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أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها تلك المقترحة والموافق عليها بموجب 

 2012-2011إجراء انقضاء المدة 

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

 علم على المجلس الممثلون في يظل حتى تظمة،من بصفة التنفيذي المجلس إلى المزمعة المشروعات

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

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

  .المشروع تطور دورة من مناسبة مرحلة

 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 ضافةوباإل .األقاليم وبحسب التجهيز 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

 عن معلومـات htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www اإلنترنت شبكـة عـلى موقعه على

 المجلس على عرضها بالتالي يرجح والتي التصميم، من متقدمة مرحلة بلغت التي والبرامج روعاتالمش

 صفحتين، من إعالمية مذكرة في برنامج/مشروع كل يعرض وسوف .المقبلة دوراته إحدى في التنفيذي

 دورته في المجلس إبالغ تم وكما .المشروع دورة في رئيسية خطوة كل استكمال بمجرد تحديثها يتم

 ستكون صفحتين من المؤلفة اإلعالمية المذكرات هذه فإن ،(EB 2009/97/R.37) والتسعين السابعة

 فيما المجلس في األعضاء الدول ممثلي مع المناقشات وبعد .المعني البلد ولغة باإلنكليزية فقط اآلن متاحة

 التواريخ توفير تم مبكر، وقت يف لها المخطط الجديدة التدخالت عن معلومات استالم في بالرغبة يتعلق

 الحصول ويمكن .القطرية المشاورات/المناقشات لتيسير القادمة الرئيسية القطرية لالجتماعات المحددة

 بناء والبرامج بالمشروعات الخاصة والوثائق المقبلة القطرية االجتماعات عن التفاصيل من المزيد على

أو  وثيقةال  هذهتشير وال .الوثيقة هذه في المحددة صندوقال في الرئيسية االتصال جهة من الطلب على

 الجارية المشروعات من جزءا تشكل التي كميليةالت المنح/القروض تفاصيلالمذكرات اإلعالمية تلخص 

 .2011/2012 لعام دوراته خالل المجلس فيها سينظر والتي المعتمدة

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

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

 أجل من التاليين اإلجراءين الصندوق وسيطبق . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي24وتبنى المادة 

اإلجراء ) 2(إجراء انقضاء المدة؛ ) 1: ( الصندوقيمولها يالت والبرامج المشروعات على الموافقة

 بأنها المحددة، المعايير تلبي التي المؤهلة، االقتراحات ستُعتبر المدة، انقضاء إجراء وبموجب .العادي

 أجل قبل التنفيذي المجلس يناقشها بأن رسمي طلب تلقي يتم لم ما عليها التنفيذي المجلس بموافقة حظيت

 المدة، انقضاء إجراء ضمن تندرج ال والتي الصندوق، يمولها التي والبرامج المشروعات عجميو .محدد

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

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

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

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

 إجراء الموافقة باالستناد إلى عامل انقضاء ذـ في تنفي الصندوقالتي ستطبقها إدارةادئ ـالمنهجية والمب

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

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

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

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

 موقع الصندوق ضمن الفترة علىلتمويل المتفاوض بشأنها في حال عدم نشر اتفاقية ا) 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 

 بموجب إماهذا االقتراح للموافقة في وقت الحق، ويمكن إعادة تقديم  .انقضاء المدةباالستناد إلى عامل 

  .لمجلس التنفيذيا من دورات إجراء انقضاء المدة أو في دورة عادية

 ألف –الجزء األول  .برنامج/بين نوع الموافقة المقترحة لكل مشروعت أيضا معلوماتتضمن الوثيقة تس -5

قائمة  باء فسيشتمل على –أما الجزء األول  ،برنامج/لكل مشروعافقة سيشمل عمودا يبين نوع المو

 عليها بموجب إجراء المقترحة حاليا للموافقة) المنح التكميلية/والقروض(المشروعات /البرامجبجميع 

 .انقضاء المدة

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

 المنح أجل من أيضا اإلجراء هذا عتمدقد او .السابقة الفترة في المدة انقضاء إجراء بموجب عليها الموافق

 مع يتماشى بما عليها الموافق أمريكي دوالر 500 000 مبلغ عن تزيد التي والقطرية اإلقليمية/العالمية

 .)EB 2009/98/R.9/Rev.1 (حديثا المنقحة المنح سياسة

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

ويجري تحديث محتوى برنامج الفرص  .)EB 2006/88/R.4( الوثيقة في ورد كما النتائج إلى المستندة

ولذا .  للبالداالستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج ليعكس خبرات تنفيذ المشروع والظروف المتغيرة

قد تم إصدار مبادئ توجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج وكتاب مرجعي ف

 وسيلة النتائج إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج وستكون. 2010في عن الصياغة والتنفيذ 

 في البرامج/المشروعات هذه بعض تجهيز وسيتم .الرسمية الصندوق ذخيرة البرامج/المشروعات لدخول

 سيدرج حين في ،2012-2010 األداء أساس على الموارد تخصيص لنظام الحالية الدورة ضمن الذخيرة

 االستراتيجية الفرص برامج عن معلومات الثاني الجزء ويوفر .الحقة تخصيص فترات في اآلخر بعضها
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 واجتماعات القطرية لالجتماعات توافرها، حال في واريخ،الت ويحدد لها، المخطط اإلقليمية وشبه القطرية

  .1 القادمةالمصلحة أصحاب مع تشاورال

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

 برامج ثائقوو القطرية االستراتيجية الفرص وبرامج وثائق جميع عن معلومات الوثيقة هذه من الثالث

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

 .أيضاً  التنفيذي المجلس استعرضها التي وتلك اآلن،

 استعراض عام

برنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق، ويتوقع تحديد غيرها خالل /مشروعاً 60تتضمن هذه الوثيقة  -9

المفاهيم   لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات أن تستعرض مذكراتوتخطط .لسنةا

 . وتركيا في القريب العاجل،النيجرالبرازيل، وملديف، والمشروعات في /للبرامج

 11و والوسطى، الغربية أفريقيا في برامج/مشروعات 9 الذخيرة تتضمن الجغرافي، بالتوزيع يتعلق فيما -10

 12و الهادي، والمحيط آسيا في برنامجا/مشروعا 16و والجنوبية، الشرقية أفريقيا في جابرنام/مشروعا

 .أفريقيا وشمال األدنى الشرق في اًامجنبر/مشروعا 13و والكاريبي، الالتينية أمريكا في برنامجا/مشروعا

على تحمل الديون قيمتها وستقدم إلى الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي منحة تكميلية إلطار القدرة  -11

و بجمهورية الو يأتابمحافظة بل المعيشة الريفية في س مليون دوالر أمريكي لبرنامج تحسين 2.5

 .الجاريالديمقراطية الشعبية 

 واحد خالل الفترة من للموافقة على مشروعيقترح الصندوق حاليا استخدام إجراء انقضاء المدة  -12

واإلنتاج الحيواني على الغذائية إنعاش إنتاج المحاصيل مشروع  (2011أيار / مايو- كانون الثاني/يناير

المنح /والقروضبرامج ال/وتدرج المشروعات) السافانا، جمهورية أفريقيا الوسطىمناطق نطاق ضيق في 

ويستخدم .  باء–لموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة في الجزء األول االمخطط األخرى التكميلية 

 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة من 8.1إقليمية بما مجموعه /اء المدة أيضا لمنح عالميةإجراء انقض

أيار /خالل الفترة من مايوأمريكي  مليون دوالر 24.8 وما مجموعه 2011أيار / مايو-كانون الثاني/يناير

 –ول أيل/ماليين دوالر أمريكي خالل الفترة من سبتمبر 4وما مجموعه  2011أيلول /سبتمبر –

للمزيد من (ضمان الجودة /جميع المقترحات رهن باستعراض تعزيز .2011كانون األول /ديسمبر

 ) باء–المعلومات، انظر الجزء األول 

 أما .هند وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية للالثانية بعد المائةوسوف تستعرض دورة المجلس التنفيذي  -13

 الصين، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةوزامبيا، و، مبيقموزاوليبريا، وبنن،  من لكل النظيرة الوثائق

 .2011 عام لولأي/سبتمبر في دورته في المجلس على عرضهما حالياً المقرر فمن

                                                      
لتي يخصص لها ثالثة ، تحتاج البلدان ا2007 بناء على الدروس المستفادة من عملية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام  1

أما حاالت . مشروعات أو أكثر بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل
الشريط الحدودي على سبيل المثال في المواقف االنتقالية التي يخصص لها ثالث عمليات تشغيلية أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة 

. مليون دوالر أمريكي، ستحتاج إلى إرشاد موجه من اإلدارة 15 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مثال دون نسبيا بموجب
مليون دوالر أو أكثر ستحتاج إلى  20البلدان التي يخصص لها برنامجين فقط في ذخيرة الصندوق للمشروعات بمخصصات قيمتها 

 .ه لتوجيه المشاركة القطرية الشاملةإعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية في
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 المحددة في اإلطار االستراتيجي للصندوق األولويةالتدخالت المزمعة في التركيز على مجاالت ستستمر  -14

ن ذيلال( 2015-2011ار االستراتيجي للصندوق للفترة اإلطمسودة ، وفي 2010-2007للفترة 

، وخطة الصندوق متوسطة )2011أيار /مايو  في المنعقدةلمجلس التنفيذي في دورتها امسيستعرضه

أو  إلى النتائج ذات الصلة ةدن القطرية المستالفرص االستراتيجيةبرامج  و2013-2011األجل للفترة 

 وزيادة الدخول األمن الغذائيتحسين ون السكان الريفيين الفقراء تمكيوسيبقى  .يميةالمذكرات المفاه

 .الصندوقأعمال  محور وتعزيز القدرة على الصمود

صل يفي توسيع برنامج العمل ل مليار دوالر أمريكي 1.2لموارد الصندوق بقيمة  التجديد الثامن يسهمس -15

من أجل دف تعبئة موارد إضافية لهووفقا . 2012-2010الفترة  خاللأمريكي  دوالر اتمليار 3إلى 

 الشراكات منتدخالت الصندوق في المستقبل ستزيد ،  الناميةتنمية الزراعية في الدول األعضاءالتحقيق 

 الخاصة من خالل معلى استعداد الستثمار مواردههم ممن  اإلنمائيين الوطنيين والدوليينمع الشركاء 

 كما هو مبين في الجدول والرسم البياني أدناه، زاد .برامج في الصندوق عن طريق التمويل المشترك

 مليار دوالر 1.6إلى ما مجموعه ليصل  في المائة تقريبا، 140الصندوق مبلغ التمويل المشترك بنسبة 

 .2010أمريكي في عام 

  

2009 2010 
 األميركية الدوالرات بماليين نوع التمويل

 692 313 ).والمتعددة األطراف، إلخحة الثنائية نالجهات الما(التمويل المشترك 
 928 372 .)مالية، المستفيدون، إلخال، الخاص، المؤسسات ]محلي/وطني[الحكومي (المحلي 

 855 717 قليميةاإل/عالميةالقطرية والمنح القروض الصندوق، منح إطار القدرة على تحمل الديون، 
 1.9 1.0 )النسبة(وموارد الصندوق /التمويل المشترك الفعلي

    وفقا للتقرير السنوي2010: المصدر
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 من خالل 2011في عام  العمل برنامج توسيع نطاق إلىالصندوق  سيسعى اإلنجازات، هذه على بناء -16

 حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك هو أحد األمثلة الملموسة. التقليدية والجديدة الشراكات

. 2010 أيلول/سبتمبر في الذي تمت الموافقة عليه، )مانة اإلسبانيحساب األ(ألغراض األمن الغذائي 

  من خاللملموسأثر أكبر ووتحقيق يمولها   التيوعاتالمشرتوسيع نطاق فرصة لبلصندوق سيحظى ا

 مليون 14.5ومنحة قدرها )  أمريكي مليون دوالر400  ما يعادلوأ( يورو  مليون285 أكثر منب قرض

  .سبانياإ حكومة من يورو

المقدم من مقترحات التمويل المشترك في ينظر المجلس س،  ودوراته الالحقةته الثانية بعد المائةفي دور -17

 ،بوتسوانا: 2010 الموافقة عليها في تالمشروعات التالية التي تممن أجل حساب األمانة اإلسباني 

 تمويل مشترك مقدمة حاتوحاليا يجري النظر في مقتر. الجمهورية الدومينيكية وأوغندا، و،وموزامبيق

 ،المتعددة القومياتبوليفيا ، ودولة األرجنتين، وبنغالديش:  وهي2011في اإلسباني من حساب األمانة 

في عام و. أفريقيا وجنوب ، والسنغال، ومدغشقر، وغانا،وجورجياوالسلفادور،  ، واإلكوادور،وكولومبيا

  ومنها،من حساب األمانة اإلسبانيالمشترك بلدان أخرى من التمويل تستفيد من المتوقع أن  2012

والمكسيك، موريشيوس، ولبنان، وكينيا، وغابون، و وغينيا االستوائية، ، والرأس األخضر،البرازيل

  2.البوليفاريةفنزويال جمهورية  و، وأوزبكستان، وتونس،ندوسوازيل

في دورة  اب الحيازات الصغيرةأصحإضفاء الطابع التجاري على زراعة  برنامجيجري استعراض اقتراح كما س

ن م  مليون دوالر أمريكي50ا قيمته  مشتركتمويالأن تقدم  التي من المتوقع التنفيذي الثانية بعد المائة المجلس

  .األمن الغذائيو لزراعةل العالميبرنامج ال خالل

  

                                                      
 .ضمان الجودة/جميع المقترحات رهن باستعراض تعزيز. لم تدخل بعد الذخيرة الرسمية للصندوقالمزمعة البرامج /المشروعاتبعض  2
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 ونوع الموافقة المقترحة) 2012-2011 (برامج قيد النظر مصنفة حسب مرحلة التجهيز واإلقليم/ مشروعات- ألف –الجزء األول 

 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

 )2011أيار / مايو12- 10(برامج مقرر عرضها حاليا على الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذي /مشروعات
 أفريقيا الغربية الوسطى

جمهورية  
أفريقيا 
 الوسطى

مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج  غير منطبق
 ج*/الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا

الفترة (قضاء المدة ان
كانون /يناير المزمعة
أيار / مايو-الثاني 
2011( 

10.89) 50 % 
منحة بموجب  

إطار القدرة على 
 ) تحمل الديون

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم
 13-11المفاوضات من 

 2011نيسان /أبريل

s.marzin@ifad.org 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
منحة  (17.28 )عادية (2011أيار /مايو *البرنامج الزراعي الوطني 2006لول أي/سبتمبر إريتريا 

بموجب إطار 
القدرة على تحمل 

 )الديون

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم
أيار /المفاوضات في مايو

2011 

a.benhammouche@i

fad.org 

كانون األول /ديسمبر مدغشقر 
2006 

اإلنتاجية برنامج التدريب الحرفي وتحسين 
 د*الزراعية

 )قرض (33.0 )عادية ( 2011أيار /مايو
 )منحة (2.0

 b.thierry@ifad.org تمت المفاوضات استكمل التصميم

 آسيا والمحيط الهادي
كانون األول عام /ديسمبر إندونيسيا 

2008 
مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات 
 هـ*/الصغيرة في منطقتي مالوكو ومالوكو الشمالية

) قرض (49.11 )عادية (2011أيار /مايو
 )منحة ( 1.08و

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم
المفاوضات في آخر أسبوع من 

 2011أيار /مايو

r.hartman@ifad.org 

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم )قرض ( 11.5 )عادية ( 2011أيار /مايو *مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق غير منطبق منغوليا 
نيسان /المفاوضات في أبريل

2011 

f.jepsen@ifad.org 

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم )قرض ( 30.0 )عادية (2011أيار /مايو *السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار 2009نيسان /أبريل باكستان 
 15-13المفاوضات من 

 2011نيسان /أبريل

m.marchisio@ifad.or

g 

كانون األول /ديسمبر طاجيكستان 
2005 

منحة  (14.7 )عادية ( 2011أيار /مايو *برنامج تنمية الثروة الحيوانية والمراعي
بموجب إطار 

القدرة على تحمل 
 )الديون

 f.jepsen@ifad.org تمت المفاوضات استكمل التصميم
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

 أمريكا الالتينية والكاريبي
التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات  2009أيلول /سبتمبر بيرو 

 *المطيرة عالية االرتفاع
) قرض (30 )عادية (2011 أيار/مايو

 )منحة ( 0.5و
من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم

المفاوضات التحضيرية في 
 2011نيسان /أبريل

r.haudry@ifad.org 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم )قرض ( 19.35 )عادية (2011 أيار/مايو *مشروع التنمية الريفية المتكاملة 2010نيسان /أبريل نأذربيجا 

 8-7المفاوضات في 
 2011نيسان /أبريل

a.sma@ifad.org 

 برامج استكمل تصميمها/مشروعات
 آسيا والمحيط الهادي

نامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والبيئة بر 2009أيلول /سبتمبر الفلبين 
 )*بمبادرة من مصرف التنمية اآلسيوي(

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم )قرض ( 20.0
أيلول /المفاوضات في سبتمبر

2011  

y.wang@ifad.org 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 2011 أيلول/سبتمبر *مشروع األعمال الريفية لصغار المنتجين 2008ول أيل/سبتمبر البرازيل 

 )عادية(
من المقرر مبدئيا إجراء  استكمل التصميم )قرض ( 16.0

آب /المفاوضات في أغسطس
2011 

i.cossio@ifad.org 

 برامج قيد استكمال التصميم حاليا/مشروعات
 أمريكا الالتينية والكاريبي

 2011أيلول /سبتمبر و*/للدعم الريفي" بوين فيفير"برنامج  2004ن نيسا/أبريل إكوادور 
 )عادية(

قيد استكمال  يحدد الحقا
 التصميم

من المقرر عقد االجتماع 
نيسان /القطري التالي في أبريل

2011 

f.pichón@ifad.org 

قيد استكمال  )ضقر ( 2.32 )انقضاء المدة (2012 *مشروع تنمية مناطق ما وراء الساحل غير منطبق غيانا 
 التصميم

يعقد االجتماع القطري القادم 
 في 2011حزيران /في يونيو

 سياق بعثة اإلشراف

j.keitaanranta@ifad.

org 

قيد استكمال  )قرض ( 3.0 )انقضاء المدة (2012 *مشروع تنمية المناطق الريفية والداخلية غير منطبق سورينام 
 التصميم

من المقرر عقد االجتماع 
 –أيار / التالي في مايوالقطري
 2011حزيران /يونيو

j.keitaanranta@ifad.

org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

 برامج استكمل تصميمها التفصيلي/مشروعات
 أفريقيا الغربية الوسطى

 2011 أيلول/سبتمبر ز*/برنامج المشاريع الريفية 2006نيسان /أبريل غانا 
 )عادية(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

ل التصميم من المقرر استكما
أيار /التفصيلي في مايو

من المقرر عقد . 2011
االجتماع القطري التالي في 

 .2011نيسان /أبريل

u.demirag@ifad.org 

  كانون األول /ديسمبر حمشروع تنمية سالسل القيمة 2010نيسان /أبريل نيجيريا 

 )عادية (2011
استكمل التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
صميم بين من المقرر إنجاز الت

 30أيار و/ مايو23
من . 2011حزيران /يونيو

المقرر عقد االجتماع القطري 
حزيران / يونيو8التالي في 

2011 

a.barry@iifad.org 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
كانون األول /ديسمبر مالوي 

2009 
 كانون األول /ديسمبر *برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام

 )عادية (2011
استكمل التصميم  قايحدد الح

 التفصيلي
من المقرر إنجاز التصميم في 

حزيران / يونيو–أيار /مايو
لم يحدد تاريخ . 2011

 االجتماع القطري المقبل بعد

m.okongo@ifad.org 

الدخول الريفية من خالل تعزيز مشروع  2007أيلول /سبتمبر رواندا 
 ط*/الصادرات

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

ستكمل التصميم ا يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
 15شباط إلى / فبراير27من 

من . 2011آذار /مارس
المقرر عقد االجتماع القطري 

آذار / مارس1المقبل في 
2011 

c.reiner@ifad.org 

 آسيا والمحيط الهادي
نسخة  2006نيسان /أبريل بنغالديش 

من المقرر عرضها  محدثة
فيذي في على المجلس التن

كانون األول /ديسمبر
2011( 

مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في 
 *هوار

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

استكمل التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
أيار / مايو–نيسان /في أبريل

من المقرر عقد . 2011
االجتماع القطري التالي في 

 2011نيسان /أبريل

t.rath@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 كانون األول /ديسمبر يتعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق 2006نيسان /أبريل مصر 

 )عادية (2011
استكمل التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
من المقرر مبدئيا استكمال 

 –نيسان /التصميم في أبريل
 2011أيار /مايو

a.abdouli@ifad.org 

 برامج قيد التصميم التفصيلي حاليا/مشروعات
 أفريقيا الغربية الوسطى

كانون األول /ديسمبر الكونغو 
2009 

الفترة (انقضاء المدة  *برنامج دعم سالسل القيمة
 –ايلول /المزمعة سبتمبر

كانون األول /ديسمبر
2011( 

قيد التصميم  )قرض ( 9.81
 التفصيلي

د االجتماع من المقرر عق
القطري المقبل في نهاية 

 2011نيسان /أبريل

p.saintange@ifad.or

g 

كوت  
 ديفوار

برنامج دعم تنمية سالسل قيمة المحاصيل الغذائية  2010أيلول /سبتمبر
 )بمبادرة من البنك الدولي(ومحاصيل البستنة  

 2012نيسان /أبريل
 )عادية(

قيد التصميم  يحدد الحقا
التفصيلي 

ت المرحلة استكمل(
 )األولى

المرحلة الثانية من التصميم 
 التفصيلي تحدد فيما بعد

l.nsimpasi@ifad.org 

من المقرر حاليا عرضه  ليبريا 
على المجلس في دورة 

 2011أيلول /سبتمبر

مشروع تنشيط محاصيل األشجار ألصحاب 
 *الحيازات الصغيرة

كانون األول /ديسمبر
2011   

  )عادية(

التصميم قيد  )قرض( 16.89
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
من . 2011تموز /في يوليو

المقرر عقد االجتماع القطري 
 .2011أيار /التالي في مايو

h.boirard@ifad.org 

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

 2011أيلول /سبتمبر
 )عادية(

 50(يحدد الحقا 
بالمائة منحة 

إطار القدرة على 
 ) تحمل الديون

قيد التصميم 
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
من . 2011أيار /في مايو

المقرر عقد االجتماع القطري 
 2011آذار /التالي في مارس

c.sparacino@ifad.or

g 

كانون األول /ديسمبر السنغال 
2010 

زراعية والمبادرات الفردية برنامج دعم التنمية ال
 *الريفية

 2011 أيلول/سبتمبر
 )عادية(

قيد التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر إنجاز التصميم في 
من المقرر . 2011أيار /مايو

عقد االجتماع القطري التالي 
 2011أيار / مايو15في 

l.nsimpasi@ifad.org 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
كانون األول /رديسمب إثيوبيا 

2008 
 2011 أيلول/سبتمبر *المرحلة الثانية - برنامج الوساطة المالية الريفية

 )عادية(
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
من المقرر إنجاز التصميم في 

من المقرر . 2011أيار /مايو
عقد االجتماع القطري التالي 

 2011حزيران /في يونيو

r.mutandi@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

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

الفترة (انقضاء المدة 
ايلول /المزمعة سبتمبر

كانون األول /ديسمبر
2011( 

11.94  
 في المائة 50(

إطار القدرة على 
 )تحمل الديون 

قيد التصميم 
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
حزيران /يونيو 17-6 في 

من المقرر عقد . 2011
االجتماع القطري خالل بعثة 

 استكمال التصميم

f.nakai@ifad.org 

جنوب  
 أفريقيا

كانون األول /ديسمبر برنامج التنمية االقتصادية الريفية غير منطبق
 )عادية (2011

قيد التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

يحدد موعد استكمال التصميم 
 فيما بعد

l.mcdonald@ifad.org 

من  ( 2004نيسان /أبريل  زامبيا 
المقرر أن يتم تحديثه 

لعرضه على المجلس في 
 )2011أيلول /سبتمبر

برنامج النهوض باإلنتاجية لدى أصحاب الحيازات 
 *الصغيرة

 2011أيلول/سبتمبر
 )عادية(

قيد التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر إنجاز التصميم 
آذار /ارس م28التفصيلي من 

. 2011نيسان / أبريل13إلى 
من المقرر عقد االجتماع 

 20القطري التالي حوالي 
 2011آذار /مارس

c.ferreira@ifad.org 

 آسيا والمحيط الهادي
كانون األول /ديسمبر كمبوديا 

2007 
بمبادرة من (مشروع اإلنتاجية الزراعية المجتمعية 

  )*البنك الدولي
 2011 أيلول/سبتمبر

 )ةعادي(
 50(يحدد الحقا  

في المائة منحة 
بموجب إطار 

القدرة على تحمل 
 ) الديون

قيد التصميم 
 التفصيلي

من المقرر إنجاز التصميم في 
من . 2011تموز /يوليو

المقرر عقد االجتماع القطري 
 2011تموز /التالي في يوليو

y.wang@ifad.org 

من (كانون األول /ديسمبر الصين 
المقرر عرضه على 

أيلول /مجلس في سبتمبرال
2011( 

كانون األول /ديسمبر كمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غانكسي
 )عادية (2011

قيد التصميم  يحدد الحقا
 التفصيلي

من المقرر إنجاز التصميم في 
تموز إلى / يوليو1

من . 2011آب /أغسطس
المقرر عقد االجتماع القطري 

آذار / مارس31التالي في 
2011 

s.jatta@ifad.org 

جمهورية  
الو 

الديمقراطية 
 الشعبية

من ( 2005 أيلول/سبتمبر
المقرر نسخة محدثة على 

أيلول /المجلس في سبتمبر
2011( 

 غذائي والفرص االقتصادية المستندمن البرنامج األ
 إلى المجتمع المحلي

 كانون األول /ديسمبر

 )عادية (2011
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
مقرر عقد حلقة عمل من ال

 19التثبيت القطرية التالية في 
 2011أيار /مايو

s.dina@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

-تيمور 
 ليشتي

 2011 أيلول/سبتمبر *ليشتي-مشروع ما بعد الحصاد في تيمور غير منطبق
 )عادية(

منحة  (4.5
بموجب إطار 

القدرة على تحمل 
 )الديون

قيد التصميم 
 التفصيلي

ي من المقرر إنجاز التصميم ف
لم يحدد . 2011أيار /مايو

تاريخ االجتماع القطري التالي 
 بعد

r.hartman@ifad.org 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 2011 أيلول/سبتمبر *مشروع الريف الشامل في األرجنتين 2004نيسان /أبريل األرجنتين 

 )عادية(
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
من المقرر استكمال التصميم 

من . 2011 أيار/مايو في 
المزمع عقد االجتماع القطري 

 التالي أثناء البعثة

p.silveri@ifad.org 

دولة بوليفيا  
المتعددة 
 القوميات

كانون األول /ديسمبر
2007 

 كانون األول/ديسمبر برنامج إدارة الموارد الطبيعية

 )عادية (2011
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
ميم في من المقرر إنجاز التص

من . 2011أيلول /سبتمبر
المقرر عقد االجتماع القطري 

 2011نيسان /التالي في أبريل

f.pichón@ifad.org 

كانون األول /ديسمبر كولومبيا 
2003 

 كانون األول/ديسمبر برنامج خدمات التنمية الريفية

 )عادية (2011
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
من المقرر إنجاز التصميم في 

من . 2011تموز /يوليو
المقرر مبدئيا عقد االجتماع 

 9-4القطري القادم من 
 2011نيسان /أبريل

r.haudry@ifad.org 

مشروع القدرة التنافسية والتنمية الريفية المستدامة  2007نيسان /أبريل هندوراس 
 *في المنطقة الشمالية

الفترة (انقضاء المدة 
 -أيار /المزمعة مايو

 )2011أيلول /سبتمبر

قيد التصميم  )قرض ( 8.72
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
 13 نيسان  إلى /أبريل 8 من 

من المقرر  .2011أيار /مايو
عقد االجتماع القطري المقبل 

نيسان /أبريل 18 إلى  11من 
2011 

e.murguia-

oropeza@ifad.org 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
البوسنة  

 والهرسك
الفترة (انقضاء المدة  *مشروع تطوير األعمال الريفية 2005أيلول /سبتمبر

 –أيلول /المزمعة سبتمبر
كانون األول /ديسمبر
2011( 

) قرض (13.0
 )منحة ( 0.5و

قيد التصميم 
 التفصيلي

من المقرر إنجاز التصميم في 
آب /أغسطس–تموز /يوليو

من المزمع عقد . 2011
ل االجتماع القطري المقبل بحلو

 2011تموز /منتصف يوليو
مع بعثة تثبيت استكمال 

 التصميم

a.merzouk@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

كانون األول /ديسمبر جورجيا 
2004 

كانون األول /ديسمبر مشروع التحديث لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة
 )عادية (2011

يحدد الحقا  
ويتم التفكير في (

 )منحة أيضا

قيد التصميم 
 التفصيلي

مال التصميم من المقرر استك
. 2011حزيران /يونيو في 

من المقرر عقد االجتماع 
القطري المقبل في 

 بالتزامن 2011حزيران /يونيو
 مع بعثة استكمال التصميم

l.coppola@ifad.org 

كانون األول /ديسمبر برنامج تنمية سالسل القيمة في جنوب السودان 2009نيسان /أبريل السودان 
2012 

صميم قيد الت يحدد الحقا
 التفصيلي

 r.omar@ifad.org يحدد الحقا

 كانون األول /ديسمبر برنامج تنمية البذور 2009نيسان /أبريل السودان 

 )عادية (2011
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
من المقرر استكمال التصميم 

تموز /يوليو التفصيلي في 
من المقرر عقد . 2011

اجتماع فريق إدارة البرنامج 
نيسان / أبريل9 في القطري

 )الخرطوم(

r.omar@ifad.org 

كانون األول /ديسمبر اليمن 
2007 

 كانون األول /ديسمبر برنامج فرص العمل الريفية

 )عادية (2011
قيد التصميم  يحدد الحقا

 التفصيلي
 o.zafar@ifad.org تم تأجيل استكمال التصميم

 الل برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج ومذكرات المفاهيمبرامج دخلت ذخيرة المشروعات الرسمية من خ/مشروعات
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

كانون األول /ديسمبر إثيوبيا 
2008 

دخل ذخيرة  يحدد الحقا 2012أيلول /سبتمبر برنامج الزراعة المستدامة وإدارة األراضي
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

ة االستراتيجي
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 r.mjutandi@ifad.org يحدد الحقا

 في مستجمعات مياه مشروع إدارة الموارد الطبيعية 2007أيلول /سبتمبر كينيا 
 تانا العليا في كينيا

تمت الموافقة على  يحدد الحقا 2012نيسان /أبريل
  مذكرة المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
 إلى 14من التفصيلي األولي 

من . 2011آذار / مارس25
المقرر عقد االجتماع القطري 

 30 إلى 12التالي من 
 بالتوازي 2011أيلول /سبتمبر

 مع بعثة التصميم التفصيلي

s.eremie@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

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

دخل ذخيرة  يحدد الحقا
وعات كجزء المشر

من برامج الفرص 
االستراتيجية 

القطرية المستندة 
 إلى النتائج

 c.reiner@ifad.org يحدد الحقا

 آسيا والمحيط الهادي
من المقرر عرض نسخة  الهند 

محدثة على المجلس في 
 2011أيار /مايو

 كانون األول /ديسمبر مشروع دعم سبل العيش المتكاملة في أوتاراخند

 )عادية (2011
دخل ذخيرة  حدد الحقاي

المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

من المقرر إجراء التصميم 
 –أيار /التفصيلي في مايو

يحدد . 2011حزيران /يونيو
موعد االجتماع القطري التالي 

 .الحقا

n.brett@ifad.org 

من المقرر عرض نسخة  الهند 
جلس في محدثة على الم

 2011أيار /مايو

دخل ذخيرة  يحدد الحقا 2012أيلول /سبتمبر التنمية المتكاملة للمجتمعات القبلية في جارخند
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 n.brett@ifad.org يحدد الحقا

كانون األول /ديسمبر إندونيسيا 
2008 

ني لتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب البرنامج الثا
 لالحيازات الصغيرة في شرق إندونيسيا

كانون األول /ديسمبر
2012  

دخل ذخيرة  يحدد الحقا
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 r.hartman@ifad.org يحدد الحقا

كانون األول /ديسمبر الوطني لتنمية سالسل القيمة الزراعيةالبرنامج  2009أيلول /سبتمبر الفلبين 
2012 

دخل ذخيرة  يحدد الحقا
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 y.wang@ifad.org يحدد الحقا
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

دخل ذخيرة  يحدد الحقا يحدد الحقا مشروع إدارة الموارد الساحلية وتنمية سالسل القيمة 2009أيلول /سبتمبر الفلبين 
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 y.wang@ifad.org يحدد الحقا

مشروع تنمية الري وسبل العيش لدى أصحاب  2003نيسان /أبريل سري النكا 
 الحيازات الصغيرة في إيرانامادو

كانون /ديسمبر
 ألول كانون ا/األول

 )عادية (2011

تمت الموافقة على  يحدد الحقا
 مذكرة المفاهيم

من المقرر إجراء بعثة 
 21التصميم التفصيلي من 

من . 2011آذار /مارس
المقرر عقد االجتماع القطري 
التالي أثناء فترة بعثة التصميم 

 التفصيلي

y.tian@ifad.org 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
دخل ذخيرة  يحدد الحقا  يحدد الحقا مشروع تنمية سالسل القيمة 2009نيسان /أبريل هايتي 

المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 m.camagni@ifad.org يحدد الحقا

دخل ذخيرة  ايحدد الحق يحدد الحقا مشروع النظم اإليكولوجية المشتركة في هسبانيوال 2009نيسان /أبريل هايتي 
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 m.camagni@ifad.org يحدد الحقا

  انقضاء المدة  مشروع تحسين خدمات الدعم الريفية والتكنولوجيا غير منطبق جامايكا 
الفترة المزمعة (

 –كانون الثاني/يناير
 )2012نيسان /أبريل

دخل ذخيرة  )قرض ( 7.5
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

من المزمع عقد االجتماع في 
أيلول / سبتمبر–آب /أغسطس
2011 

j.keitaanranta@ifad.

org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

 األسواق الموجهة نحوالتنمية الريفية المستدامة  2004 باراغواي 
 وسالسل القيمة المنتجة

مزمعة إلجراء الفترة ال
  انقضاء المدة 

 –كانون الثاني/يناير(
 )2012نيسان /أبريل

تمت الموافقة على  )قرض ( 10.0
 مذكرة المفاهيم

من المقرر أن يبدأ التصميم 
آذار / مارس28التفصيلي في 

من المزمع عقد . 2011
االجتماع القطري القادم في 

 .2011نيسان /أبريل

p.silveri@ifad.org 

 ى وشمال أفريقيا وأوروباالشرق األدن
كانون األول /ديسمبر عمال في المناطق الجبليةمشروع تنافسية األ 2005نيسان /أبريل ألبانيا 

 )احتياطي (2011
 2012نيسان /أبريل

تمت الموافقة على  يحدد الحقا
  مذكرة المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
آذار / مارس28التفصيلي من 

يحدد . 2011أيار / مايو7إلى 
موعد االجتماع القطري التالي 

 .الحقا

l.coppola@ifad.org 

كانون األول /ديسمبر المغرب 
2008 

مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية  في المناطق 
  *الجبلية في والية الحوز

  انقضاء المدة 
الفترة المزمعة (

 –أيلول /سبتمبر
كانون األول /ديسمبر
2011( 

 دخل ذخيرة )قرض ( 6.45
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

من المقرر إجراء التصميم 
 –نيسان /التفصيلي في أبريل

يحدد موعد . 2011أيار /مايو
 .االجتماع القطري التالي الحقا

m.nourallah@ifad.or

g 

كانون األول /ديسمبر المغرب 
2008 

ي المناطق الجبلية من مشروع التنمية الريفية ف
 محافظة خنيفرة

دخل ذخيرة  يحدد الحقا يحدد الحقا
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

m.nourallah@ifad.or يحدد الحقا

g 

الجمهورية  
العربية 
 السورية

كانون األول /ديسمبر
2009 

دخل ذخيرة  يحدد الحقا يحدد الحقا مشروع تنمية الري في حوض نهر الخابور
المشروعات كجزء 
من برامج الفرص 

االستراتيجية 
القطرية المستندة 

 إلى النتائج

 a.abdouli@ifad.org يحدد الحقا
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
شبه /االستراتيجية القطرية

اإلقليمية التي استعرضها 
 المجلس التنفيذي

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

htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www( نوع الموافقة المقترحة 

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 أ)األمريكية

مرحلة تجهيز 
تصميم 
 البرنامج/المشروع

تواريخ االجتماعات الرئيسية 
 بالمقبلة

جهة االتصال الرئيسية في 
مدير البرنامج /الصندوق

 لقطريا

ة على تمت الموافق يحدد الحقا 2012نيسان /أبريل مشروع دعم محاصيل البستنة غير منطبق أوزبكستان 
  مذكرة المفاهيم

من المقرر إجراء بعثة 
 4التصميم التفصيلي من 

أيار / مايو14نيسان إلى /أبريل
2011 

h.pedersen@ifad.org 

 . وبعضها اآلخر في فترات تخصيص الحقة2012-2010البرامج المزمعة في فترة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء /سيتم تجهيز بعض المشروعات  *
 ).2007نيسان /أبريل(ط وأرقام التمويل المذكورة تتماشى مع إطار القدرة على تحمل الديون الذي صادق عليه المجلس التنفيذي في دورته التسعين شرو  أ
 .2011آذار / مارس31تم تحديث تواريخ المفاوضات في  .في الصندوق توفير المعلومات الضرورية المحدثةوباستطاعة مدراء البرامج القطرية  .، مع بقائها عرضة للتغيير)2011آذار / مارس16(حسب المعلومات المتوفرة عند إعداد هذه الوثيقة   ب
 .إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا الغربية والغربية الوسطى: سابقا  ج
 .زراعيةبرنامج التدريب المهني وتحسين اإلنتاجية ال: سابقا  د

 .برنامج تنمية سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في شرق إندونيسيا: سابقا  هـ
 .لتنمية المناطق الريفية" بوين فيفير"برنامج   و
 . المرحلة الثالثة–برنامج المشاريع الريفية : سابقا  ز
 .برنامج دعم سالسل القيمة: سابقا  ح
 .  المرحلة الثانية–يرية في قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة مشروع تنمية المحاصيل النقدية والتصد: سابقا  ط
 .تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في ريف مصر: سابقا  ي
 .مشروع التنمية الريفية لمستجمعات مياه نهر جويو في منطقة غانكسي: سابقا  ك
 .منظور المشروع وترتيباته المؤسسيةأهداف تكميلية، ولكن في مناطق مختلفة مع تغيير   ل
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بما فيها (البرامج المقترحة للموافقة عليها أو التي تمت الموافقة عليها /المشروعات :  إجراء انقضاء المدة–باء -الجزء األول
 )المنح التكميلية/القروض 

 البرنامج/اسم المشروع القطر اإلقليم

رهن ) (مؤقتة(بماليين الدوالرات األمريكية 
ضمان الجودة ومفاوضات ناجحة حسب ب

 الفترة المزمعة )االقتضاء

جمهورية أفريقيا  أفريقيا الغربية الوسطى
 الوسطى

مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على 
 نطاق ضيق في مناطق السافانا

 في 50 في المائة قرض و50 (10.89
 ) ونالمائة منحة إطار القدرة على تحمل الدي

 2011 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو )منحة تكميلية (2.6 البرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة جزر القمر أفريقيا الشرقية والجنوبية
 المرحلة –مشروع المشروعات الريفية والفردية الصغيرة  رواندا أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ةالثاني
منحة % 50قرض تكميلي و% 50 (3.4

 )تكميلة في إطار القدرة على تحمل الديون
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو

مشروع القدرة التنافسية والتنمية الريفية المستدامة في المنطقة  هندوراس أمريكا الالتينية والكاريبي
 الشمالية

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو )قرض ( 18.72

منحة تكميلية في إطار القدرة على  (7.0 برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية هايتي التينية والكاريبيأمريكا ال
 )تحمل الديون

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو

 2011كانون األول / ديسمبر–أيلول/سبتمبر )قرض ( 9.81 برنامج دعم سالسل القيمة الكونغو أفريقيا الغربية الوسطى
منحة إطار % 50قرض و% 50 (11.94 برنامج تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ليسوتو أفريقيا الشرقية والجنوبية

 )القدرة على تحمل الديون
 2011كانون األول / ديسمبر–أيلول/سبتمبر

منحة تكميلية في إطار القدرة على  (12.5  المرحلة الثانية–مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة  هايتي أمريكا الالتينية والكاريبي
 ) تحمل الديون

 2011كانون األول / ديسمبر–أيلول/سبتمبر

 2011كانون األول / ديسمبر–أيلول/سبتمبر )منحة ( 0.5و) قرض (13.0  مشروع تنمية األعمال الريفية البوسنة والهرسك الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية  في المناطق الجبلية في  المغرب يقيا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفر

 *والية الحوز
 2011كانون األول / ديسمبر–أيلول/سبتمبر )قرض ( 6.45

 )2011م كان مزمعا أصال لعا( )قرض ( 2.32  المرحلة األولى–برنامج تنمية مناطق ما وراء الساحل  غيانا أمريكا الالتينية والكاريبي
 )2011كان مزمعا أصال لعام ( )قرض ( 3.0 مشروع تنمية المناطق الريفية والداخلية سورينام أمريكا الالتينية والكاريبي

  112.28   المجموع
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  اإلقليمية المقترحة حاليا للموافقة عليها/المنح العالمية: إجراء انقضاء المدة

 المتلقي عنوان المنحة الشعبة المبادرة

المقترحة  الصندوق ةمنح
) بماليين الدوالرات األمريكية(
 رهن بنتيجة تعزيز) (مؤقتة(

 الفترة المزمعة )الجودة ضمان/الجودة

ة الدولية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسس إعداد نظم مالية شاملة لتحسين الحصول على الخدمات المالية في المناطق الريفيةبرنامج  السياسات والمشورة التقنية

 للتنمية

 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير 1.5
2011 

التابعة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية " القيادة في الميدان"مبادرة  السياسات والمشورة التقنية

 والزراعة
 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير 1.5 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

2011 

المنظمة اإلنمائية ، .MADRE Incمنظمة  مرفق مساعدة السكان األصليين السياسات والمشورة التقنية

المتكاملة لرعاة ماينيويتو، 

  Tebtebbaومؤسسة

0.58 
0.41  
0.47 

 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير
2011 

مركز تسانده (المعهد الدولي إلدارة المياه  ه والطاقة اآلمنةإعداد دراسة جدوى عن استخالص المغذيات والميا السياسات والمشورة التقنية

 )الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير 0.65
2011 

 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير 1.5 زراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية وال نهج السياسات من أجل الفقراء للتصدي للمخاطر وقابلية التأثر على المستوى القطري آسيا والمحيط الهادي
2011 

ر ادعم قدرات البحوث الوطنية وإعداد السياسات لمعالجة انحس: WATERCOPE آسيا والمحيط الهادي

 دزونغاريان العابرة للحدود في –موارد المياه وتكثيف استخدام األراضي في منطقة آلتاي 

 منغوليا والصين

 أيار/مايو-كانون الثاني/يناير Kassel  1.49جامعة
2011 

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية تعزيز تقاسم المعرفة حول االبتكار واستخدام منهجية طرق التعلم آسيا والمحيط الهادي

في المرتفعات في إقليم التنمية الكمبودية تحسين سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة  آسيا والمحيط الهادي

 الالوسية الفييتنامية من خالل تحسين األعالف المستندة إلى النظم العلفية
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 المركز الدولي للزراعة االستوائية

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 اتحاد المزارعين في أفريقيا الشرقية  ين في أفريقيا الشرقيةتعزيز إدارة المعرفة والتنمية المؤسسية في اتحاد المزارع أفريقيا الشرقية والجنوبية

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 الرابطة األفريقية لالئتمان الريفي والزراعي )مرحلة جديدة(شراكة إدارة المعرفة بالتمويل الريفي  أفريقيا الشرقية والجنوبية

 –الرابطة األفريقية لالئتمان الريفي والزراعي  شبكة المعرفة اإلقليمية األفريقية للصندوق ية والجنوبيةأفريقيا الشرق

 يحدد الحقا

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5

الترويج للمبادرات الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا الالتينية  أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، إكوادور، السلفادور، نيكاراغوا، (يبي والكار

 )بيرو

 البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية

 في المخروط الجنوبي

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 2.0

لغذائي في المخروط الجنوبي من حوار السياسات العامة حول الزراعة األسرية واألمن ا أمريكا الالتينية والكاريبي

 )األرجنتين، البرازيل، أوروغواي، باراغواي، شيلي(أمريكا الالتينية 
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 مركز أمريكا الالتينية لالقتصاد البشري
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 المتلقي عنوان المنحة الشعبة المبادرة

المقترحة  الصندوق ةمنح
) بماليين الدوالرات األمريكية(
 رهن بنتيجة تعزيز) (مؤقتة(

 الفترة المزمعة )الجودة ضمان/الجودة

والفقر الريفي في تغير المناخ واالنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات  أمريكا الالتينية والكاريبي

 )المكسيك، غواتيماال، السلفادور، هندوراس، نيكاراغوا(أمريكا الوسطى 
اللجنة الوطنية لمعرفة واستخدام التنوع 

 )المكسيك(البيولوجي 

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا
مجتمعات الريفية المعرضة للنزاعات كيف يمكن للتنمية الريفية أن تقلل من الضعف في ال

 ) وغزةالعراق، لبنان، السودان، الصومال، الضفة الغربية(
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 يحدد الحقا

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا
سورية، األردن، السودان، (تعزيز انخراط منظمات المزارعين في الحد من الفقر الريفي 

 )سالمغرب، تون
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.3 )كندا(اتحاد المنتجين الزراعيين 

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.2 مركز تبادل معلومات التمويل الصغري )عالمية (تحسين رصد األداء في التمويل الريفي السياسات والمشورة التقنية

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 0.8 مركز التضامن العالمي )البرازيل والهند (للفقراء للموارد في ظل مناخات متغيرةاإلدارة الرشيدة المناصرة  السياسات والمشورة التقنية

 2011 ولأيل/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 المعهد الوطني لبحوث الثروة الحيوانية )الهند وتنزانيا (تحسين سبل العيش المستندة إلى منتجات األلبان السياسات والمشورة التقنية

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 يحدد الحقا تنمية محاصيل الطاقة الحيوية البديلة السياسات والمشورة التقنية

تحسين األمن الغذائي والجودة بسالسل التوريد في األسواق المحلية في أفريقيا الوسطى  السياسات والمشورة التقنية

 والشرقية والجنوبية
يزيولوجيا وإيكولوجيا المركز الدولي لف

 الحشرات

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0

، وقيادة تعميمها نشر ابتكارات وعمليات اعتماد برنامج التحديات المتعلقة بالمياه واألغذية السياسات والمشورة التقنية

 في حافظة الصندوق
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 المعهد الدولي إلدارة المياه

تطوير وتوزيع تقنيات إنتاج : إحداث أثر أكبر على سبل العيش من خالل بحوث األرز اسات والمشورة التقنيةالسي

جديدة فعالة من خالل البحوث التكيفية وبناء قدرات أخصائيي األرز وموظفي اإلرشاد 

 والمزارعين

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 0.75 المعهد الدولي لبحوث األرز

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 0.75 المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح فهم عملية اعتماد وتطبيق زراعة الصون لمشورة التقنيةالسياسات وا

أفريقيا /السياسات والمشورة التقنية

 الشرقية والجنوبية
 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/يوما 1.5 مؤسسة أوكسفام نوفيب التنمية المجتمعية لسالسل القيمة ألغراض العدالة بين الجنسين

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا توسيع فرص الوصول إلى التمويل الريفي أفريقيا الغربية الوسطى

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.0 المركز األفريقي لألرز )إقليمية (توسيع الطاقة اإلنتاجية لبذور مؤسسة األرز أفريقيا الغربية الوسطى

 2011 أيلول/سبتمبر-أيار/مايو 1.5 يحدد الحقا )إقليمية ()وبك للتنمية الدوليةمع صندوق األ(الصندوق التجريبي لدعم الطاقة الريفية  أفريقيا الغربية الوسطى

كانون / ديسمبر–أيلول /سبتمبر 1.5 لخارجيةشبكة المواطنين المعنيين بالشؤون ا شبكات التجار الزراعيين أفريقيا الغربية الوسطى

 2011 األول

   36.90     المجموع
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  المشروعات البرامج التي تمت الموافقة عليها من خالل إجراء انقضاء المدة

  )2011شباط /فبراير- 2010كانون األول /ديسمبر(

 المنحة/البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد الشعبة المبادرة
  فق عليهالمبلغ الموا

 تاريخ الموافقة )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.61و) قرض (4.04 مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 برنامج دعم البنى األساسية التسويقية، جمهورية تنزانيا المتحدة أفريقيا الشرقية والجنوبية

 وإضافة القيمة والتمويل الريفي
منحة تكميلية من ( 1.0

 )السويد
 2011شباط / فبراير27

برنامج الوصول إلى األسواق وتنمية  غرينادا أمريكا الالتينية والكاريبي
 المشاريع الريفية

 2010كانون األول / ديسمبر5 )قرض ( 3.0

 وث الزراعية الدوليةالمراكز الدولية التي تساندها الجماعة االستشارية للبح
تعزيز صمود المجتمعات الريفية الفقيرة في وجه انعدام األمن الغذائي، والفقر،  السياسات والمشورة التقنية

 وتغير المناخ من خالل الصون الزراعي للتنوع البيولوجي الزراعي المحلي
 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (0.98 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

تقانات المعلومات واالتصاالت الذكية لتزويد أصحاب الحيازات الصغيرة في  السياسات والمشورة التقنية
 أفريقيا بالمعلومات وإسداء المشورة إليهم بشأن الطقس والمياه

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.80 المعهد الدولي إلدارة المياه

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

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.45 المركز الدولي للبطاطس

تحسين األمن الغذائي والقدرة على التأقلم مع تغير المناخ بين مربي الماشية  الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 ظام القائم على الشعير البعلي في العراق واألردنباستخدام الن

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
 الجافة

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.50

 المراكز الدولية التي ال تساندها الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.80 مركز سونغاي مال الزراعية في أفريقيا الغربية والوسطىشباب الريف وتنمية األع أفريقيا الغربية والوسطى
 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (VU-Windesheim  1.22اتحاد دعم عملية التجدد الطبيعي التي يديرها المزارعون في الساحل أفريقيا الغربية والوسطى
عم تحسين أداء مشروعات الصندوق في أفريقيا د أفريقيا الغربية والوسطى

 الغربية والوسطى
 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.00 المؤسسة الريفية لغرب أفريقيا

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

إحداث التغيير في معهد السكان، واالبتكار و
 المنظمات

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.50

وسيلة إلدارة المعرفة وبناء القدرات من أجل التنمية الريفية في  :طرق التعلم أفريقيا الشرقية والجنوبية
 أفريقيا الشرقية والجنوبية

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية 
 الريفية

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (1.50

تعزيز الشراكات المناصرة للفقراء بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية  آسيا والمحيط الهادي
 توسيع فرص وصول فقراء الريف في آسيا والمحيط الهادي إلى خدمات -الريفية 
 الطاقة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 
 الهادي

 2010كانون األول /سمبر دي5 )منحة (1.35

 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (0.75 معهد الدراسات البيروفية في أمريكا الالتينية في القرن الحادي والعشرينالشابات  الريفيات النساء أمريكا الالتينية والكاريبي
 2010كانون األول / ديسمبر5 )منحة (AgriCord 1.55شبكة   القطرية للصندوقبناء قدرات منظمات المزارعين المشتركة في البرامج الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  26.05   المجموع
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  2012 و2011برامج الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية المزمعة في   -الجزء الثاني 

 تواريخ االجتماعات الرئيسية المقبلة االجتماعات السابقة الوضع القطر اإلقليم

 المحتمل الموعد
للعرض على المجلس 

 التنفيذي

جهة االتصال الرئيسية 
مدير /في الصندوق
 البرنامج القطري

 أفريقيا الغربية الوسطى

 
، بما في ذلك 2010كانون األول /عقد االجتماع القطري في ديسمبر تحديث بنن

 سلسلة من االجتماعات المتعلقة ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية
- 14 عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج القطري بين من المزمع

من المزمع عقد حلقة عمل إقليمية في . 2011آذار / مارس18
 2011نيسان /القطر في منتصف أبريل

 n.beltchika@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر

 m.tounessi@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر 2011تشرين األول /من المقرر عقد االجتماع القطري في أكتوبر   2011يحدث في  بوركينا فاسو 

 s.marzin@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر 2011تشرين األول /من المقرر عقد االجتماع القطري في أكتوبر   2011يحدث في  الكاميرون 

 

جمهورية 

الكونغو 

 الديمقراطية

 31-18 جرت البعثة األولى لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية في تحديث
جرت . وعقد االجتماع القطري خالل البعثة. 2010آب /أغسطس

إعدادات إضافية على بعثة مسودة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
والتي تهدف للتنسيق مع برنامج توطيد  (2011آذار /من أوائل مارس

 )السالم أيضا

ستتم مناقشة مسودة برنامج توطيد السالم مع حكومة جمهورية 
ستتم . 2011أيار /نغو الديمقراطية في منتصف مايوالكو

مناقشة مسودة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند 
إلى النتائج إضافة إلى النتائج الرئيسية الستراتيجية القطاع 
الزراعي لبرنامج توطيد السالم مع فريق إدارة البرنامج 

رات وستجري المشاو. القطري بعد مناقشتها مع الحكومة
 الوطنية خالل الصيف

كانون األول /ديسمبر

2011 
p.saintange@ifad.or

g 

 u.demirag@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر يحدد الحقا   2011يحدث في  غانا 

 h.boirard@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر .2011آذار /من المقرر عقد االجتماع القطري في مارس  تحديث ليبريا 

 

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

جرى إطالق عملية تحديث برنامج الفرص . 2010حزيران / يونيو7-8
عقدت حلقة عمل . 2010كانون األول /االستراتيجية القطرية في ديسمبر

 .2010كانون األول /يسمبر د8في 

كانون األول /ديسمبر 2011أيلول / سبتمبر30من المزمع عقد حلقة عمل التثبت في 

2011 
v.galastro@ifad.org 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 
من المزمع إجراء االستعراض السنوي لبرنامج الفرص   2012يحدث في  مدغشقر

 2011ار آذ/ مارس23االستراتيجية القطرية في 
كانون األول /ديسمبر

2012 
b.thierry@ifad.org 

 

تشرين األول / أكتوبر24عقداالجتماع الختامي لتقييم البرنامج القطري في  تحديث موزامبيق
 24-19جرت بعثة تحديد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية . 2008
ي في عقدت حلقة عمل تقييم البرنامج القطر. 2008تشرين األول /أكتوبر
جرت بعثة صياغة برنامج الفقرص االستراتيجية . 2010أيار /مايو

جرت . 2010حزيران / يونيو10أيار إلى / مايو21القطرية من 
جرت بعثة . 2010أيلول /مشاورات منظمات المنتجين في سبتمبر

 9-4الصياغة النهائة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرة في 
دت حلقة عمل أصحاب المصلحة عق. 2010تشرين األول /أكتوبر

 a.marini@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر 
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 تواريخ االجتماعات الرئيسية المقبلة االجتماعات السابقة الوضع القطر اإلقليم 

 المحتمل الموعد
للعرض على المجلس 

 التنفيذي

جهة االتصال الرئيسية 
مدير /في الصندوق
 البرنامج القطري

عقد اجتماع مع فريق . 2010تشرين األول / أكتوبر5-4القطريين في 
 2011شباط / فبراير15البرنامج القطري في مابوتو في 

سيؤخر الصندوق إعداد  أوغندا 
برنامج الفرص 

االستراتيجية القطرية إلى 
نامج ما بعد تقييم البر

 2011القطري في 

اجتمع . 2009بدأ العمل مع أصحاب المصلحة الوطنيين في . تم تجميع الفريق القطري

 .2010 و2009تموز /فريق مدراء البرنامج القطري التابع للصندوق في يوليو
نيسان /يعقد االجتماع األولي لتقييم البرنامج القطري في أبريل

 بالتزامن مع 2011تموز / وتجري البعثة في يوليو2011
اجتماع فريق إدارة البرنامج القطري الستخالص الدروس 
والتخطيط لمجاالت التركيز فيما يتعلق ببرنامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية

 2011تم تأجيله من 
نيسان /إلى أبريل

2012 

m.bradley@ifad.org 

 c.ferreira@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر 2011نيسان / المزمع إجراء المشاورات القطرية المقبلة في أبريلمن 2010أيلول /أجريت المشاورات القطرية في سبتمبر تحديث زامبيا 

 آسيا والمحيط الهادي

 
 2011نيسان / أبريل7تعقد حلقة عمل ألصحاب المصلحة في   تحديث بنغالديش

 من أجل إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
كانون األول /ديسمبر

2011 
t.rath@ifad.org 

 
عقد اجتماع . 2010آذار / مارس9عقدت حلقةعمل المشاورات في   2011يحدث في  الصين

 2010تشرين األول / أكتوبر29أصحاب المصلحة الوطنيين في 
 s.jatta@ifad.org  2011أيلول /سبتمبر 2011أيار / مايو2من المقرر عقد االجتماع القادم في 

عقدت حلقة عمل المائدة المستدير الوطنية لتقييم البرنامج القطري في  حديثاستكمل الت الهند 
أرسل االتفاق عند نقطة . 2009كانون األول / ديسمبر8-7الهند في 

جرت مشاورات برنامج الفرص االستراتيجية . اإلنجاز إلى حكومة الهند
جرت .  مع شركاء محتملين2010نيسان / أبريل12القطرة في 
 12امج الفرص االستراتيجية القطرية مع الحكومة في مشاورات برن

 .2010تموز /يوليو

 n.brett@ifad.org 2011أيار /مايو يحدد الحقا

 
جمهورية الو 

الديمقراطية 

 الشعبية

عقدت . 2010آذار / مارس12عقد االجتماع مع الحكومة والشركاء في  تحديث
ية في حلقة عمل مشاورات برنامج الفرص االستراتيجية القطر

 .2011كانون الثاني /يناير

 s.dina@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر 

 
المحيط 
 الهادي

تموز / يوليو–حزيران /من المقرر إجراء المشاورات في يونيو   2011يحدث في 
2011 

كانون األول /ديسمبر

2011 
r.hartman@ifad.org 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 p.silveri@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر 2011أيلول /من المقرر عقد االجتماع القادم في سبتمبر  2011/2012يحدث في  األرجنتين 

 
كانون األول /ديسمبر 2011أيلول /من المقرر عقد االجتماع القادم في سبتمبر  2011/2012يحدث في  إكوادور

2012 
f.pichon@ifad.org 

 
يحدث في الفصل األول  غواتيماال

 2012من 
كانون األول /ديسمبر يحدد الحقا 

2012 
e.murguia@ifad.org 

 
يحدث في النصف الثاني  هندوراس

 2011من 
 e.murguia@ifad.org 2012نيسان /أبريل يحدد الحقا 

 
كانون األول /ديسمبر 2012حزيران /من المزمع عقد االجتماع القادم في يونيو   2012يحدث في  نيكاراغوا

2012 
l.rubio@ifad.org 
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 تواريخ االجتماعات الرئيسية المقبلة االجتماعات السابقة الوضع القطر اإلقليم 

 المحتمل الموعد
للعرض على المجلس 

 التنفيذي

جهة االتصال الرئيسية 
مدير /في الصندوق
 البرنامج القطري

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 
 رهنا 2011حزيران /من المزمع إرسال البعثة في أوائل يونيو  تحديث مصر

 بأوضاع البلد
 a.abdouli@ifad.org 2012أيلول /سبتمبر
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 برامج الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية التي استعرضتها -الجزء الثالث 
 ية العمليات والمجلس التنفيذيلجنة استراتيج

تاريخ العرض /الدورة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العمليات القطر الرقم

 على المجلس
 التحديثات المزمعة

 أفريقيا الغربية والوسطى
، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو  بنن -1  -  85الدورة  

 2005 أيلول/سبتمبر
2011أيلول /سبتمبر  

حزيران /يونيو بوركينا فاسو -2  - 91الدورة  ، نسخة محدثة 2007

 2007 أيلول/سبتمبر
2012أيلول /سبتمبر  

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  الكاميرون -3  - 91الدورة  

 2007 أيلول/سبتمبر
2012أيلول /سبتمبر  

1996تشرين األول /تشرين األول/أكتوبر  الرأس األخضر -4  -  

حزيران /يونيو تشاد -5 2009 دثة ، نسخة مح  - 97الدورة  

 2009 أيلول/سبتمبر

 

تموز /يوليو  الكونغو -6  - 98الدورة  ، نسخة محدثة 2009 

  كانون األول/ديسمبر
2009 

 

حزيران /يونيو كوت ديفوار -7  - 100الدورة  ، نسخة محدثة 2010

 2010 أيلول/سبتمبر

 

2003حزيران /يونيو  جمهورية الكونغو الديمقراطية -8  - 79الدورة  

 2003 أيلول/برسبتم
كانون األول /ديسمبر
2011 

شباط /شباط/فبراير غابون -9 2004 -  

كانون الثاني /يناير  غامبيا -10  - 79الدورة  ، نسخة محدثة 2003 

 2003 أيلول/سبتمبر

 

شباط /شباط/فبراير  غانا -11  - 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006

 2006نيسان /أبريل
2012أيلول /سبتمبر  

، نسخة محدثة2008تشرين األول /أكتوبر  غينيا -12  - 95الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2008 

 

2002كانون األول /ديسمبر  بيساو-غينيا -13  - 78الدورة  

 2003نيسان /أبريل

 

2011أيلول /سبتمبر   ليبريا -14  
، نسخة محدثة 2007تشرين األول /أكتوبر  مالي -15  - 92الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  انياموريت -16  - 91الدورة  

 2007 أيلول/سبتمبر

 

تموز /يوليو  النيجر -17  - 85الدورة  ، نسخة محدثة 2005 

 2005 أيلول/سبتمبر
كانون األول /ديسمبر
2011 

شباط /فبراير  نيجيريا -18  - 99الدورة  ، نسخة محدثة 2010

 2010نيسان /أبريل

 

1999تشرين األول /برأكتو  سان تومي وبرينسيبي -19  -  

تشرين األول، نسخة محدثة/أكتوبر  السنغال -20  - 101الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2010 
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تاريخ العرض /الدورة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العمليات القطر الرقم

 على المجلس
 التحديثات المزمعة

شباط /فبراير سيراليون -21  - 99الدورة  ، نسخة محدثة 2010

 2010نيسان /أبريل

 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
2005أيار /مايو  أنغوال -22  - 85الدورة  

 2005 أيلول/سبتمبر

 

2006آذار /مارس  بوتسوانا -23  -  

تموز /يوليو  بوروندي -24  - 94الدورة  ، نسخة محدثة 2008 

 2008 أيلول/سبتمبر

 

كانون الثاني /يناير  جزر القمر -25  2002 -  

أيار/مايو  إريتريا -26  - 88الدورة  ، نسخة محدثة 2006 

 2006 أيلول/سبتمبر

 

محدثة ، نسخة 2008تشرين األول /أكتوبر  إثيوبيا -27  - 95الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2008 

 

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  كينيا -28  - 91الدورة  

 2007 أيلول/سبتمبر

 

1999حزيران /يونيو  ليسوتو -29  -  

2006أيلول /سبتمبر  مدغشقر -30  - 89الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2006 

كانون األول /ديسمبر
2012 

، نسخة محدثة 2009ألول تشرين ا/أكتوبر  مالوي -31  - 98الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2009 

 

2005تشرين األول /أكتوبر  موريشيوس -32  - 86الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2005 

 

،  نسخة محدثة2004تموز / يوليو  موزامبيق -33  - 82الدورة  

 2004 أيلول/سبتمبر
2011أيلول /سبتمبر  

2002أيار /مايو  ناميبيا -34  -  

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  رواندا -35  - 91الدورة  

 2007 أيلول/سبتمبر

 

، نسخة محدثة2006حزيران /يونيو  سوازيلند -36  - 88الدورة  

 2006 أيلول/سبتمبر

 

، نسخة محدثة2004تموز / يوليو  أوغندا -37  - 82الدورة  

 2004 أيلول/سبتمبر
2012نيسان /أبريل  

، نسخة محدثة2007تموز /يويول  جمهورية تنزانيا المتحدة -38  - 91الدورة  

 2007 أيلول/سبتمبر

 

، نسخة محدثة2003تشرين األول /أكتوبر  زامبيا -39  - 81الدورة  

 2004نيسان /أبريل
2011أيلول /سبتمبر  

تشرين الثاني /نوفمبر  زمبابوي -40  1998 -  

 آسيا والمحيط الهادي
2007تشرين األول /جديد أكتوبر أفغانستان -41  - 93ة الدور 

 2008 أيلول/سبتمبر

 

شباط /فبراير بنغالديش -42  - 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006

 2006نيسان /أبريل
كانون األول /ديسمبر
2011 
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تاريخ العرض /الدورة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العمليات القطر الرقم

 على المجلس
 التحديثات المزمعة

تموز /يوليو بوتان -43  1996 -  

أيلول/سبتمبر كمبوديا -44  - 92الدورة  ، نسخة محدثة 2007 

  كانون األول /ديسمبر
2007 

 

كازاخستان، (آسيا الوسطى  -45

) رغيزستان، طاجيكستانقي  
2005تشرين األول /أكتوبر  - 86الدورة  

  كانون األول /ديسمبر
2005 

 

، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو الصين -46  - 86الدورة  

  كانون األول /ديسمبر
2005 

2011أيلول /سبتمبر  

2000نيسان /أبريل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -47  -  

، نسخة محدثة 2005األول تشرين /أكتوبر الهند -48  - 86الدورة  

  كانون األول /ديسمبر
2005 

2011أيار /مايو  

، نسخة محدثة 2008تشرين األول /أكتوبر إندونيسيا -49  - 95الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2008 

 

آب /أغسطس جمهورية إيران اإلسالمية -50 2002 -  

،  نسخة محدثة2004تموز / يوليو  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية -51  - 85الدورة  

 2005 أيلول/سبتمبر
2011أيلول /سبتمبر  

تشرين الثاني /نوفمبر منغوليا -52  1998 -  

2006تشرين األول /أكتوبر نيبال -53  - 89الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2006 

 

وثيقة : بلدان جزر المحيط الهادي -54

 الفرص االستراتيجية شبه اإلقليمية
2004ل تشرين األو/أكتوبر  - 83الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2004 

كانون األول عام /ديسمبر
2011 

تشرين الثاني /نوفمبر باكستان -55  - 96الدورة  ، نسخة محدثة 2008 

 2009نيسان /أبريل

 

حزيران /يونيو الفلبين -56  - 97الدورة  ، حدثت2009

 2009 أيلول/سبتمبر

 

تشرين الثاني /نوفمبر سري النكا -57  - 78دورة  ال 2002 

 2003نيسان /أبريل

 

تموز /يوليو فييت نام -58  - 94الدورة  ، نسخة محدثة 2008 

 2008 أيلول/سبتمبر

 

 أمريكا الالتنية والكاريبي
تشرين الثاني /نوفمبر  األرجنتين -59  - 81الدورة  2003 

 2004نيسان /أبريل
2012أيلول /سبتمبر  

، نسخة محدثة 2007شرين األول ت/أكتوبر  دولة بوليفيا المتعددة القوميات -60  - 92الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

حزيران /يونيو  البرازيل -61  - 94الدورة  ، نسخة محدثة 2008

 2008 أيلول/سبتمبر

 

2000آذار /مارس منطقة الكاريبي -62  -  

2003نيسان /أبريل  كولومبيا -63  - 80الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
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تاريخ العرض /الدورة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العمليات القطر الرقم

 على المجلس
 التحديثات المزمعة

2003 
2004أيلول /سبتمبر  كوستاريكا -64  - 83الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2004 

 

تشرين الثاني /نوفمبر  الجمهورية الدومينيكية -65  - 99الدورة  ، نسخة محدثة 2009 

 2010نيسان /أبريل

 

2003تشرين األول /أكتوبر  إكوادور -66  - 81الدورة  

 2004نيسان /أبريل
كانون األول /ديسمبر
2012 

2001آذار /مارس  السلفادور -67  -  

، نسخة محدثة 2008تشرين األول /أكتوبر  غواتيماال -68  - 95الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2008 

كانون األول /ديسمبر
2012 

شباط /فبراير  هايتي -69  - 96الدورة  ، نسخة محدثة 2009

 2009نيسان /أبريل

 

شباط /فبراير  هندوراس -70  - 90الدورة  ، نسخة محدثة 2007

 2007ن نيسا/أبريل
2012نيسان /أبريل  

أيلول/سبتمبر  المكسيك -71  - 92الدورة  ، نسخة محدثة 2007 

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

أيلول/سبتمبر  نيكاراغوا -72  - 86الدورة  ، نسخة محدثة 2005 

  كانون األول/ديسمبر
2005 

كانون األول /ديسمبر
2012 

حزيران /يونيو  بنما -73  - 91الدورة  ، نسخة محدثة 2007

 2007 أيلول/سبتمبر

 

2004أيلول /سبتمبر  باراغواي -74  - 83الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2004 

 

نيسان /أبريل  بيرو -75  - 97الدورة  ، نسخة محدثة 2009

 2009 أيلول/سبتمبر

 

تشرين الثاني /نوفمبر  أوروغواي -76  1999 -  

تموز /يوليو  جمهورية فنزويال البوليفارية -77  2006 حدثة ، نسخة م  - 88الدورة  

 2006 أيلول/سبتمبر

 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
شباط /فبراير  ألبانيا -78  - 84الدورة  ، نسخة محدثة 2005

 2005نيسان /أبريل

 

1999تشرين األول /أكتوبر  الجزائر -79  -  

، نسخة محدثة2003تشرين األول /أكتوبر  أرمينيا -80  - 80الدورة  

  ولكانون األ/ديسمبر
2003 

 

شباط /فبراير  أذربيجان -81  - 99الدورة  ، نسخة محدثة 2010

 2010نيسان /أبريل

 

2005حزيران /يونيو  البوسنة والهرسك -82  - 85الدورة  

 2005 أيلول/سبتمبر

 

تشرين الثاني /نوفمبر  جيبوتي -83  2001 -  

شباط /فبراير  مصر -84  - 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006

 2006نيسان /أبريل
2012أيلول /سبتمبر  
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تاريخ العرض /الدورة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العمليات القطر الرقم

 على المجلس
 التحديثات المزمعة

1997حزيران /يونيو غزة والضفة الغربية -85  -  

شباط /فبراير  جورجيا -86  - 83الدورة  ، نسخة محدثة 2003

  كانون األول/ديسمبر
2004 

 

، نسخة محدثة 2007تشرين األول /أكتوبر  األردن -87  - 92الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

أيار/مايو  لبنان -88  2000 ثة ، نسخة محد  -  

، نسخة محدثة 2008تشرين األول /أكتوبر  المغرب -89  - 95الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2008 

 

، نسخة محدثة 2007تشرين األول /أكتوبر  جمهورية مولدوفا -90  - 92الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

2002حزيران /يونيو  رومانيا -91  - 78الدورة  

 2003نيسان /أبريل

 

شباط /فبراير  السودان -92  - 96الدورة  ، نسخة محدثة 2009

 2009نيسان /أبريل

 

حزيران /يونيو  الجمهورية العربية السورية -93  - 98الدورة  ، نسخة محدثة 2009

  كانون األول/ديسمبر
2009 

 

تشرين الثاني /نوفمبر  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة -94  1999 -  

1998نيسان /أبريل  تونس -95  -  

نيسان /أبريل  تركيا -96  - 88الدورة  ، نسخة محدثة 2006

 2006 أيلول/سبتمبر

 

، نسخة محدثة 2007تشرين األول /أكتوبر اليمن -97  - 92الدورة  

  كانون األول/ديسمبر
2007 

 

  


