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2019أكتوبر/تشريناألول22بتاريخالعالميةالمزمعةواألنشطةالقطريةواإلقليمية

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،مناالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجوالمشروعاتوالمنحمواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهالةمبكرةمندورةأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرح

بعدالموافقةأو،قائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعات1يوفرالجدول -2
.الخاصةبهاالمذكراتالمفاهيميةعلى

علىالمجلسوالتيستعرض،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة2يوفرالجدول -3
 التنفيذيلالستعراض.

 .عنذخيرةرسميةللمنحالعالميةواإلقليميةوالقطرية3يبلغالجدول -4

علىموقعونشرت،قطريةةاستراتيجيةمذكر48علىالموافقةتمت،2019أكتوبر/تشريناألول22بتاريخ -5
،بليزو،وأنغوالأفغانستان،التالية:لبلدان(لwww.ifad.orgعلىالموقعالقطرية)تحتالصفحاتالصندوق
فاسوو،بوتسواناووبوتان، فيرديو،بوركينا و،كابو الوسطىوالكاميرون، أفريقيا جزرووتشاد،،جمهورية
ريتريا،،وجيبوتيوكوبا،وكوتديفوار،،القمر سواتيني،ووا  وغيانا،،غينياووغواتيماال،،غريناداو،غابونوا 

 واألردنوالعراق،بيساو،وغينا  ماليزيا،وومالي،وليسوتو،،وليبرياولبنان،وقيرغيزستان،وكيريباس،،
األسود،وموريتانيا، و والجبل غينيا نوساوساموا،،الجديدةبابوا السنغالو،يوبرينسيبتومي الجمهورية،
،وتوغووطاجيكستان،السودان،جنوبجمهوريةوجنوبأفريقيا،،سيراليونووسيشيل،،سوريةالالعربية

 .وزمبابويواليمنوتونس،ا،تونغو

نظرةعامة
لمواردالصندوقعلىالحاديعشرمنفترةالتجديدوالثانيةاألولىتينزالتدخالتخاللالسنيتركيستمرس -6

 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
(.وسوفتكون3فيوجهتغيرالمناخ)الهدفاالستراتيجياالقتصاديةاألنشطةاالستدامةالبيئيةوصمود

ذاتالصلة.للمشروعاتالمفاهيميةاالستراتيجياتالقطريةوالمذكراتهذهاألهدافمتأصلةفيمذكرات

مشروعاوبرنامجامدرجاحاليافيذخيرة45دعممامجموعهلةتمويليةنشطأمقترحاتتشملهذهالوثيقة -7
.(1)الجدولدوالرأمريكيمليار1.48هبمامجموع،2019-2021للفترةروعاتالرسميةللصندوقالمش

قيمةوعددالمشروعاتفيالذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.1ويظهرالشكل

عليها -8 للموافقة المشروعات ذخيرة إلى جديدة تدخالت ،2020-2021عاموستضاف توافق أن لجنةما
اإلقليمية العالمية والمنح للمشروعات، المفاهيمية المذكرات على السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية

والقطرية
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1الشكل
2019أكتوبر/تشريناألول22التمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخمقترحاتقيمةوعددإجمالي
)بماليينالدوالراتاألمريكية(

 





:نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية1مصدرالشكل


 القيمة العدد

 آسياوالمحيطالهادي

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 أفريقياالغربيةوالوسطى
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1الجدول
2021-2019البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2019أكتوبر/تشريناألول22بتاريخ

 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(
   آسياوالمحيطالهادي

 
 

 
ديسمبر/كانوناألولبرنامجالتنميةالمتكاملةلمواردالمياهفيأركاندابأفغانستان

2019
تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

 Hubert Boirard 50.00جاريالتفاوض

 الزراعةالتجاريةوسبلالعيشالصامدةبرنامجتعزيز بوتان
إجراءانقضاءالمدة

ديسمبر/كانوناألول
2019 

 Louise McDonald 11.28 استعراضضمانالجودة نطاقوتوسيعتمويلالفجوة

تمتالموافقةعلىالمذكرة 2020أبريل/نيسان مشروععروضإعادةاإلنعاشالريفيفييونان الصين
 المفاهيمية

الموافقةعلىتتم
 استعراضالتصميم

75.00 Matteo Marchisio 

توسيعنطاقالتكنولوجياتالزراعيةلصالحالمزارعينأصحابالحيازات الهند
 الصغيرة

كانوناألول/ديسمبر
2019 

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 رشاعمر 67.09 جاريالتفاوض

تمتالموافقةعلىالمذكرة 2020أبريل/نيسان وتربةاألحياءالمائيةفيبيهارمشروعتحسينالثروةالحيوانية الهند
 المفاهيمية

تالموافقةعلىتم
 استعراضالتصميم

 رشاعمر 60.08

تمتالموافقةعلىالمذكرة2020أبريل/نيسانمشروعتنميةالمشروعاتالنسويةالريفيةفينافتيجاسوينيمارهاراشتراالهند
 المفاهيمية

تالموافقةعلىتم
 استعراضالتصميم

رشاعمر 39.08

ديسمبر/كانوناألول مشروعاإلنتاجيةالزراعيةفيالمرتفعاتواألسواق إندونيسيا
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

 Ivan Cossio 50 جاريالتفاوض

التحولاالقتصاديالمتكاملللقرىإندونيسيا
إجراءانقضاءالمدة
أكتوبر/تشريناألول

2019
 Ivan Cossio 36.54موافقةالمجلسالتنفيذيتمالتفاوضعليه

 مشروعاألغذيةوالمياهفيالجزرالخارجية كيريباس
 التفويضبالصالحيات

تشريناألول/أكتوبر
2019 

توسيعفجوةالتمويلو
 النطاق

 الزبريتوفيق  3.60 موافقةرئيسالصندوق
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

المرحلة-السبيال-باكستان:مشروعدعمُسبلالعيشفيغوادار باكستان
 الثانية

ديسمبر/كانوناألول
2019 

تمتالموافقةعلىتقرير
 التصميم

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

63.16 Hubert Boirard 

ديسمبر/كانوناألولمشروعاألعمالالزراعيةوصمودأصحابالحيازاتالصغيرةسيريالنكا
2019

تمتالمصادقةعلىتقرير
 التصميم

طارققطب 42.76 جاريالتفاوض

 والجنوبيةأفريقياالشرقية

كانوناألول/ديسمبر تعزيزصمودأصحابالحيازاتالصغيرةمشروع أنغوال
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

 Robson Mutandi  29.76 جاريالتفاوض

إجراءانقضاءالمدة مشروعدعمالصمودواإلنتاجيةالزراعيةاألسرية جزرالقمر
 2020سبتمبر/أيلول

 Ibrahima Bamba 3 استعراضضمانالجودة فجوةالتمويل

 المرحلةالثالثة–مشروعالوساطةالماليةالريفية إثيوبيا
 انقضاءالمدةإجراء

نوفمبر/تشرينالثاني
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

 Ulac Demirag 39.99 جاريالتفاوض

 المرحلةالثانية–مشروعالتنميةالزراعيةألصحابالحيازاتالصغيرة ليسوتو
التفويضبالصالحيات

ولألكانونا/ديسمبر
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

5 Philipp Baumgartner 

فجوةالتمويلوتوسيع 2020سبتمبر/أيلول برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعيةالشمولية مدغشقر
 النطاق

 Ibrahima Bamba 83.18 استعراضضمانالجودة

األولكانون/ديسمبرتحويلالزراعةمنخاللالتنويعوريادةاألعمالمالوي
2019

الموافقةعلىتمت
استعراضالتصميم

علىالمصادقةتمت
استعراضالتصميم

70.00 Ambrosio Barros 

ديسمبر/كانوناألول تنميةسالسلالقيمالزراعيةالغذائيةالشموليةبرنامج موزامبيق
2019 

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

42.00 Robson Mutandi 

المرحلة–مشروعكايونزاللريواإلدارةالمتكاملةلمستجمعاتالمياه رواندا
 الثانية

إجراءانقضاءالمدة
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

علىالموافقةتمت
استعراضالتصميم

25.70 Francesco Rispoli 

ديسمبر/كانوناألولللبذورالزيتيةالوطنيمشروعالأوغندا
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

علىالموافقةتمت
استعراضالتصميم

99.56  Lakshmi Moola 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

ضافةالقيمةالزراعية زامبيا  برنامجبناءالصمودوا 
إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

علىالموافقةتمت
 استعراضالتصميم

 37.49 Ambrosio Barros 

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

إيجادثقافةالصمودفيوجهتغيرالمناخلصالحاألسرالريفيةفيدولةبوليفياالمتعددةالقوميات
بوليفيا

إجراءانقضاءالمدة
نوفمبر/تشرينالثاني

2019

علىالموافقةتمت
استعراضالتصميم

علىالمصادقةتمت
استعراضالتصميم

23.00 Arnoldus Hameleers 

 مشروعاإلدماجاالنتاجيوصمودالشبابالريفيينالفقراء الجمهوريةالدومينيكية
إجراءانقضاءالمدة

ديسمبر/كانوناألول
2019 

علىالموافقةتمت
 استعراضالتصميم

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

12.35 Jesus Quintana 

مشروعتوسيعالخدماتالعامةلتنميةاالنتاجيةالمحليةفيشمالبيروبيرو
إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2019

علىالموافقةتمت
 استعراضالتصميم

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

23.95 Ladislao Rubio 

 وشمالأفريقياوأوروباالشرقاألدنى

ديسمبر/كانوناألول مشروعالتحولالمستدامألغراضصودالزراعةفيصعيدمصرمصر
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 ساميةعكروش 64.80 استعراضالتصميم

إجراءانقضاءالمدةالعمالةوالنمواالقتصاديالريفيمشروعاألردن
2020أبريل/نيسان

محمدعبدالقادر12.50استعراضضمانالجودةتوسيعالنطاق

إجراءانقضاءالمدةمشروعسبلالعيشالرعويةالتيتتسمبالصمودقيرغيزستان
2019سبتمبر/أيلول

علىالموافقةتمت
استعراضالتصميم

علىالمصادقةتمت
استعراضالتصميم

31.55 Mikael Kauttu 

 االحتفاظبالمواهبألغراضالتحولالريفي جمهوريةمولدوفا
إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2019 

علىالموافقةتمت
 استعراضالتصميم

علىالمصادقةتمت
 استعراضالتصميم

20.75 Vrej Jijyan 

إجراءانقضاءالمدة مشروعالتنميةالريفيةفيجبالتازة المغرب
 2019سبتمبر/أيلول

علىالمصادقةتمت
 استعراضالتصميم

 نوفلتالحيق 36.69 جاريالتفاوض
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

 برنامجالدعمالزراعيالمستندإلىالمجتمعالمحلي طاجيكستان
إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2020 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

25 Mikael Kauttu 

مشروعالتضامناالجتماعيواالقتصاديفيالقيروانتونس
إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2019

تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

Philippe Remy 23.8جاريالتفاوض

برنامجالتنميةالريفيةفيالمرتفعاتتركيا
إجراءانقضاءالمدة

األولديسمبر/كانون
2020

 Lenyara Fundukova21استعراضضمانالجودةتوسيعالنطاق

تمويل–مشروعالتنويعوالتحديثالزراعيمذكرةرئيسالصندوق:أوزبكستان
إضافي

ديسمبر/كانوناألول
2019

 Lenyara Fundukova47.80موافقةالمجلسالتنفيذيفجوةالتمويل

 أفريقياالغربيةوالوسطى

إجراءانقضاءالمدة مشروعدعمالوصولإلىاألسواقوالتنميةالزراعية بنن
 2020سبتمبر/أيلول

 Pascal Kabore 18.26 استعراضضمانالجودة فجوةالتمويل

ديسمبر/كانوناألول المرحلةالثانية–مشروعدعمتنميةسالسلقيمالسلع الكاميرون
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

 Bernard Hein  48.07  جاريالتفاوض

تمتالموافقةعلىالمذكرة 2020أبريل/نيسان التنميةالشموليةلسالسلالقيمةواألعمالالزراعية الكونغو
 المفاهيمية

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 عبدالحقحنفي 7.90

ديسمبر/كانوناألول الشموليةوالصامدةالتنميةالريفيةمشروعدعم الديمقراطيةجمهوريةالكونغو
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

علىالموافقةتمت
 استعراضالتصميم

 عبدالحقحنفي 36.49

مشروعصمودالمنظماتألغراضالزراعةالتحوليةألصحابالحيازاتغامبيا
الصغيرة

كانوناألول/ديسمبر
2019

تمتالمصادقةعلى
التصميماستعراض

 Haoua Sienta  21.27جاريالتفاوض

التمويلالزراعيالذييمكنتحملكلفتهألغراضالتنميةالريفية غانا
 الصامدة

إجراءانقضاءالمدة
ديسمبر/كانوناألول

2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

 هانيالسعدني 15
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

 مشروعالتنميةاالقتصاديةفياألقاليمالجنوبية غينيابيساو
التفويضبالصالحيات
نوفمبر/تشرينالثاني

2019 
 Gianluca Capaldo 3 استعراضضمانالجودة فجوةتمويل

مشروعتنويعالزراعةاألسريةواألسواقالمتكاملةوالتغذيةوالصمودفي غينيابيساو
 وجهتغيرالمناخ

ديسمبر/كانوناألول
2019 

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

15.26  Gianluca Capaldo 

التفويضبالصالحياتوعتوسيعمحاصيلاألشجارالمثمرةمشرليبريا
2019نيسان/أبريل

 Jakob Tuborgh 2استعراضضمانالجودةفجوةتمويل

للمواردالطبيعيةوالمعداتالمشاعوتنظيممشروعاإلدارةالمستدامةموريتانيا
المنتجينالريفيين

إجراءانقضاءالمدة
ولكانوناأل/ديسمبر
2019

علىالموافقةتمت
استعراضالتصميم

علىالمصادقةتمت
استعراضالتصميم

23.7 Haoua Sienta 

األولديسمبر/كانونبرنامجتنميةسالسلالقيمةمذكرةرئيسالصندوق:نيجيريا
2019

 Nadine Gbossa  50 استعراضضمانالجودةتوسيعالنطاق

التفويضبالصالحيات مشروعالزراعةالتجاريةألصحابالحيازاتالصغيرة سانتوميوبرينسيبي
 2020أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالموافقةعلى
  استعراضالتصميم

4.26 Emime 
Ndihokubwayo 

إجراءانقضاءالمدة مشروعدعمآليةتحفيزيةلتقاسممخاطرالتمويلالزراعي توغو
 2020سبتمبر/أيلول

 Pascal Kabore 5.55 استعراضضمانالجودة فجوةالتمويل
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2الجدول
2021-2019بتاريخببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة
2019أكتوبر/تشريناألول22بتاريخ

 مسؤولاالتصالالرئيسيفيالصندوق علىالمجلسالتنفيذيتاريخالعرض البلد

 والمحيطالهاديآسيا

 Hubert Boirard 2021سبتمبر/أيلول أفغانستان

 Matteo Marchisio2021سبتمبر/أيلولالصين

 Alessandro Marini 2021ديسمبر/كانوناألول ميانمار

 طارققطب 2021أبريل/نيسان نيبال

 

 Ibrahima Bamba 2020أبريل/نيسان جزرالقمر

 Esther Kasalu-Coffin 2020أبريل/نيسان إريتريا

 Jaana Keitaanranta 2021سبتمبر/أيلول إسواتيني

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانوناألول كينيا

 Philipp Baumgartner 2019ديسمبر/كانوناألول ليسوتو

 Ibrahima Bamba 2020ديسمبر/كانوناألول مدغشقر

 Lakshmi Moola 2020ديسمبر/كانوناألول أوغندا

 Jaana Keitaanranta 2020أبريل/نيسان زمبابوي

  أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020سبتمبر/أيلول السلفادور

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020سبتمبر/أيلول غواتيماال

  Ladislao Rubio 2020سبتمبر/أيلول غيانا

 Arnoud Hameleers 2020أبريل/نيسان هندوراس

 Juan Diego Ruiz Cumplido2020أبريل/نيسانالمكسيك

 Juan Diego Ruiz Cumplido2021أبريل/نيساننيكاراغوا

   الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 ساميةعكروش 2021سبتمبر/أيلول العراق

 Naoufel Telahigue 2021سبتمبر/أيلول المغرب

 Tarek Abdallah2021أبريل/نيسانالسودان

  Mikael Kauttu2020أبريل/نيسانطاجيكستان

 ديناصالح 2021ديسمبر/كانوناألول تركيا

 محمدعبدالقادر 2021ديسمبر/كانوناألول اليمن

   أفريقياالغربيةوالوسطى

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانوناألول جمهوريةأفريقياالوسطى

 Valantine Achancho2020أبريل/نيسانتشاد

 Pascal Kabore 2019ديسمبر/كانوناألول جمهوريةالكونغوالديمقراطية

 Abdoul Barry2020أبريل/نيسانكوتديفوار

 Bernard Hien 2020سبتمبر/أيلول غابون

 هانيالسعدني 2019ديسمبر/كانوناألول غانا

  Gianluca Capaldo 2020أبريل/نيسان غينيا

 Jakob Tuborgh 2019ديسمبر/كانوناألول يارليب

 Jakob Tuborgh 2020أبريل/نيسان سيراليون

 Laurent Stravato 2020ديسمبر/كانوناألول توغو
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 3لجدولا
 2019فيعامليهامنخاللإجراءانقضاءالمدةوالقطريةالمقترحالموافقةعالمنحالعالميةواإلقليمية

 2019تشريناألول/أكتوبر22في

 الجهةالمتلقيةالمقترحة عنوانالمنحة
المبلغالمخططله)بماليين

 الدوالراتاألمريكية(
 3.50 ستحددفيمابعد الزراعةالمستدامةفيالمناطقالمدارية

 3.50 ستحددفيمابعد برنامجبناءالقدراتلتحسيناإلدارةالماليةللمشروعات

 1.05 المركزالدوليللزراعةاالستوائية التحالفالمستندإلىالمعرفةلتوسيعنطاقالتأقلمفيزراعةأصحابالحيازاتالصغيرة

 1.75 ستحددفيمابعد المتكاملةالزراعيةفرصعمالةالشبابالريفيينودعممراكزاألعمال

فهمالروابطالمتشابكةبينتغيرالمناخوالتمايزبينالجنسينوالتغذيةوالشبابلتوسيعنطاق
 أكثرفعاليةللنهجالمتكاملة

 1.50 ستحددفيمابعد

 1.50 ستحددفيمابعد وتحسينجودةالبنفيهاييتيوالجمهوريةالدومينيكيةوكوباالبنالكاريبي:زيادةاإلنتاجية

 1.00 ستحددفيمابعد وصمودآثارالريألصحابالحيازاتالصغيرةفيأفريقياجنوبالصحراءالترويجالستدامة

 3.50 المركزالعالميلألسماك والتغذويالنظمالمتكاملةإلنتاجاألرزواألسماكلتحسينسبلالعيشوتأميناألمنالغذائي

 3.00 المركزالدوليللزراعةاالستوائية دعمالتحولالزراعيفينيجرياوتوغو

الستدامةاألمنتعزيزنظماألغذيةالزراعيةالمستندةإلىاألرزفيأفريقياجنوبالصحراء
 الغذائيوالتغذوي

 3.00 المعهدالدوليلبحوثاألرز

 

 


