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طة المشروعات المزمعة، بما فيها تلك المقترحة والموافق عليها بموجب أنش

 2011-2010إجراء انقضاء المدة 

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

 علم على جلسالم الممثلون في 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 المزمعة العمليات على التعليق فرصة لهم ولتتاح المتوقعة،

  .المشروع تطور دورة من مناسبة

 التي والبرامج المشروعات بجميع شاملة قائمة الوثيقة ههذ 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 التجهيز مرحلة بحسب وذلك المفاهيم، مذكرة على الموافقة بعد

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

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

 بالتالي يرجح والتي التصميم، من متقدمة ةمرحل بلغت التي والبرامج 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

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

 وقت في لها المخطط الجديدة التدخالت عن معلومات استالم في بالرغبة يتعلق فيما المجلس في األعضاء

 المشاورات/المناقشات لتيسير القادمة الرئيسية القطرية لالجتماعات المحددة التواريخ توفير تم مبكر،

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

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

 تشكل التي المتممة المنح/القروض تفاصيل إلى أو المذكرات اإلعالمية الموجزة وثيقةال  هذهتشير وال

 .2011/2010 لعام دوراته خالل المجلس فيها سينظر والتي المعتمدة الجارية المشروعات من جزءا

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

 االستثمار وبرامج مشروعات على التنفيذي المجلس موافقة عملية تبسيط

 على الموافقة أجل من التاليين اإلجراءين الصندوق وسيطبق .) EB 2009/98/R.15/Rev.1الوثيقة(

 جبوبمو .اإلجراء العادي) 2(إجراء انقضاء المدة؛ ) 1: ( الصندوقيمولها التي والبرامج المشروعات

 بموافقة حظيت بأنها المحددة، المعايير تلبي التي المؤهلة، االقتراحات ستُعتبر المدة، انقضاء إجراء

 جميعو .محدد أجل قبل التنفيذي المجلس يناقشها بأن رسمي طلب تلقي يتم لم ما عليها التنفيذي المجلس

 يهالسيطبق ع المدة، انقضاء إجراء ضمن تندرج ال والتي الصندوق، يمولها التي والبرامج المشروعات

 .التنفيذي المجلس لموافقة حالياً به المعمول العادي اإلجراء
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 بموجب الصندوق رئيس يقدمها التي والبرامج المشروعات اقتراحات تُعتبر المدة، انقضاء إجراء وحسب -4

 تلقي يتم لم ما يذيالتنف المجلس قبل من عليها موافقاً الصندوق، إنشاء اتفاقية من )ج(2 البند ،7 المادة

 من يوماً ثالثين غضون في أعضائه من عضو أي من المجلس دورات من دورة خالل فيها للنظر طلب

المجلس التنفيذي وافق  ،)EB 2010/100/R.41 الوثيقة(في الدورة المائة للمجلس التنفيذي  .لهم تسليمها

اء الموافقة باالستناد إلى عامل انقضاء  إجرذـ في تنفيالتي ستطبقها اإلدارةادئ ـعلى المنهجية والمب

باستثناء المنح الضخمة التي تنظمها سياسة تمويل المنح في الصندوق، فلن تعتبر المشروعات ) 1 (:المدة

والبرامج موافقاً عليها بموجب إجراء انقضاء المدة إذا لم يتم تسليم اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها إلى 

اقيات التمويل المتفاوض بشأنها إلى األعضاء قبل خمسة أيام على األقل من تُسلم اتف) 2 (؛األعضاء

أي تقارير رئيس الصندوق ووثائق تصميم المشروعات ( يوماً بعد تسليم االقتراحات 30انقضاء 

 موقع الصندوق ضمن الفترة علىفي حال عدم نشر اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها ) 3 (؛)جوالبرام

أو كانت هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالشروط واألحكام المعروضة /أعاله، و) 2( للبند  المحددة، وفقاً

على األعضاء في تقرير رئيس الصندوق، فإن االقتراح المعني سيعتبر مسحوباً من عملية الموافقة 

 إما الحق، ويمكن إعادة تقديم مثل هذا االقتراح للموافقة في وقت .باالستناد إلى عامل انقضاء المدة

ويمكن العودة إلى تقديم  .لمجلس التنفيذي من دورات لبموجب إجراء انقضاء المدة أو في دورة عادية

ذلك االقتراح للموافقة في موعد الحق، إما بموجب إجراء انقضاء المدة أو في دورة عادية من دورات 

 .المجلس التنفيذي

ة على تعزيز الوثيقة السابقة ألنشطة المشروعات المزمعة ولتيسير تنفيذ هذه العملية الجديدة، تمت الموافق -5

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

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

 باء –أما الجزء األول  .برنامج/ن عمودا يبين نوع الموافقة المقترحة لكل مشروعألف من الوثيقة اآل

المقترحة حاليا ) المنح التكميلية/والقروض(المشروعات /فسيشتمل اآلن على معلومات عن البرامج

 .والمبالغ المقدرة لهاللموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة 

 )المتممة المنح/والقروض( البرامج/المشروعات بجميع قائمة لوثيقةا في باء – األول الجزء سيوفر كما -6

 أجل من أيضا اإلجراء هذا يعتمد وسوف .السابقة الفترة في المدة انقضاء إجراء بموجب عليها الموافق

 خالل من عليها والموافق أمريكي دوالر 500 000 مبلغ عن تزيد التي والقطرية اإلقليمية/العالمية المنح

 .)EB 2009/98/R.9/Rev.1 (حديثا المنقحة المنح سياسة مع يتماشى بما المدة انقضاء إجراء

 القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج جديد إطار على التنفيذي المجلس وافق ،2006 أيلول/سبتمبر في -7

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

  .1 القادمةالمصلحة أصحاب مع تشاورال واجتماعات القطرية لالجتماعات توافرها،

 يتضمن ،)EB 2001/72/R.28 الوثيقة( التنفيذي للمجلس 2001 نيسان/أبريل دورة في عليه اتفق وكما -8

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

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

 .أيضاً  التنفيذي المجلس استعرضها التي وتلك اآلن، حتى

 عاماستعراض 

برنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق، ويتوقع تحديد غيرها خالل / مشروعا62ًتتضمن هذه الوثيقة  -9

المفاهيم  وتتوقع لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات أن تستعرض مذكرات .السنة

قبل نهاية غواي، واليمن، وزامبيا االمشروعات في كل من البوسنة والهرسك، وهندوراس، وبار/للبرامج

 .العام

 12و والوسطى، الغربية أفريقيا في برامج/مشروعات 10 الذخيرة تتضمن الجغرافي، بالتوزيع يتعلق فيما -10

 12و الهادي، والمحيط آسيا في برنامجا/مشروعا 17و والجنوبية، الشرقية أفريقيا في برنامجا/مشروعا

 وشمال األدنى الشرق في برامج/عاتمشرو 10و والكاريبي، الالتينية أمريكا في برنامجا/مشروعا

  .أفريقيا

 البرامج/المشروعات سياق في المتممة المنح/القروض عرض إلى الصندوق يتطلع ذلك، إلى إضافة -11

امج ن وبر،)سيراليون( المحلية المجتمعات على القائم الفقر من والحد اإلعمار مشروع :التالية الجارية

وستقدم منحة البرنامج األخير على شكل مساهمة تكميلية  .)ودانالس(التنمية الريفية في جنوب كردفان 

 . السويدمن

، بوتسوانا(برامج /للموافقة على ستة مشروعات إجراء انقضاء المدةيقترح الصندوق حاليا استخدام  -12

لبشرية تنمية اللومنحة تكميلية للبرنامج الوطني ) سورينام و،ليسوتوو، غيانا، غرينادا، جمهورية أفريقيا الوسطى

وسيتم تحديد غيرها من المشروعات والبرامج  . مليون دوالر أمريكي37.68 هبما مجموع) جزر القمر(المستدامة 

 هإقليمية بما مجموع/نه يقترح استخدام نفس آلية الموافقة لمنح عالميةإكذلك ف .2011 و2010في خالل عامي 

للمزيد من المعلومات، (ضمان الجودة /اض تعزيزوجميع المقترحات رهن باستعر . مليون دوالر أمريكي19.40

 ) باء–انظر الجزء األول 

 أما .وسوف تستعرض دورة المجلس التنفيذي الحالية وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية للسنغال -13

 في دورته في المجلس على عرضهما حالياً المقرر فمن والهند مبيقموزا من لكل النظيرتان الوثيقتان

 .2011 امع أيار/مايو

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

 كانت التي ماتالمعلو فإن ذلك من وبدال .فيها القطرية االستراتيجية للفرص برنامج إعداد إلى صغير، قطري برنامج لها يخصص
 27 الفقرة (فيها ما مشروع لتصميم وثيقة أي من الصلة ذات األقسام في ستدخل القطرية االستراتيجية الفرص وثيقة في عادة تدرج
 .) EB 2006/88/R.4الوثيقة من
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 المحددة في اإلطار االستراتيجي للصندوق األولويةالتدخالت المزمعة في التركيز على مجاالت ستستمر  -14

 الذي( 2015-2011، وفي اإلطار االستراتيجي المستقبلي للصندوق للفترة 2010-2007للفترة 

وخطة الصندوق ، )2010كانون األول / ديسمبر في المنعقدةلمجلس التنفيذي في دورتها سيستعرضه

 إلى النتائج ذات ةدن القطرية المستالفرص االستراتيجيةبرامج  و2012-2010متوسطة األجل للفترة 

وبرامج التنمية الزراعية والريفية التي يدعمها، ومن خالل مشروعات  .يميةأو المذكرات المفاهالصلة 

 .ول من األهداف اإلنمائية لأللفيةم أيضا بصورة محددة في تحقيق الهدف اإلنمائي األه الصندوق يسنفإ

أفريقيا جنوب في وسيبقى الحد من الفقر الريفي واألمن الغذائي محور االستثمارات المستقبلية وخاصة 

  .ء الصحرا

إذ  .ديد للصندوق بالنساء الريفيات إلى واجهة عملياتهج الومما هو متوقع أن يأتي اإلطار االستراتيجي -15

 كما برهنت على ذلك المشروعات التي دعمها ، القويةيرييفيات من عوامل التغالريعتبر الصندوق النساء 

إذ  . واألمن الغذائياإلنتاجيةالصندوق والتي استثمرت في النساء وتمكنت من توليد تحسينات هامة في 

 تستفيد مجتمعات محلية بأسرها اقتصاديا واجتماعيا عندما تحظى النساء بالوصول إلى األراضي والتعليم

   .المنظمات القويةووالتدريب 

بمساهمة عترافا ا"ي للنساء الريفيات موم العالتشيرن األول الي/ أكتوبر15وقد أعلنت األمم المتتحدة يوم  -16

النساء الريفيات بما فيهن نساء الشعوب األصلية في تعزيز التنمية الريفية والزراعية والنهوض باألمن 

 ." واستئصال الفقر الريفيالغذائي

 المزمعةتوضيح التزام الصندوق بدعم النساء الريفيات يرد إدناه تسليط للضوء على بعض التدخالت لو -17

 .والتطرق الحتياجات النساء الريفيات 2أمور أخرى إلى تمكين النساء جملة بين  والهادفة ،للصندوق

حلة الثانية  المر- كورو مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكارا: الوسطىالغربية أفريقيا  -18

 الحقا في للنهوض بالنساء والتي تم تحديثها  استراتيجيتها الوطنية1994عدت حكومة موريتانيا عام أ .)موريتانيا(

حملة سياسية واسعة لصالح النساء، ترتب على و .2004

مقاعد المائة من ب 20كثر من ألأدت إلى انتخاب النساء 

وبما  .2006عام البرلمان الوطني واإلدارات المحلية 

تتضمن برامج ومشروعات  ،ايتفق مع أولويات موريتاني

الصندوق جميعها استراتيجيات لتمكين المرأة والمساواة 

وهي تتطرق إلى توسيع وصول النساء إلى  .بين الجنسين

 القرارات في الشؤون ذتخاافي دورهن األصول وتعزيز 

 والنهوض ، والتمثيل في المؤسسات المحلية،المجتمعية

ومن بين اللمحات المضيئة لذلك حمالت  .فاهية النساءرب

 في جنوب أفتوت االتصاالت لصالح النساء التي أجريت بدعم من مشروع الحد من الفقر الريفي والتعليم واإلعالم

كان لهذه الحمالت  و.ألسرةا والطفلة مع وزارة الشؤون االجتماعية، وشراكبال  الذي يدعمه الصندوقكورووكارا

تبر على حياة النساء من خالل وصولهن إلى المعلومات بشأن المواطنة، وأهمية التعليم للفتيات، وحقوق أثر مع

 اكذلك فقد خلقت حمالت اإلعالم والتعليم واالتصاالت فضاء جديد . الخ، والصحة اإلنجابية،النساء، واإلصحاح

                                                      
  .الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:  الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية 2
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ألن حمالت اإلعالم والتعليم  (دات منهنح النساء لتيسير بروز قائلللمناقشة والحوار وتبادل المعلومات لصا

لطلب لونظرا لهذه المخرجات الممتازة و .)واالتصاالت كانت تتم من خالل النساء الشابات في المجتمعات المحلية

رفع نطاق برامج اإلعالم ت و من المشروعوسع المرحلة الثانيةت س،القوي على االستمرار في هذه المبادرات

قاسم التكاليف بحيث يتم تغطية هذه األنشطة لعدد أكبر من تيات المحدودة للدخل بعض اآلتووالتعليم واالتصاالت، 

االت،  شبكة من الجهات المرجعية لإلعالم والتعليم واالتص خالل المرحلة الثانيةوسينشئ المشروع .المقاطعات

، ةتشاركيالتقييمات الو ات لتبادل المعلوموسوف يعقد اجتماعات منتظمة بين هذه الجهات المرجعية وشركائها

سوف تستمر مواضيع اإلعالم  .) لإلعالم والتعليم واالتصاالت الخةمواضيع جديدوإدخال تحسين أنماط التدخل، و

 إدخال  وسيتم،واألسرةلطفل واوالتعليم واالتصاالت في استنادها إلى المواد التي تعدها وزارة الشؤون االجتماعية 

 .ة بتغير المناخ التي لها عالقناهجمالبعض 

سياسة نشطة تدعم  إريترياحكومة ل. )إريتريا( البرنامج الزراعي الوطني: أفريقيا الشرقية والجنوبية -19

 تشكل عوائق إريتريا في إال أن ثقافات وعادات جميع المجموعات اإلثنية، تساوي الفرص لصالح النساء

اصة في المناطق الريفية، على الرغم من أن هنالك  لصالح النساء، وخ واالجتماعيةفي وجه األنشطة االقتصادية

فرص بوعلى الرغم من تمتع النساء  .تغير جار

 بأنشطة ةمحدود ا إال أن معظمه، في العمالةةمتساوي

الرعاية ضمن األسرة والقرية، ألن النساء مثقالت 

،  بما في ذلك جلب المياه،بعبء األعمال المنزلية

ومن الدروس  .لوحطب الوقود واالهتمام باألطفا

المستقاة من المشروعات السابقة والجارية في 

 أن النساء هن مفتاح معالجة التطرق لألمن إريتريا

ومن هنا فإنه  .الغذائي األسري واألهداف التغذوية

من الضروري ضمان وجود أنشطة كافية مناسبة أو 

 للنساء في األولوية ءإيالم أيضا كذلك فإنه من الها . في تصميم المشروعات والبرامج نحو النساءةهموج

سها أ ألن األسر التي تر، حديثاة صغير المطور الري بالراحة والري على نطاق أنظمةتخصيص األراضي في

سها النساء واحدة من أوتشكل األسر التي تر .هامة بين المجموعات المعدمة وشبه المعدمة مجموعة النساء هي

لمائة من األسر في منطقة با 40برنامج الزراعي الوطني ألنها تشكل أكثر من الالمجموعات المستهدفة المحددة في 

كذلك سيتم الترويج  .ضي في المناطق المروية الجديدةا في تخصيص األربأولويةوستحظى هذه األسر  .البرنامج

تربية الدواجن ، إنتاج األلبان على نطاق صغير، والقطعان الصغيرة(لالستثمارات الصغيرة في الثروة الحيوانية 

النساء اللواتي يتمتعن بوصول محدود و وبخاصة بالنسبة للنساء شديدات الفقر )في باحات البيوت، وتربية النحل

على األسر التي تترأسها  القطعان الصغيرة وتربية الدواجن في باحات البيوت  أنشطةستقتصرو .ضياإلى األر

ألعالف وإدارة مسارات القطعان لتحري اة الحيوانية وإنتاج  بخدمات محسنة للصحد ذلكفوسيتم ر .النساء حصرا

وستبذل الجهود إلشراك األسر الريفية وخاصة النساء في عمليات اتخاذ  .انتشار األمراض وزيادة اإلنتاجية

 وسيوفر الدعم لالتحاد ،كذلك سيتم الترويج لتوظيف النساء كمرشدات وموظفات مساعدات .خالل التنفيذالقرارات  

لنساء اإلريتريات لتوفير التدريب التقني والتدريب على األعمال للنساء في اإلنتاج الحيواني والزراعة لوطني ال

  .والمشروعات ذات الصلة بالزراعة

 في مالوكو ومالوكو مشروع تنمية سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة:  آسيا والمحيط الهادي -20

 ، نتيجة للصراعإندونيسيا منحسب الجنس في المناطق الريفية تغير تقسيم العمل  .)إندونيسيا (الشمالية

وفي حين  .لى مستوى األسرة والمجتمع المحلي في صنع القرار عنوازداد دور النساء في المجتمع مع مساهمته
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 .كافيال هاما  في الزراعة والتنمية الزراعية إال أنهن ال يزودن بالمدخالت الالزمة أو بالتدريب اتلعب النساء دور

ومن شأن تعميم اعتبارات التمايز بين الجنسين في جميع أنشطة المشروع  . من الرجالنفمعظم المرشدين الزراعيي

أن تحسن من مهارات النساء اإلنتاجية 

 في ن وأن تزيد من مشاركتهةوالتسويقي

وبهذه الطريقة سوف  .عملية صنع القرار

يتم تضافر التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 تحول تدريجي في العالقات بين مع

وسوف يتطرق المشروع للمساواة  .نسينالج

 ت إلى احتياجاباإلضافةبين الجنسين، 

المجموعات المهمشة من النساء، مثل 

:  من خاللضاعهنووأرفاهية النساء االقتصادية ب لنهوضا إلى يتم السعيوسوف  . أسرهننييرعالنساء اللواتي 

 والتجهيز التي تهيمن عليها النساء من خالل التدريب على اكتساب المهارات نتاجتعزيز قيمة أنشطة اإل) 1(

لضمان معايير ) النساء وحدهن أو المجموعات المختلطة(استخدام نهج المجموعة ) 2( الجديدة؛ اوإدخال التكنولوجي

ألعمال والدخول إلى دعم النساء صاحبات المبادرات الفردية في توفير خدمات تنمية ا) 3(الجودة والتسويق؛ 

بناء القدرات القيادية لدى النساء ) 4( يسيطر عليها الرجال، مثل التسويق؛ اأنشطة سالسل القيمة التي غالبا م

 القيمة؛ ع وعي الرجال بالدور المعزز للنساء في تنمية سالسلرف) 5( المجموعات والرابطات؛ تسييرللمساهمة في 

ستجيب تدات وقدرة المؤسسات الحكومية المحلية على ضمان إيصال خدمات بناء قدرات المجموعات واالتحا) 6(

  . بين الجنسينللتمايز

 الذي دخل كوادورإلع الدستور الجديد وس .)إكوادور(برنامج تنمية االراضي :  والكاريبيةأمريكا الالتيني -21

يز وعدم المساواة التي يثل التمم إلى مجاالت ا متطرقإكوادور من منظور حقوق النساء في 2008حيز التنفيذ عام 

 بتنوع األراضي وبانعدام البرنامجوتتسم منطقة  .حصول النساء على األصول اإلنتاجية بما فيها األراضيتعيق 

وهنالك  . األفارقة في اإلقليم الساحلينرا ولإلكوادورييي االجتماعية وبوجود كبير للسكان األصليين في سيةالمساوا

باإلضافة إلى ي ترأسها النساء حاليا، وتلعب النساء دورا رئيسيا في إنتاج األغذية وتسويقها العديد من األسر الت

را، فإن العنف المنزلي يوفي بعض األجزاء من سي . مثل أعمال زراعة األزهاردورهن في المشروعات الزراعية

 ةوالوصول غير الكافي إلى الخدمات االجتماعية والقانوني

وفي حين  . إسهام النساءيعيقان بشدة لمواجهة هذه المشكلة

 بدور مباشر في هذا الصدد، فإن البرنامج أنه لن يضطلع

رفع الوعي بالقضايا االستراتيجية لسوف ينشىء تحالفات 

 سيبني على ،نساءال وحقوق مواطنة ضد النساءمثل العنف 

كذلك  .المبادرات القائمة للترويج للمساواة بين الجنسين

شراك النساء في جميع األنشطة إلبنشاط  البرنامجسيسعى 

بما في ذلك عملية التخطيط وبناء القدرات، وإجراءات 

وسوف ييسر البرنامج عملية الحصول على  .لتشاركيينالتقييم اواألمن الغذائي، وأنشطة توليد الدخل والرصد 

 االئتمان وبرامج إلىالنساء  لوصولوسوف يروج  .نساء وللنساء العازباتالاألراضي وخاصة لألسر التي ترأسها 

 .التأمين ألصغري، وعلى تشكيل القيادات، وفرص التدريب وغيرها من عمليات التعلم التشاركي
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  تلعب النساء دورا هاما .)أذربيجان(مشروع التنمية الريفية المتكاملة : الشرق األدنى وشمال أفريقيا -22

أغداش ويفالخ وشيكي وأوغوز، حيث الزراعة  وهي مقاطعات ،في االقتصاد الريفي في منطقة المشروع

 .هي على وجه العموم النشاط االقتصادي الوحيد

المائة من قوة ب 40 أن لىوتشير البيانات األخيرة إ

العمل النسائية في أذربيجان تعمل في الزراعة 

اإلنتاج الحيواني، إنتاج محاصيل البستنة، (

وبخاصة اإلنتاج في باحات البيوت التي توفر 

وفي تجهيز ) سهاما معتبرا في سبل العيشإ

حيث يمتلكن ) في المنزل(المنتجات الزراعية 

 الجيدة لإلنتاج ةبالممارسإال أن النساء يملن ألن يكن قليالت الدراية  .خبرات ومهارات معتبرة

رغم وبالطرق السليمة صحيا لتجهيز المنتجات الزراعية على ال المحصولي والتربية الحيوانية المالئمة

وتزداد أعباء النساء بصورة خاصة  .ن تكرسهما النساء لهذه المجاالتي اللذينمن الوقت والجهد المعتبر

بدور رب األسرة الدائم  يضطلعنأو حين ) بسبب العمل الموسمي في الخارج(عندما يغيب الرجال 

 ه األسر ما معظم هذ فإن، الرغم من التحويالتىوعل .)عندما يغادر الرجال البلد لفترات عمل طويلة(

 بصورة منتظمة اعتبارات د هذا المشروع يأخذ االستهداف والفوائوفي إطار .زالت بحاجة إلى دعم مالي

وسوف يتم اطالع النساء الريفيات على أنشطة المشروع والفرص التي  .التمايز بين الجنسين في الحسبان

ركن في دورات التدريب وفي برامج العروض يشا) 1 (:ويتوقع للنساء الريفيات الفقيرات أن .سيوفرها

يصبحن مستفيدات مباشرات من تبادل  الزيارات المستهدفة بين المزارعين؛ ) 2(المكثفة في المزرعة؛ 

 األساسية ى بطلبات للبنيتقدمن ) 4(؛ لصغريايشاركن كصاحبات مبادرات في مخططات االئتمان ) 3(

 اإلدارية التي ترشد رابطات مستخدمي المجالسات في يصبحن عضو) 5(؛ )مثل مياه الشرب(الريفية 

يسهمن في االستعراض السنوي وحلقات العمل التخطيطية السنوية ألصحاب المصلحة في ) 6(المياه 

 .المشروع
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 *حةونوع الموافقة المقتر) 2011-2010(برامج قيد النظر مصنفة حسب مرحلة التجهيز واإلقليم /مشروعات - ألف – الجزء األول

 لبلدا يماإلقل

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على /تشيرإلى وجود موجز للمشورع(*
: الصندوق موقع

.index/pipeline/tionsopera/org.ifad.www
htm( 

 نوع الموافقة المقترحة 

 المحتمل المبلغ
 بماليين (المنحة/للقرض

 أ)األمريكية الدوالرات

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 )2010 لكانون األو/ ديسمبر16-14 (التنفيذي للمجلس المائة  الواحدة بعدالدورة على حاليا هاعرض مقرر برامج/مشروعات
 والوسطى الغربية أفريقيا

 آانون األول/ديسمبر /*جغويرا في الريفية التنمية دعم برنامج 2009 أيلول/سبتمبر تشاد 
 )عادية( 2010

ة منح% 50( 17.4
 القدرة على بموجب إطار
 )تحمل الديون

 في المفاوضات عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
 الثاني تشرين/نوفمبر  16-15 فترةلا

2010 

a.lhommeau@ifad.org 

 ألمن الغذائي والتنمية الريفيةلالطوارئ برنامج  2005 أيلول/سبتمبر النيجر 
في إطار البرنامج (/*د)بمبادرة من البنك الدولي(

 ) التابع للبنك الدوليالعالمي للتصدي ألزمة الغذاء

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

ة منح% 50 (13.0
 إطار القدرة على بموجب

 )تحمل الديون

 في المفاوضات عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
 الثاني تشرين/نوفمبر 30-29 الفترة

2010 

v.galastro@ifad.org 

 آانون األول/ديسمبر /*هـ الزراعية التنمية دعم مشروع  غير منطبق توغو 
 )عادية( 2010

 إطار بموجب منحة (13.5
  )القدرة على تحمل الديون

 في المفاوضات عقد مبدئيا المقرر من التصميم استكمل
 الثاني تشرين/نوفمبر 26-24 الفترة

2010 

m.tounessi@ifad.org 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 2006 آذار /مارس بوتسوانا 

تيجية لجنة استرا(
 )العمليات فقط

 آانون األول/ديسمبر *الزراعية المساندة خدمات مشروع
 )انقضاء المدة ( 2010

  1.61و) قرض (4.04
  )منحة(

  في  المفاوضاتدمن المقرر مبدئيا عقد التصميم استكمل
 2010  تشرين الثاني/نوفمبر 12- 10

e.kasalu-
coffin@ifad.org 

 آانون األول/ديسمبر *الحرفية األسماك لمصايد الترويج روعمش 2004 أيلول/سبتمبر موزامبيق 
 )عادية( 2010

- 1 من المقرر مبدئيا عقد المفاوضات في التصميم استكمل )قرض ( 21.10
 )مابوتو(2010   آانون األول/ديسمبر 2

a.marini@ifad.org 

 تنزانيا جمهورية 
 المتحدة

 القيمة وإضافة التسويقية، األساسية البنى دعم برنامج 2007 أيلول/سبتمبر
 *الريفي والتمويل

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

- 6من المقرر مبدئيا عقد المفاوضات في  التصميم استكمل )قرض ( 90.59
 2010  آانون األول/ديسمبر 7

s.eremie@ifad.org 
j.gicharu@ifad.org 

 الهادي والمحيط آسيا
 آانون األول/ديسمبر *النمو كثيفوت األسواق لىإ الوصول مشروع غير منطبق بوتان  

 )عادية( 2010
 2.0و ) قرض (8.49

منحة من المساهمة 
 التكميلية السويدية

- 6من المقرر مبدئيا عقد المفاوضات في  التصميم استكمل
 2010  آانون األول/ديسمبر 8

m.donnat@ifad.org 

 .الحقة تخصيص فترات في اآلخر وبعضها 2012-2010 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام ةفتر 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 المذكورة التمويل وأرقام شروط أ  

 ,2010تشرين الثاني / نوفمبر11وحدثت تواريخ المفاوضات في . الضرورية المحدثة المعلومات توفير الصندوق في القطرية البرامج مدراء وباستطاعة .للتغيير عرضة ولكنها ،)2010 تشرين األول/ أكتوبر19(الوثيقة هذه إعداد عند المتوفرة المعلومات حسب ب
 .برنامج تحسين سبل العيش في غويرا: سابقا  ج
 .طارئ لألمن الغذائيالمشروع ال: سابقا   د

 الزراعية التنمية دعم برنامج: سابقا   هـ
 .المنتجين صغار أجل من الريفية األعمال شروعم: سابقا   و
 .المؤسسية وترتيباته المشروع منظور تغيير مع مختلفة مناطق في ولكن تكميلية، أهداف  ز
  .الثانية المرحلة -  لحوزا والية في الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع: سابقا   ح
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 آانون األول/ديسمبر *واألسواق المراعي إدارة تنمية مشروع غير منطبق منغوليا 
 )عادية( 2010

من المقرر  مبدئيا عقد  التصميم استكمل )قرض ( 11.5
آانون /ديسمبر 3 المفاوضات في 

 2010 ل األو

f.jepsen@ifad.org 

 جنوب في الفقر وطأة تخفيف مشروع 2009 نيسان/أبريل باكستان 
 *لبنجابا

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

من المقرر  مبدئيا عقد  التصميم استكمل )قرض ( 40.2
 29 منالمفاوضات 

 2 إلى تشرين الثاني/نوفمبر
 2010  آانون األول/ديسمبر

y.tian@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر سليمان جزر 
2004 

برنامج التنمية الريفية في جزر سليمان 
 )ن البنك الدوليبمبادرة م(

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

 بموجب منحة (4.0
إطار القدرة على 

 )تحمل الديون

من المقرر  مبدئيا عقد  التصميم استكمل
 24-22 المفاوضات في

  2010 تشرين الثاني/نوفمبر
 )في البلد(

r.hartman@ifad.or
g 

 آانون األول/سمبردي *نونغ تام دعم مشروع 2008 أيلول/سبتمبر نام فييت 
 )عادية( 2010

) قرض (48.04
  )منحة ( 0.31و

 مبدئيا عقد من المقرر  التصميم استكمل
 10-8 المفاوضات في

 2010  آانون األول/ديسمبر

at.toda@ifad.org 

               والكاريبي الالتينية أمريكا
 آانون األول/مبرديس *الريفية للمناطق التنافسية القدرة برنامج غير منطبق السلفادور 

 )عادية( 2010
من المقرر  مبدئيا عقد  التصميم استكمل )قرض ( 17.0

 10-9في المفاوضات 
 2010  آانون األول/ديسمبر

e.murguia@ifad.or
g 

 وتنمية األسواق إلى الوصولبرنامج  غير منطبق غرينادا 
 *الريفيةاريع  المش

 آانون األول/ديسمبر
انقضاء ( 2010
 )المدة

j.keitaanranta@ifa المفاوضات تمت التصميم استكمل )قرض(  3.0
d.org 

 األول كانون/ديسمبر نيكاراغوا 
2005 

 آانون األول/ديسمبر *الكاريبي لساحل الريفية التنمية برنامج
 )عادية( 2010

منحة % 50 (8.0
بموجب إطار القدرة 

  )على  تحمل الديون

 l.rubio@ifad.org المفاوضات تمت التصميم استكمل

                أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 جمهورية 

 مولدوفا
 األول كانون/ديسمبر
2007 

 الريفية المالية الخدمات تنمية مشروع
 * الزراعية واألعمال

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

) قرض (19.30
 )منحة ( 0.5و

 a.sma@ifad.org المفاوضات تمت التصميم استكمل

 األول كانون/رديسمب المغرب 
2008 

 في الزراعية القيمة سالسل تنمية برنامج
 *تازة محافظة من الجبلية المناطق

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

) قرض (22.5
 )منحة ( 0.5و

من المقرر  مبدئيا عقد  التصميم استكمل
 30من المفاوضات 

 3تشرين الثاني إلى /نوفمبر
 2010  آانون األول/ديسمبر

m.nourallah@ifad.
org 

 قطاع في المنتجين صغار دعم مشروع 2009 نيسان/أبريل السودان 
  *سنار والية في التقليدية البعلية الزراعة

 آانون األول/ديسمبر
 )عادية( 2010

 منحة (13.54
بموجب إطار القدرة 

 )على تحمل الديون

 مبدئيا عقد المفاوضات المقررمن  التصميم استكمل
  رين الثانيتش/نوفمبر 30 في 

2010 

r.omar@ifad.org 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 الجمهورية 
 العربية
 السورية

 األول كانون/ديسمبر
2009 

 آانون األول/ديسمبر *الحيوانية للثروة المتكاملة التنمية مشروع
 )عادية( 2010

) قرض (27.5
 )منحة ( 0.588و

 a.abdouli@ifad.org المفاوضات تمت التصميم استكمل

 ولاأل كانون/ديسمبر اليمن 
2007 

 آانون األول/ديسمبر *األسماك مصايد في االستثمار برنامج
 )عادية( 2010

 بموجب منحة (9.1
إطار القدرة على 

  )تحمل الديون

عقد المفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل
  تشرين الثاني/نوفمبرفي نهاية 

2010  

o.zafar@ifad.org 

 استكمل برامج/مشروعات
 تصميمها

              

               الهادي والمحيط آسيا
-غوادار في العيش سبل دعم مشروع 2009 نيسان/أبريل باكستان 

 *السبيال
 2011 أيار /مايو

 )عادية(
يحدد تاريخ عقد المفاوضات في  التصميم استكمل )قرض ( 29.16

 وقت الحق
y.tian@ifad.org 

 الطبيعية لمواردل المتكاملة اإلدارة برنامج 2009 أيلول/سبتمبر الفلبين 
 التنمية مصرف من بمبادرة (والبيئة

 *)اآلسيوي

 2011 أيار /مايو
 )عادية(

من المقرر إجراء ضمان الجودة  التصميم استكمل )قرض ( 20.0
آانون /والمفاوضات في يناير

 2011الثاني 

a.jatta@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 2011 أيلول/سبتمبر /*واألعمال الريفية لصغار المنتجينمشروع  2008 أيلول/سبتمبر البرازيل 

 )عادية(
 في مفاوضات العقد تاريخ يحدد التصميم استكمل )قرض ( 16.0

 الحق وقت
i.cossio@ifad.org 

 المرتفعات مناطق في المحلية التنمية 2009 أيلول/سبتمبر بيرو 
 *االرتفاع عالية المطيرة والغابات

 2011ر أيا/مايو
 )عادية(

 في مفاوضات العقد تاريخ يحدد التصميم استكمل )قرض ( 29.0
 الحق وقت

r.haudry@ifad.org 

 حاليا التصميم استكمال قيد برامج/مشروعات
 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر مدغشقر 
2006 

 اإلنتاجية وتحسين المهني التدريب برنامج
 *الزراعية

 2011  أيار/مايو
 )عادية(

قيد استكمال  الحقا يحدد
 التصميم

من المقرر عقد االجتماع 
 15 القطري المقبل في

، 2010 آانون األول/ديسمبر
 17وضمان الجودة في 

 2011شباط /فبراير

b.thierry@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 2011  أيار/مايو *الساحل وراء ما مناطق تنمية مشروع منطبق غير غيانا 

 )ضاء المدةانق(
قيد استكمال  )قرض ( 2.32

 التصميم
 القطري االجتماع موعد يحدد
 الحقا مقبل ال

j.keitaanranta@ifa
d.org 

 2011  أيار/مايو *والداخلية الريفية المناطق تنمية مشروع منطبق غير سورينام 
 )انقضاء المدة(

قيد استكمال  )قرض ( 3.0
 التصميم

من المقرر عقد االجتماع 
 خالل بعثة ي المقبلالقطر

كانون / يناير24التصميم من 
شباط / فبراير9الثاني إلى 

2011 

j.keitaanranta@ifa
d.org 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 2011  أيار/مايو *المتكاملة الريفية التنمية مشروع 2010 نيسان/أبريل أذربيجان 

 )عادية(
قيد استكمال  الحقا يحدد

 التصميم
جراء ضمان الجودة إمن المقرر 
 -كانون الثاني/في يناير

 2011شباط /فبراير

a.sma@ifad.org 

 التفصيلي تصميمها استكمل برامج/مشروعات
 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 2011  أيار/مايو *الوطني الزراعي البرنامج 2006 أيلول/سبتمبر إريتريا 
 )عادية(

قيد استكمال  الحقا يحدد
 التصميم

 في استكمال التصميممن المقرر 
من . 2011كانون الثاني /يناير

-8المقرر عقد حلقتي عمل في 
. 2010تشرين الثاني /نوفمبر 9

من المقرر عقد حلقة عمل حول 
قضايا التنسيق تسبق المفاوضات 

 -كانون الثاني/ينايرفي 
 2011شباط /فبراير

a.benhammouche
@ifad.org 

 الهادي والمحيط آسيا
 األول كانون/برديسم كمبوديا 

2007 
 المجتمعية الزراعية اإلنتاجية مشروع

  *)الدولي البنك من بمبادرة(
 2011 أيلول/سبتمبر

 )عادية(
% 50( الحقا يحدد

منحة بموجب إطار 
القدرة على  تحمل 

 )الديون

 التصميم استكمل
 التفصيلي

 في التصميم  استكمالالمقرر من
شباط / فبراير-كانون الثاني/يناير

 االجتماع تاريخ يحدد لم .2011
 لمقبلا القطري

y.wang@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 الحيازات أصحاب عيش سبل تنمية برنامج
 /* زإندونيسيا شرق في الصغيرة

 2011  أيار/مايو
 )عادية(

 التصميم استكمل الحقا يحدد
 التفصيلي

 في استكمال التصميممن المقرر 
. 2010األول تشرين /أكتوبر

من المقرر عقد االجتماع 
 29الختامي في القطري 

. 2010تشرين األول /أكتوبر
من المقرر إجراء ضمان الجودة 

  2011كانون الثاني /في يناير

y.wang@ifad.org 

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

 *يةالريف
 2011  أيار/مايو

 )عادية(
 التصميم استكمل الحقا يحدد

 التفصيلي
 التصميم إنجاز مبدئيا المقرر من
. 2010 آانون األول/ ديسمبرفي

 االجتماع موعد الحقا يحدد
  مقبلال القطري

f.pichón@ifad.org 

             حاليا التفصيلي التصميم قيد برامج/مشروعات
             والوسطى الغربية أفريقيا

 جمهورية 
 الوسطى أفريقيا

 واإلنتاج الغذائية المحاصيل إنتاج إنعاش منطبق غير
 مناطق في ضيق نطاق على الحيواني

 2011  أيار/مايو
 )انقضاء المدة(

 التصميم استكمل )منحة (9.13
 التفصيلي

 في التصميم إنجاز المقرر من
. 2011 يالثان كانون / يناير14

s.marzin@ifad.org 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 االجتماع عقد المقرر من *الوسطى والغربية الغربية السافانا
 8 في التالي القطري
 2010 آانون األول/ديسمبر

 المحاصيل قيمة سالسل تنمية دعم برنامج 2010 أيلول/سبتمبر  ديفوار كوت 
بمبادرة من   (البستنة ومحاصيل الغذائية

 )البنك الدولي

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

تصميم قيد ال الحقا يحدد
المرحلة (التفصيلي 

 )األولى

 التصميم إجراء المقرر من
  في ) المرحلة الثانية(التفصيلي 

 -الثاني كانون /يناير
 2011 شباط/فبراير

l.nsimpasi@ifad.or
g 

مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت  2007 أيلول/سبتمبر موريتانيا 
  المرحلة الثانية–وكاراكورو 

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

قيد التصميم  الحقا يحدد
 التفصيلي

 في التصميم إنجاز المقرر من
 المقرر من. 2011 أيار/مايو
 مقبل ال القطري االجتماع عقد
 2011آذار /مارس في

c.sparacino@ifad.
org 

                 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 

2008 
 المرحلة –ة فيالري المالية الوساطة برنامج
  الثانية

 

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

قيد التصميم  الحقا يحدد
 التفصيلي

 في التصميم استكمال المقرر من
 .2011 شباط/فبراير

j.gicharu@ifad.org 

 أصحاب الحيازات زراعة تنمية برنامج  منطبق غير  ليسوتو 
 )الدولي البنك من بمبادرة (الصغيرة 

 2011 أيلول/سبتمبر
 )انقضاء المدة( 

11.94  
ة منح% 50(

 القدرة بموجب إطار
 )على تحمل الديون

قيد التصميم 
 التفصيلي

 االجتماع عقد المقرر من
 تشرين/نوفمبر في التالي القطري
 آانون األول/ديسمبر -الثاني

2010 

f.nakai@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر مالوي 
2009 

 2011 أيلول/سبتمبر  المستدام الزراعي اإلنتاج برنامج
 )عادية(

قيد التصميم   الحقا يحدد
 التفصيلي

 التصميم استكمال المقرر من
كانون الثاني /يناير في األولي 
 عقد المقرر من. 2011
مقبل في ال القطري االجتماع
 2010 تشرين الثاني/نوفمبر

m.okongo@ifad.or
g 

 ديةالنق المحاصيل تنمية مشروع 2007 أيلول/سبتمبر رواندا 
 الحيازات أصحاب قطاع في والتصديرية
   المرحلة الثانية– الصغيرة

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

قيد التصميم  الحقا يحدد
 التفصيلي

 في التصميم إنجاز المقرر من
 المقرر من. 2011 آذار/مارس
 في التالي القطري االجتماع عقد

 2010 الثاني تشرين/نوفمبر 1

c.reiner@ifad.org 

                 الهادي والمحيط آسيا
 األول كانون/ديسمبر الصين 

2005 
 مياه لمستجمعات الريفية التنمية مشروع

  غانكسي في يو-زو نهر
 2011 أيلول/سبتمبر

 )عادية(
قيد التصميم  الحقا يحدد

 التفصيلي
 في التصميم استكمال المقرر من

 من. . 2011 نيسان/أبريل
 القطري االجتماع عقد المقرر

كانون / نهاية ينايرفي ل لمقبا
 .2011الثاني 

t.rath@ifad.org 

 m.prayer@ifad.org الحقا يحددقيد التصميم  الحقا يحدد الحقا يحدد غرب في الساحلية المنطقة تنمية مشروع األول كانون/ديسمبر  الهند 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 التفصيلي البنغال 2005
 األول كانون/ديسمبر  طاجيكستان 

2005 
  2011  أيار/مايو *والمراعي الحيوانية ةالثرو تنمية برنامج

 )عادية(
ة منح (الحقا يحدد

 القدرة بموجب إطار
 )على تحمل الديون

قيد التصميم 
 التفصيلي

 في التصميم إنجاز المقرر من
. 2010 الثاني تشرين/نوفمبر
 االجتماع عقد المقرر من

أو قريبا من  في التالي القطري
 الثاني تشرين/نوفمبر 20

 المقرر إجراء من. 2010
كانون /ضمان الجودة في يناير

  2011شباط / فبراير-الثاني

f.jepsen@ifad.org 

  ليشتي-تيمورمشروع ما بعد الحصاد في  منطبق غير ليشتي- تيمور 
 )*بمبادرة من مصرف التنمية اآلسيوي(

 2011 أيار/مايو
 )ةعادي(

ة منح( الحقا يحدد
 القدرة بموجب إطار

 )على تحمل الديون
 

يد التصميم ق
 التفصيلي

 في التصميم إنجاز المقرر من
 الثاني تشرين/نوفمبر 13

 عقد المقرر من. 2010
 في التالي القطري االجتماع
 2010 الثاني تشرين/نوفمبر

r.hartman@ifad.or
g 

                 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 جنوب في القيمة سالسل تنمية برنامج 2009 نيسان/أبريل السودان 

 السودان
 الحقا يحدد

 
قيد التصميم  الحقا يحدد

 التفصيلي
 r.omar@ifad.org الحقا يحدد

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

         

                 والوسطى الغربية أفريقيا
 2011 أيلول/سبتمبر  المرحلة الثالثة–برنامج المشاريع الريفية  2006 سانني/أبريل غانا  

 )عادية(
 على الموافقة تمت الحقا يحدد

 المفاهيم مذكرة
 التصميم بعثة إرسال المقرر من

 آذار/مارس في التفصيلي
 عقد المقرر ومن. 2011
 في التالي القطري االجتماع
 .2011شباط /فبراير

u.demirag@ifad.or
g 

محاصيل األشجار ألصحاب تنشيط مشروع  منطبق غير ليبريا  
  الحيازات الصغيرة 

 آانون األول/ديسمبر
انقضاء ( 2011

 )المدة

 على الموافقة تمت الحقا يحدد
 المفاهيم مذكرة

 التصميم إجراء المقرر من
 تشرين/نوفمبر في التفصيلي 

 األول كانون/ ديسمبر-الثاني
 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري عاالجتما
 2010 األول كانون/ديسمبر

h.boirard@ifad.org 

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

  آانون األول/ديسمبر
2011( 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص برنامج من
 االستراتيجية

 التصميم إجراء المقرر من
 30-11 في التفصيلي
. 2010تشرين األول /أكتوبر
 االجتماع عقد المقرر من

a.barry@iifad.org 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 إلى المستند القطرية
 ئجالنتا

 29 في المقبل القطري
 2010تشرين األول /أكتوبر

 عرضه المقرر من السنغال  
 في المجلس على

 األول كانون/ديسمبر
2010 

 برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات
 الفردية الريفية

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص مجابر من
 االستراتيجية

 ةالمستند القطرية
 النتائج إلى

 التصميم إجراء المقرر من
كانون /يناير في التفصيلي
 من .2011آذار /مارس-الثاني
 القطري االجتماع عقد المقرر
 18-17 في المقبل
 2010تشرين األول /رأكتوب

m.béavogui@ifad.
org 

                 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا  

2008 
 ذخيرة دخل الحقا يحدد 2012 أيلول/سبتمبر األراضي وإدارة المستدامة الزراعة برنامج

 كجزء المشروعات
 الفرص امجنبر من

 االستراتيجية
 إلى المستند القطرية

 ئجالنتا

 j.gicharu@ifad.org الحقا يحدد

 األول كانون/ديسمبر الريفي باالقتصاد النهوض مشروع 2007 أيلول/سبتمبر رواندا  
 )احتياطي (2012

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

 c.reiner@ifad.org الحقا يحدد

                 الهادي حيطوالم آسيا
 والبنية العيش سبل تحسين مشروع 2006 نيسان/أبريل بنغالديش  

 هوار في األساسية
 2011 أيلول/سبتمبر

 )عادية(
 على الموافقة تمت الحقا يحدد

 المفاهيم مذكرة
 التصميم إجراء المقرر من

 تشرين/نوفمبر في التفصيلي
 عقد المقرر من. 2010 الثاني

 في لمقبلا القطري االجتماع
   األول كانون/ديسمبر
2010 

n.brett@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا  
2008 

 الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثاني البرنامج
 شرق في الصغيرة الحيازات ألصحاب
 زإندونيسيا

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى لمستندا القطرية
 النتائج

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثالث البرنامج األول كانون/ديسمبر إندونيسيا  
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 شرق في الصغيرة الحيازات ألصحاب 2008
 زاإندونيسيا

 كجزء المشروعات
 الفرص برنامج من

 االستراتيجية
 إلى ندالمست القطرية
 النتائج

 القيمة سالسل لتنمية الوطني البرنامج 2009 أيلول/سبتمبر الفلبين  
 الزراعية

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجرنب من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

 وتنمية الساحلية الموارد إدارة مشروع 2009 أيلول/سبتمبر الفلبين  
 القيمة سالسل

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

                 والكاريبي الالتينية أمريكا
 بوليفيا دولة  

 ددةالمتع
 القوميات

 األول كانون/ديسمبر
2007 

 آانون األول/ديسمبر برنامج إدارة الموارد الطبيعية
 )عادية( 2011

 على الموافقة تمت الحقا يحدد
  المفاهيم مذكرة

  بعثة موعد الحقا سيحدد
 التفصيلي التصميم

f.pichón@ifad.org 

 آانون األول/رديسمب القيمة سالسل تنمية مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي  
 )عادية( 2011

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

m.camagni@ifad.o الحقا يحدد
rg 

 في المشتركة يكولوجية االالنظم مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي  
 هسبانيوال

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 كجزء شروعاتالم
 الفرص امجنبر من

 االستراتيجية
 إلى المستند القطرية
 النتائج

m.camagni@ifad.o الحقا يحدد
rg 

 الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع منطبق غير جامايكا  
 والتكنولوجيا

 ذخيرة دخل الحقا يحدد 2011 أيلول/سبتمبر
 كجزء المشروعات

j.keitaanranta@ifa الحقا يحدد
d.org 
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 القطري اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 اإلقليمية شبه/القطرية
 استعرضها التي

 التنفيذي المجلس

  البرنامج/المشروع اسم

تشيرإلى وجود موجز (*
: الصندوق البرنامج على موقع/للمشورع
pipelin/operations/org.ifad.www

htm.index/e( 

نوع الموافقة 

 المقترحة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم
البرنام/المشروع
 ج

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق

 القطري

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى لمستندا القطرية
 النتائج

                 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 األول كانون/ديسمبر المغرب  

2008 
 في  سالسل القيمة الزراعية تنمية مشروع
 حالحوز والية في الجبلية المناطق

 آانون األول/ديسمبر
انقضاء ( 2011

 )المدة

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 كجزء شروعاتالم
 الفرص امجنبر من

 االستراتيجية
 إلى المستند القطرية
 النتائج

.m.nourallah@ifad الحقا يحدد
org 

تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين من  2006 نيسان/أبريل مصر  
 أصحاب الحيازات الصغيرة في ريف مصر

 آانون األول/ديسمبر
2011 

 على الموافقة تمت الحقا يحدد
 فاهيمالم مذكرة

 التصميم إجراء المقرر من
 28-1 في التفصيلي
. 2010 الثاني تشرين/نوفمبر
 االجتماع عقد المقرر من

   خالل هذه الفترة المقبل القطري
 

a.abdouli@ifad.or
g 

 األول كانون/ديسمبر المغرب  
2008 

 الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
 خنيفرة محافظة من

 ذخيرة دخل حقاال يحدد الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

.m.nourallah@ifad الحقا يحدد
org 

 الجمهورية  
 العربية
 السورية

 األول كانون/ديسمبر
 2009 عام

 نهر حوض في الري تنمية مشروع
 الخابور

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 إلى المستند القطرية
 النتائج

a.abdouli@ifad.or الحقا يحدد
g 
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المنح /بما فيها القروض(البرامج المقترحة للموافقة عليها أو التي تمت الموافقة عليها /المشروعات:  إجراء انقضاء المدة– باء – الجزء األول

  )ميةاإلقلي/التكميلية والمنح العالمية

 البرنامج/اسم المشروع البلد اإلقليم

رهن ) (مؤقتة(بماليين الدوالرات األمريكية 
بضمان الجودة ومفاوضات ناجحة حسب 

 الفترة المزمعة )االقتضاء

 2010ن األول آانو/  ديسمبر-أيلول /سبتمبر )منحة ( 1.61و) قرض (4.08 مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 2010آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر )قرض ( 3.0  الريفيةوتنمية المشاريعالوصول إلى األسواق برنامج  غرينادا 
 2011أيار /  مايو-آانون الثاني / يناير )قرض ( 2.32  المرحة األولى–مشروع تنمية مناطق ما وراء الساحل  غيانا 
 2011أيار /  مايو-آانون الثاني / يناير )قرض ( 3.0 ناطق الريفية والداخليةمشروع تنمية الم سورينام 
جمهورية أفريقيا  

 الوسطى
إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على نطاق 

 ضيق في مناطق السافانا الغربية والغربية الوسطى
 منحة بموجب% 50قرض و% 50 (9.13

  )نإطار القدرة على تحمل الديو
 2011أيار /  مايو-آانون الثاني / يناير

 بموجبمنحة % 50قرض و% 50 (11.94 برنامج تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ليسوتو 
  )إطار القدرة على تحمل الديون

 2011أيلول /  سبتمبر-أيار / مايو

 2011أيلول /  سبتمبر-أيار / مايو )منحة تكميلية (2.6 البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة جزر القمر 
  37.68   المجموع

 

 المتلقي عنوان المنحة الشعبة

 المقترحة الصندوق منحة
) بماليين الدوالرات األمريكية(
 تعزيزرهن بنتيجة () مؤقتة(

 الفترة المزمعة )الجودة ضمان/ الجودة

رة في وجه انعدام األمن تعزيز صمود المجتمعات الريفية الفقي السياسات والمشورة التقنية
الغذائي، والفقر، وتغير المناخ من خالل الصون الزراعي للتنوع 

 البيولوجي الزراعي المحلي

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 0.98 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
2010 

حاب الحيازات تقانات المعلومات واالتصاالت الذكية لتزويد أص السياسات والمشورة التقنية
الصغيرة في أفريقيا بالمعلومات وإسداء المشورة إليهم بشأن 

 الطقس والمياه

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.80 المعهد الدولي إلدارة المياه
2010 

بناء قدرات منظمات المزارعين المشتركة في البرامج القطرية  السياسات والمشورة التقنية
 للصندوق

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر AgriCord 1.55شبكة 
2010 

برنامج بحث وتطوير المحاصيل الجذرية والدرنية من أجل األمن  آسيا والمحيط الهادي
 الغذائي في إقليم آسيا والمحيط الهادي

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.45 المركز الدولي للبطاطس
2010 
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 المتلقي عنوان المنحة الشعبة

 المقترحة الصندوق منحة
) بماليين الدوالرات األمريكية(
 تعزيزرهن بنتيجة () مؤقتة(

 الفترة المزمعة )الجودة ضمان/ الجودة

يز الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام والخاص تعز آسيا والمحيط الهادي
 توسيع فرص وصول فقراء الريف في -من أجل التنمية الريفية 

 آسيا والمحيط الهادي إلى خدمات الطاقة

اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا والمحيط 
 يالهاد

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.35
2010 

شباب الريف وتنمية األعمال الزراعية في أفريقيا الغربية  ية والوسطىأفريقيا الغرب
 والوسطى

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.80 مرآز سونغاي
2010 

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.22 مركز التعاون الدولي لجامعة فريجي دعم عملية التجدد الطبيعي التي يديرها المزارعون في الساحل أفريقيا الغربية والوسطى
2010 

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.00 المؤسسة الريفية ألفريقيا الغربية دعم تحسين أداء مشروعات الصندوق في أفريقيا الغربية والوسطى أفريقيا الغربية والوسطى
2010 

غيرة إلى األسواق في شبكة تعزيز وصول أصحاب الحيازات الص أفريقيا الشرقية والجنوبية
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

معهد السكان، واالبتكار وإحداث التغيير في 
 المنظمات 

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.50
2010 

وسيلة إلدارة المعرفة وبناء القدرات من أجل التنمية : طرق التعلم أفريقيا الشرقية والجنوبية
 ة والجنوبيةالريفية في أفريقيا الشرقي

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.50 البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية
2010 

ول آانون األ/  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.00 التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا زيادة أثر الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات المشروعات أفريقيا الشرقية والجنوبية
2010 

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 0.75 معهد الدراسات البيروفية الفتيات الريفيات في أمريكا الالتينية في القرن الحادي والعشرين أمريكا الالتينية والكاريبي
2010 

برنامج وصول المشاريع التعاونية الريفية الصغرى والصغيرة  أمريكا الالتينية والكاريبي
 ة الحجم إلى األسواق في أمريكا الوسطىومتوسط

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 2.0 رابطة المصدرين في غواتيماال
2010 

تحسين األمن الغذائي والقدرة على التأقلم مع تغير المناخ بين  الشرق األدنى وشمال أفريقيا
مربي الماشية باستخدام النظام القائم على الشعير البعلي في 

 لعراق واألردنا

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
 الجافة

آانون األول /  ديسمبر-أيلول /سبتمبر 1.50
2010 

   19.40     المجموع
 

 المنحة/البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد الشعبة
 المبلغ الموافق عليه 

 تاريخ الموافقة )ماليين الدوالرات األمريكية(

كز مر( المركز العالمي للحراجة الزراعية لمشورة التقنيةالسياسات وا
الجماعة االستشارية للبحوث دولي تسانده 
 )الزراعية الدولية

التأقلم مع  :برنامج أشجار المنتزهات وسبل العيش
 تغير المناخ في منطقة الساحل في غرب أفريقيا

 2010تشرين األول / أكتوبر7 1.50



  

  

 
 

EB 2010/101/R
.38

  

1
9

 

 المنحة/البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد الشعبة
 المبلغ الموافق عليه 

 تاريخ الموافقة )ماليين الدوالرات األمريكية(

المرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق  الشرق األدنى وشمال أفريقيا
مركز دولي تسانده الجماعة ( الجافة

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

اإلدارة المحسنة للمياه ألغراض الزراعة الجبلية 
 األردن، ولبنان، والمغرب :المستدامة

 2010تشرين األول / أكتوبر7 1.00

مركز دولي ( ي لبحوث األرزالمعهد الدول آسيا والمحيط الهادي
تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

برنامج تحسين سبل العيش والتغلب على الفقر في 
األراضي المنخفضة المعرضة للجفاف في جنوب 

 شرق آسيا

 2010تشرين األول / أكتوبر7 1.20

مركز ( يةالمركز العالمي للحراجة الزراع السياسات والمشورة التقنية
دولي تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

برنامج تمكين التحول الريفي وبناء المؤسسات على 
المستوى القاعدي ألغراض اإلدارة المستدامة 

 لألراضي وزيادة الدخول واألمن الغذائي

 2010تشرين األول / أكتوبر7 1.50

دولي لفيزيولوجيا وايكولوجيا المرآز ال السياسات والمشورة التقنية
مركز دولي ال تسانده الجماعة (الحشرات 

 )االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

رفع سوية تربية النحل وغيرها من خيارات سبل 
الرزق لتعزيز النظم الزراعية في الشرق األدنى 

 وشمال أفريقيا وأفريقيا الشرقية

 2010تشرين األول / أكتوبر7 1.20

معهد التعليم في مجال المياه التابع لليونسكو  ات والمشورة التقنيةالسياس
سة البنى األساسية والمعهد الدولي لهند

مركز دولي (والهندسية الهيدرولية  والبيئية 
ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 

 )الزراعية الدولية

 النمو الريفي وتخفيف وطأة  في أجلالفيضيالري 
 الفقر

 2010تشرين األول /توبر أك7 1.20

  7.60   المجموع
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 2011و 2010برامج الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية المزمعة في  -الجزء الثاني

 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل الموعد
 التنفيذي المجلس

 في رئيسيةال االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 القطري

 والوسطى الغربية أفريقيا

 

كانون /ديسمبر  في حدثي بنن
 2010األول 

من المزمع عقد االجتماع القطري في  
 مع ممثلي 2010 كانون األول/ديسمبر

مثل منظمة (الحكومة والشركاء اآلخرين 
األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة 

 )اإلنمائي

 l.nsimpasi@ifad.org 2011 األول كانون/يسمبرد

 m.tounessi@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر    2011 في يحدَّث فاسو بوركينا 
 s.marzin@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر    2011 في يحدَّث الكاميرون 

 

 الكونغو جمهورية
 الديمقراطية

جرت البعثة األولى لبرنامج الفرص  تحديث
 31-18اتيجية القطرية في االستر

وعقد االجتماع . 2010آب /أغسطس
 القطري خالل البعثة

 p.saintange@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد

 u.demirag@ifad.org  2012أيلول /سبتمبر    2011 في يحدَّث غانا 
 h.boirard@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر   الحقا يحدد ليبريا 

 

بالتوازي مع  ( التحديثتأجل النيجر
 الذي القطري البرنامج تقييم

 )يقوم به مكتب التقييم

 البرنامج تقييم تثبيت عمل حلقة عقدت
 األول كانون/ديسمبر في القطري
 ممثلي مع المفاوضات جرت. 2009
 في النيجر إلى البعثة خالل الحكومة

 2010 حزيران/يونيو 7-8

تحديث برنامج من المقرر انطالق عملية 
الفرص االستراتيجية القطرية في 

من المزمع عقد . 2010كانون األول /ديسمبر
 2010 كانون األول/ديسمبر 8حلقة عمل في 

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

 

عقد اجتماع فريق مدراء البرنامج  استكمل التحديث السنغال
. 2009حزيران /القطري في يونيو

الجتماعات القطرية في وعقدت ا
 2009تشرين الثاني /نوفمبر

وعقد اجتماع . 2010نيسان /بريلوأ
 9-7مدراء البرنامج القطري في 

  .2010تموز /يوليو

 18-17 من المزمع عقد حلقة عمل التثبيت في
 2010تشرين األول /أكتوبر

 g.kadari@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر
m.béavogui@ifad.org 
 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 
 لتقييم البرنامج يعقد االجتماع الختام تحديث موزامبيق

تشرين األول / أكتوبر24القطري في 
 a.marini@ifad.org 2011 أيار/مايو 
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل الموعد
 التنفيذي المجلس

 في رئيسيةال االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 القطري

برنامج جرت بعثة تحديد . 2008
الفرص االستراتيجية القطرية في 

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

أيار / في مايوالبرنامج القطري
جرت بعثة صياغة برنامج . 2010

 21 الفرص االستراتيجية القطرية من
حزيران / يونيو 10أيار إلى /مايو

جرت مشاورات منظمات . 2010
. 2010أيلول /المنتجين في سبتمبر

مج جرت بعثة الصياغة النهائية لبرنا
-4الفرص االستراتيجية القطرية في 

. 2010تشرين األول / أكتوبر9
عقدت حلقة عمل أصحاب المصلحة 

تشرين / أكتوبر5-4 في نييالقطر
 2010األول 

سيؤخر الصندوق إعداد برنامج  أوغندا 
اتيجية القطرية الفرص االستر

إلى ما بعد تقييم البرنامج 
 2011القطري في 

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

اجتمع فريق مدراء البرنامج . 2009
القطري التابع للصندوق في 

 2009تموز /يوليو

سيعقد اجتماع فريق مدراء البرنامج القطري 
 البرنامج القطري استعدادا لتقييم 2010في 

 إلى 2011تأجل من 
 2012أيلول /سبتمبر

m.bradley@ifad.org 
 

 الهادي والمحيط آسيا

 
 n.brett@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد   2011 في يحدَّث بنغالديش

 

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

 

 
 9 في المشاورات عمل حلقة عقدت  2011 في يحدَّث الصين

  2010 آذار/مارس
من المقرر عقد اجتماع أصحاب المصلحة في 

 2010تشرين األول / أكتوبر29
 t.rath@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر

 

 

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

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

جرت . اإلنجاز إلى حكومة الهند 

 m.prayer@ifad.org 2011 أيار/مايو الحقا يحدد
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم
 على للعرض المحتمل الموعد
 التنفيذي المجلس

 في رئيسيةال االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 القطري

مشاورات برنامج الفرص 
 13ية في القطراالستراتيجية 

 مع شركاء 2010نيسان /أبريل
جرت مشاورات برنامج . محتملين

الفرص االستراتيجية القطرية مع 
 2010تموز / يوليو12الحكومة في 

 
 r.hartman@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر حقاال يحدد   2011 في يحدَّث جزر المحيط الهادي

 

 
 الديمقراطية الو جمهورية
 الشعبية

 والشركاء الحكومة مع االجتماع عقد  2010 في يحدَّث
 2010 آذار/مارس 12 في

من المزمع حاليا عقد حلقة عمل أصحاب 
 2010الثاني تشرين /المصلحة في نوفمبر

 at.toda@ifad.org 2011  األول كانون/ديسمبر

 
 والكاريبي الالتينية أمريكا

 
يحدث في النصف األول من  هندوراس

2011 
 e.murguia@ifad.org 2011 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد 

 
 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 
 a.abdouli@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر الحقا يحدد   2011 في يحدَّث  مصر
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 الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية التي برامج - الجزء الثالث

 يات والمجلس التنفيذياستعرضتها لجنة استراتيجية العمل

تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 التحديثات المزمعة  تاريخ العرض على المجلس التنفيذي / الدورة

 أفريقيا الغربية والوسطى
أيلول / سبتمبر– الخامسة والثمانونالدورة   ، نسخة محدثة2005  حزيران/يونيو  بنن   1

2005  
ول كانون األ/ديسمبر
2011 

أيلول / سبتمبر– الحادية والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2007حزيران /يونيو فاسو بوركينا  2
2007  

 2012أيلول /سبتمبر

أيلول / سبتمبر– الحادية والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  الكاميرون  3
2007  

 2012أيلول /سبتمبر

  -  1996تشرين األول /أكتوبر  األخضر الرأس  4
أيلول / سبتمبر– السابعة والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2009حزيران /يونيو تشاد  5

2009  
 

كانون /  ديسمبر– الثامنة والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2009تموز /يوليو  الكونغو  6
  2009األول 

 

   2010أيلول /  سبتمبر– المائةالدورة   ، نسخة محدثة2010حزيران /يونيو  ديفوار كوت  7
أيلول / سبتمبر– التاسعة والسبعونالدورة  2003حزيران /يونيو  الديمقراطية الكونغو جمهورية  8

2003  
كانون األول /ديسمبر
2011 

   - 2004شباط /فبراير غابون  9
أيلول / سبتمبر– التاسعة والسبعونالدورة   ، نسخة محدثة2003كانون الثاني /يناير  غامبيا  10

2003  
 

 2012أيلول /سبتمبر  2006نيسان / أبريل– السابعة والثمانونالدورة   ، نسخة محدثة2006اط شب/فبراير  غانا  11
كانون / ديسمبر– الخامسة والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2008تشرين األول /أكتوبر  غينيا  12

  2008األول 
 

  2003 نيسان/أبريل – الثامنة والسبعونالدورة   2002كانون األول /ديسمبر  بيساو-غينيا  13
كانون األول /ديسمبر   ليبريا  14

2011 
كانون األول /ديسمبر – الثانية والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2007تشرين األول /أكتوبر  مالي  15

2007  
 

أيلول / سبتمبر– الحادية والتسعونالدورة  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  موريتانيا  16
2007  

 

أيلول /  سبتمبر– الخامسة والثمانونالدورة   دثة، نسخة مح2005تموز /يوليو  النيجر  17
2005  

كانون األول /ديسمبر
2011 

   2010نيسان / أبريل– التاسعة والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2010شباط /فبراير  نيجيريا  18
  -  1999تشرين األول /أكتوبر  وبرينسيبي تومي سان  19
كانون األول /ديسمبر  2004نيسان / أبريل– حادية والثمانونالالدورة   ، نسخة محدثة2004شباط /فبراير  السنغال  20

2010 
   2010نيسان / أبريل– التاسعة والتسعونالدورة   ، نسخة محدثة2010شباط /فبراير سيراليون  21

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
  أنغوال  22

 2005أيار /مايو
أيلول /  سبتمبر– الخامسة والثمانونالدورة 
2005  

 

  - 2006آذار /رسما  بوتسوانا  23
  بوروندي  24

  ، نسخة محدثة2008تموز /يوليو
أيلول / سبتمبر– الرابعة والتسعونالدورة 
2008  
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 التحديثات المزمعة  تاريخ العرض على المجلس التنفيذي / الدورة

  -  2002كانون الثاني /يناير  القمر جزر  25
   2006أيلول / سبتمبر– الثامنة والثمانونالدورة   ، نسخة محدثة2006أيار /مايو  إريتريا  26
  إثيوبيا  27

  ، نسخة محدثة2008 األولتشرين /أكتوبر
كانون / ديسمبر– الخامسة والتسعونالدورة 
  2008األول 

 

  كينيا  28
  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو

أيلول / سبتمبر– الحادية والتسعونالدورة 
2007  

 

  - 1999حزيران /يونيو  ليسوتو  29
 مدغشقر  30

 2006أيلول /سبتمبر
كانون / ديسمبر– التاسعة والثمانونالدورة 
  2006األول 

 

  مالوي  31
  ، نسخة محدثة2009تشرين األول /أكتوبر

كانون /  ديسمبر– الثامنة والتسعونالدورة 
  2009األول 

 

  موريشيوس  32
  2005 األولتشرين /أكتوبر

كانون / ديسمبر– السادسة والثمانونالدورة 
  2005األول 

 

 2011أيار /مايو  2004أيلول /تمبر سب–  الثانية والثمانونالدورة  ، نسخة محدثة2004تموز /يوليو  موزامبيق  33
  - 2002أيار /مايو  ناميبيا  34
  رواندا  35

  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو
أيلول / سبتمبر–  الحادية والتسعونالدورة
2007  

 

   2006أيلول / سبتمبر–  الثامنة والثمانونالدورة  ، نسخة محدثة2006حزيران /يونيو  سوازيلند  36
 2012أيلول /سبتمبر   2004أيلول / سبتمبر–  الثانية والثمانونالدورة  ، نسخة محدثة2004تموز /يوليو  أوغندا  37
  المتحدة تنزانيا جمهورية  38

  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو
أيلول / سبتمبر–  الحادية والتسعونالدورة 
2007  

 

   2004نيسان / أبريل– الحادية والثمانونالدورة   ، نسخة محدثة2003تشرين األول /أكتوبر  زامبيا  39
  - 1998  تشرين الثاني/نوفمبر  زمبابوي  40
 الهادي والمحيط آسيا
  2008أيلول / سبتمبر– ة الثالثة والتسعونالدور  2010 األولتشرين /أكتوبرجديد  أفغانستان  41
 لاألو كانون/ديسمبر 2006نيسان / أبريل– السابعة والثمانونالدورة  حدثت، 2006شباط /فبراير بنغالديش  42

2011 
  - 1996تموز /يوليو بوتان  43
كانون /ديسمبر  -  الدورة الثانية والتسعون  ، نسخة محدثة2007 أيلول/سبتمبر  كمبوديا  44

 2007 األول
 

 كازاخستان، (الوسطى آسيا  45
) طاجيكستان قيرغيزستان،

 )*2005 األول تشرين/أكتوبر(

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

 األول كانون/ديسمبر
2011 

كانون /ديسمبر -الدورة السادسة والثمانون  محدثة نسخة ،2005 حزيران/يونيو الصين  46
 2005  األول

 2011 أيلول/سبتمبر

 الشعبية كوريا جمهورية  47
 الديمقراطية

  - 2000 نيسان/أبريل

كانون /ديسمبر -الدورة السادسة والثمانون  ة، نسخة محدث2005تشرين األول /أكتوبر الهند  48
  2005  األول

 2011 أيار/مايو

كانون /ديسمبر - خامسة والتسعونالدورة ال ، نسخة محدثة2008 األولتشرين /كتوبرأ إندونيسيا  49
  2008 األول

 

  - 2002آب /سطسغأ اإلسالمية إيران جمهورية  50
 الديمقراطية الو جمهورية  51

  الشعبية
أيلول /  سبتمبر– الخامسة والثمانونالدورة  محدثة نسخة ، 2004 موزت/ يوليو

2005 
 األول كانون/ديسمبر
2011 

  - 1998  تشرين الثاني/نوفمبر منغوليا  52
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 التحديثات المزمعة  تاريخ العرض على المجلس التنفيذي / الدورة

كانون / ديسمبر– التاسعة والثمانونالدورة  2006 األولتشرين /كتوبرأ نيبال  53
 2006األول 

 

: بلدان جزر المحيط الهادي  54
ستراتيجية شبه وثيقة الفرص اال

 اإلقليمية

 كانون األول/ديسمبر - ة الثالثة والثمانونالدور 2004 األولتشرين /كتوبرأ
 2004 

 األول كانون/ديسمبر
2011 

، نسخة 2008 تشرين الثاني/نوفمبر باكستان  55
 ةمحدث

 نيسان/أبريل -السادسة والتسعون الدورة 
2009 

 

 أيلول/  سبتمبر– التسعونالسابعة و الدورة حدثت ،2009 حزيران/يونيو الفلبين  56
2009 

 

  2003 نيسان/أبريل – الثامنة والسبعونالدورة  2002  تشرين الثاني/نوفمبر النكا سري  57
 نام فييت  58

  ، نسخة محدثة2008تموز /يوليو
 أيلول/ سبتمبر  -التسعون  والرابعةالدورة 
2008 

 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 نيسان/ أبريل–  الحادية والثمانونالدورة  2003  تشرين الثاني/نوفمبر  األرجنتين  59

2004  
 

كانون /ديسمبر  -  الدورة الثانية والتسعون ، نسخة محدثة2007تشرين األول /أكتوبر  القوميات المتعددة بوليفيا دولة  60
 2007 األول

 

 أيلول/ سبتمبر  -التسعون  والرابعةالدورة  محدثة نسخة ،2008 حزيران/يونيو  البرازيل  61
2008 

 

  - 2000 آذار/مارس منطقة الكاريبي  62
   2003 كانون األول/ديسمبر -الثمانون الدورة  2003 نيسان/أبريل  كولومبيا  63
 كانون األول/ديسمبر - ة الثالثة والثمانونالدور 2004 أيلول/سبتمبر  كوستاريكا  64

2004 
 

، نسخة 2009 يتشرين الثان/نوفمبر  الدومينيكية الجمهورية  65
 ةمحدث

 2010نيسان / أبريل– التاسعة والتسعونالدورة 

 نيسان/ أبريل–  الحادية والثمانونالدورة  2003تشرين األول /أكتوبر  إكوادور   66
2004 

 

  - 2001 آذار/مارس  السلفادور  67
كانون / ديسمبر– الخامسة والتسعونالدورة  ، نسخة محدثة2008تشرين األول /أكتوبر  غواتيماال  68

 2008األول 
 

 نيسان/أبريل -السادسة والتسعون الدورة  ، نسخة محدثة2009شباط /فبراير  هايتي  69
2009 

 

 األول كانون/ديسمبر 2007 نيسان/أبريل - التسعون الدورة ، نسخة محدثة2007شباط /فبراير  هندوراس  70
2011 

كانون /ديسمبر  -  ونالدورة الثانية والتسع  حدثت، 2007 أيلول/سبتمبر   المكسيك  71
 2007 األول

 

كانون /ديسمبر -الدورة السادسة والثمانون  حدثت، 2005 أيلول/سبتمبر   نيكاراغوا  72
 2005  األول

 

أيلول / سبتمبر–  الحادية والتسعونالدورة  محدثة نسخة ،2007 حزيران/يونيو  بنما  73
2007 

 

 كانون األول/ديسمبر - مانونة الثالثة والثالدور 2004 أيلول/سبتمبر  باراغواي  74
 2004 

 

 أيلول/  سبتمبر– التسعونالسابعة والدورة  ، نسخة محدثة2009 نيسان/أبريل  بيرو  75
2009 

 

  - 1999 تشرين الثاني/نوفمبر  أوروغواي  76
 2006أيلول / سبتمبر–  الثامنة والثمانونالدورة ، نسخة محدثة2006تموز /يوليو  البوليفارية فنزويال جمهورية  77
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  البلد الرقم
 العمليات

 التحديثات المزمعة  تاريخ العرض على المجلس التنفيذي / الدورة

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  2005 نيسان/ أبريل-  والثمانونالرابعةالدورة  ، نسخة محدثة2005شباط /فبراير  ألبانيا  78
  - 1999تشرين األول /أكتوبر  الجزائر  79
  2003 كانون األول/ديسمبر -الثمانون الدورة  محدثة نسخة ،2003 األول تشرين/أكتوبر  أرمينيا  80
  2010نيسان / أبريل– التاسعة والتسعونالدورة  ، نسخة محدثة2010شباط /فبراير  انأذربيج  81
  والهرسك البوسنة  82

 2005 حزيران/يونيو
أيلول /  سبتمبر– الخامسة والثمانونالدورة 
2005 

 

  - 2001 تشرين الثاني/نوفمبر  جيبوتي  83
 2012أيلول / سبتمبر 2006نيسان / أبريل– نونالسابعة والثماالدورة  ، نسخة محدثة2006شباط /فبراير  مصر  84
  - 1997 حزيران/يونيو  الغربية والضفة غزة  85
  جورجيا  86

 ، نسخة محدثة2003شباط /فبراير
 كانون األول/ديسمبر - ة الثالثة والثمانونلدورا

2004 
 

  األردن  87
 محدثة نسخة ،2007 األول تشرين/أكتوبر

كانون /ديسمبر  -  الدورة الثانية والتسعون
 2007 األول

 

  - ، نسخة محدثة2000أيار /مايو  لبنان  88
  المغرب  89

 محدثة نسخة ،2008 األول تشرين/كتوبرأ
كانون / ديسمبر– الخامسة والتسعونالدورة 
 2008األول 

 

  مولدوفا جمهورية  90
 محدثة نسخة ،2007 األول تشرين/كتوبرأ

كانون /ديسمبر  -  الدورة الثانية والتسعون
 2007 األول

 

  2003 نيسان/أبريل – الثامنة والسبعونالدورة  2002 حزيران/يونيو  رومانيا  91
  السودان  92

 ، نسخة محدثة2009شباط /فبراير
 نيسان/أبريل -السادسة والتسعون الدورة 
2009 

 

  السورية العربية الجمهورية  93
 محدثة نسخة ،2009 حزيران/يونيو

 كانون / ديسمبر– الثامنة والتسعونالدورة 
 2009األول 

 

 اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية  94
  السابقة

 - 1999 تشرين الثاني/نوفمبر
 

  - 1998 نيسان/أبريل  تونس  95
  2006أيلول / سبتمبر–  الثامنة والثمانونالدورة ، نسخة محدثة2006 نيسان/أبريل  تركيا  96
 اليمن  97

 محدثة نسخة ،2007 األول تشرين/كتوبرأ
كانون /ديسمبر  -  ة والتسعونالدورة الثاني

 2007 األول
 

  

  


