 5.9 قرضمنالصندوق

Jakob Tuborgh 
منحةبموجبإطارالقدرة

 5.9 علىتحملالديون

  11.8 المجموع     
 توغو

 برنامجالترويجآلليةتحفيزالتمويلالزراعي

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

قرضإضافيمن
الصندوق

منحةإضافيةبموجب
إطارالقدرةعلىتحمل

الديون

3.75
3.75

 هانيالسعدني

 7.5المجموع
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2الجدول
2018المقترحةللموافقةعليهابيندوراتالمجلسالتنفيذيخاللعامالقطريةواإلقليميةوالعالميةالمنح

2018أكتوبر/تشريناألول29بتاريخ

 الجهةالمتلقيةالمقترحة عنوانالمنحة
المبلغالمخططله)بماليين

 الدوالراتاألمريكية(

 3 رابطةجنوبآسياللتعاوناإلقليمي مناخيافيجنوبآسيااتحادلتوسيعنطاقالزراعةالذكية

 1 المركزالعالميللبيئة اإلدارةالمستدامةللنظماإليكولوجيةلألراضيفيماليزيا

 3تحددفيمابعدبرنامجمزارعيآسياوالمحيطالهادي

بالزراعة إقليمميكونغشبكةمجمعاتالفكرالمعنيةبالزراعةوالتنميةالريفيةفيبلدانشبه المعنية الفكر مجمعات شبكة
 والتنميةالريفيةفيبلدانشبهإقليمميكونغ

2.5 

 1.5 مركزاألرزاألفريقي تعزيزقطاعاألرزفيشرقأفريقيالتحسينإنتاجيةوتنافسيةفصائلاألرزالمحلية

للمشروعات الداعمة والتقنيات المعيارية المقاييس تطوير نتائجبرنامج تحسين بهدف
المشروعاتالمراعيةلقضاياالتغذية

 McGill 1.05جامعة

تحولنظمزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةمنخاللسالسلقيمةاإلنتاجالحيواني
 والمحصولي

المعهدالدوليلبحوثمحاصيلالمناطق
 المداريةشيهالقاحلة

1.5 

وأمنالدخولفيأربعةجزرفيالمحيطالهنديسبلالعيشالبديلةألغراضاألمنالغذائي
 )المرحلةالثانية(

يكولوجيا المركزالدوليلفيزيولوجياوا 
 الحشرات

1.25 

تعزيزصمودنظماألغذيةالزراعيةفيأفريقياالشرقيةوالجنوبيةمنخاللمحاصيل
 الجذرياتوالدرنيات

 1.5 المركزالدوليللبطاطس

 الشباب وصول نطاق فرصالعملتوسيع لخلق الشمولية المالية الخدمات إلى الريفيين
 والمبادراتالفردية

 1 الشراكةالجديدةلتنميةأفريقيا

 وكولومبياوبيروبحوثاالبتكاروالترويجلزراعةوتجهيزالخيزرانفيإكوادور والروطان للخيزران الدولية -الشبكة
 إكوادور

2 

المتعددللمياهعلىالمستوىالمحليألغراضتعزيزاألمنالحوكمةالمستدامةلالستخدام
 يفيالمناطقالنائيةفيالمتوسطالغذائ

Centre de Coopération 
Internationale En Recherche 

Agronomique pour le 
Développement 

2.08 

 Comitato Europeo per la واالستدامةفياألوضاعالهشةاألمنالغذائي
Formazione e l'Agricoltura 

3 

جامعةآفيبابالوال تمكينالشبابفياألعمالالزراعيةوالزراعةالمستدامة
 

2 

تحسينصمودالزراعةفيوجهالتملحوتغيرالمناخمنخاللتنميةالتكنولوجياتالمناصرة
 للفقراء

 3.5 المركزالدوليللزراعةالملحية

 1.08 منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة القياسالمسبقلغازاتالدفيئةوالتحليالتاالقتصاديةوالماليةلتعميمEX-ACTمنصة

الصغيرة الحيازات أصحاب في االستثمار تمويل لصندوق التقنية المساعدة مرفق
 والمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة

 3.5 تحددفيمابعد

 3.28مركزالتقييموالتنميةالبلدانالناميةنظريةوممارسةتقديراألثرفي

تحسينوصولأصحابالحيازاتالصغيرةلالبتكاروخدماتاإلرشادمتعددةاألطرافالتي
يقودهاالطلب

الرابطةالسويسريةلتنميةالزراعةوالمناطق
الريفية

3 

 2.5المعهدالدوليلزراعةالمداريةدعمالتحولالزراعيفينيجيرياوتوغونحوتحقيقالقضاءالتامعلىالجوع

 1 المركزالعالميلألسماكالنهوضبالتكنولوجياتوبناءالقدراتلزراعةاألراضيالقاحلة
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 الجهةالمتلقيةالمقترحة عنوانالمنحة 
المبلغالمخططله)بماليين

 الدوالراتاألمريكية(

 1.05 المعهدالدوليلزراعةالمداريةالتحالفالمبنيعلىالمعرفةلتوسيعنطاقزراعةالتأقلملصالحأصحابالحيازاتالصغيرة

 InterAction 1.17 منظمة التأييدللتنميةالريفيةوالزراعيةفيروانداوأوغنداوجمهوريةتنزانياالمتحدةتعزيزاستقطاب
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3الجدول
 2018-2019للفترةببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة
2018أكتوبر/تشريناألول29بتاريخ
 الصندوقمسؤولاالتصالالرئيسيفي المجلسالتنفيذيللبرنامجالتاريخالمخططلهالستعراض البلد

 آسياوالمحيطالهادي

 Thomas Rath 2018كانوناألول/ديسمبر جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 Thomas Rath 2019سبتمبر/أيلول فييت نام

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

عبلةبنهموش 2019كانوناألول/ديسمبر أنغوال

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانوناألول إريتريا

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانوناألول كينيا

 Philipp Baumgartner 2018ديسمبر/كانوناألول ليسوتو

 Francisco Pichon 2019أبريل/نيسان رواندا

 Lakshmi Moola 2019ديسمبر/كانوناألول أوغندا

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي
 

 Ladislao Rubio 2019ديسمبر/كانوناألول غيانا

 Arnoud Hameleers 2019ديسمبر/كانوناألول هندوراس

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2019سبتمبر/أيلول المكسيك

 Jesus Quintana 2018ديسمبر/كانوناألول بيرو

   الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 أحمدطارق 2019أبريل/نيسان جيبوتي

 عبدالكريمسما 2018ديسمبر/كانوناألول مصر

 ديناصالح 2018ديسمبر/كانوناألول جورجيا

 Mikael Kauttu 2018ديسمبر/كانوناألول طاجيكستان

 Philippe Remy 2019أبريل/نيسان تونس

   أفريقياالغربيةوالوسطى

 Abdoul Barry 2019أبريل/نيسان بوركينا فاسو

 Bernard Hien 2019أبريل/نيسان الكاميرون

 Pascal Kabore 2018ديسمبر/كانوناألول الرأس األخضر

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانوناألول جمهورية أفريقيا الوسطى

 Pascal Kabore 2018سبتمبر/أيلول جمهورية الكونغو الديمقراطية

 Abdoul Barry 2019أبريل/نيسان كوت ديفوار

 Bernard Hien 2019كانوناألول/ديسمبر الغابون

 Benoit Thierry 2019نيسان/أبريل غامبيا

 هاني السعدني 2019أيلول/سبتمبر غانا

 Gianluca Capaldo 2019ديسمبر/كانوناألول غينيا

 Jakob Tuborgh 2019كانوناألول/ديسمبر ليبيريا

 Benoît Thierry2019أبريل/نيسان السنغال

 Jakob Tuborgh 2019ديسمبر/كانوناألول سيراليون




