
4102 FFP3 (EB) 
 

0 

4102-4102،المزمعةوالمنحأنشطةالبرامجوالمشروعات
4102يوليو/تموز02في

على عرض عدد من الوثائق  3102وافق المجلس التنفيذي في دورته العاشرة بعد المائة في ديسمبر/كانون األول   .0
المعين على المجلس التنفيذي للعلم.  وكنتيجة لذلك، سوف تعرض هذه الوثيقة من اآلن فصاعدا فقط ذات الغرض 

على دورة أبريل/نيسان للمجلس التنفيذي. عالوة على ذلك، وبالتماشي مع التدابير الموافق عليها، ستتاح معلومات 
الصندوق قبيل كل دورة من دورات  محدثة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت ومنصة الدول األعضاء في

المجلس التنفيذي، وسوف يتم إشعار ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي بها حسب األصول. وعلى الرغم 
مما سلف، يمكن إدراج المعلومات المتاحة في أي وقت من األوقات في جدول أعمال دورة من دورات المجلس 

 ثل دولة عضو في المجلس التنفيذي.التنفيذي للمناقشة بناء على طلب مم

الهدف من المعلومات التي توفرها هذه الوثيقة هو تمكين ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي من مواكبة    .4
الصندوق، من أجل التعليق، في حالة رغبوا في ذلك، على ومنح برامج ، و التطورات الحاصلة في ذخيرة مشروعات

 حلة مبكرة من دورة وضعها.العمليات المزمعة في مر 

كما تقدم الوثيقة معلومات عن أنشطة محددة مزمع القيام بها بموجب برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات   .3
 الصغيرة.
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 0الجدول 
4102و4102يالبرامجالمقترحةللموافقةعليهافيعاموالمشروعات

 3101يوليو/تموز  01في 

 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

        أفريقياالغربيةوالوسطى

والمجتمعية  دعم المؤسسات المحلية  3100سبتمبر/أيلول  بنن
 ألغراض الترويج  لالقتصاد المحلي

صميم الت  3102سبتمبر/أيلول 
 تفصيليال

 Ndaya تعزيز الجودة  22 014 قرض الصندوق
Beltchika 

ديسمبر/كانون األول  الكاميرون
3112 

 الشبابية في تعزيز المبادرات الفردية برنامج
 الزراعة الرعوية 

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

التصميم  
 التفصيلي

 Bernard Hien تعزيز الجودة  22 114 قرض الصندوق

منحة في إطار القدرة على تحمل   استكمال التصميم  حدد الحقاي   مشروع دعم الصمود الزراعي المحسن    3112سبتمبر/أيلول  تشاد
 الديون

موافقة المجلس    19 926
 التنفيذي

Ibrahima 
Bamba 

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

  2 444

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

ديسمبر/كانون األول 
3100 

التصميم   3102أبريل/نيسان  برنامج االستثمار الزراعي 
 التفصيلي 

منحة في إطار القدرة على تحمل  
 الديون

 رشا عمر تعزيز الجودة   29 041

المشروع الوطني لتنمية األراضي الزراعية    3112سبتمبر/أيلول  غامبيا
دارة المياه   وا 

ما بين الدورات، 
 -يناير/كانون الثاني

  3102أبريل/نيسان 

منحة في إطار القدرة على تحمل   تمويل إضافي
 الديون 

موافقة المجلس     10 444
 التنفيذي

Moses 
Abukari 

دعم التنمية االقتصادية والمجتمعية في  ال ينطبق غينيا بيساو
 إقليمي تومبالي وكوينارا

التصميم   3102سبتمبر/أيلول 
 التفصيلي

 Aissa Touré تعزيز الجودة  0 624 قرض الصندوق

منحة في إطار القدرة على تحمل        
 الديون

624 0   

ما بين الدورات،  مشروع التمويل الريفي 3100 ليبريا
 -الثانييناير/كانون 
 3102أبريل/نيسان 

التصميم  
 التفصيلي

 Ndaya تعزيز الجودة  24 994 قرض الصندوق
Beltchika 

ديسمبر/كانون األول  النيجر
3103 

برنامج دعم الزراعة األسرية في أقاليم تاهوا   
 ومارادي وزندر

التصميم   3102أبريل/نيسان 
 التفصيلي

منحة في إطار القدرة على تحمل   
 الديون

 Vincenzo تعزيز الجودة  22 224
Galastro 

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 12   

   22 224 قرض الصندوق     
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 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

سان تومي 
 وبرينسيبي

أكتوبر/تشرين األول  
1999 

ما بين الدورات،  مشروع دعم الزراعة التجارية الصغيرة
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

منحة في إطار القدرة على تحمل    استكمال التصميم 
 الديون

 Andrea Serpagli ضمان الجودة   9 204

برنامج التمويل الريفي والنهوض  3101 سيراليون
 بالمجتمعات المحلية 

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3102 

 Ndaya Beltchika الجودةتعزيز   2 444 قرض الصندوق تمويل إضافي

منحة في إطار القدرة على تحمل        
 الديون

444 2   

أفريقياالشرقية
 والجنوبية

        

مشروع مصايد األسماك الحرفية وتربية    3112سبتمبر/أيلول  أنغوال
 األحياء المائية 

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

3101 

التصميم  
 التفصيلي

 Robson تعزيز الجودة   6 122 قرض الصندوق
Mutandi 

ما بين الدورات،  مشروع دعم تكثيف الزراعة وزيادة قيمتها  3112سبتمبر/أيلول  بوروندي
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

في إطار القدرة على إضافية منحة  تمويل إضافي
 تحمل الديون

موافقة المجلس    24 444
 التنفيذي

 ريم بن زيد

البرنامج الوطني لألمن الغذائي والتنمية  3112سبتمبر/أيلول  بوروندي
 الريفية في إمبو موسو

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

في إطار القدرة على إضافية منحة  تمويل إضافي
 تحمل الديون

موافقة المجلس     1 444
 التنفيذي

 ريم بن زيد

ما بين الدورات،  برنامج تنمية سالسل القيمة 3112سبتمبر/أيلول  بوروندي
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3102 

في إطار القدرة على  إضافية منحة تمويل إضافي
 تحمل الديون

موافقة المجلس     22 244
 التنفيذي

 ريم بن زيد

على  برنامج سبل العيش الزراعية القادرة  3102سبتمبر/أيلول  كينيا
 الصمود في وجه تغير المناخ

التصميم   3102أبريل/نيسان 
 التفصيلي

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح   
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 Nadine تعزيز الجودة   14 444
Dominique 
Gbossa 

   25 222 قرض الصندوق     
الدورات،  ما بين برنامج الصوف والموهير  1999يونيو/حزيران   ليسوتو

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

منحة في إطار القدرة على تحمل    استكمال التصميم 
 الديون

 Thomas Rath ضمان الجودة   2 024

   2 024 قرض الصندوق     
برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
444 5   

         
منحة في إطار القدرة على تحمل  التصميم   3102أبريل/نيسان  برنامج تنمية الري الريفي األول ديسمبر/كانون مالوي

 الديون
 عبلة بن حموش تعزيز الجودة   16 194
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 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

 التفصيلي3112
برنامج الصندوق للتأقلم لصالح      

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
444 5   

   16 194  قرض الصندوق   

ما بين الدورات،  برنامج ترويج األسواق الريفية3100سبتمبر/أيلول موزامبيق
 -يناير/كانون الثاني

 3102أبريل/نيسان 

في إطار القدرة على  إضافية منحة تمويل إضافي
 تحمل الديون

موافقة المجلس    6 924
 التنفيذي

Ambrosio 
Barros 

   6 924 الصندوقإضافي من قرض  تمويل إضافي  

ما بين الدورات،  مشروع الترويج لمصايد األسماك الحرفية3100سبتمبر/أيلول موزامبيق
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3102 

في إطار القدرة على إضافية منحة    تمويل إضافي
 تحمل الديون

موافقة المجلس    6 924
 التنفيذي

Ambrosio 
Barros 

   6 924 الصندوقإضافي من قرض  تمويل إضافي  

برنامج اإلنتاج الذي توجهه السوق لصالح  3112سبتمبر/أيلول سوازيلند
 أصحاب الحيازات الصغيرة 

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

3101 

للعرض على  
 المجلس التنفيذي

 Thomas Rath مفاوضات القرض   244 منحة الصندوق 

    0 219  قرض الصندوق   

 نيااتنز جمهورية 
المتحدة

الثروة  –برنامج تنمية القطاع الزراعي  3112سبتمبر/أيلول 
 الحيوانية

ما بين الدورات، 
 -أكتوبر/تشرين األول

ديسمبر/كانون األول 
3101 

 Francisco تعزيز الجودة  12 644 قرض الصندوق تمويل إضافي
Pichon 

 نيااتنز جمهورية 
 المتحدة

 المستقلين السكر مزارعي تنمية برنامج3112سبتمبر/أيلول 
 باجامويوهم في مجتمعو 

ديسمبر/كانون األول 
3101 

التصميم  
 التفصيلي

 Francisco تعزيز الجودة  04 444 قرض الصندوق
Pichon 

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح      
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 14   

 اإلقليم في سبل العيش  استعادة مشروع 3102أبريل/نيسان أوغندا
 الشمالي

ديسمبر/كانون األول 
3101 

التصميم  
 التفصيلي

 Alessandro تعزيز الجودة  24 124 قرض الصندوق
Marini 

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح      
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 14   

مشروع االستثمار في الثروة الحيوانية  3100سبتمبر/أيلول زامبيا
 ألصحاب الحيازات الصغيرة 

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار

موافقة المجلس     064 الصندوق إضافية من منحة   تمويل إضافي
 التنفيذي

 عبلة بن حموش
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 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

3101 
    10 214 الصندوق إضافي من قرض    

        آسياوالمحيطالهادي

مشروع الترويج للتسويق الزراعي والمشاريع    3103أبريل/نيسان  بنغالديش
 الزراعية

موافقة المجلس    04 444 قرض الصندوق استكمال التصميم  3101سبتمبر/أيلول 
 التنفيذي

Nigel Brett 

 – الزراعية للتكنولوجيا الوطني المشروع 3103أبريل/نيسان بنغالديش
 المرحلة الثانية

الدورات، ما بين 
 -يناير/كانون الثاني

 3102أبريل/نيسان 

التصميم  
 التفصيلي

 Hubert Boirard تعزيز الجودة  22 094 قرض الصندوق

 الريفيةو  الزراعية العيش سبل تعزيز برنامج غير منطبق بوتان
 الشاملة

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3102 

التصميم  
 التفصيلي

 Lakshmi Moola تعزيز الجودة  5 944 قرض الصندوق

منحة في إطار القدرة على تحمل        
 الديون

444 1   

برنامج الخدمات الزراعية المعنية    3102سبتمبر/أيلول  كمبوديا
 الصمود واإلرشادباالبتكارات، والقدرة على 

ديسمبر/كانون األول 
3101 

 برنامج الصندوق للتأقلم لصالح   استكمال التصميم 
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 خالد الحريزي ضمان الجودة   12 444 

   29 100 قرض الصندوق     
مشروع الترويج لألعمال الزراعية في منطقة    3100سبتمبر/أيلول  الصين

 جيانغسي الجبلية
 Sana Jatta استكمال التصميم   02 444 قرض الصندوق استكمال التصميم  3101سبتمبر/أيلول 

   044 منحة الصندوق      
التصميم   3102أبريل/نيسان  مشروع  كينغاي 3100سبتمبر/أيلول  الصين

 التفصيلي
 Matteo تعزيز الجودة  02 244 قرض الصندوق

Marchisio 

ما بين الدورات،  فيجي في الزراعية الشراكات مشروع غير منطبق فيجي
 -يناير/كانون الثاني

 3102أبريل/نيسان 

 Chase Palmeri ضمان الجودة  2 224 قرض الصندوق استكمال التصميم 

برنامج تحسين التمكين وسبل العيش في   2011مايو/أيار   الهند
 أوديشا

ديسمبر/كانون األول 
3101 

 Nigel M. Brett ضمان الجودة   21 244 قرض الصندوق استكمال التصميم 

ديسمبر/كانون األول  كيريباس
3111 

ما بين الدورات،  مشروع المياه واألغذية في الجزر الخارجية   
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

التصميم  
 التفصيلي

منحة في إطار القدرة على تحمل  
 الديون

موافقة المجلس     2 444
 التنفيذي

Chase Palmeri 

 Stefania Dina تعزيز الجودة   2 444برنامج الصندوق    تمويل إضافي من تمويل إضافيما بين الدورات، برنامج األمن الغذائي والتغذوي وروابط  3100سبتمبر/أيلول  الوجمهورية 
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 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

الديمقراطية 
 الشعبية

 -يناير/كانون الثاني  الوسالسوق في جنوب 
 3102أبريل/نيسان 

للتأقلم لصالح زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

 الوالياتفي  الزراعية مشروع األعمال 3101أبريل/نيسان  ميانمار
 الشرقية

ما بين الدورات، 
 -يناير/كانون الثاني

 3102أبريل/نيسان 

التصميم  
 التفصيلي

 Omar Zafar تعزيز الجودة  12 244 قرض الصندوق

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 2   

يكولوجية في الجبال التكيف مع النظم اال  3102 سبتمبر/أيلول نيبال
 والتالل 

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

منحة في إطار القدرة على تحمل    استكمال التصميم 
 الديون

موافقة المجلس     14 444
 التنفيذي

Lakshmi Moola 

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 الحيازات الصغيرةزراعة أصحاب 

444 12    

ديسمبر/كانون األول  مشروع المشاريع الريفية والتحويالت   3102سبتمبر/أيلول  نيبال
3101 

 Lakshmi Moola ضمان الجودة   10 200 قرض الصندوق استكمال التصميم 

منحة في إطار القدرة على تحمل        
 الديون 

200 6   

بابوا غينيا 
 الجديدة

ما بين الدورات،  مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة  منطبقغير 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

موافقة المجلس    21 662 الصندوق إضافي من قرض تمويل إضافي
 التنفيذي

Ron Hartman 

التضافر حول تعزيز سالسل القيمة  3112سبتمبر/أيلول  الفلبين  
 ألغراض النمو الريفي والتمكين

بين الدورات، ما 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

 22 444 قرض الصندوق استكمال التصميم 
موافقة المجلس   

 التنفيذي
Youqiong Wang 

مشروع تحسين سبل العيش والموارد   3112سبتمبر/أيلول  الفلبين  
 الساحلية ومصايد األسماك

موافقة المجلس     962 منحة الصندوق  استكمال التصميم  3101سبتمبر/أيلول 
 التنفيذي

Youqiong Wang 

   26 024 قرض الصندوق     
ما بين الدورات،  المرحلة الثانية  –برنامج التنمية الريفية  غير منطبق جزر سليمان

 -أكتوبر/تشرين األول
 ديسمبر/كانون األول

3101 

التصميم  
 التفصيلي 

منحة في إطار القدرة على تحمل  
 الديون

 Chase Palmeri تعزيز الجودة  2 244

   2 244 قرض الصندوق     
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 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

 والمطاط الشاي مشروع إنعاش زراعة 3112أبريل/نيسان  سري النكا
 ألصحاب الحيازات الصغيرة

التصميم   3102أبريل/نيسان 
 التفصيلي

 Tian Ya تعزيز الجودة  20 224 قرض الصندوق

الفقر المتصل بالسلع في  برنامج الحد من  3103أبريل/نيسان  فييت نام
 ها غيانغ

ما بين الدورات، 
 سبتمبر/أيلول -مايو/أيار

موافقة المجلس    6 666 قرض الصندوق استكمال التصميم 
 التنفيذي

Henning 
Pedersen 

        أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 بوليفيادولة 
 المتعددة القوميات

ديسمبر/كانون األول 
3112 

برنامج التنمية المتكاملة في منطقة ألتيبالنو  
 في بوليفيا 

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

3101 

التصميم  
 التفصيلي

 Jaana تعزيز الجودة   12 022 قرض الصندوق
Keitaanranta 

ما بين الدورات،  مشروع دعم ريادة األعمال الريفية    3102سبتمبر/أيلول  هايتي
 -أكتوبر/تشرين األول
 ديسمبر/كانون األول

3101 

منحة في إطار القدرة على تحمل   استكمال التصميم 
 الديون

موافقة المجلس     16 004
 التنفيذي

Esther Kasalu-
Coffin 

ما بين الدورات،  التمويل الريفي  3101أبريل/نيسان  المكسيك
 -يناير/كانون الثاني

 3102أبريل/نيسان 

التصميم  
 التفصيلي 

 Tomas Rosada تعزيز الجودة   15 226 قرض الصندوق

ديسمبر/كانون األول  إكوادور
3101 

 في السكان وتضامن اقتصاد لدعم برنامج
 إكوادور

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3102 

التصميم  
 التفصيلي

 Jesus Quintana تعزيز الجودة  12 244 قرض الصندوق

        الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

ديسمبر/كانون األول  أرمينيا
3112 

برنامج مساندة  البنية األساسية والتمويل  
 الريفي  

ما بين الدورات، 
سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

 Patrick Herlant مفاوضات القرض   224 منحة الصندوق  استكمال التصميم 

    11 444 قرض الصندوق     

 العيش وسبل الزراعية ستثماراتمشروع اال 3103سبتمبر/أيلول  مصر
 ةالمستدام

ديسمبر/كانون األول 
3101 

  عبد الحق حنفي ضمان الجودة  92 244 قرض الصندوق استكمال التصميم 

   1 044 منحة الصندوق      

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 أصحاب الحيازات الصغيرةزراعة 

444 2   

 دينا نبيلموافقة المجلس     12 244 قرض الصندوق استكمال التصميم ما بين الدورات،  ،األسواق إلى والوصول الزراعي، تحديثالديسمبر/كانون األول  جورجيا



 
 

 

0
 

4
1
0
2

 
F
F
P
3
 (E

B
) 

 
 

 البلد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج 
الذي استعرضه المجلس 

 الموعد المزمع للموافقة اسم المشروع /البرنامج  التنفيذي
مرحلة تصميم   

 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

المبلغ المحتمل 
 للقرض/المنحة

)بآالف الدوالرات  
 المرحلة التالية  األمريكية(

جهة االتصال  
الرئيسية في 

مدير -الصندوق
 البرنامج القطري

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار قدرة على الصمودوال 3111
3101 

 التنفيذي

ديسمبر/كانون األول  األردن
3112 

ما بين الدورات،  النمو االقتصادي الريفي والعمالة   
 -أكتوبر/تشرين األول
 ديسمبر/كانون األول

3101 

 محمد عبد القادر ضمان الجودة    244 منحة الصندوق  استكمال التصميم 

    2 004 قرض الصندوق     
ديسمبر/كانون األول  المغرب

3112 
موافقة المجلس    29 444 قرض الصندوق استكمال التصميم  3101سبتمبر/أيلول  التنمية الريفية في المناطق الجبليةبرنامج   

 التنفيذي
 عبد الحميد عبدولي

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 2    

ديسمبر/كانون األول  السودان
3102 

الثروة الحيوانية والقدرة على برنامج تسويق   
 الصمود

ديسمبر/كانون األول 
3101 

منحة في إطار القدرة على تحمل   استكمال التصميم 
 الديون

هاني عبد القادر  ضمان الجودة  20 054
 السعدني

برنامج الصندوق للتأقلم لصالح        
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

444 5    

 السودان
األول ديسمبر/كانون 

 برنامج إدارة الموارد في غربي السودان 3102
ما بين الدورات، 

سبتمبر/أيلول  -مايو/أيار
3101 

 تمويل إضافي
في إطار القدرة على  إضافية منحة  

  2 124 تحمل الديون 
موافقة المجلس   

 التنفيذي
هاني عبد القادر 

 السعدني
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  3الجدول 
4102المقترحةللموافقةعليهافيعاموالعالمية/اإلقليميةالمنحالقطرية

 3101يوليو/تموز  01في 
 

  ةالمقترح ةالمتلقيالجهة  عنوان المنحة

منحة الصندوق المقترحة  
)محتملة  )بالدوالر األمريكي(  

 وتخضع لنتائج
استعراض ضمان جودة المنح  

 التاريخ المزمع للموافقة   واألموال المخصصة(
       آسياوالمحيطالهادي

من أجل  المحيط الهادي ن  والشباب الريفي في إقليممنتجيال ات منظمبناء قدرات 
 اإلنتاج القادر على الصمود والتسويق 

 02/03/3101 0 111 111 مكتب سوفا اإلقليمي ألمانة جماعة المحيط الهادي  

على المستوى شبه اإلقليمي في آسيا  والتجارة  األمن الغذائيحوار السياسات بشأن 
 والمحيط الهادي

 20/01/3101 1 444 444 المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية   

 20/01/3101 544 444 المركز العالمي لألسماك وسبل العيش التغذية لتحسين المائية النظم الزراعية إدارة

  أفريقياالشرقيةوالجنوبية
 12/03/3101 0 111 111 يكولوجيا الحشراتاالمركز الدولي لفسيولوجيا و    أنشطة تربية النحل 

 32/00/3101 544 444 صندوق كيليمو االستئماني التجارة اإلقليمية لجماعة شرق أفريقيا في السلع الغذائية األساسية
 32/00/3101 222 111 لجنة المحيط الهندي  في المحيط الهندي لمدغشقر الزراعية الصادرات تنمية

 12/03/3101 211 111 والجنوبيةية شرقأفريقيا ال -نظام دعم التحليل االستراتيجي والمعرفة   تعزيز الرصد والتقييم في حافظة أفريقيا الشرقية والجنوبية
    أمريكاالالتينيةوالكاريبي
 02/03/3101  0 211 111 تحدد الحقا   العمالة من أجل شباب الكاريبي  

والتنمية  والتغذية، ،األمن الغذائيللزراعة األسرية، و  السياسات العامة حوار حول
  الممتدة للسوق المشتركة للمخروط الجنوبي في المناطق الريفية

 01/12/3101  0 211 111 مركز أمريكا الالتينية لالقتصاد البشري 

    الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا
 01/03/3101  3 211 111 تحدد الحقا    الريفي الشمولي من أجل النمو والخبرات التقنية تمويل القطاع الخاص االستفادة من

تعزيز الرصد والتقييم بشأن التمايز بين الجنسين في العمالة الريفية في الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

 20/03/3101  0 211 111 تحدد الحقا   
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  ةالمقترح ةالمتلقيالجهة  عنوان المنحة

منحة الصندوق المقترحة  
)محتملة  )بالدوالر األمريكي(  

 وتخضع لنتائج
استعراض ضمان جودة المنح  

 التاريخ المزمع للموافقة   واألموال المخصصة(
    التقنيةشعبةالسياساتوالمشورة

 01/12/3101 0 211 111 المركز الدولي ألبحاث السياسات والتعليم فيما يتعلق بالشعوب األصلية   مرفق مساعدة الشعوب األصلية
 اإلرشاد الزراعي وسالسل القيمة والتمويل الريفي في إدماج المنهجيات األسرية في
 OXFAM NOVIB 111 111 0 01/12/3101مؤسسة   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 Planet Finance 111 221  12/03/3101منظمة  DIASPORA  مؤسسةل البرنامج اإلقليمي 
 01/00/3101 0 111 111 مؤسسة تبادل المعلومات عن التمويل الصغري  تقييم ورصد األداء في التمويل الريفي

الصندوق لسالسل  الدعم المقدم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات 
 القيمة

 12/00/3101 0 211 111 تحدد الحقا  

    أفريقياالغربيةوالوسطى
 02/12/3101 0 211 111 تحدد الحقا   الكسافا صناعة أداءتحسين 

 02/12/3101 0 311 111 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تكييف الري على نطاق صغير مع تغير المناخ في أفريقيا الغربية والوسطى

 02/12/3101 221 111 تحدد الحقا   زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الريفية المستدامة في أفريقيا الغربية والوسطى

   التنميةألغراضمنحالبحوثالزراعية
منصة للمعرفة تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين إنتاجية 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل البحث العملي ونهج سالسل وربحية 
 القيمة المناصرة للفقراء

 32/01/3101 0 111 111 المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بمحاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة

ألراضي وتحسين سبل العيش لإلدارة المستدامة من أجل اتعزيز الزراعة دائمة الخضرة 
 أفريقيا الشرقية والجنوبية في

 32/01/3101 0 111 111 المركز العالمي للحراجة الزراعية

 في شرق أفريقيا والحد من الفقر ألمن الغذائيا األراضي المتدهورة من أجل استعادة
 والساحل

 32/01/3101  0 211 111 المركز العالمي للحراجة الزراعية

 أصحاب الحيازات الصغيرةالمستدامة للمزارعين من  العيش نظم زراعية من أجل سبل
 أفريقيا الشرقية في

 32/01/3101  0 211 111 الحيويةللتكنولوجيا  أفريقيا حصاد مؤسسة

في  والثروة الحيوانية المحاصيل من خالل التدخالت في مجالي  اإلنتاجية تحسين
 وبوروندي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

 31/00/3101  0 111 111 الدولي لبحوث الثروة الحيوانية المعهدا

 31/00/3101  1 244 444 المعهد الدولي إلدارة المياه  الفيضاناتة إلى الموارد المستند التكيف في ، اختبارأفريقيا إلى آسيامن 

الفقراء  التكيف مع تغير المناخ، وتمكينو  الزراعيالتنوع البيولوجي  سالسل قيمة ربط
 إدارة المخاطر من

 32/01/3101 1 444 444 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
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2الجدول 
4102-4102المزمعةفيالمستندةإلىالنتائجبرامجالفرصاالستراتيجيةالقطرية

 3101يوليو/تموز  01بتاريخ 
 

 االجتماعات الرئيسية الموعد المزمع لالستعراض البلد
مسؤول االتصال الرئيسي في  

 الصندوق 

    أفريقياالشرقيةوالجنوبية

اجتماع لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه   3101ديسمبر/كانون األول  مدغشقر
 3101 لولأي/سبتمبرالسياسات في 

Nadine Gbossa 

 Francisco Pichon  3102تعزيز الجودة في يوليو/تموز    3102سبتمبر/أيلول  المتحدة تنزانياجمهورية 

 Robson Mutandi 3102تعزيز الجودة في يوليو/تموز   3102سبتمبر/أيلول  وبيايإث

    آسياوالمحيطالهادي

فريق إدارة البرنامج القطري/اللجنة  3102سبتمبر/أيلول  باكستان
االستراتيجية التشغيلية والتوجيه السياساتي 

 )يؤكد الحقا( 3102في أبريل/نيسان 

 توفيق الزبري

 Ya Tian للعرض على المجلس التنفيذي   3102أبريل/نيسان   سري النكا 

    والكاريبيأمريكاالالتينية

 Jaana Keitaanranta تحدد الحقا   3102أبريل/نيسان  المتعددة القوميات بوليفيادولة 

االجتماع مع الحكومة الجديدة بشأن نهج   3102ديسمبر/كانون األول  البرازيل 
تصميم برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية المستند إلى النتائج، ونطاقه 

يناير/كانون الثاني وجدوله الزمني في 
3102 

Ivan Cossio 

 Juan Moreno تحدد الحقا   3102سبتمبر/أيلول  كولومبيا

 Jesus Quintana يحدد تاريخ ضمان الجودة فيما بعد 3101ديسمبر/كانون األول  إكوادور

 Glayson Ferrari تحدد الحقا   3102أبريل/نيسان  السلفادور 

 Claus Reiner تحدد الحقا   3102ديسمبر/كانون األول  ياباراغو 

من المقرر تحديد تاريخ عقد االجتماع  3102أبريل/نيسان  بيرو
 القطري

Juan Moreno 

    الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 عبد الكريم سما تحدد الحقا   3102ديسمبر/كانون األول  مولدوفاجمهورية 
  


