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 2019 آذار/مارس 11 بتاريخالعالمية المزمعة و  األنشطة القطرية واإلقليمية

الهدف من المعلومات الت: توفرها هذه الوثيقة هو تمتين ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي من      -1
، من االستراتيجيات القطرية وذخيرة الصندوق من البرامج والمشروعات والمنحمواتبة التطورات الحاصلة ف: 

 .إعدادهالة مبترة من دورة أجل التعليق، ف: حال رغبوا ف: ذلك، على العمليات المزمعة ف: مرح

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

 . الخاصة بها

والت: ستعرض على المجلس  ،ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعةتأشيرية  قائمة 2يوفر الجدول  -3
 التنفيذي لالستعراض. 

على موقع  ونشرت ،، تمت المصادقة على مذترات االستراتيجيات القطرية2019 آذار/مارس 11بتاريخ  -4
، نغوال أأفغانستان، و لبلدان التالية: ل (www.ifad.orgعلى الموقع  )تحت الصفحات القطرية الصندوق

 ،جمهورية أفريقيا الوسطىو التاميرون، ، و  والرأس األخضر ،بورتينا فاسوو     ،بوتسوانا   و وبوتان، ،بليز و
ريتريا، ،وجيبوت:  وبا،وت وتوت ديفوار، ،جزر القمر    و وتشاد، سواتين:، و و    وا   وغواتيماال،  ،غريناداو   ، غابونا 

والجبل  وموريتانيا، ومال:، ،ليبرياو      ولبنان، وقيرغيزستان، وتيريباس، ،واألردن والعراق، وغيانا،، غينيا   و
وطاجيتستان،  وجنوب أفريقيا، ،سيراليون   و ، وسيشيل،السنغالو وساموا، ، بابوا غينيا الجديدة و األسود،
 .زمبابويو  وتونس، ا،تونغ، و وتوغو

 نظرة عامة
لموارد الصندوق على المجاالت  الحادي عشرمن فترة التجديد  األولى السنة ز التدخالت خالليترتيستمر س  -5

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

تعزيز  (3)(؛ 2زيادة االستفادة من المشارتة ف: األسواق )الهدف االستراتيج:  (2)(؛ 1االستراتيج: 
(. وسوف تتون 3ف: وجه تغير المناخ )الهدف االستراتيج:  األنشطة االقتصاديةاالستدامة البيئية وصمود 

 ذات الصلة. للمشروعات المفاهيميةاالستراتيجيات القطرية والمذترات تأصلة ف: مذترات هذه األهداف م

مشروعا وبرنامجا مدرجا حاليا ف: ذخيرة  41دعم ما مجموعه ل ةتمويلي ةنشطأمقترحات تشمل هذه الوثيقة    -6
. ويظهر (1)الجدول  دوالر أمريت: مليار 1.364 هبما  مجموع ،2019للعام المشروعات الرسمية للصندوق 

 قيمة وعدد المشروعات ف: الذخيرة الرسمية ف: تل إقليم جغراف:.     1الشتل 

ما أن توافق لجنة استراتيجية  ،2019 عام وستضاف تدخالت جديدة إلى ذخيرة المشروعات للموافقة عليها   -7
 العالمية اإلقليمية والقطريةالعمليات وتوجيه السياسات على المذترات المفاهيمية للمشروعات، والمنح 
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 1الشتل 
 2019 أذار/مارس 11التمويل في الذخيرة الرسمية بحسب اإلقليم بتاريخ  مقترحاتقيمة وعدد  إجمالي   
 )بماليين الدوالرات األمريتية( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : نظام المنح والمشروعات االستثمارية1 مصدر الشتل
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 1الجدول 
 2019البرامج والمشروعات المقترحة للموافقة عليها في   

 2019 آذار/مارس 11بتاريخ 

 البلد

 االسم

التاريخ المزمع   
 المرحلة التالية   الوضع للموافقة

المبلغ المخطط  له    
الدوالرات ماليين )ب 

 مدير البرنامج القطري األمريتية(

   آسياوالمحيطالهادي
 

 
 

 Omer Zafar  20.60  موافقة المجلس التنفيذي  تمويل إضافي 2019مايو/أيار  مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها بنغالديش

 2019سبتمبر/أيلول  مشروع تحويل المشروعات الريفية بنغالديش
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 80.00  Omer Zafar 

 برنامج تعزيز الزراعة التجارية وسبل العيش الصامدة بوتان
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

 Louise McDonald  11.28 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي

 األصول المستدامة لألسواق الزراعية واألعمال التجارية كمبوديا
المذكرة تمت الموافقة على  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

54.41  Kaushik Barua 

 الهند
رعين أصحاب تكنولوجيات الزراعية لصالح المزاتوسيع نطاق ال

 الحيازات الصغيرة
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 رشا عمر  67.00 

 2019مايو/أيار  مشروع اإلنتاجية الزراعية في المرتفعات واألسواق إندونيسيا
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

50.00 Ronald Hartman 

 مشروع األغذية والمياه في الجزر الخارجية كيريباس
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

 توفيق الزبري 4.50 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

رّي وإضفاء الطابع التجاري على زراعة غراض الإرساء الشراكات أل
 أصحاب الحيازات الصغيرة

ما بين الدورات 
 -مايو/أيار 

 2019سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

المصادقة على تمت 
 استعراض التصميم

 13.00  Thomas Rath 

 ارعينبرنامج البذور المحسنة للمز نيبال

ما بين الدورات 
 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 

 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي

                           
10.00  

 

Louise McDonald 

 في ساموا الزراعة كعمل تجاري ساموا
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

تمت الموافقة على 
 توفيق الزبري 4.50 استعراض التصميم

ما بين الدورات  مشروع االبتكار الريفي في تونغا، المرحلة الثانية تونغا
 -مايو/أيار 

 توفيق الزبري 4.50 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي
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 البلد

 االسم

التاريخ المزمع   
 المرحلة التالية   الوضع للموافقة

المبلغ المخطط  له    
الدوالرات ماليين )ب 

 مدير البرنامج القطري األمريتية(

 2019سبتمبر/أيلول 

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 برنامج تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرة أنغوال
تمت الموافقة على المذكرة  2019مايو/أيار 

 المفاهيمية
 Robson Mutandi 43.61  استعراض ضمان الجودة

 مشروع صمود سبل العيش في األراضي المنخفضة إثيوبيا
تمت المصادقة على  2019سبتمبر/أيلول 

 استعراض التصميم
تمت الموافقة على 
 استعراض التصميم

 90.26  
Ulac Demirag 

 المرحلة الثالثة –الية الريفية ممشروع الوساطة ال إثيوبيا
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 50.00  
Ulac Demirag 

 ليسوتو
المرحلة  –مشروع التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 الثانية

ما بين الدورات 
 -مايو/أيار 

 2019سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 5.00  
Philipp Baumgartner 

 خالل التنويع وريادة األعمالتحويل الزراعة من  مالوي
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 70.00  Ambrosio Barros 

 مشروع تنمية سالسل القيم الزراعية الغذائية الشمولية موزامبيق
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 26.47  Robson Mutandi 

 مشروع الترويج للزراعة صغيرة النطاق موزامبيق
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 43.00  Robson Mutandi 

 رواندا
 –مشروع اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والري في كايونزا 

 المرحلة األولى
 2019مايو/أيار 

تمت الموافقة على 
 استعراض التصميم

 Francesco Rispoli 17.70 موافقة المجلس التنفيذي

 مشرع تنمية سالسل قيم الحيوانات الصغيرة رواندا
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019 سبتمبر/أيلول

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 10.00  
Francesco Rispoli 

 برنامج بناء الصمود وإضافة القيمة الزراعية زامبيا
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 39.88  Ambrosio Barros 

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 برنامج تنمية التعاونيات الزراعية الحرجية كوبا
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

15.50 
Francisco Pichon 

 القومياتدولة بوليفيا المتعددة 
إيجاد ثقافة الصمود في وجه تغير المناخ لصالح األسر الريفية في 

 بوليفيا

ما بين الدورات 
 -مايو/أيار 

 2019سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
  23.59  استعراض التصميم

Arnoud Hameleers 

 الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا
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 البلد

 االسم

التاريخ المزمع   
 المرحلة التالية   الوضع للموافقة

المبلغ المخطط  له    
الدوالرات ماليين )ب 

 مدير البرنامج القطري األمريتية(

 2019سبتمبر/أيلول  عيش الزراعية الصامدةمشروع سبل ال قيرغيزستان
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

31.55 
Mikael Kauttu 

 االحتفاظ بالمواهب ألغراض التحول الريفي جمهورية مولدوفا

ما بين الدورات 
 -أكتوبر/تشرين األول 

األول ديسمبر/كانون 
2019 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 20.75  Vrej Jijyan  

 مشروع التنمية الريفية في جبال تازة المغرب
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 نوفل تالحيق  37.39 

 برنامج سبل العيش والموارد الطبيعية المستدامة السودان
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 مدحأطارق   62.95 

 أفريقياالغربيةوالوسطى

 Abdoul Barry  29.26  استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي 2019سبتمبر/أيلول  دعم الوصول إلى األسواق والتنمية الزراعية مشروع بنن

 تحديد مشروع الترويج لسالسل القيم الزراعية بوركينا فاسو
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 68.16  Abdoul Barry 

 المرحلة الثانية –مشروع دعم تنمية سالسل قيم السلع  الكاميرون
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 46.97  Bernard Hien 

 مشروع تنشيط اإلنتاج المحصولي والحيواني في إقليم السافانا جمهورية أفريقيا الوسطى
ديسمبر/كانون األول 

2019 
 Bernard Hien 35.33 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي

 الزراعة الرعويةومشروع تعزيز إنتاجية وصمود المزارع األسرية  تشاد
ديسمبر/كانون األول 

2019 
 Valantine Achancho  61.68  استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي

 القيمة الزراعيةبرنامج تنمية سالسل  كوت ديفوار
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي
18.39 Abdoul Barry 

 المرحلة الثانية –مشروع التنمية الزراعية والريفية  غابون
ما بين الدورات 

 -مايو/أيار 
 2019سبتمبر/أيلول 

 استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي
5.96 Bernard Hien 

 غامبيا
برنامج صمود المنظمات ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة
تمت الموافقة على المذكرة  2019سبتمبر/أيلول 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 21.27  Haoua Sienta 

 ليبيريا
تنشيط مشروع تحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وإعادة 

 األعمال الزراعية

ما بين الدورات 
 -مايو/أيار 

 2019سبتمبر/أيلول 

تمت الموافقة على المذكرة 
 المفاهيمية

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

 23.00  Jakob Tuborgh 

 مالي
لصمود واإلدارة المتكاملة ألغراض اة المتعددة مشروع الطاق

 لألراضي
المصادقة على تمت  2019سبتمبر/أيلول 

 استعراض التصميم
تمت الموافقة على 
 استعراض التصميم

29.98 Benoît Thierry 
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 البلد

 االسم

التاريخ المزمع   
 المرحلة التالية   الوضع للموافقة

المبلغ المخطط  له    
الدوالرات ماليين )ب 

 مدير البرنامج القطري األمريتية(

 موريتانيا
مشروع اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمعدات المشاع وتنظيم 

 المنتجين الريفيين

ما بين الدورات 
 -مايو/أيار 

 2019سبتمبر/أيلول 

تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

تمت الموافقة على 
 استعراض التصميم

23.70 Haoua Sienta 

 رواد األعمال الريفية الشباب غمشروع دعم بزو السنغال
ديسمبر/كانون األول 

2019 
تمت الموافقة على المذكرة 

 المفاهيمية
تمت المصادقة على 
 استعراض التصميم

                   36.86  Benoît Thierry 

 Jakob Tuborgh  40.83                    استعراض ضمان الجودة تمويل إضافي 2019سبتمبر/أيلول  تنمية سالسل القيمة الزراعيةمشروع  سيراليون

 مشروع دعم آلية توفير الحوافز لتشاطر المخاطر في التمويل الزراعي توغو

ما بين الدورات 
 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

 إضافيتمويل  2019

 هاني السعدني  15.55                    استعراض ضمان الجودة
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 2الجدول 
 2021-2019بتاريخ ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة تأشيرية قائمة 
 2018 تشرين األول/أتتوبر 29بتاريخ 

 البلد

 للعرض على المجلس التنفيذي 
 مسؤول االتصال الرئيس: ف: الصندوق  لالستعراض

 آسياوالمحيطالهادي

 Thomas Rath 2019سبتمبر/أيلول  نام فييت

 Louise McDonald 2019سبتمبر/أيلول  نيبال

 Matteo Marchisio 2021سبتمبر/أيلول  الصين

 Hubard Boirard 2021ديسمبر/كانون األول  أفغانستان

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 Francesco Rispoli 2019مارس/آذار  رواندا

 Ambrosio Barros 2019مارس/آذار  زامبيا

 Jaana Keitaanranta 2019سبتمبر/أيلول  زمبابوي

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانون األول  إريتريا

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانون األول  كينيا

 Philipp Baumgartner 2019ديسمبر/كانون األول  ليسوتو

 Lakshmi Moola 2019ديسمبر/كانون األول  أوغندا

 Ibrahima Bamba 2020أبريل/نيسان  جزر القمر

 Ibrahima Bamba 2020أبريل/نيسان  مدغشقر

 Jaana Keitaanranta 2020سبتمبر/أيلول  إسواتيني

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي
 

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2019سبتمبر/أيلول  المكسيك

  Ladislao Rubio 2019ديسمبر/كانون األول  غيانا

 Arnoldus Hameleers 2019األول ديسمبر/كانون  هندوراس

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020أبريل/نيسان  السلفادور

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020سبتمبر/أيلول  غواتيماال

   الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 طارق أحمد 2019مارس/آذار  جيبوتي

  Philippe Remy 2019مارس/آذار  تونس

  Mikael Kauttu 2019سبتمبر/أيلول  طاجيكستان

 نوفل تالحيق 2020ديسمبر/كانون األول  المغرب

 دينا صالح 2021ديسمبر/كانون األول  تركيا

 محمد عبد القادر 2021ديسمبر/كانون األول  اليمن

   أفريقياالغربيةوالوسطى

 Abdoul Barry 2019مارس/آذار  بوركينا فاسو

 Haoua Sienta 2019مارس/آذار  غامبيا

 Benoît Thierry 2019مارس/آذار  السنغال

 Bernard Hien 2019سبتمبر/أيلول  الكاميرون

 Pascal Kabore 2019سبتمبر/أيلول  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 Abdoul Barry 2019سبتمبر/أيلول  كوت ديفوار

 هاني السعدني 2019سبتمبر/أيلول  غانا

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانون األول  الوسطىجمهورية أفريقيا 

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانون األول  غابون

 Jakob Tuborgh 2019ديسمبر/كانون األول  ليبيريا

 Valantine Achancho 2020أبريل/نيسان  تشاد

  Gianluca Capaldo 2020أبريل/نيسان  غينيا

 Pascal Kabore 2020أبريل/نيسان  مالي

 Jakob Tuborgh 2020أبريل/نيسان  سيراليون

 


