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 المقترحة والموافق عليها بموجب تلك، بما فيها أنشطة المشروعات المزمعة

 2011-2010إجراء انقضاء المدة 

 بأنشطة المتعلقة المعلومات تقديم ضرورة على االتفاق تم التنفيذي، للمجلس الثانية الدورة في -1

 علم على المجلس أعضاء يظل حتى منتظمة، بصفة التنفيذي المجلس إلى المزمعة المشروعات

 اإلقراض وعمليات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق برامج/مشروعات بذخيرة المتصلة بالتطورات

 مرحلة في وذلك رغبوا، إذا لها، المخطط العمليات المزمعة على التعليق فرصة لهم ولتتاح المتوقعة،

  .المشروع تطور دورة من مناسبة

 التي والبرامج المشروعات بجميع شاملة قائمة الوثيقة هذه من األول الجزء يعرض الغرض، ولهذا -2

 أو النتائج إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج من كجزء المشروعات ذخيرة في أدرجت

 ذلك، إلى وباإلضافة .األقاليم وبحسب التشغيل مرحلة بحسب وذلك المفاهيم، مذكرة على الموافقة بعد

 الصندوق يوفر ،(EB 2003/79/R.29/Rev.1) 2003 أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس ُأخطر وكما

 htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http اإلنترنت شبكـة عـلى موقعه على

 بالتالي يرجح والتي التصميم، من متقدمة مرحلة بلغت التي جوالبرام المشروعات عن معلومـات

 مذكرة في برنامج/مشروع كل يعرض وسوف .المقبلة دوراته إحدى في التنفيذي المجلس على عرضها

 إبالغ تم وكما .المشروع دورة في رئيسية خطوة كل استكمال بمجرد تحديثها يتم صفحتين، من إعالمية

 من المؤلفة اإلعالمية المذكرات هذه فإن ،(EB 2009/97/R.37) والتسعين السابعة دورته في المجلس

ممثلي الدول األعضاء  مع المناقشات وبعد .المعني البلد ولغة باإلنكليزية فقط اآلن متاحة ستكون صفحتين

 مبكر، وقت في لها المخطط الجديدة التدخالت عن معلومات استالم في بالرغبة يتعلق فيمافي المجلس 

 .القطرية المشاورات/المناقشات لتيسير القادمة الرئيسية القطرية لالجتماعات المحددة التواريخ توفير مت

 الخاصة والوثائق المقبلة القطرية االجتماعات عن التفاصيل من المزيد على الحصول ويمكن

 .الوثيقة هذه في المحددة الصندوق في الرئيسية االتصال جهة من الطلب على بناء والبرامج بالمشروعات

 من جزءا تشكل التي المتممة المنح/القروض إلى المزمعة المشروعات أنشطة وثيقة تشير وال

 .2010 لعام هدورات خالل المجلس فيها سينظر والتي المعتمدة الجارية المشروعات

 اقتراح يالتنفيذ المجلس أقر ،2009 األول كانون/ديسمبر في عقدت التي والتسعين الثامنة دورته فيو -3

 ).EB 2009/98/R.15/Rev.1 (االستثمار وبرامج مشروعات على التنفيذي المجلس موافقة عملية تبسيط

 يمولها التي والبرامج المشروعات على الموافقة أجل من ين التالييناإلجراء الصندوق سيطبقو

 االقتراحات ستُعتبر المدة، انقضاء إجراء وبموجب .العادياإلجراء  )2( المدة؛ انقضاء إجراء  )1(

 طلب تلقي يتم لم ما عليها التنفيذي المجلس بموافقة حظيت بأنها المحددة، المعايير تلبي التي المؤهلة،

 جميع على ستطبق العادي اإلجراء وبموجب محدد، أجل قبل التنفيذي المجلس يناقشها بأن رسمي

 العادي اإلجراء المدة، انقضاء إجراء ضمن تندرج ال والتي الصندوق، مولهاي التي والبرامج المشروعات

 .التنفيذي المجلس لموافقة المعمول به حالياً
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 المزمعة المشروعات ألنشطة السابقة الوثيقة تعزيز  علىالموافقة تمت الجديدة، العملية هذه تنفيذ ولتيسير -4

 عليها والموافق المقترحة األنشطة فيها بما مزمعة،ال المشروعات أنشطة لتصبح تسميتها سيعاد والتي(

 – األول الجزء سيتضمن لذا .المقترحة الموافقة نوع عن معلومات بإضافة) المدة انقضاء إجراء بموجب

 األول الجزء يتضمن بينما برنامج،/مشروع لكل المقترحة الموافقة نوع يبين عمودا اآلن الوثيقة من ألف

 حاليا المقترحة) التكميلية المنح/والقروض (البرامج/المشروعات عن معلومات اآلن الوثيقة في باء –

 المجلس دورات من دورتين بين الفاصلة الفترة خالل المدة انقضاء إجراء خالل من عليها للموافقة

 رئيس يقدمها التي والبرامج المشروعات اقتراحات تُعتبر "المدة، انقضاء إجراء وحسب .التقديري والمبلغ

 التنفيذي المجلس قبل من عليها موافقاً الصندوق، إنشاء اتفاقية من) ج(2 البند ،7 المادة بموجب الصندوق

 غضون في أعضائه من عضو أي من المجلس دورات من دورة خالل فيها للنظر طلب تلقي يتم لم ما

 البرامج/المشروعات جميعب قائمة الوثيقة في باء– األول الجزء سيوفر كما .لهم تسليمها من يوماً ثالثين

 يعتمد وسوف .السابقة الفترة في المدة انقضاء إجراء باعتماد عليها الموافق) التكميلية المنح/والقروض(

 أمريكي دوالر 500 000 مبلغ عن تزيد التي والقطرية اإلقليمية/العالمية المنح أجل من أيضا اإلجراء هذا

 حديثا المنقحة المنح سياسة مع يتماشى بما دةالم انقضاء إجراء خالل من عليها والموافق

)EB 2009/98/R.9/Rev.1.( 

 القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج جديد إطار على التنفيذي المجلس وافق ،2006 أيلول/سبتمبر فيو -5

 االستراتيجية الفرص برامج وستكون .EB 2006/88/R.4 الوثيقة في ورد كما النتائج إلى المستندة

 تجهيز وسيتم .الرسمية الصندوق ذخيرة البرامج/المشروعات لدخول وسيلة النتائج إلى لمستندةا القطرية

 أساس على الموارد تخصيص لنظام الحالية الدورة ضمن الذخيرة في البرامج/المشروعات هذه بعض

 الثاني الجزء ويوفر .الحقة تخصيص فترات في اآلخر بعضها سيدرج حين في ،2012-2010 األداء

 حال في التواريخ، ويحدد لها، المخطط اإلقليمية وشبه القطرية االستراتيجية الفرص برامج عن لوماتمع

 1.المصلحة أصحاب مع للتشاور القادمة واالجتماعات القطرية لالجتماعات توافرها،

 الجزء يتضمن ،)EB 2001/72/R.28 (التنفيذي للمجلس 2001 نيسان/أبريل دورة في عليه اتفق وكما -6

 وبرامج ووثائق القطرية االستراتيجية الفرص وبرامج وثائق جميع عن معلومات الوثيقة هذه من ثالثال

 حتى السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة استعرضتها التي اإلقليمية شبه االستراتيجية الفرص

 .أيضاً  التنفيذي المجلس استعرضها التي وتلك اآلن،

 عام عرض

 خالل غيرها تحديد ويتوقع للصندوق، الرسمية الذخيرة في برنامجاً/مشروعاً 62 ةالوثيق هذه تتضمن -7

 وتتماشى هذه الذخيرة بشكل عريض مع عدد مشروعات الذخيرة المتوقع في أي وقت من .السنة

 .األوقات

                                                      
على أساس األداء، أو البلدان التي ال تحتاج البلدان التي تحصل على أدنى حد من المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد   1

وبدال من ذلك فإن المعلومات التي آانت تدرج .  إعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية فيهاإلىيخصص لها برنامج قطري صغير، 
من الوثيقة  27فقرة ال(عادة في وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية ستدخل في األقسام ذات الصلة من أي وثيقة لتصميم مشروع ما فيها 

EB 2006/88/R.4.(  
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 الغربية أفريقيا شعبة إلى تعود برامج/مشروعات 10 الذخيرة تتضمن الجغرافي، بالتوزيع يتعلق فيما -8

 شعبة إلى برنامجا/مشروعا 17و والجنوبية، الشرقية أفريقيا شعبة إلى برنامجا/مشروعا 12و الوسطى،و

 10و والكاريبي، الالتينية أمريكا شعبة إلى امجانبر/مشروعا 12و الهادي، والمحيط آسيا

  .أفريقيا وشمال األدنى الشرق شعبة إلى امجبر/تمشروعا

 الجارية المشروعات سياق في التكميلية المنح/القروض عرض إلى الصندوق يتطلع ذلك، إلى إضافة -9

برنامج التنمية ، و)نيجيريا (برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي :التالية

سان تومي  (الحرفية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك

تعبئة  برنامج، و)سيراليون( اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية مشروع، و)سيبينوبري

وباإلضافة إلى ذلك فإن من المنتظر أن توفر ). جيبوتي (مة لألراضيالمياه السطحية واإلدارة المستدا

غينيا  (اإلنعاش الريفي وتنمية المجتمع المحلي مشروع: السويد مساهمات تكميلية لثالثة مشروعات هي

النهوض بأنشطة  برنامج، و)مالي (االستثمار والتنمية الريفية في األقاليم الشمالية برنامج، و)بيساو

 ).زامبيا( ت الصغيرةاألعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازا

برامج بقيمة إجمالية /ويقترح الصندوق حالياً استخدام إجراء انقضاء المدة للموافقة على أربعة مشروعات -10

إقليمية بما /كما يقترح استخدام آلية الموافقة ذاتها لمنح عالمية.  مليون دوالر أمريكي13.97قدرها 

ضمان الجودة / الستعراض تعزيزقترحاتوتخضع كل الم.  مليون دوالر أمريكي31.9مجموعه 

 ). باء–طالع على مزيد من التفاصيل انظر الجزء األول لال(

اإلطار وتمشياً مع مهمة الصندوق فإن األنشطة المقبلة ستواصل التركيز على المجاالت ذات األولوية في  -11
لمستندة إلى النتائج أو  ووثائق الفرص االستراتيجية القطرية ا2010-2007االستراتيجي للصندوق للفترة 

وفي حين أن األمن الغذائي يظل شاغالً رئيسياً في االستثمارات المقبلة . ذات الصلة مذكرات المفاهيم

 2009أيلول عام /على نحو ما أبرزته الوثيقة المرفوعة إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر

(EB 2009/97/R.37)سيزيد من الصندوق ء، فإن ، والسيما في بعض أنحاء أفريقيا جنوب الصحرا

جهوده الرامية إلى معالجة المشكالت المرتبطة بآثار تدهور األراضي وتغير المناخ على قطاع الزراعة 

 التنمية تجاه نهجهكما أنه يقوم بتعزيز . الريفيين الفقراءالسكان الذي يمثل المصدر الرئيسي لرزق معظم 

 االلتزام في اعتماد استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ ويتجلى هذا. هذه التهديدات سياق في الريفية

(EB 2010/99/R.2/Rev.1)وترد في الفقرات .  وإنشاء شعبة البيئة والمناخ ضمن دائرة إدارة البرامج

التالية بعض األمثلة على األنشطة المقبلة التي ستسعى إلى النهوض بإدارة الموارد الطبيعية، ضمن جملة 

 .ل تدابير للتكيف مع التغير المناخيمجاالت، وإدخا

 سيرعى األنشطة ذات بتوغو الخاص برنامج دعم التنمية الزراعيةفإن  أفريقيا الغربية والوسطىفي ف -12

وسيعمل البرنامج على ترويج تقنيات لتحسين . األثر اإليجابي على صون الموارد الطبيعية وحماية البيئة

لخصوبة التربة، وصون التربة والمياه، وأنشطة البحوث المتركزة اإلدارة المتكاملة : خصوبة التربة وهي

مشروع اإلعمار والحد من فإن من المنتظر أن يقوم سيراليون وفي . على التكيف مع التغير المناخي

 الذي يعود إلى مبادرة الصندوق بإدماج التكيف مع تغير المناخ في الفقر القائم على المجتمعات المحلية

 مكوِّنوتحقيقاً لذلك فإن المشروع يزمع تنفيذ . ج الزراعي واألمن الغذائي في سيراليونأنشطة اإلنتا
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 التنمية )1(: لصندوق أقل البلدان نمواً وذلك لدعم تنفيذ برنامج التكيف الوطني من خالل ما يلي

 للمياه والموارد المتكاملة ترويج اإلدارة )2( المناخ؛ المستدامة لمستنقعات الوديان الداخلية المنيعة إزاء

كما يزمع ). بما في ذلك تأهيل محطات األرصاد الزراعية( بناء القدرات )3(الطبيعية في سبيل التكيف؛ 

لريفية لنشر الوعي المشروع استخدام النهج التشاركية مثل مدارس المزارعين الحقلية والشبكات اإلذاعية ا

ودمج المعارف التقنية المحلية والخارجية في وسائل عملية لتعزيز مناعة النظم المحصولية إزاء التقلبات 

 .المناخية

 فإن من بين أهداف برنامج التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية أفريقيا الشرقية والجنوبيةوفي  -13

 المساعدة على الحد من مخاطر المناخ أوغندافي تمويله في الذي يشارك الصندوق لألعمال الزراعية 

ومن خالل منحة لمرفق البيئة العالمية فإن من المنتظر . وتدهور األراضي على اإلنتاج والقدرة اإلنتاجية

لزراعة، وزارة اأن يعمل المشروع على ترويج اإلدارة المستدامة لألراضي وتعزيز القدرة المؤسسية ل

نية، ومصايد األسماك لتنسيق الممارسات والسياسات المتصلة بمخاطر المناخ وتدهور  الحيواالثروةو

 .األراضي

 الذي يعود إلى مبادرة الصندوق برنامج تنمية إدارة األسواق والمراعي فإن آسيا والمحيط الهاديوفي  -14

تشكيل للمنتجات الزراعية من خالل قيمة  سيروج، ضمن جملة أهداف، إلنشاء سالسل منغوليافي 

. مجموعات المزارعين، والتدريب على المهارات، وتطوير خطط األعمال، وتعزيز الصالت التجارية

كما أنه سيوفر الموارد لتنفيذ خطة إدارة المراعي لمجموعات أصحاب القطعان ولتدابير محددة لزيادة 

ويقوم مرفق البيئة . ويةقدرة أصحاب القطعان على التكيف مع آثار التغير المناخي وإدارة المخاطر الرع

العالمية، عبر الصندوق الخاص بتغير المناخ، بتوفير التمويل اإلضافي للقيام بإجراءات مبتكرة للتكيف 

ة الحيوانية تستند إلى المؤشرات، ومع تغير المناخ، بما في ذلك اختبار آليات مجتمعية للتأمين على الثر

.  الحيوانية لمواجهة المخاطر المناخية في منطقة المشروعوتنفيذ نظام اإلنذار المبكر المعني بالثروة

 الفلبين الذي يشارك الصندوق في تمويله في والبيئة الطبيعية للموارد المتكاملة اإلدارةويعنى مشروع 

ومن المنتظر أن يسفر . بالتدهور البيئي، والسيما في النظم اإليكولوجية الهشة، مثل األراضي المرتفعة

 مستجمعاً 23 عن كبح التدهور البيئي الحاد الجاري في أربعة أحواض نهرية نموذجية ذات هذا المشروع

وسيوفر المشروع الحوافز للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل صون . للمياه، وفي تصحيح مساره

يل المشترك ومن المنتظر توفير التمو. الغابات، واإلدارة الحرجية المستدامة، وتعزيز مخزونات الكربون

 .من الصندوق الخاص بتغير المناخ ومرفق البيئة العالمية

التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة دعم  فإن برنامج أمريكا الالتينية والكاريبيوفي  -15

 الذي يعود إلى مبادرة الصندوق سيوفر الحوافز ألنشطة التنمية المحلية التي بيرو في عالية االرتفاع

التي ستنفذ من خالل منهجية الجوائز (تشتمل، وضمن جملة أمور، على النهوض بإدارة الموارد الطبيعية 

ويجري استطالع إمكانيات التمويل . وإدارة المياه) Pacha Mama Raymiالتنافسية المعروفة باسم 

مة للموارد الطبيعية وتعزيز المشترك مع مرفق البيئة العالمية لتنفيذ أنشطة تكميلية لتحسين اإلدارة المستدا

 فإن من بين األنشطة التي سيتم دعمها عبر برنامج القدرة السلفادوروفي . المناطق المحمية البلدية

صيانة أراضي المجتمعات المحلية /التنافسية للمناطق الريفية الذي يعود إلى مبادرة الصندوق تأهيل

المياه األعمال المتعلقة بالتربة وصون البرنامج يروج وس. الريفية، ومياهها، ومواردها الطبيعية األخرى
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أنواع محصولية مناسبة للمناطق الجافة، كما سينفذ مشروعاً تجريبياً لتسديد /ويدخل تقنيات زراعية

 فرعياً يضم صندوقاً لألمن الغذائي والتكيف مكوناًوسيشمل البرنامج . المدفوعات مقابل الخدمات البيئية

وتجري مناقشة مسألة التعاون بشأن مدفوعات الخدمات البيئية وأنشطة التغير المناخي . مع تغير المناخ

 .مع مرفق البيئة العالمية

 سيعالج أمر سورية فإن مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في الشرق األدنى وشمال أفريقياوفي  -16

 إعادة )1(:  من خالل أنشطة محددة هي األراضي،لطبيعية، والسيما شح المياه وتدهورعوائق الموارد ا

 )3( هكتار من المراعي بالحرجات العلفية؛ 000 56 غرس )2( هكتار في مواقع مختلفة؛ 000 88بذر 

 اعتماد اإلدارة )4( المياه؛  هكتار من المراعي المتدهورة بالترافق مع تقنيات لحصاد000 42إراحة نحو 

، وفيما يتعلق بتغير المناخ وبغية تعزيز قدرة األسر على مجابهة السودانوفي . الموجهة للمراعي

 مشروع دعم صغار المنتجين البعليين التقليديين في والية سنارالجفاف، فإن الحزم التقنية التي يروجها 

 تتباين المتطلبات المائية لمزيج المحاصيل، مما يعني توزع المخاطر الناجمة عن شح )1(: تتسم بما يلي

 سيؤدي الغرس المقترح لألشجار على التخوم إلى تعديل المناخ الموضعي والحد من فرط )2(األمطار؛ 

 تعديل طرق الحراثة )3( الطبيعية وتصحيح مساره؛ التبخر، باإلضافة إلى كبح التدهور المتزايد للموارد

بحيث يتعزز امتصاص مياه األمطار في منطقة الجذور، مما سيوفر ما يكفي من الماء لتعويض المحتوى 

 إدخال أصناف من )4(المائي الجذري والحد من أثر فترات الجفاف المتكررة خالل موسم النمو؛ 

صيل األساسية المقاومة للجفاف واختيارها على أساس مقاومتها للجفاف وقدرتها على التكيف مع المحا

 وحدة لقياس 23وباإلضافة إلى ذلك فإن المشروع سينشئ شبكة مؤلفة من . النمط الجديد لهطول األمطار

صون التربة ومن المنتظر إدخال تقنيات . األمطار ومحطة مناخية شاملة لرصد معدالت هطول األمطار

 في المائة من مساحة أراضي الزراعة البعلية 44فدان، وهو ما يمثل نسبة  000 94 والمياه إلى نحو

 .في منطقة المشروعالتقليدية 

أما الوثيقتان . وسيستعرض المجلس في دورته الحالية وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية لكوت ديفوار -17

كانون /ن المزمع حالياً عرضهما على المجلس في دورته في ديسمبرالنظيرتان لكل من السنغال والهند فم

 .2010األول عام 
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  * ونوع الموافقة المقترحة)2011-2010( واإلقليم التجهيز مرحلة حسب مصنفة النظر قيد برامج/مشروعات –  ألف– األول الجزء

 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 
 )2010 أيلول/سبتمبر 17-15 (التنفيذي للمجلسالمائة  الدورة علىحاليا  عرضها مقرر برامج/مشروعات

 والوسطى الغربية فريقياأ
 األول كانون/ديسمبر غينيا 

2008 
 القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج
 *الزراعية

أيلول/سبتمبر
2010 

 )عادي(

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل )منحة (8.70 
 في مفاوضاتال

 – آب/أغسطس
 2010أيلول /سبتمبر

u.demirag@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر مالي 
2007 

 البنك من بمبادرة (الزراعية تعزيز اإلنتاجية مشروع
 *)الدولي

 أيلول/سبتمبر
2010 

 )عادي(

) قرض (31.7
 )منحة (0.29و

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
-25 خالل المفاوضات

 آب/أغسطس 27
2010 

l.sarr@ifad.org 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 2006آذار /مارس بوتسوانا 

لجنة استراتيجية (
 )العمليات فقط

 أيلول/سبتمبر *الزراعية المساندة خدمات مشروع
2010 

 )انقضاء المدة(

) قرض (5.1
  )منحة (0.55و

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
 في القرض فاوضاتم

 2010تموز /يوليو 15

e.kasalu-coffin@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر كينيا 
2007 

برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق 
 *الريفية

 أيلول/سبتمبر
2010  

 )عادي(

) قرض (29.30
 )منحة (0.6و

 عقد مبدئيا المقرر من تصميمال استكمل
 في القرض مفاوضات

 – آب/أغسطسنهاية 
أيلول /بداية سبتمبر

2010 

s.eremie@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر أوغندا 
2004 

مشروع التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية 
 ج*)دوليلبنك الابمبادرة من (لألعمال الزراعية 

أيلول /سبتمبر
2010 

 )عادي(

 m.bradley@ifad.org المفاوضات تمت التصميم استكمل )قرض ( 14.0
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الهادي والمحيط آسيا
 أيلول/سبتمبر *مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب 2009 نيسان/أبريل باكستان 

2010 
 )عادي(

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل )قرض ( 40.2
 في القرض مفاوضات

 2 –آب / أغسطس31
  2010أيلول /سبتمبر

y.tian@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 أيلول /سبتمبر د*برنامج التنمية الريفية المستدامة في اإلقليم الجنوبي 2007 نيسان/أبريل هندوراس 

2010  
 )عادي(

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل )قرض ( 10.0
 في القرض مفاوضات

 األسبوع األول من
 2010 أيلول/سبتمبر

e.murguia@ifad.org 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 األول كانون/ديسمبر :أرمينيا 

2003 
 أيلول /سبتمبر الريفية األصول  خلقنامجبر

2010  
 )عادي(

) قرض (13.48
 )منحة (0.5و

 عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
-23 خالل المفاوضات

 آب/أغسطس 28
2010 

h.pedersen@ifad.org 

  تصميمها استكمل برامج/مشروعات
 لهاديا والمحيط آسيا

كانون /ديسمبر *النمو وتعزيز األسواق إلى الوصول مشروع ينطبق ال بوتان 
 2010 األول

 )عادي(

من المقرر إجراء  التصميم استكمل يحدد الحقا
 1ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
ومن المخطط . 2010

عقد المفاوضات في 
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

m.donnat@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

كانون /ديسمبر *برنامج تنمية إدارة األسواق والمراعي ينطبق ال منغوليا 
 2010 األول

 )عادي(

من المقرر إجراء  التصميم استكمل يحدد الحقا
 30ضمان الجودة في 

، 2010أيلول /سبتمبر
ومن المخطط عقد 
المفاوضات في 

 –تشرين األول /أكتوبر
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

org.ifad@jepsen.f 

 حاليا التصميم استكمال قيد برامج/مشروعات
 والوسطى الغربية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر تشاد 
2009 

كانون /ديسمبر هـ*برنامج تحسين سبل العيش في غويرا
 2010 األول

 )عادي(

 50(يحدد الحقا 
ائة من في الم

خالل منحة 
بموجب إطار 

القدرة على تحمل 
 )الديون

 استكمال قيد
 التصميم

من المقرر إجراء 
 6ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
تحدد تواريخ . 2010

 المفاوضات الحقا

a.lhommeau@ifad.org 

 كانون/ديسمبر * الزراعيةالتنمية دعم برنامج ينطبق ال توغو 
 2010 األول

 )عادي (

13.49  
 )قرض(

 استكمال قيد
 التصميم

من المقرر عقد 
االجتماع الختامي مع 

 21الحكومة في 
. 2010تموز /يوليو

من المقرر إجراء 
 30ضمان الجودة في 

. 2010أيلول /سبتمبر
تحدد تواريخ 

 .المفاوضات الحقا

m.tounessi@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 األول كانون/ديسمبر مدغشقر 

2006 
 أيار/مايو *برنامج التدريب المهني وتحسين اإلنتاجية الزراعية

2011 
 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

 عقد المقرر من
 المقبل القطري االجتماع

 -تموز / يوليوفي
 .2010 آب/أغسطس

يحدد تاريخ إجراء 
. ضمان الجودة الحقا

 عقد مبدئيا المقرر من
 في المفاوضات

 2011آذار /مارس

b.thierry@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر موزامبيق 
2004 

كانون /ديسمبر و* األسمالك الحرفيةمشروع الترويج لمصايد
  2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد د الحقايحد
 التصميم

من المقرر إجراء 
 15ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
يحدد تاريخ . 2010

 .المفاوضات الحقا

a.marini@ifad.org 

 جمهورية 
 تنزانيا
 المتحدة

 أيلول/سبتمبر
2007 

وإضافة القيمة برنامج دعم البنى األساسية التسويقية، 
 *والتمويل الريفي

كانون /ديسمبر
  2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

من المقرر إجراء 
ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
 والمفاوضات 2010

تشرين /في نوفمبر
 2010الثاني 

j.gicharu@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 والكاريبي الالتينية اأمريك
 أيلول/سبتمبر البرازيل 

2008 
كانون /ديسمبر *مشروع األعمال الريفية من أجل صغار المنتجين

  2010 األول
 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

من المقرر إجراء 
 30ضمان الجودة في 

. 2010أيلول /سبتمبر
تحدد تواريخ 

 المفاوضات الحقا

org.ifad@cossio.i 

كانون /ديسمبر *برنامج تنمية الوصول إلى األسواق والمنشآت الريفية ينطبق ال غرينادا 
   2010األول

 )انقضاء المدة(
  

 استكمال قيد )قرض ( 3.0
 التصميم

من المقرر إجراء 
 5ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
المخطط  ومن 2010
 المفاوضات في عقد
تشرين /ة أكتوبرنهاي

 2010األول 

j.keitaanranta@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر نيكاراغوا 
2005 

كانون /ديسمبر برنامج التنمية الريفية من أجل إقليم الساحل الكاريبي
  2010األول

 )عادي(

 لاستكما قيد يحدد الحقا
 التصميم

 عقد المقرر من
 المقبل القطري االجتماع

 الجزء األول من في
 .2010آب /أغسطس

من المخطط إجراء 
ضمان الجودة 

والمفاوضات في 
تشرين األول /أكتوبر
2010 

l.rubio@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 أيلول/سبتمبر بيرو 
2009  

لمرتفعات والغابات المطيرة التنمية المحلية في مناطق ا
 *عالية االرتفاع

كانون /ديسمبر
 2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
  التصميم

 عقد المقرر من
 المقبل القطري االجتماع

 األسبوع األول من في
 .2010 آب/أغسطس

من المخطط إجراء 
 6في ضمان الجودة 

تشرين األول /أكتوبر
 والمفاوضات 2010

شرين ت/في نوفمبر
 2010الثاني 

org.ifad@haudry.r 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 جمهورية 

 مولدوفا
 األول كانون/ديسمبر
2007 

مشروع مبادرة تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال 
 *الزراعية

كانون /ديسمبر
  2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
  التصميم

من المقرر إجراء 
 4ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
يحدد تاريخ . 2010

 المفاوضات الحقا

a.sma@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 األول كانون/ديسمبر المغرب 
2008 

برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية 
 ج*ةمن محافظة تاز

كانون /ديسمبر
  2010األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

 عقد المقرر من
 المقبل القطري االجتماع

 تموز/ نهاية يوليوفي
من المقرر  .2010

إجراء ضمان الجودة 
تشرين / أكتوبر7في 

، ومن 2010األول 
مبدئيا عقد له المخطط 

 ةالمفاوضات في نهاي
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

org.ifad@nourallah.m 

مشروع دعم صغار المنتجين البعليين التقليديين في والية  2009 نيسان/أبريل السودان 
 ط*سنار

كانون /ديسمبر
  2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

من المقرر إجراء 
 1ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
من المقرر . 2010

مبدئيا عقد المفاوضات 
تشرين / أكتوبر20في 

 2010األول 

r.omar@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر اليمن 
2007 

كانون /ديسمبر *برنامج االستثمار في مصايد األسماك
  2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد يحدد الحقا
 التصميم

من المقرر إجراء 
ضمان الجودة في 

تشرين األول /أكتوبر
، والمفاوضات 2010

في أوائل 
كانون األول /ديسمبر
2010 

o.zafar@ifad.org 



  

 

 
 

EB 2010/100/R
.26

  

13
 

 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 التفصيلي تصميمها استكمل برامج/مشروعات
 الهادي والمحيط آسيا

 األول كانون/ديسمبر كمبوديا 
2007 

 البنك من بمبادرة(المجتمعية  الزراعيةاإلنتاجية  مشروع
 )الدولي

 أيار/مايو
2011 

 )عادي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
 في التصميم
تشرين األول /أكتوبر
 المخطط من. 2010

 االجتماع عقد له
 في المقبل القطري
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

y.wang@ifad.org 

كانون /ديسمبر ي*السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار 2009 نيسان/أبريل باكستان 
  2010األول

 )عادي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 19 من التصميم
تموز وحتى أوائل /يوليو

. 2010آب /أغسطس
 قدع المقرر من

 المقبل القطري االجتماع
 إنجاز بعثةأثناء 

 التصميم

y.tian@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر الفلبين 
2009  

 بمبادرة (والبيئة الطبيعية للموارد المتكاملة اإلدارة برنامج
 *)اآلسيوي التنمية مصرف من

كانون /ديسمبر
  2010 األول

 )عادي(

استكمل التصميم  د الحقايحد
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 9من  التصميم
 9آب وحتى /أغسطس
. 2010 أيلول/سبتمبر

 عقد المقرر من
 المقبل القطري االجتماع

ب آ/أغسطس نهاية في
2010 

s.jatta@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 جزر 
 سليمان

 األول كانون/ديسمبر
2004  

كانون /ديسمبر *)بمبادرة من البنك الدولي(مج التنمية الريفية برنا
  2010األول

 )عادي(

 التصميم قيد
 التفصيلي

 المقرر من
 التصميم استكمال

 إنجاز المقرر من
 في التصميم
 الثاني تشرين/نوفمبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد
أيلول /سبتمبر في التالي

2010 

r.hartman@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر نام فييت 
2008 

كانون /ديسمبر ك*مشروع دعم تام نونغ
  2010األول

 )عادي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المخطط له من
 في التصميم
. 2010آب /أغسطس

 عقد المقرر من
 القطري االجتماع
أيلول /سبتمبر في المقبل

2010 

at.toda@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
كانون /ديسمبر ل*برنامج القدرة التنافسية للمناطق الريفية ينطبق ال السلفادور 

  2010األول
 )عادي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 25-1 خالل  التصميم

. 2010آب /سطسأغ
 عقدالمخطط له  من

 المقبل القطري االجتماع
 آب/أغسطس 12 في

2010 

e.murguia@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 أيار/مايو *مناطق ما وراء الساحلمشروع تنمية  ينطبق ال غيانا 
2011 

 )انقضاء المدة(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز مقررال من
 في التصميم
كانون الثاني /يناير

 المقرر من. 2011
 القطري االجتماع عقد

 فيالمقبل 
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

org.ifad@keitaanranta.j 

 أيار/مايو م*مشروع تنمية المناطق الريفية والداخلية ينطبق ال سورينام 
2011 

  )انقضاء المدة(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 في التصميم
 األول تشرين/أكتوبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد

 فيالمقبل 
تشرين األول /أكتوبر
2010 

j.keitaanranta@ifad.org 
 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
كانون /ديسمبر المتكاملة الريفية التنمية مشروع 2010 نيسان/أبريل أذربيجان 

  2010 األول
 )عادي(
 )احتياطي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
تموز / يوليوفي التصميم
2010 

a.sma@ifad.org 
 

 األول كانون/ديسمبر دناألر 
2007 

استكمل التصميم  يحدد الحقا يحدد الحقا  الفقر جيوب في الريفية العيش سبل تنويع مشروع
 التفصيلي

 t.elzabri@ifad.org يحدد الحقا
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الجمهورية 
 العربية
 السورية

 األول كانون/ديسمبر
2009  

كانون /ديسمبر *الحيوانية لثروةالمتكاملة ل ةتنميال مشروع
  2010 األول

 )عادي(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر عقد 
االجتماع القطري 
الختامي المقبل في 

. 2010أيلول /سبتمبر
من المقرر إجراء 

 6ضمان الجودة في 
تشرين األول /أكتوبر
، والمفاوضات 2010

تشرين /في نوفمبر
 .2010الثاني 

org.ifad@abdouli.a  

  حالياالتفصيلي التصميم استكمال قيد برامج/مشروعات
 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر إريتريا 
2006 

 آيار/مايو البرنامج الزراعي الوطني
2011  

 )عادي(

 التصميم قيد يحدد الحقا
  التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 في التصميم
كانون الثاني /يناير

2011 

a.benhammouche@ifad.org 

 أيار/مايو زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تنمية برنامج ينطبق ال ليسوتو 
2011 

 التصميم قيد يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 في التصميم

. 2011شباط /رايرفب
 عقد المقرر من

 القطري االجتماع
 فيالمقبل 
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

f.nakai@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 األول كانون/ديسمبر مالوي 
2009 

 أيلول/سبتمبر برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام
2011 

 التصميم قيد يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 فياألولي  التصميم
تشرين األول /أكتوبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد

 في المقبل
 األول تشرين/أكتوبر
2010 

org.ifad@okongo.m 

       الهادي والمحيط آسيا
 األول كانون/ديسمبر الهند 

2005 
 التصميم قيد يحدد الحقا يحدد الحقا البنغال غرب في الساحلية طقةالمن تنمية مشروع

 التفصيلي
 m.prayer@ifad.org يحدد الحقا

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

برنامج تنمية سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في 
 نشرق إندونيسيا

 أيار/مايو
2011 

 )عادي(

 التصميم قيد يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
 في التصميم
تشرين األول /أكتوبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد

 في المقبل
تشرين الثاني /نوفمبر
2010 

y.wang@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 أيار/مايو وانية والمراعيبرنامج تنمية الثروة الحي ينطبق ال طاجيكستان 
2011 

 )عادي(

 التصميم قيد يحدد الحقا
 التفصيلي

إنجاز  المقرر من
 في التصميم
 األول كانون/ديسمبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد

 في المقبل
 الثاني تشرين/نوفمبر
2010 

org.ifad@jepsen.f 

 المفاهيم ومذكرات النتائج إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج خالل من الرسمية المشروعات ذخيرة دخلت رامجب/مشروعات
 والوسطى الغربية أفريقيا

 جمهورية 
 أفريقيا

 الوسطى

إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على  ينطبق ال
 ية والغربية والوسطىنطاق ضيق في مناطق السافانا الغرب

 أيار/مايو
2011 

 المصادقة تمت يحدد الحقا
 المذكرة على

 المفاهيمية

من المقرر القيام ببعثة 
التصميم التفصيلي في 

 .2010تموز /يوليو
من المقرر اجتماع 

فريق إدارة البرنامج 
القطري في 

 .2010أيلول /سبتمبر

s.nmarzi@ifad.org 



  

 

 
 

EB 2010/100/R
.26

  

19
 

 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 كوت 
 ديفوار

 عرضه المقرر من
 في المجلس على
أيلول /سبتمبر دورة

2010 

برنامج دعم تنمية سالسل قيمة المحاصيل الغذائية 
 ومحاصيل البستنة

 أيلول/سبتمبر
2011 

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

  النتائج إلى مستند

 القيام ببعثة من المقرر
التصميم التفصيلي في 
األسبوع األول من 

. 2010أيلول /سبتمبر
من المقرر عقد 
االجتماع القطري 

 16المقبل في 
 2010تموز /يوليو

عملية التثبت من (
برنامج الفرص 

 )االستراتيجية القطرية

org.ifad@nsimpasi.l 

 األول كانون/مبرديس غينيا 
2008 

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا  الثالثة المرحلة - القروية المجتمعات مساندة برنامج
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

  النتائج إلى مستند

 u.demirag@ifad.org يحدد الحقا
 

 أيلول/سبتمبر ياموريتان 
2007 

 أيلول/سبتمبر مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو
2011  

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

من المقرر إجراء 
التصميم التفصيلي في 

 2010أيلول /سبتمبر

c.sparacino@ifad.org 
 

 أيلول/سبتمبر النيجر 
2005 

 البنك من بمبادرة(الطارئ لألمن الغذائي  مشروعال
 )الدولي

كانون /ديسمبر
  2010 األول

 )عادي(

 المصادقة تمت يحدد الحقا
 المذكرة على

 المفاهيمية

من المقرر إجراء 
التصميم التفصيلي من 

تموز إلى / يوليو25
آب /أغسطس 16

2010 

v.galastro@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 نيسان/أبريل القيمة سالسل دعم برنامج 2010 نيسان/أبريل نيجيريا 
2012 

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

 a.barry@ifad.org يحدد الحقا
 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 

2008 
 أيلول/سبتمبر األراضي وإدارة المستدامة الزراعة برنامج

2012 
 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا

 كجزء المشروعات
 فرص برنامج من

 قطرية استراتيجية
 جالنتائ إلى مستند

 j.gicharu@ifad.org يحدد الحقا

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 
2008 

 أيلول/سبتمبر الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج
2011 

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

من المقرر القيام ببعثة 
 15التصميم من 

 30آب إلى /أغسطس
 2010أيلول /سبتمبر

j.gicharu@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر رواندا 
2007 

 كانون/ديسمبر الريفي االقتصادي النهوض مشروع
 2012األول

 )احتياطي(

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

 إجراء المقرر من
 في التفصيلي التصميم
 األول تشرين/أكتوبر
2011 

c.reiner@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

       الهادي والمحيط آسيا
 أيلول/سبتمبر العيش والبنية األساسية في هوارمشروع تحسين سبل  2006 نيسان/أبريل بنغالديش 

2011 
 المصادقة تمت يحدد الحقا

 المذكرة على
 المفاهيمية

 إجراء المقرر من
 في التفصيلي التصميم
تشرين الثاني /نوفمبر
 المقرر من. 2010
 القطري االجتماع عقد

 في المقبل
كانون األول /ديسمبر
2010 

org.ifad@brett.n 
 

 األول كانون/ديسمبر الصين 
2005 

يو في -مشروع التنمية الريفية لمستجمعات مياه نهر زو
 غانكسي

 آيار/مايو
2011  

 )عادي(

 المصادقة تمت يحدد الحقا
 المذكرة على

 المفاهيمية

من المقرر إجراء 
التصميم التفصيلي في 

 2010آب /أغسطس

t.rath@ifad.org 
 

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 ألصحاب الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثاني البرنامج
 نإندونيسيا شرق في الصغيرة الحيازات

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

 y.wang@ifad.org حدد الحقاي

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 ألصحاب الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثالث البرنامج
 نإندونيسيا شرق في الصغيرة الحيازات

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية تيجيةاسترا
 النتائج إلى مستند

 y.wang@ifad.org يحدد الحقا
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 أيلول/سبتمبر الفلبين 
2009  

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا الزراعية القيمة سالسل لتنمية الوطني البرنامج
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى ندمست

 org.ifad@jatta.s يحدد الحقا

 أيلول/سبتمبر الفلبين 
2009  

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا القيمة سالسل وتنمية الساحلية الموارد إدارة مشروع
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 نتائجال إلى مستند

 s.jatta@ifad.org يحدد الحقا

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 أيار/مايو لتنمية المناطق الريفية " بوين فيفير"برنامج  2004 نيسان/أبريل إكوادور 

2011  
 )عادي(

 المصادقة تمت يحدد الحقا
 المذكرة على

 المفاهيمية

راء من المقرر إج
التصميم التفصيلي في 

. 2010أيلول /سبتمبر
من المقرر عقد 

االجتماع القطري 
المقبل في النصف 
تموز /الثاني من يوليو

2010 

f.pichón@ifad.org 
 

 أيار/مايو القيمة سالسل تنمية مشروع  2009 نيسان/أبريل هايتي 
2011  

 )عادي(

 ذخيرة في أدرج حقايحدد ال
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

من المقرر إجراء 
التصميم التفصيلي في 

النصف الثاني من 
من المخطط . 2010

عقد االجتماع القطري 
المقبل في القسم األول 

 2010تموز /من يوليو

m.camagni@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا هسبانيوال في المشتركة االيكولوجية النظم مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي 
 كجزء المشروعات

 فرص برنامج من
 قطرية استراتيجية

 النتائج إلى مستند

 m.camagni@ifad.org يحدد الحقا

 كانون/ديسمبر والتكنولوجيا الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع ينطبق ال جامايكا 
 2011 األول

 المصادقة تمت يحدد الحقا
 المذكرة على

 المفاهيمية

من المقرر القيام ببعثة 
التصميم التفصيلي في 

. 2011شباط /فبراير
من المقرر عقد 

االجتماع القطري 
شباط /المقبل في فبراير

2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

       أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 األول كانون/ديسمبر المغرب 

2008 
 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا خنيفرة إقليم في الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع

 كجزء المشروعات
 فرص امجبرن من

 قطرية استراتيجية
 النتائج إلى مستند

 m.nourallah@ifad.org يحدد الحقا

 أيار/مايو السودان جنوب في القيمة سالسل تنمية برنامج  2009 نيسان/أبريل السودان 
2011 

 التصميم قيد يحدد الحقا
 التفصيلي

 إنجاز المقرر من
النصف  في صميمالت

 لم. 2010الثاني من 
 االجتماع تاريخ يحدد

 بعدالمقبل  القطري

r.omar@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 التي اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
البرنامج على موقع /تشير إلى وجود موجز للمشروع *(

 :الصندوق
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 البرنامج/المشروع
 االجتماعات تواريخ
 المقبلة الرئيسية

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الجمهورية 
 العربية
 السورية

 األول كانون/ديسمبر
2009  

 ذخيرة في أدرج يحدد الحقا يحدد الحقا الخابور نهر حوض في الري تنمية مشروع
 كجزء روعاتالمش
 فرص برنامج من

 قطرية استراتيجية
 النتائج إلى مستند

  org.ifad@abdouli.a يحدد الحقا

* 
)الحقة يصتخص فترات في اآلخر وبعضها 2012-2010 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام فترة في المزمعة البرامج/المشروعات بعض تجهيز سيتم(

 

).2007 نيسان/أبريل (التسعين دورته في التنفيذي المجلس عليه صادق الذي الديون تحمل على القدرة إطار مع تتماشى المذآورة التمويل وأرقام شروط  )أ(
 

 )ب(
 .الضرورية المحدثة المعلومات توفير الصندوق في القطرية البرامج مدراء وباستطاعة .للتغيير عرضة ولكنها ،)2010تموز / يوليو14(الوثيقة هذه إعداد عند المتوفرة المعلومات حسب

 .االستشارية والخدمات الزراعية التقنيات رنامجب: سابقا )ج(
 )د(

 .برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الجنوبية الوسطى: سابقا
 .برنامج الحد من انعدام األمن الغذائي والهشاشة في غويرا: سابقا )هـ(
  )و(

 .ية وتربية األحياء المائيةمشروع دعم مصايد األسماك الحرف: اسابق
 .نيكاراغوا من األطلسي ساحل في التنمية دعم مشروع: سابقا )ز(
 )ح(

 .ةتاز إقليم في الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع: سابقا
 )ط(

 دندر في الزراعية التنمية مشروع
  )ي(

 .نطقة الساحلية من بلوشستانمشروع تنمية الم: سابقا
 .برنامج دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة: سابقا )ك(
  )ل(

 .البرنامج الوطني للتنمية والتحديث الريفيين: سابقا
 )م(

 .مشروع خدمات تنمية المناطق الريفية: سابقا
 )ن(

 .المؤسسية اتهوترتيب المشروع منظور تغيير مع مختلفة مناطق في ولكن تكميلية، أهداف
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  ليها أو التي تمت الموافقة عليهاالبرامج المقترحة للموافقة ع/المشروعات:  إجراء انقضاء المدة– باء –الجزء األول 
 )اإلقليمية/المنح التكميلية والمنح العالمية/بما فيها القروض(

 البرنامج/المشروع اسم البلد اإلقليم

رهنا ) (مؤقت(بماليين الدوالرات األمريكية 
بضمان الجودة ومفاوضات ناجحة حسب 

 المزمعةالفترة  )االقتضاء

أيلول / سبتمبر–أيار /مايو )منحة (0.55و) قرض (5.1  الزراعية المساندة خدمات مشروع بوتسوانا والجنوبية الشرقية أفريقيا
2010 

آت برنامج تنمية الوصول إلى األسواق والمنش غرينادا والكاريبي الالتينية أمريكا
 الريفية

كانون / ديسمبر–أيلول /سبتمبر )قرض ( 3.0
 2010األول 

 المرحلة –برنامج تنمية مناطق ما وراء الساحل  غيانا 
 األولى

 2011 )قرض ( 2.32

 2011 )قرض ( 3.0 برنامج تنمية المناطق الريفية والداخلية سورينام 
  13.97   المجموع

 

 المتلقي المنحة عنوان الشعبة

لصندوق منحة ا
بماليين (المقترحة 

) الدوالرات األمريكية
رهنا ) (مؤقت(

بنتيجة تعزيز 
ضمان /الجودة
 المزمعةالفترة  )الجودة

بناء المؤسسات ألغراض اإلدارة المستدامة لألراضي في شرق  السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 أفريقيا

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 المركز العالمي للحراجة الزراعية
 2010 األول

تنمية محاصيل الوقود الحيوي غير الغذائية ألغراض األمن  السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 الغذائي والبيئي وأمن الطاقة

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 المركز العالمي للحراجة الزراعية
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50 المركز العالمي للحراجة الزراعيةالتأقلم مع تغير المناخ في منطقة : ار المنتزهات وسبل العيشأشج السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
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 المتلقي المنحة عنوان الشعبة

لصندوق منحة ا
بماليين (المقترحة 

) الدوالرات األمريكية
رهنا ) (مؤقت(

بنتيجة تعزيز 
ضمان /الجودة
 المزمعةالفترة  )الجودة

 2010 األول ساحل غرب افريقيا

مجال المياه التابع لليونسكو معهد التعليم في  الري بالغمر ألغراض النمو الريفي والتخفيف من وطأة الفقر السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
والمعهد الدولي لهندسة البنى األساسية 

 والهندسية الهيدرولية والبيئية

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.20
 2010 األول

الشرق /السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 األدنى وشمال أفريقيا

رفع سوية تربية النحل وغيرها من خيارات سبل الرزق لتعزيز 
 النظم الزراعية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأفريقيا الشرقية

المركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا 
 الحشرات

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.20
 2010 األول

سبل العيش في األراضي المنخفضة المعرضة للجفاف في جنوب  الهادي والمحيط آسيا
 وجنوب شرق آسيا

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.20 األرز لبحوث الدولي المعهد
 2010 األول

: اإلدارة المحسنة للمياه ألغراض الزراعة الجبلية المستدامة أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 األردن، ولبنان، والمغرب

 المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز
 الجافة

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00
 2010 األول

تعزيز صمود المجتمعات الريفية في وجه انعدام األمن الغذائي،  ت التشغيلية والمشورة التقنيةالسياسا
والفقر وتغير المناخ من خالل صون التنوع الحيوي الزراعي 

 المحلي في المزارع

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
 2010 األول

التنوع الحيوي المحصولي من أجل الحد من أضرار اآلفات  لمشورة التقنيةالسياسات التشغيلية وا
حل تنافسي في ظل محدودية رأس مال المزارعين : واألمراض

 الفقراء

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 البيولوجي للتنوع الدولية المنظمة
 2010 األول

وجيا صون الموارد ألغراض تحسين األمن تسريع اعتماد تكنول السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 الغذائي وسبل العيش الريفية في سهول الغانج الهندية

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50 األرز لبحوث الدولي المعهد
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 تدى العالمي للبحوث الزراعيةالمن الدمج بين جهود البحوث الدولية لتحقيق اآلثار المناصرة للفقراء السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 2010 األول

تكييف التقنيات الذكية لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في  السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 أفريقيا

WaterWatch ،المعهد الدولي إلدارة المياه ،
Basford ،DLV Plant 

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.20
 2010 األول
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 المتلقي المنحة عنوان الشعبة

لصندوق منحة ا
بماليين (المقترحة 

) الدوالرات األمريكية
رهنا ) (مؤقت(

بنتيجة تعزيز 
ضمان /الجودة
 المزمعةالفترة  )الجودة

خدمات دعم منظمات المزراعين المشاركة في البرامج القطرية  السياسات التشغيلية والمشورة التقنية
 للصندوق

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر AgriCord 0.80شبكة 
 2010 األول

ارية للبحوث  الجماعة االستش– يحدد الحقا تحليل سالسل قيم الجذريات والدرنيات الهادي والمحيط آسيا
 الزراعية الدولية

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.45
 2010 األول

تعميم المبادرات السياساتية المناصرة للفقراء على المستوى  الهادي والمحيط آسيا
 القطري

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 2010 األول

ستقطاب الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام والخاص ا الهادي والمحيط آسيا
 ألغراض التنمية الريفية

 والمحيط آلسيا االجتماعية االقتصادية اللجنة
 الهادى

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.35
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر Songhai   1.50مركز تكرار تجربة مراكز سونغاي في أفريقيا الغربية والوسطى والوسطى الغربية أفريقيا
 2010 األول

جامعة يشيفا والمركز العالمي للحراجة  إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ في منطقة الساحل والوسطى الغربية أفريقيا
 الزراعية

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 المؤسسة الريفية لغرب أفريقيا  المرحلة الثانية– إدارة المشروعات تعزيز القدرة على والوسطى الغربية أفريقيا
 2010 األول

شبكة تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق في  والجنوبية الشرقية أفريقيا
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

  Kilimoحساب أمانة 
 المنظمة الهولندية للتنمية

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50 الريفية التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج طرق التعلم والجنوبية الشرقية أفريقيا
 2010 األول

زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة التحديات التي تعترض  والجنوبية الشرقية أفريقيا
 وعاتالمشر

الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات 
 المروعات

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50 يحدد الحقا بناء القدرات اإلقليمية والكاريبي الالتينية أمريكا
 2010 األول
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 المتلقي المنحة عنوان الشعبة

لصندوق منحة ا
بماليين (المقترحة 

) الدوالرات األمريكية
رهنا ) (مؤقت(

بنتيجة تعزيز 
ضمان /الجودة
 المزمعةالفترة  )الجودة

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 يحدد الحقا د من الفقر الريفيتعزيز انخراط منظمات المزارعين في الح أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 2010 األول

تحسين األمن الغذائي والحد من التعرض لتغير المناخ من خالل  أفريقيا وشمال األدنى الشرق
زيادة اإلنتاجية المستدامة لنظام اإلنتاج الحيواني المستند إلى 

 الشعير في العراق واألردن

 المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز
 الجافة

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.50
 2010 األول

كانون /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.00 يحدد الحقا مشروعات دعم التمويل الصغري الريفي أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 2010 األول

   31.90     المجموع

 
 

 البرنامج/اسم المشروع البلد اإلقليم

   الموافق عليهالمبلغ
 الفترة المزمعة )بماليين الدوالرات األمريكية(

  ال شيء حتى اآلن   
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 2011 و2010شبه اإلقليمية المزمعة في / برامج الفرص االستراتيجية القطرية–الجزء الثاني 

 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات  التوصياتوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل عدالمو

 التنفيذي المجلس
 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة

 القطري البرنامج
 والوسطى الغربية أفريقيا

 
أيلول /سبتمبر في تحدث بنن

2010  
 l.nsimpasi@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا 

 
 على عرضه المقرر من فواردي كوت

 أيلول/سبتمبر دورة في المجلس
2010 

 في القطري االجتماع عقد
 – 2009 األول كانون/ديسمبر
 2010كانون الثاني /يناير

 16من المقرر عقد حلقة عمل التثبيت في 
 2010تموز /يوليو

 l.nsimpasi@ifad.org 2010 أيلول/سبتمبر

 
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 m.manssouri@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا  2010 في تحدث

 

بالتوازي مع  (تحديثتأجل ال النيجر
 الذي القطري البرنامج تقييم

 )يقوم به مكتب التقييم

ت تقييم البرنامج عقدت حلقة عمل تثبي
كانون األول /القطري في ديسمبر

وجدت المفاوضات مع ممثلي . 2009
الحكومة خالل البعثة إلى النيجر في 

 2010حزيران / يونيو7-8

من المقرر البدء بعملية تحيدث برنامج الفرص 
كانون األول /االستراتيجية القطرية في ديسمبر

2010 

 v.galastro@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر

 

عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج   تحديث السنغال
حزيران /القطري في البلد في يونيو

وعقدت اجتماعات قطرية في . 2009
 2009تشرين الثاني /نوفمبر
وعقد اجتماع . 2010نيسان /وأبريل

-7لفريق إدارة البرنامج القطري في 
 2010تموز /وليو ي9

 /g.kadari@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا

m.béavogui@ifad.org 
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات  التوصياتوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل عدالمو

 التنفيذي المجلس
 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة

 القطري البرنامج
 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 

 عقد االجتماع الختامي لتقييم البرنامج تحديث موزامبيق
تشرين األول / أكتوبر24القطري في 

وقامت بعثة تحديد برنامج . 2008
الفرص االستراتيجية القطرية في 

تشرين األول / أكتوبر19-24
عقدت حلقة عمل تقييم . 2008

أيار /البرنامج القطري في مايو
وقامت بعثة صياغة برنامج . 2010

 21الفرص االستراتيجية القطرية بين 
 2010حزيران / يونيو10أيار و/مايو

من المخطط له إجراء مشاورات مع منظمات 
من المقرر . 2010أيلول /المنتجين في سبتمبر

قيام بعثة الصياغة النهائية لبرنامج الفرص 
 12-3االستراتيجية القطرية خالل 

من المقرر عقد . 2010تشرين األول /أكتوبر
حة القطريين في لحلقة عمل ألصحاب المص

 2010األول تشرين / أكتوبر9-10

 a.marini@ifad.org 2011 نيسان/أبريل

سيؤخر الصندوق إعداد برنامج  أوغندا 
الفرص االستراتيجية القطرية 

إلى ما بعد تقييم البرناممج 
 2011القطري في 

بدأ العمل . القطري الفريق تجميع تم
مع أصحاب المصلحة الوطنيين في 

اجتمع فريق إدارة البرنامج . 2009
القطري التابع للصندوق في 

 2009تموز /يوليو

يعقد اجتماع فريق يعقد اجتماع فريق إدارة 
 تحضيرا لتقييم 2010البرنامج القطري في 

 البرنامج القطري

 إلى 2011تأجل من 
 2012أيلول /سبتمبر

m.bradley@ifad.org 

 الهادي والمحيط آسيا

 n.brett@ifad.aorg 2011 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا  2011 في تحدث بنغالديش 

 f.jepsen@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا  2011 في تحدث آسيا الوسطى 

 
 9عقدت حلقة عمل المشاورات في  2010 في تحدث الصين

 2010آذار /مارس
من المخطط عقد اجتماع أصحاب المصلحة 

 2010أيلول / سبتمبر28الوطنيين في 
 t.rath@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر

 
 الشعبية كوريا جمهورية
 يةالديمقراط

 g.thapa@ifad.org يحدد الحقا يحدد الحقا  تحديث

 

عقدت حلقة عمل المائدة المستديرة  تحديث الهند
الوطنية لتقييم البرنامج القطري في 

كانون األول / ديسمبر8-7الهند في 
ارسل االتفاق عند نقطة . 2009

 m.prayer@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر 
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات  التوصياتوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل عدالمو

 التنفيذي المجلس
 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة

 القطري البرنامج
قدت ع. اإلنجاز إلى حكومة الهند

مشاورات برنامج الفرص 
 13االستراتيجية القطرية في 

 مع الشركاء 2010نيسان /أبريل
ومن المخطط إجراء . المحتملين

مشاورات برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية مع الحكومة في 

 2010تموز / يوليو12
 r.hartman@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر يحدد الحقا  2011 في تحدث الهادي المحيط جزر 

 
 الديمقراطية الوجمهورية 
 الشعبية

عقد االجتماع مع الحكومة والشركاء  2010 في تحدث
 2010آذار / مارس12في 

أصحاب  عمل حلقة قدع حاليا المخطط ومن
 2010 األول تشرين/أكتوبرالمصلحة في 

 – 2011أيلول /سبتمبر
 2011كانون األول /ديسمبر

at.toda@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

 
أيلول / سبتمبر1تحدث في  هندوراس

2011 
 e.murguia@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر يحدد الحقا 
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 لجنة استعرضتها التي اإلقليمية وشبه القطرية االستراتيجية الفرص وثائق - ثالثا
 التنفيذي والمجلس العمليات استراتيجية

تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 تاريخ استعراض المجلس/دورة
 التنفيذي

 التحديث المزمع

 والوسطى الغربية أفريقيا
 -الدورة الخامسة والثمانون  نسخة محدثة، 2005حزيران /يونيو  بنن 1

 2005أيلول /سبتمبر
 2011 األول كانون/ديسمبر

 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007حزيران /يونيو فاسو بوركينا 2
 2007أيلول /سبتمبر

 

 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007تموز/يوليو  يرونالكام 3
 2007أيلول /سبتمبر

 

  - 1996تشرين األول /أكتوبر  األخضر الرأس 4
 -الدورة السابعة والتسعون   نسخة محدثة،2009حزيران /يونيو تشاد 5

 2009أيلول /سبتمبر
 

 –نة والتسعون الدورة الثام  نسخة محدثة،2009تموز/يوليو  الكونغو 6
 2009 كانون األول/ديسمبر

 

 2010 أيلول/سبتمبر - 1997 األول كانون/ديسمبر ديفوار كوت 7
 الكونغو جمهورية 8

  الديمقراطية
 -الدورة التاسعة والسبعون  2003 حزيران/يونيو

 2003أيلول /سبتمبر
 2011 األول كانون/ديسمبر

  - 2004 شباط/فبراير غابون 9
 -الدورة التاسعة والسبعون  نسخة محدثة، 2003كانون الثاني /يناير  غامبيا 10

 2003أيلول /سبتمبر
 

 -الدورة السابعة والثمانون   نسخة محدثة،2006شباط /فبراير غانا 11
 2006نيسان /أبريل

 

 نسخة ،2008تشرين األول /أكتوبر  غينيا 12
 محدثة

 -الدورة الخامسة والتسعون 
 2008كانون األول /ديسمبر

 

 -الدورة الثامنة والسبعون  2002 األول كانون/ديسمبر  بيساو-غينيا 13
 2003نيسان /أبريل

 

 نسخة ،2007تشرين األول /أكتوبر مالي 14
 محدثة

 -الدورة الثانية والتسعون 
 2007كانون األول /ديسمبر

 

 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007تموز/يوليو  موريتانيا 15
 2007أيلول /بتمبرس

 

 -الدورة الخامسة والثمانون   نسخة محدثة،2005تموز/يوليو  النيجر 16
 2005أيلول /سبتمبر

 2011 األول كانون/ديسمبر

 -الدورة التاسعة والتسعون   نسخة محدثة،2010شباط /فبراير نيجيريا 17
 2010نيسان /أبريل

 

  - 1999تشرين األول /أكتوبر  وبرينسيبي تومي سان 18
 -الدورة الحادية والثمانون   نسخة محدثة،2004شباط /فبراير السنغال 19

 2004نيسان /أبريل
 2010 األول كانون/ديسمبر

 -الدورة التاسعة والتسعون   نسخة محدثة،2010شباط /فبراير سيراليون 20
 2010نيسان /أبريل

 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 -دورة الخامسة والثمانون ال 2005 أيار/مايو أنغوال 21

 2005أيلول /سبتمبر
 

  - 2006 آذار/مارس  بوتسوانا 22
  -الدورة الرابعة والتسعون   نسخة محدثة،2008تموز/يوليو  بوروندي 23
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 تاريخ استعراض المجلس/دورة
 التنفيذي

 التحديث المزمع

 2008أيلول /سبتمبر
  - 2002 كانون الثاني /يناير  القمر جزر 24
 -نة والثمانون الدورة الثام  نسخة محدثة،2006أيار /مايو  إريتريا 25

 2006أيلول /سبتمبر
 

 نسخة ،2008تشرين األول /أكتوبر  إثيوبيا 26
 محدثة

 -الدورة الخامسة والتسعون 
 2008كانون األول /ديسمبر

 

 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007تموز/يوليو  كينيا 27
 2007أيلول /سبتمبر

 

  - 1999 حزيران/يونيو  ليسوتو 28
 -الدورة التاسعة والثمانون  2006 أيلول/سبتمبر  غشقرمد 29

 2006 كانون األول/ديسمبر
 

 نسخة ،2009تشرين األول /أكتوبر  مالوي 30
 محدثة

 -الدورة الثامنة والتسعون 
 2009 كانون األول/ديسمبر

 

 -الدورة السادسة والثمانون  2005تشرين األول /أكتوبر  موريشيوس 31
 2005ل كانون األو/ديسمبر

 

 -الدورة الثانية والثمانون   نسخة محدثة،2004تموز/يوليو  موزامبيق 32
 2004أيلول /سبتمبر

 2011 نيسان/أبريل

  - 2002 أيار/مايو  ناميبيا 33
 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007تموز/يوليو  رواندا 34

 2007أيلول /سبتمبر
 

 -الدورة الثامنة والثمانون   نسخة محدثة،2006حزيران /يونيو  سوازيلند 35
 2006أيلول /سبتمبر

 

 -الدورة الثانية والثمانون   نسخة محدثة،2004تموز/يوليو  أوغندا 36
 2004أيلول /سبتمبر

 2012 أيلول/سبتمبر

 -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007تموز/يوليو  المتحدة تنزانيا جمهورية 37
 2007 أيلول/سبتمبر

 

 نسخة ،2003تشرين األول /أكتوبر  زامبيا 38
 محدثة

 -الدورة الحادية والثمانون 
 2004نيسان /أبريل

 

  - 1998 الثاني تشرين/نوفمبر  زمبابوي 39
 الهادي والمحيط آسيا
 -الدورة الثالثة والتسعون  2007تشرين األول / أكتوبرنسخة جديدة أفغانستان 40

 2008أيلول /سبتمبر
 

 - الدورة السابعة والثمانون  نسخة محدثة،2006شباط /فبراير بنغالديش 41
 2006نيسان /أبريل

 2011 األول كانون/ديسمبر

  - 1996تموز/يوليو بوتان 42
 -الدورة الثانية والتسعون   نسخة محدثة،2007أيلول /سبتمبر كمبوديا 43

 2007 كانون األول/ديسمبر
 

ن، كازاخستا(آسيا الوسطى  44
 )قيرغيزستان، طاجيكستان

 -الدورة السادسة والثمانون  2005تشرين األول /أكتوبر
 2005كانون األول /ديسمبر

 2011 األول كانون/ديسمبر

 -الدورة السادسة والثمانون   نسخة محدثة،2005حزيران /يونيو الصين 45
 2005 كانون األول/ديسمبر

 2011 أيلول/سبتمبر

بية الشع كوريا جمهورية 46
  الديمقراطية

  - 2000 نيسان/أبريل

 نسخة ،2005تشرين األول /أكتوبر الهند 47
 محدثة

 -الدورة السادسة والثمانون 
 2005كانون األول /ديسمبر

 2010 األول كانون/ديسمبر

  -الدورة الخامسة والتسعون  نسخة ،2008تشرين األول /أكتوبر إندونيسيا 48
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 تاريخ استعراض المجلس/دورة
 التنفيذي

 التحديث المزمع

 2008 كانون األول/ديسمبر محدثة
  - 2002 آب /أغسطس اإلسالمية إيران جمهورية 49
 الديمقراطية الو جمهورية 50

  الشعبية
 -الدورة الخامسة والثمانون   نسخة محدثة،2004تموز/يوليو

 2005أيلول /سبتمبر
 كانون/ديسمبر- أيلول/سبتمبر
 2011 األول

  - 1998 الثاني تشرين/نوفمبر منغوليا 51
 -الدورة التاسعة والثمانون  2006ين األول تشر/أكتوبر نيبال 52

 2006كانون األول /ديسمبر
 

: بلدان جزر المحيط الهادي 53
الفرص االستراتيجية وثيقة 

 شبه اإلقليمية

 -الدورة الثالثة والثمانون  2004تشرين األول /أكتوبر
 2004كانون األول /ديسمبر

 2011 أيلول/سبتمبر

 نسخة ،2008ني تشرين الثا/نوفمبر باكستان 54
 محدثة

 -الدورة السادسة والتسعون 
 2009نيسان /أبريل

 

 -الدورة السابعة والتسعون   تحديث، 2009حزيران /يونيو الفلبين 55
 2009أيلول /سبتمبر

 

 -الدورة الثامنة والسبعون  2002 الثاني تشرين/نوفمبر النكا سري 56
 2003نيسان /أبريل

 

 -الدورة الرابعة والتسعون   نسخة محدثة،2008تموز/يوليو نام فييت 57
 2008أيلول /سبتمبر

 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 -الدورة الحادية والثمانون  2003 الثاني تشرين/نوفمبر  األرجنتين 58

 2004نيسان /أبريل
 

 المتعددة بوليفيا دولة 59
  القوميات

 نسخة ،2007تشرين األول /أكتوبر
 محدثة

 -ية والتسعون الدورة الثان
 2007كانون األول /ديسمبر

 

 -الدورة الرابعة والتسعون   نسخة محدثة،2008حزيران /يونيو البرازيل 60
 2008أيلول /سبتمبر

 

  - 2000 آذار/مارس منطقة الكاريبي 61
كانون /ديسمبر -الدورة الثمانون  2003 نيسان/أبريل كولومبيا 62

 2003األول 
 

 -الدورة الثالثة والثمانون  2004 أيلول/برسبتم  كوستاريكا 63
 2004كانون األول /ديسمبر

 

 نسخة ،2009تشرين الثاني /نوفمبر  الدومينيكية الجمهورية 64
 محدثة

 -الدورة التاسعة والتسعون 
 2010نيسان /أبريل

 

 -الدورة الحادية والثمانون  2003تشرين األول /أكتوبر  إكوادور 65
 2004نيسان /أبريل

 

  - 2001 آذار/مارس  السلفادور 66
 نسخة ،2008تشرين األول /أكتوبر  غواتيماال 67

 محدثة
 -الدورة الخامسة والتسعون 

 2008كانون األول /ديسمبر
 

 -الدورة السادسة والتسعون   نسخة محدثة،2009شباط /فبراير  هايتي 68
 2009نيسان /أبريل

 

نيسان /أبريل -الدورة التسعون  حدثة نسخة م،2007شباط /فبراير  هندوراس 69
2007 

 2011 األول كانون/ديسمبر

 -الدورة الثانية والتسعون   نسخة محدثة،2007أيلول /سبتمبر  المكسيك 70
 كانون األول/ديسمبر

 

 -الدورة السادسة والثمانون   نسخة محدثة،2005أيلول /سبتمبر  نيكاراغوا 71
 2005كانون األول /ديسمبر

 

  -الدورة الحادية والتسعون   نسخة محدثة،2007حزيران /يونيو  ابنم 72
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 تاريخ استعراض المجلس/دورة
 التنفيذي

 التحديث المزمع

 2007أيلول /سبتمبر
 -الدورة الثالثة والثمانون  2004 أيلول/سبتمبر باراغواي 73

 2004كانون األول /ديسمبر
 

 -الدورة السابعة والتسعون  نسخة محدثة، 2009نيسان /أبريل  بيرو 74
 2009أيلول /سبتمبر

 

  - 1999 الثاني تشرين/نوفمبر  يأوروغوا 75
 فنزويال جمهورية 76

  البوليفارية
 - الدورة الثامنة والثمانون  نسخة محدثة،2006تموز/يوليو

 2006أيلول /سبتمبر
 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 - الدورة الرابعة والثمانون  نسخة محدثة،2005شباط /فبراير  ألبانيا 77

 2005نيسان /أبريل
 

  - 1999تشرين األول /أكتوبر الجزائر 78
 نسخة ،2003تشرين األول /أكتوبر أرمينيا 79

 محدثة
كانون /ديسمبر -الدورة الثمانون 
 2003 األول

 

 -الدورة التاسعة والتسعون   نسخة محدثة،2010شباط /فبراير  أذربيجان 80
 2010نيسان /أبريل

 

 - رة الخامسة والثمانونالدو 2005 حزيران/يونيو  والهرسك البوسنة 81
 2005أيلول /سبتمبر

 

  - 2001 الثاني تشرين/نوفمبر  جيبوتي 82
 -الدورة السابعة والثمانون   نسخة محدثة،2006شباط /فبراير  مصر 83

 2006نيسان /أبريل
 

  - 1997 حزيران/يونيو الغربية والضفة غزة 84
 - الثالثة والثمانون الدورة  نسخة محدثة،2003شباط /فبراير  جورجيا 85

 2004كانون األول /ديسمبر
 

 نسخة ،2007تشرين األول /أكتوبر األردن 86
 محدثة

 -الدورة الثانية والتسعون 
 2007كانون األول /ديسمبر

 

  -  نسخة محدثة،2000أيار /مايو  لبنان 87
 نسخة ،2008تشرين األول /أكتوبر المغرب 88

 محدثة
 -الدورة الخامسة والتسعون 

 2008كانون األول /ديسمبر
 

 نسخة ،2007تشرين األول /أكتوبر  مولدوفا جمهورية 89
 محدثة

 -الدورة الثانية والتسعون 
 2007كانون األول /ديسمبر

 

 –الدورة الثامنة والسبعون  2002 حزيران/يونيو رومانيا 90
 2003 نيسان/أبريل

 

 -ة السادسة والتسعون الدور  نسخة محدثة،2009شباط /فبراير  السودان 91
 2009نيسان /أبريل

 

 -الدورة الثامنة والتسعون   نسخة محدثة،2009حزيران /يونيو  السورية العربية الجمهورية 92
 2009كانون األول /ديسمبر

 

 مقدونيا جمهورية 93
 السابقة اليوغسالفية

  - 1999 الثاني تشرين/نوفمبر

  - 1998 نيسان/أبريل  تونس 94
 -الدورة الثامنة والثمانون   نسخة محدثة،2006نيسان /أبريل ياترك 95

 2006أيلول /سبتمبر
 

 نسخة ،2007تشرين األول /أكتوبر اليمن 96
 محدثة

 -الدورة الثانية والتسعون 
 2007كانون األول /ديسمبر

 

 


