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 أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها تلك المقترحة
 2012-2011بموجب إجراء انقضاء المدة 

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

 المجلس ي ف الدول األعضاءممثلوالمشروعات المزمعة إلى المجلس التنفيذي بصفة منتظمة، حتى يظل 

برامج الصندوق وعمليات اإلقراض المتوقعة، ولتتاح /على علم بالتطورات المتصلة بذخيرة مشروعات

، وذلك في مرحلة مناسبة من  في ذلكلهم فرصة التعليق على العمليات المزمعة المخطط لها، إذا رغبوا

  .دورة تطور المشروع

تنفيذي اقتراح ، أقر المجلس ال2009انون األول ك/في دورته الثامنة والتسعين التي عقدت في ديسمبر -2

 24 وتبنى المادة ،)EB 2009/98/R.15/Rev.1( على مشروعات وبرامج االستثمار تهتبسيط عملية موافق

 وسيطبق الصندوق اإلجراءين التاليين من أجل الموافقة على .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

كما هو  إجراء انقضاء المدة) 2( ؛اإلجراء العادي) 1: (لصندوقالمشروعات والبرامج التي يمولها ا

 .EB 2010/100/R.41 في الوثيقة منصوص عليه

من هذه الوثيقة قائمة شاملة بجميع المشروعات والبرامج التي أدرجت  1 الجدول –الجزء األوليعرض  -3

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

المذكرات المفاهيمية، والتي من المزمع عرضها على المجلس التنفيذي للموافقة بموجب الموافقة على 

 .اإلجراء العادي

 قائمة بالمشروعات والبرامج المقترحة والمؤهلة والمزمع عرضها على 2 الجدول - ويوفر الجزء األول -4

انقضاء المدة والتي يمكن اعتبار أنها حظيت بموافقة المجلس المجلس التنفيذي للنظر فيها بموجب إجراء 

  .ة محددمدة قصوى ضمنبأن يناقشها المجلس التنفيذي عليها ما لم يتم تلقي طلب رسمي 

 اإلقليمية التي يتم – عن المنح العالمية 3 الجدول - كذلك تقدم اإلدارة أيضاً معلومات في الجزء األول -5

 .ل بموجب إجراء انقضاء المدةالتخطيط لها حالياً للتموي

، وافق المجلس التنفيذي على إطار جديد لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 2006أيلول /في سبتمبر -6

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

 وسيتم تجهيز .البرامج ذخيرة الصندوق الرسمية/عاتالقطرية المستندة إلى النتائج وسيلة لدخول المشرو

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

  – ويوفر الجزء الثاني .، في حين سيدرج بعضها اآلخر في فترات تخصيص الحقة2012-2010األداء 
راتيجية القطرية وشبه اإلقليمية المخطط لها، ويحدد معلومات عن برامج الفرص االست 1الجدول 

  .1 القادمةتشاور مع أصحاب المصلحةالالتواريخ، في حال توافرها، لالجتماعات القطرية واجتماعات 

                                                      
، تحتاج البلدان التي يخصص لها ثالثة 2007بناء 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
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 يتضمن الجزء ،)EB 2001/72/R.28( للمجلس التنفيذي 2001نيسان /وكما اتفق عليه في دورة أبريل -7

يقة معلومات عن جميع وثائق وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية  من هذه الوث2 الجدول –الثاني 

ووثائق برامج الفرص االستراتيجية شبه اإلقليمية التي استعرضتها لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

 .أيضاً السياسات حتى اآلن، وتلك التي استعرضها المجلس التنفيذي

، يوفر الصندوق (EB 2003/79/R.29/Rev.1) 2003 أيلول/وكما ُأخطر المجلس التنفيذي في سبتمبر -8

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

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

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

  .يتم تحديثها بمجرد استكمال كل خطوة رئيسية في دورة المشروع

اتيجي للصندوق ستستمر التدخالت المزمعة في التركيز على مجاالت األولوية المحددة في اإلطار االستر -9

ن ذيلال( 2015-2011، وفي مسودة اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 2010-2007للفترة 

، وخطة الصندوق متوسطة )2011أيار /سيستعرضهما المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في مايو

 ذات الصلة أو  وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج2013-2011األجل للفترة 

 همدخول الغذائي وزيادة أمنهمتحسين من  وسيبقى تمكين السكان الريفيين الفقراء .المذكرات المفاهيمية

 . على الصمود محور أعمال الصندوققدرتهموتعزيز 

مشروعات  تحديد وسيتم،  حالياًبرنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق/مشروعاً 53تتضمن هذه الوثيقة  -10

 تستعرض  ألن لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتوتخطط . السنةرى على مداروبرامج أخ

 ويظهر. القريب العاجلالرأس األخضر ونيبال في المشروعات في / للبرامجيةالمفاهيم مذكراتال
 . أدناه ذخيرة المشروعات الرسمية حسب التوزيع الجغرافي1الشكل 

  

                                                                                                                                                            

الحدودي على سبيل المثال في المواقف االنتقالية التي يخصص لها ثالث عمليات تشغيلية أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة الشريط 

. مليون دوالر أمريكي، ستحتاج إلى إرشاد موجه من اإلدارة 15نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مثال دون 

 مليون دوالر أو أكثر ستحتاج إلى 20ط في ذخيرة الصندوق للمشروعات بمخصصات قيمتها البلدان التي يخصص لها برنامجين فق

 .إعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية فيه لتوجيه المشاركة القطرية الشاملة
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االستراتيجية القطرية لكل من بنن والصين وجمهورية الو الديمقراطية سيتم استعراض برامج الفرص  -11

الشعبية وليبيريا وموزامبيق وزامبيا خالل الدورة الثالثة بعد المائة للمجلس التنفيذي في حين من المقرر 

حاليا أن يتم استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية لبنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 .2011كانون األول /وجزر المحيط الهادي والنيجر خالل دورة ديسمبر

الذي ، )حساب األمانة اإلسباني(ألغراض األمن الغذائي  حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك -12

من خالل قرض يتجاوز . )EB 2010/100/R.29/Rev.2 (2010 أيلول/سبتمبر في تمت الموافقة عليه

 مليون يورو من حكومة 14.5ومنحة بقيمة )  مليون دوالر أمريكي400أي حوالي  ( مليون يورو285

  .وأكثر أهميةيمولها وتحقيق أثر أكبر   التيهعملياتتوسيع نطاق فرصة لصندوق ل إسبانيا ستتاح

يرد أدناه جدول يضم قائمة بالبلدان المؤهلة وبالمبالغ باليورو لالقتراحات المخطط لها للتمويل المشترك  -13

 :2012-2011من حساب األمانة اإلسباني خالل الفترة 
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 الدوالرات بماليين( بماليين اليورو القطر
 المخطط للموافقة )األمريكية

 2011أيلول /سبتمبر 50 35.71 األرجنتين

 2011أيلول /سبتمبر 55 21.4 بنغالديش

 2011أيلول /سبتمبر 15 10.71 إكوادور

 2011أيلول /سبتمبر 30 21.43 غانا

 2011أيلول /سبتمبر 15.0 10.71 السلفادور

 2011أيلول /سبتمبر 10 7.14 السنغال

 2011 األول كانون/ديسمبر 20 14.2 كولومبيا

 2011 األول كانون/ديسمبر 30 21.43 أفريقيا جنوب

 2012 نيسان/أبريل 15 10.71 بوليفيا

    

 2012 نيسان/أبريل 10 7.14 أوزبكستان

 2011 نيسان/أبريل 18 12.86 كينيا

 2012 10 7.14 موريشيوس

 2012 15 10.71 المكسيك

 2012 15 10.71 فنزويال
 2012 15 10.71 البرازيل
 2012 5 3.57 االستوائية غينيا
 2012 6 4.28 غابون
 2012 20 14.29 تونس
 2012 10 7.14 األخضر الرأس
 2012 10 7.14 لبنان

 2012 10 7.14 سوازيلند
 ) مليون دوالر أمريكي3.57( زالت ألبانيا تسعى للتأهل  ما :الحظةم
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  اإلجراء العاديبموجب) المنح التكميلية/بما في ذلك القروض(عليها للموافقة  برامج المقترحةال/مشروعاتال :1الجدول  –الجزء األول 

 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 والمحيط آسيا
 الهادي

 2006 نيسان/أبريل بنغالديش
 من محدثة نسخة(

 على عرضها المقرر
 في التنفيذي المجلس
 األول كانون/ديسمبر
2011( 

 والبنية العيش سبل تحسين مشروع
 *هوار في األساسية

دورة المجلس التنفيذي 
الثالثة بعد المائة 

 2011أيلول /سبتمبر

55.00 + 21.4 
مليون يورو من 

مانة األحساب 
 اإلسباني

 ومنحة قرض
1.0  

 التصميم استكمل
 التفصيلي

من المقرر إجراء 
 28-27ت من المفاوضا

 2011تموز /يوليو

t.rath@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا
2008 

دورة المجلس التنفيذي  *الريفية المالية الوساطة برنامج
الثالثة بعد المائة 

 2011أيلول /سبتمبر

50.00 

50.00 

منحة  + قرض
في إطار 

القدرة على 
 تحمل الديون

 صميمالت استكمل
 التفصيلي

 التصميم إنجاز المقرر من
 من. 2011أيار /مايو في

 القطري االجتماع عقد المقرر
 حزيران/يونيو في التالي

2011 

r.mutandi@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 األول كانون/ديسمبر مدغشقر
2006 

 اإلنتاجية وتحسين الحرفي التدريب برنامج
 *الزراعية

نفيذي دورة المجلس الت
الثالثة بعد المائة 

 2011أيلول /سبتمبر

33.00 

 

 2.0و قرض
 منحة

 التصميم استكمل
 التفصيلي

 b.thierry@ifad.org المفاوضات تمت

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

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

دورة المجلس التنفيذي 
مائة الثالثة بعد ال

 2011أيلول /سبتمبر

 التصميم استكمل  37.00
 التفصيلي

من المقرر استكمال التصميم 
شباط إلى / فبراير27من 
من . 2011آذار / مارس15

المقرر عقد االجتماع القطري 
آذار / مارس1التالي في 

2011 

c.reiner@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 الحيازات أصحاب بإنتاجية النهوض برنامج 2011 أيلول/سبتمبر  زامبيا
 *الصغيرة

دورة المجلس التنفيذي 
الثالثة بعد المائة 

 2011أيلول /سبتمبر

 التصميم استكمل قرض 24.8
 التفصيلي

 التصميم استكمال المقرر من
 /مارس 28 من التفصيلي

 نيسان/أبريل 13 إلى آذار
 عقد المقرر من .2011
في  التالي القطري االجتماع

 .2011آذار / مارس20

c.ferreira@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

  مشروع التنمية الريفية الشاملة 2004 نيسان/أبريل األرجنتين

)Argentina incluyente*( 
دورة المجلس التنفيذي 

الثالثة بعد المائة 
 2011أيلول /سبتمبر

 التصميم استكمل قرض 7.8
 التفصيلي

وضمان استكمل التصميم 
حزيران /في يونيوة الجود

من المقرر إجراء .2011
-18مفاوضات القرض في 

 2011تموز / يوليو19

p.silveri@ifad.org 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 لدعم ”Buen Vivir”برنامج بوين فيفير 2004 نيسان/أبريل إكوادور
 *األراضي الريفية

دورة المجلس التنفيذي 
الثالثة بعد المائة 

 2011أيلول /سبتمبر

 التصميم استكمل قرض 17.30
 التفصيلي

 االجتماع عقد المقرر من
 /أغسطس في المقبل القطري

 2011 آب

f.pichón@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

  *برنامج المشاريع الريفية 2006 نيسان/أبريل غانا

  

دورة المجلس التنفيذي 
 /الثالثة بعد المائة سبتمبر

 2011أيلول 

 التصميم كملاست قرض 31.50
 التفصيلي

 التصميم استكمال المقرر من
 من. 2011 أيار/مايو في

 القطري االجتماع عقد المقرر
نيسان /أبريل في المقبل

2011 

u.demirag@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

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

دورة المجلس التنفيذي 
 /الثالثة بعد المائة سبتمبر

 2011أيلول 

 8.95 :ضرالق

  8.95 :المنحة

منحة % 50
إطار القدرة 
على تحمل 

 الديون

 التصميم استكمل
 التفصيلي

 التصميم استكمال المقرر من
 من. 2011 أيار/مايو في

 القطري االجتماع عقد المقرر
آذار /مارس في المقبل

2011 

c.sparacino@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

 األول كانون/ديسمبر السنغال
2010 

 والمبادرات الزراعية التنمية دعم برنامج
 *الريفية الفردية

دورة المجلس التنفيذي 
 /الثالثة بعد المائة سبتمبر

 2011أيلول 

 التصميم استكمل قرض 32.33
 التفصيلي

 التصميم استكمال المقرر من
 من. 2011 ارأي/مايو في

 القطري االجتماع عقد المقرر
أيار / مايو15 في المقبل

2011 

l.nsimpasi@ifad.org 

          

 والمحيط آسيا
 الهادي

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

 )*اآلسيوي

 األول كانون/ديسمبر
2011  

إجراء  مبدئيا المقرر من التصميم استكمل قرض 20.00
 /نوفمبر في المفاوضات

  2011 الثاني تشرين

y.wang@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 والمحيط آسيا
 الهادي

 األول كانون/ديسمبر الصين
 المقرر من (2005
  نسخة محدثةعرض
التنفيذي  المجلس على
 أيلول/سبتمبردورة  في

2011( 

 في املةالمتك الزراعية التنمية مشروع
 كغانكسي

 األول كانون/ديسمبر
2011  

من المقرر استكمال التصميم  التفصيلي التصميم قيد قرض 47.00
 20تموز إلى / يوليو1من 

من . 2011آب /أغسطس
المقرر عقد االجتماع القطري 

آذار / مارس31القادم في 
2011 

s.jatta@ifad.org 

 والمحيط آسيا
 الهادي

 جمهورية
 الو

 الديمقراطية
 الشعبية

 2005 أيلول/سبتمبر
  عرضالمقرر من(

 على محدثة نسخة
 /سبتمبر في المجلس
 )2011 أيلول

 االقتصادية والفرص الغذائي األمن برنامج
  المحلي المجتمع إلى المستند

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 بموجب منحة 13.96
 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

أولية لضمان أجريت عملية  قيد عملية ضمان الجودة
تموز / يوليو7الجودة في 

من المقرر إجراء . 2011
عملية ضمان الجودة النهائية 

 2011تموز / يوليو21في 

s.dina@ifad.org 

 والمحيط آسيا
 الهادي

- تيمور
 ليشتي

 األول كانون/ديسمبر ليشتي-تيمور في الحصاد بعد ما مشروع منطبق غير
2011  

 بموجب منحة  4.50
 القدرة إطار
 تحمل ىعل

 الديون

 التصميم إنجاز المقرر من  التفصيلي التصميم قيد
 لم. 2011تموز /يوليو في

 القطري االجتماع تاريخ يحدد
 بعد التالي

r.hartman@ifad.org 

 والمحيط آسيا
 الهادي

 في المتكاملة العيش سبل دعم مشروع  2011 أيار/مايو الهند
 أوتاراخند

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 المشروعات ذخيرة دخل قرض 90
 الفرص برامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستندة

 التصميم إجراء المقرر من
إلى  أيار/مايو في التفصيلي

 يحدد .2011تموز /يوليو
 القطري االجتماع موعد
 الحقا التالي

n.brett@ifad.org 

 والمحيط آسيا
 الهادي

 األول كانون/ديسمبر روع تنمية شبكات الري في إيرانمادومش 2003 نيسان/أبريل النكا سري
2011  

من المقرر استكمال  قرض 22.9
 / يونيو27التصميم من 

 / يوليو22إلى حزيران 
 2011تموز 

يعقد االجتماع الختامي في 
 تموز/ يوليو20

y.tian@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 كانون األول/ديسمبر *وطني للزراعةالمشروع ال 2006 أيلول/سبتمبر إريتريا
2011  

 بموجب منحة 17.28
 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

 التصميم استكمل
 التفصيلي

تاريخ االجتماع المقبل لم 
 يحدد بعد

a.benhammouche@ifad
.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 األول كانون/ديسمبر مالوي
2009 

 األول كانون/ديسمبر *المستدام الزراعي اإلنتاج برنامج
2011 

 التصميم استكمل قرض 15.00
 التفصيلي

 التصميم إنجاز المقرر من
 لم. 2011 أيار/مايو في

 القطري االجتماع تاريخ يحدد
عقد المفاوضات ت. بعد التالي

 21-17في روما من 
 2011تشرين األول /أكتوبر

m.okongo@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 جنوب
 أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر الريفية االقتصادية التنمية برنامج منطبق غير
2011 

(+ قرض  15.51
 )منحة

صميم من المقرر استكمال الت التفصيلي التصميم قيد
تشرين األول /في أكتوبر

من المقرر مبدئياً . 2011
عقد حلقة عمل أصحاب 

/  أغسطس17المصلحة في 
 2011آب 

l.mcdonald@ifad.org 

                  

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 األول كانون/ديسمبر *المنتجين لصغار الريفية األعمال مشروع 2008 أيلول/سبتمبر البرازيل
2011 

 إجراء مبدئيا المقرر من التصميم استكمل قرض 16.00
 آب/أغسطس في المفاوضات

2011 

i.cossio@ifad.org 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 األول كانون/رديسمب كولومبيا
2003 

 األول كانون/ديسمبر الريفية التنمية خدمات برنامج
2011 

(+ قرض  30.12
  )منحة

 التصميم استكمل
 التفصيلي

 التصميم إنجاز المقرر من
 من. 2011 تموز/يوليو في

 االجتماع عقد مبدئيا المقرر
 /سبتمبر في القادم القطري
 2011أيلول 

r.haudry@ifad.org 

 ينيةالالت أمريكا
 والكاريبي

 في اإلنتاجية المبادرات مساندة برنامج 2009 نيسان/أبريل هايتي
 الريفية المناطق

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 بموجب منحة 7.5
 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

أجريت بعثة التصميم في  قيد التصميم
تموز /و يولي–أيار /مايو

2011 

m.camagni@ifad.org 



  

 
 

9 

 
 

EB 2011/103/R
.28

  
 

 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 بوليفيا دولة
 المتعددة
 القوميات

 األول كانون/ديسمبر
2007 

 األول كانون/ديسمبر الطبيعية الموارد إدارة برنامج
2011 

 التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد قرض 17.90
. 2011 أيلول/سبتمبر في
 االجتماع عقد المقرر من

 /سبتمبر في المقبل القطري
 عملية تعزيز .2011 أيلول

أيلول / الجودة في سبتمبر
2011. 

f.pichón@ifad.org 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 األول كانون/ديسمبر بيرو
2009 

برنامج التنمية المحلية في مناطق 
 المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع

كانون األول /ديسمبر
نيسان / أبريل- 2011
2012 

(+ قرض  29.6
 )منحة

 التصميم كملاست
 التفصيلي

موافقة الحكومة السابقة في 
 2011آب /أغسطس

r.haudry@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين  2006 نيسان/أبريل مصر
 األسواق

 األول كانون/ديسمبر
2011  

قرض  70.00
 )منحة(+

ال من المقرر مبدئيا استكم التصميم النهائي جار
التصميم النهائي في 

 2011آب /أغسطس

a.abdouli@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول كانون/ديسمبر برنامج تنافسية األعمال في المناطق الجبلية 2005 نيسان/أبريل ألبانيا
2011  

(+ قرض  14.72
 )منحة

من المقرر استكمال التصميم  قيد التصميم النهائي
من . 2011تموز /في يوليو

المقرر عقد االجتماع القطري 
 2011تموز /القادم في يوليو

 مع بعثة استكمال بالتزامن
 التصميم النهائي

l.coppola@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول كانون/ديسمبر البذور تنمية برنامج 2009 نيسان/أبريل السودان
2011 

 بموجب منحة 10.00
 القدرة إطار
 تحمل على
 لديونا

من المقرر استكمال التصميم  قيد التصميم النهائي
 / أغسطس–تموز /في يوليو

من المقرر عقد . 2011آب 
االجتماع القطري القادم 

مع بعثة استكمال  بالتزامن
 التصميم النهائي

r.omar@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول كانون/ديسمبر اليمن
2007 

 األول كانون/ديسمبر يفيةالر العمل فرص برنامج
2011  

 بموجب منحة 9.00
 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

 التصميم استكمال المقرر من قيد التصميم النهائي
 آب/أغسطس فيالنهائي 
2011 

o.zafar@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول كانون/ديسمبر المغرب
2008 

 يف الزراعية القيمة سالسل تنمية مشروع
 الحوز والية في الجبلية المناطق

 األول كانون/ديسمبر
2011 

(+ قرض  6.27
 )منحة

 التصميم إجراء المقرر من التفصيلي التصميم قيد
أيلول /سبتمبر في النهائي
 موعد يحدد. 2011
 المقبل القطري االجتماع
 .الحقا

m.nourallah@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 البوسنة
 والهرسك

 األول كانون/ديسمبر الريفية األعمال تنمية مشروع 2005 أيلول/بتمبرس
2011 

 0.6(+قرض  12.90
 )منحة

من المقرر إجراء ضمان  استكمل التصميم النهائي
/ الجودة في نهاية سبتمبر

 2011أيلول 

a.merzouk@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

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

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 بموجب منحة 19.5
 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

 التفصيلي التصميم قيد
 المرحلة استكملت(

 )األولى

من المقرر القيام ببعثة 
التصميم الكامل من 

/ آب إلى سبتمبر/أغسطس
تاريخ ضمان . 2011 أيلول
تشرين / أكتوبر27: الجودة
 2011األول 

l.nsimpasi@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

 حاليا المقرر من ليبريا
 المجلس على عرضه

 أيلول/سبتمبر دورة في
2011 

 ألصحاب األشجار محاصيل تنشيط مشروع
 *الصغيرة الحيازات

 األول كانون/ديسمبر
2011  

 التصميم استكمال المقرر من التفصيلي تصميمال قيد قرض 16.89
 من. 2011تموز /يوليو في

 القطري االجتماع عقد المقرر
 2011أيار /مايو في المقبل

h.boirard@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

مشروع الترويج لسالسل القيمة الزراعية،  2006 نيسان/أبريل النيجر
ية في واالبتكارات المحلية واألسواق الريف

 ماراديإقليم 

 األول كانون/ديسمبر
2011 

 30ضمان الجودة في  التصميم التفصيلي قرض 22.4
 2011أيلول /سبتمبر

v.galastro@ifad.org 

 الغربية أفريقيا
 والوسطى

 األول كانون/ديسمبر القيمة سالسل تنمية برنامج 2010 نيسان/أبريل نيجيريا
2011  

 التصميم استكمل قرض 74.00
 يليالتفص

من المقرر استكمال التصميم 
 30 -أيار / مايو23من 
  .2011حزيران /يونيو

 االجتماع عقد المقرر من
/  يونيو8 في المقبل القطري

 2011حزيران 

a.barry@iifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 والمحيط آسيا
 الهادي

 األول كانون/ديسمبر كمبوديا
2007 

 المجتمعية الزراعية اإلنتاجية مشروع
  )*لدوليا البنك من بمبادرة(

 قرض% 50 34.00 2012 نيسان/أبريل 
 منحة% 50و

 القدرة إطار
 تحمل على

 الديون

من المقرر إجراء بعثة إعادة  التفصيلي التصميم قيد
تموز /التصميم في يوليو

من المقرر استكمال . 2011
تشرين /التصميم في أكتوبر

 وعقد االجتماع 2011األول 
القطري المقبل في 

 2011تموز /يوليو

 k.elharizi@ifad.org 

 والمحيط آسيا
 الهادي

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا
2008 

 المشروعات ذخيرة دخل منحة/قرض 32.00 2012 نيسان/أبريل مشروع تنمية المجتمعات الساحلية
 الفرص برامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستندة

 r.hartman@ifad.org الحقا يحدد

 والمحيط آسيا
 الهادي

 القيمة سالسل لتنمية الوطني البرنامج 2009 أيلول/سبتمبر الفلبين
 الزراعية

من المقرر إجراء بعثة  التصميم التفصيلي منحة/قرض 33.00 2012 نيسان/أبريل
التصميم من منتصف 

 - تشرين األول /أكتوبر
 2011تشرين الثاني /نوفمبر

y.wang@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 نوبيةوالج

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

 على الموافقة تمت قرض 32.00 2012 نيسان/أبريل
 المذكرة المفاهيمية

من المقرر مبدئيا إجراء 
-14التصميم التفصيلي من 

 من. 2011آذار / مارس25
 القطري االجتماع عقد المقرر

 / سبمبر30-12من  لمقبلا
مع  بالتزامن، 2011أيلول 

 بعثة التصميم التفصيلي

s.eremie@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 ،2006 نيسان/أبريل تركيا
 محدثة نسخة

(+ قرض  32.50 2012 نيسان/أبريل مشروع تنمية مستجمعات المياه
 )منحة

دة تنتهي عملية تعزيز الجو التفصيلي التصميم قيد
أيلول /في نهاية سبتمبر

التصميم النهائي و. 2011
تشرين األول /في أكتوبر

2011  

h.pedersen@ifad.org 

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول كانون/ديسمبر جورجيا
2004 

 الحيازات أصحاب لصالح التحديث مشروع
 الصغيرة

قرض  11.86 2012 نيسان/أبريل
 )منحة(+

 االجتماع عقد المزمع من التفصيلي التصميم قيد
 /يوليو في المقبل القطري
 2011 تموز

l.coppola@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

(+ قرض  10.00 2012 نيسان/أبريل البستنة محاصيل دعم مشروع منطبق غير أوزبكستان
 )منحة

تقرير التصميم قيد 
 االستكمال النهائي

تنتهي عملية تعزيز الجودة 
، 2011لول أي/في سبتمبر

/ والتصميم النهائي في أكتوبر
 2011تشرين األول 

h.pedersen@ifad.org 

          

 والمحيط آسيا
 الهادي

تم تقاسم استعراض  أفغانستان
مع منتصف المدة 
أيار /المجلس في مايو

2011 

مشروع التنمية الزراعية والريفية في 
 المقاطعات الوسطى

لقدرة إطار ا 30.00 2012 أيلول/سبتمبر
على تحمل 

 الديون

جرت بعثة تحديد النطاق 
. 2011تموز /في يوليو

المزمع القيام بالتصميم 
 2011أيلول /في سبتمبر

 m.marchisio@ifad.org الحقا يحدد

 والمحيط آسيا
 الهادي

 عرض المقرر من الهند
 على محدثة نسخة

 أيار/مايو في المجلس
2011 

 في القبلية للمجتمعات المتكاملة التنمية
 جارخند

 المشروعات ذخيرة دخل قرض 50.0 2012 أيلول/سبتمبر
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 n.brett@ifad.org الحقا يحدد

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا
2008 

 المشروعات ذخيرة دخل قرض 10.69 2012 لولأي/سبتمبر األراضي وإدارة المستدامة الزراعة برنامج
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 r.mjutandi@ifad.org الحقا يحدد

          

 والمحيط آسيا
 الهادي

 القيمة سالسل لتنمية الوطني البرنامج 2009 أيلول/سبتمبر الفلبين
 الزراعية

 األول كانون/ديسمبر
2012 

 المشروعات ذخيرة دخل منحة/قرض 30.00
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

من المقرر استكمال التصميم 
تشرين /من منتصف أكتوبر

تشرين / نوفمبر–األول 
 2011الثاني 

y.wang@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

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

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 c.reiner@ifad.org الحقا يحدد

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 األول كانون/ديسمبر ية الريفية في والية سيارامشروع التنم 2008 أيلول/سبتمبر البرازيل
2012 

 i.cossio@ifad.org الحقا يحدد دخل ذخيرة المشروعات قرض 33.40

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 جنوب في القيمة سالسل تنمية برنامج 2009 نيسان/أبريل السودان
 السودان

 األول كانون/ديسمبر
2012 

 r.omar@ifad.org الحقا يحدد التفصيلي تصميمال قيد الحقا يحدد الحقا يحدد
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 
 /االستراتيجية القطرية

ي ذشبه اإلقليمية ال
استعرضه المجلس 

 التنفيذي

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

 :الصندوق
pipeli/operations/org.ifad.www

htm.index/ne( الموعد المزمع للموافقة 

المبلغ المحتمل 
نحة الم/للقرض

بماليين (
الدوالرات 
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

          

 والمحيط آسيا
 الهادي

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

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 y.wang@ifad.org الحقا دديح

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد   الحقا يحدد القيمة سالسل تنمية مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 m.camagni@ifad.org الحقا يحدد

 الالتينية أمريكا
 الكاريبيو

 في المشتركة اإليكولوجية النظم مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي
 هسبانيوال

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 m.camagni@ifad.org الحقا يحدد

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 األول انونك/ديسمبر المغرب
2008 

 الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
 خنيفرة محافظة من

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 m.nourallah@ifad.org الحقا يحدد

 األدنى الشرق
 أفريقيا وشمال

 الجمهورية
 العربية
 السورية

 األول كانون/ديسمبر
2009 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد تنمية الري في حوض نهر دجلةمشروع 
 الفرص برنامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 a.abdouli@ifad.org الحقا يحدد

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

  .وفير المعلومات الضرورية المحدثةوباستطاعة مدراء البرامج القطرية في الصندوق ت .، ولكنها عرضة للتغيير)2011تموز / يوليو25(ب حسب المعلومات المتوفرة عند إعداد هذه الوثيقة 
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  )المنح التكميلية/بما في ذلك القروض(عليها للموافقة  برامج المقترحةال/مشروعاتال :2الجدول  – األول الجزء
  المدة انقضاءبموجب إجراء

 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 

االستراتيجية 

شبه /القطرية

اإلقليمية التي 

استعرضها المجلس 

 التنفيذي

تشير إلى وجود موجز *(البرنامج /اسم المشروع

 :البرناج على موقع الصندوق/للمشروع
inde/pipeline/operations/org.ifad.www
htm.x( 

الموعد المزمع 

 للموافقة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

 كانون/ديسمبر المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج  القمر جزر
 2011 األول

    منحة تكميلية 2.60

 الشرقية أفريقيا
 ةوالجنوبي

 لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة مشروع  رواندا

  الزراعي القطاع

 –أيار /مايو

أيلول /سبتمبر
2011 

قرض % 50 2.50

% 50–تكميلي

 منحة تكميلية

بموجب إطار 

القدرة على 

 تحمل الديون

   

 الالتينية أمريكا

 والكاريبي
 أيلول/سبتمبر نيكاراغوا

2005 
مشروع سالسل القيمة والنفاذ السوقي من أجل 

  تمويل إضافي-صغار المنتجين 

 –أيلول /سبتمبر

كانون  /ديسمبر

 2011األول 

إطار القدرة  11.3

على تحمل 

 الديون

من المقرر استكمال  قيد التصميم

 / سبتمبر5التصميم من 

تشرين /وبر أكت10 –أيلول 

 المقرر من. 2011األول 

 المقبل القطري االجتماع عقد
أيلول / سبتمبر30-15من 

2011 

l.rubio@ifad.org 

 الالتينية أمريكا

 والكاريبي
 نيسان/أبريل هايتي

2009 
 -كانون الثاني/يناير مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة

نيسان  /أبريل
2012 

منحة تكميلية  12.50

 في إطار القدرة

على تحمل 

 الديون

أجريت بعثة التصميم من  قيد التصميم

تموز / يوليو-آذار /مارس
2011 

m.camagni@ifad.org 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 

االستراتيجية 

شبه /القطرية

اإلقليمية التي 

استعرضها المجلس 

 التنفيذي

تشير إلى وجود موجز *(البرنامج /اسم المشروع

 :البرناج على موقع الصندوق/للمشروع
inde/pipeline/operations/org.ifad.www
htm.x( 

الموعد المزمع 

 للموافقة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 الالتينية أمريكا

 والكاريبي
 نيسان/أبريل هندوراس

2007 
 الريفية والتنمية التنافسية القدرة مشروع
 *الشمالية المنطقة في المستدامة

 -أيار /مايو

أيلول /سبتمبر
2011 

 التصميم قيد قرض 8.72
 التفصيلي

من المقرر استكمال 

 / أبريل8التصميم من 
أيار  / مايو13 –نيسان 

 عقد المقرر من. 2011

من  المقبل القطري االجتماع
 2011نيسان / أبريل11-18

e.murguia-
oropeza@ifad.org 

 الشرقية أفريقيا
 والجنوبية

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

-أيلول/سبتمبر

كانون /ديسمبر

 2011األول 

/ قرض% 50 11.94

منحة % 50

إطار القدرة 

على تحمل 

 الديون

 التصميم قيد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 

 / يونيو17-6التصميم من 

 من .2011حزيران 
 االجتماع عقد المقرر
أثناء بعثة  المقبل القطري
 مال التصميماستك

f.nakai@ifad.org 

 كانون/ديسمبر الكونغو والوسطى الغربية أفريقيا
 2009 األول

 –أيلول /سبتمبر القيمة سالسل دعم برنامج

كانون  /ديسمبر

 2011األول 

 التصميم قيد قرض 9.81
 التفصيلي

 االجتماع عقد المقرر من
 نهاية في المقبل القطري
 2011 نيسان/أبريل

p.saintange@ifad.org 

 كانون/ديسمبر غينيا والوسطى الغربية أفريقيا
 2008 األول

 في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج
 الزراعية القيمة سالسل

 كانون/ديسمبر
 2011 األول

إطار % 100 11.6

القدرة على 

 تحمل الديون

التصميم التفصيلي 

 قيد االستكمال

 3: تاريخ ضمان الجودة
 تشرين األول/أكتوبر
2011 

s.kouakou@ifad.org 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع منطبق غير جامايكا
 والتكنولوجيا

 -الثانيكانون /يناير

نيسان  /أبريل
2012 

 ذخيرة دخل قرض 7.50
 كجزء المشروعات

 الفرص امجنبر من
 االستراتيجية

 المستند القطرية

 االجتماع قدع المزمع من
 – آب/أغسطس في

 2011 أيلول/سبتمبر

j.keitaanranta@ifad.or
g 
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 القطر اإلقليم

برنامج الفرص 

االستراتيجية 

شبه /القطرية

اإلقليمية التي 

استعرضها المجلس 

 التنفيذي

تشير إلى وجود موجز *(البرنامج /اسم المشروع

 :البرناج على موقع الصندوق/للمشروع
inde/pipeline/operations/org.ifad.www
htm.x( 

الموعد المزمع 

 للموافقة

 المحتمل المبلغ
 المنحة/للقرض

 بماليين(
 الدوالرات
 نوع التمويل أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 البرنامج/المشروع

 الرئيسية االجتماعات تواريخ
 بالمقبلة

 في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 النتائج إلى

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 األسواق نحو الموجهة المستدامة الريفية التنمية 2004 باراغواي
 المنتجة القيمة وسالسل

كانون /يناير

نيسان  /أبريل-األول
2012 

 التصميم استكمل قرض 10.01
 التفصيلي

ر إجراء التصميم من المقر

تشرين /النهائي في أكتوبر

تشرين / نوفمبر-األول 

من المقرر . 2011الثاني 

عقد االجتماع القطري 

 التالي أثناء التصميم النهائي

p.silveri@ifad.org 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 القطري االجتماع يعقد يماستكمال التصم قرض 4.23 2012 الساحل وراء ما مناطق تنمية مشروع منطبق غير غيانا
 حزيران/يونيو في القادم

 بعثة سياق في 2011
 اإلشراف

j.keitaanranta@ifad.or
g 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 االجتماع عقد المقرر من استكمال التصميم قرض 3.00 2012 والداخلية الريفية المناطق تنمية مشروع منطبق غير سورينام
 /مايو في المقبل القطري

 حزيران/يونيو – أيار
2011 

j.keitaanranta@ifad.or
g 

 الالتينية أمريكا
 والكاريبي

 لألقاليم الريفيين والتحديث التنمية مشروع منطبق غير السلفادور
 الوسطى وشبه الوسطى

أجريت بعثة  قرض *15.00 2011

 /التصميم في يونيو

 2011حزيران 

 e. murguia@ifad.org 
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  بموجب إجراء انقضاء المدةاإلقليمية المقترحة حاليا للموافقة عليها/المنح العالمية: 3ول  الجد–الجزء األول 

 المتلقي المنحة عنوان المبادرة الشعبة

منحة الصندوق 
بماليين (المقترحة 

الدوالرات األمريكية 
نتيجة رهن ب) مؤقتة(

ضمان / تعزيز الجودة
 )الجودة

 المزمعة الفترة

 التعلم طرق منهجية واستخدام االبتكار حول المعرفة تقاسم تعزيز الهادي والمحيط آسيا
 الهادي والمحيط آسيا في

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.0 الريفية التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 ألغراض الماشية تغذية في األعالف إلى المستندة المحسنة النظم الهادي والمحيط آسيا
 كمبوديا، مثلث في الصغيرة لحيازاتا أصحاب عيش سبل

 اإلنمائي نام فييت الشعبية، الديمقراطية الو جمهورية

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.5 االستوائية للزراعة الدولي المركز

 من الفقيرة الريفية األراضي في للشباب الفردية للمبادرات الترويج والكاريبي الالتينية أمريكا
 كولومبيا، البرازيل، بوليفيا، األرجنتين، (والكاريبي الالتينية أمريكا

 )بيرو نيكاراغوا، السلفادور، إكوادور،

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 2.0 الريفية التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 لخفضالمعززة  للمبادرة دعماً المجتمعية اإلدارة تعزيز برنامج والكاريبي الالتينية أمريكا
 استراتيجية-وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة نبعاثاتاال

 هندوراس، السلفادور، غواتيماال، المكسيك، (الوسطى ألمريكا
 )نيكاراغوا

 التنوع أمانةحساب  على الوصي الوطني، التمويل
 البيولوجي

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.2

 وشمال األدنى الشرق
 أفريقيا

 الشرق في بالنزاعات المرتبطة رللمخاط التعرض من الحد
 لبنان، العراق، (الريفية التنمية طريق عن أفريقيا وشمال األوسط
  )غزة وقطاع الغربية الضفة الصومال، السودان،

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.0 الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد

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

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.5 الزراعية للحراجة العالمي المركز البديلة الحيوية الطاقة محاصيل تنميةبرنامج  السياسات والمشورة التقنية
 أفريقيا في البيئة على المحافظة الزراعة وتطبيق اعتماد فهم تقنيةالسياسات والمشورة ال

 الجنوبية
 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 0.75 والقمح الذرة لتحسين الدولي المركز

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

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

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.0 الحيوانية الثروة لبحوث الدولي المعهد )وتنزانيا الهند (األلبان منتجات إلى المستندة العيش سبل تحسين السياسات والمشورة التقنية
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 المتلقي المنحة عنوان المبادرة الشعبة

منحة الصندوق 
بماليين (المقترحة 

الدوالرات األمريكية 
نتيجة رهن ب) مؤقتة(

ضمان / تعزيز الجودة
 )الجودة

 المزمعة الفترة

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.0 باألراضي المعني الدولي االئتالف لألراضي للفقراء المناصرة الرشيدة باإلدارة االلتزام إطالق لتقنيةالسياسات والمشورة ا

السياسات والمشورة 
أفريقيا الشرقية /التقنية

 والجنوبية

 بين العدل تحقيق أجل من المجتمع بقيادة القيمة سالسل تنمية
 الفقراء لصالح روةالث وإنشاء الجنسين

 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.4 نوفيب أوكسفام مؤسسة

 في المزارعين اتحاد في المؤسسية والتنمية المعرفة إدارة تعزيز والجنوبية الشرقية أفريقيا
 الشرقية أفريقيا

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.5  الشرقية أفريقيا في المزارعين اتحاد
2011 

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.5 والزراعي الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة )الثالثة مرحلةال (الريفي بالتمويل المعرفة إدارة شراكة والجنوبية الشرقية ياأفريق
2011 

 والزراعي الريفي الئتمانل األفريقية الرابطة )المرحلة الثانية(شبكة المعرفة اإلقليمية فيدأفريكا  والجنوبية الشرقية أفريقيا
 )الحقا يحدد(

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.5
2011 

 وشمال األدنى الشرق
 أفريقيا

تعزيز األمن الغذائي في القرن األفريقي من خالل استثمارات 

 الشتات في الزراعة
 2011أيلول /سبتمبر-أيار/مايو 1.5  اللجنة األوروبية للتعليم والزراعة

 في الغذائي واألمن األسرية الزراعة حول العامة السياسات حوار والكاريبي التينيةال أمريكا
 البرازيل، األرجنتين، (الالتينية أمريكا من الجنوبي المخروط

 )شيلي باراغواي، أوروغواي،

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.8 البشري لالقتصاد الالتينية أمريكا مركز
2011 

 مالوش األدنى الشرق
 أفريقيا

 الريفي الفقر من الحد في المزارعين منظمات انخراط تعزيز
 )تونس المغرب، السودان، األردن، سورية،(

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.3 )كندا (الزراعيين المنتجين اتحاد
2011 

 وشمال األدنى الشرق
 أفريقيا

 في الشرق تكنولوجيات الطاقة المتجددة ألغراض التنمية الزراعية
 األدنى وشمال أفريقيا

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.2 الحقا يحدد
2011 

 متغيرة مناخات ظل في للموارد للفقراء المناصرة الرشيدة اإلدارة السياسات والمشورة التقنية
 )والهند البرازيل(

 في برلين ومعهد Humboltجامعة 
Socioambientalمركز في البرازيل و 

 العالمي منالتضا

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 0.8
2011 

 تطوير :األرز بحوث خالل من العيش سبل على أكبر أثر إحداث السياسات والمشورة التقنية
 وبناء التكيفية البحوث خالل من فعالة جديدة إنتاج تقنيات وتوزيع
 والمزارعين اإلرشاد وموظفي األرز أخصائيي قدرات

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 0.75 األرز لبحوث الدولي المعهد
2011 
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 المتلقي المنحة عنوان المبادرة الشعبة

منحة الصندوق 
بماليين (المقترحة 

الدوالرات األمريكية 
نتيجة رهن ب) مؤقتة(

ضمان / تعزيز الجودة
 )الجودة

 المزمعة الفترة

تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواق المنتجات  السياسات والمشورة التقنية
 المستدامة المجازة

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 0.8 معهد الترخيص األخالقي والبيئي
2011 

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.0 أفريقيا في خضراء ثورة أجل من التحالف الريفي التمويل إلى الوصول صفر توسيع والوسطى الغربية أفريقيا
2011 

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.0 لألرز األفريقي المركز )إقليمية (األرز مؤسسة لبذور اإلنتاجية الطاقة توسيع والوسطى الغربية أفريقيا
2011 

 األوبك صندوق مع (الريفية الطاقة لدعم التجريبي الصندوق والوسطى غربيةال أفريقيا
 )إقليمية) (الدولية للتنمية

كانون األول /ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.5 الحقا يحدد
2011 

كانون األول /مبرديس-أيلول/سبتمبر 1.5 الخارجية بالشؤون المعنيين المواطنين شبكة الزراعيين التجار شبكات والوسطى الغربية أفريقيا
2011 
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 2012و 2011 في المزمعة اإلقليمية وشبه القطرية االستراتيجية الفرص برامج :1 الجدول –الجزء الثاني 

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

 في الرئيسية االتصال جهة
 امجالبرن مدير/الصندوق
 القطري

كانون / ديسمبر–تشرين الثاني /من المقرر أن تتم المشاورات في نوفمبر 2012 في يحدث جزر المحيط الهادي الهادي والمحيط آسيا

  2011األول 

 r.hartman@ifad.org 2012 األول كانون/ديسمبر

 29نيسان و/ أبريل7 فيطريين تعقد حلقات العمل ألصحاب المصلحة الق تحديث بنغالديش الهادي والمحيط آسيا

  إلعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية2011أيار /مايو
 t.rath@ifad.org 2012 نيسان/أبريل

 جمهورية الو الديمقراطية الهادي والمحيط آسيا

 الشعبية
 s.dina@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر 2011 أيلول/سبتمبر التنفيذي المجلس دورة في مكتب سكرتير الصندوق

ستتم مناقشة مسودة برنامج توطيد السالم مع حكومة جمهورية الكونغو  تحديث الديمقراطية الكونغو جمهورية والوسطى الغربية أفريقيا

ستتم مناقشة مسودة برنامج . 2011أيار /الديمقراطية في منتصف مايو

ج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج إضافة إلى النتائ

الرئيسية الستراتيجية القطاع الزراعي لبرنامج توطيد السالم مع فريق 

وستجري المشاورات . إدارة البرنامج القطري بعد مناقشتها مع الحكومة

 الوطنية خالل الصيف

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

 v.galastro@ifad.org 2012 أيلول/رسبتمب الحقا يحدد قيد االنتظار النيجر والوسطى الغربية أفريقيا

 برنامج إعداد الصندوق سيؤخر أوغندا والجنوبية الشرقية أفريقيا
 ما إلى القطرية االستراتيجية الفرص

 في القطري البرنامج تقييم بعد
2011 

 2011 نيسان/أبريل في القطري البرنامج لتقييم األولي االجتماع يعقد
 إدارة فريق اجتماع مع بالتزامن 2011 تموز/يوليو في البعثة وتجري
 فيما التركيز لمجاالت والتخطيط الدروس الستخالص القطري البرنامج
 القطرية االستراتيجية الفرص ببرنامج يتعلق

/  إلى أبريل2011ُأجل من 

 2012نيسان 

m.bradley@ifad.org 
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ الوضع القطر اإلقليم
 للعرض المحتمل الموعد
 التنفيذي المجلس على

 في الرئيسية االتصال جهة
 امجالبرن مدير/الصندوق
 القطري

 2012 نيسان/أبريل الحقا دديح 2011 من الثاني النصف في يحدث هندوراس والكاريبي الالتينية أمريكا
e.murguia@ifad.org 

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

 a.abdouli@ifad.org 2012 أيلول/سبتمبر 2011 آب/أغسطس في القادم االجتماع عقد المقرر من تحديث  مصر أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 n.beltchika@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر ينطبق ال يستكمل بشكل نهائي بنن والوسطى الغربية أفريقيا

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

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

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

 h.boirard@ifad.org 2011 أيلول/سبتمبر ينطبق ال  يستكمل بشكل نهائي ليبريا والوسطى الغربية أفريقيا

 االستراتيجية الفرص لبرنامج السنوي االستعراض إجراء المزمع من 2012 في يحدث مدغشقر والجنوبية الشرقية أفريقيا
 2011 آذار/مارس 23 في القطرية

 org.ifad@thierry.b 2012 األول كانون/ديسمبر

 org.ifad@pichon.f  2012 األول كانون/ديسمبر 2011 أيلول/سبتمبر في القادم االجتماع عقد المقرر من 2011/2012 في يحدث إكوادور والكاريبي الالتينية أمريكا

 2012 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد 2012 من األول الفصل في يحدث غواتيماال والكاريبي الالتينية أمريكا
e.murguia@ifad.org 

 l.rubio@ifad.org 2012 األول كانون/ديسمبر 2012 حزيران/يونيو في القادم االجتماع عقد المزمع من 2012 في يحدث نيكاراغوا والكاريبي الالتينية أمريكا
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 القطرية وشبه اإلقليمية برامج الفرص االستراتيجية: 2الجدول  – الثانيالجزء 
 التي استعرضتها لجنة استراتيجية العمليات والمجلس التنفيذي

تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  القطر الرقم

 العمليات
تاريخ العرض على /الدورة

  التنفيذيالمجلس
 التحديثات المزمعة

 أفريقيا الغربية والوسطى
2011أيلول /سبتمبر 2005 أيلول/ سبتمبر- 85ورة الد ، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو  بنن -1  
2012أيلول /سبتمبر 2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  ، نسخة محدثة 2007حزيران /يونيو بوركينا فاسو -2  
2012أيلول /سبتمبر 2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  الكاميرون -3  
  - 1996 األول تشرين/أكتوبر  الرأس األخضر -4

  2009 أيلول/ سبتمبر- 97الدورة  ، نسخة محدثة2009حزيران /يونيو تشاد -5

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

 

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

2003حزيران /يونيو  يمقراطيةجمهورية الكونغو الد -8 كانون األول /ديسمبر 2003 أيلول/ سبتمبر- 79الدورة  
2011 

  - 2004شباط /فبراير غابون -9

، نسخة 2003كانون الثاني /يناير  غامبيا -10

 محدثة 
  2003 أيلول/ سبتمبر- 79الدورة 

2012أيلول /بتمبرس 2006نيسان / أبريل- 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006شباط /فبراير  غانا -11  
، نسخة 2008تشرين األول /أكتوبر  غينيا -12

 محدثة
 كانون األول/ ديسمبر- 95الدورة 
 2008 

 

  2003نيسان / أبريل- 78الدورة   2002كانون األول /يسمبرد  بيساو-غينيا -13

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

 محدثة 
 كانون األول/ديسمبر - 92الدورة 
 2007 

 

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  موريتانيا -16   2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  

كانون األول /ديسمبر 2005 أيلول/ سبتمبر- 85الدورة  ، نسخة محدثة 2005تموز /يوليو  النيجر -17
2011 

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

1999تشرين األول /أكتوبر  سان تومي وبرينسيبي -19  -  

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

 2010  األول

 

  2010نيسان / أبريل- 99الدورة  ، نسخة محدثة2010شباط /فبراير سيراليون -21

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

2006آذار /مارس  بوتسوانا -23  -  

  2008 أيلول/ سبتمبر- 94الدورة  ، نسخة محدثة2008تموز /يوليو  بوروندي -24

  - 200 كانون الثاني /يناير  جزر القمر -25

  2006 أيلول/ سبتمبر- 88الدورة  ، نسخة محدثة2006أيار/مايو  إريتريا -26

، نسخة 2008تشرين األول /برأكتو  إثيوبيا -27

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 95الدورة 
 2008 

 

، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  كينيا -28   2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  

1999حزيران /يونيو  ليسوتو -29  -  

2006أيلول /سبتمبر  مدغشقر -30 كانون األول /ديسمبر كانون األول/ ديسمبر- 89الدورة  
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تاريخ العرض على لجنة استراتيجية  القطر الرقم

 العمليات
تاريخ العرض على /الدورة

  التنفيذيالمجلس
 التحديثات المزمعة

 2006 2012 
، نسخة 2009تشرين األول /أكتوبر  مالوي -31

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 98الدورة 
 2009 

 

 كانون األول/ ديسمبر- 86الدورة  2005تشرين األول /أكتوبر  موريشيوس -32
 2005 

 

2011أيلول /سبتمبر 2004 أيلول/ سبتمبر- 82الدورة  نسخة محدثة ،2004تموز / يوليو  موزامبيق -33  
  - 2002أيار /مايو  بيانامي -34

  2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  رواندا -35

  2006 أيلول/ سبتمبر- 88الدورة  ، نسخة محدثة2006حزيران /يونيو  سوازيلند -36

2012نيسان /أبريل 2004 أيلول/ سبتمبر- 82الدورة  ، نسخة محدثة2004تموز / يوليو  أوغندا -37  
  2007 أيلول/ سبتمبر- 91الدورة  ، نسخة محدثة2007تموز /يوليو  ورية تنزانيا المتحدةجمه -38

، نسخة 2003تشرين األول /أكتوبر  زامبيا -39

 محدثة
2011أيلول /سبتمبر 2004نيسان / أبريل- 81الدورة   

  - 1998 تشرين الثاني /نوفمبر  زمبابوي -40

 آسيا والمحيط الهادي
  2008 أيلول/ سبتمبر- 93الدورة  2007تشرين األول /وبر أكت،جديد أفغانستان -41

2012نيسان /أبريل 2006نيسان / أبريل- 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006شباط /فبراير بنغالديش -42  
  - 1996 تموز /يوليو بوتان -43

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

 

كازاخستان، (سطى آسيا الو -45

) قيرغيزستان، طاجيكستان  
2005تشرين األول /أكتوبر كانون األول / ديسمبر- 86الدورة  

  2005 
 

، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو الصين -46 كانون األول / ديسمبر- 86الدورة  
  2005 

2011أيلول /سبتمبر  

2000نيسان /أبريل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -47  -  

لهندا -48 ، نسخة 2005تشرين األول /أكتوبر 

 محدثة 
كانون األول / ديسمبر- 86الدورة 
2005 

2011أيار /مايو  

، نسخة 2008تشرين األول /أكتوبر إندونيسيا -49

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 95الدورة 
 2008 

 

  - 2002آب /أغسطس جمهورية إيران اإلسالمية -50

، نسخة محدثة2004تموز / يوليو  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية -51 2011أيلول /سبتمبر 2005 أيلول/ سبتمبر- 85الدورة    
  - 1998 تشرين الثاني /نوفمبر منغوليا -52

2006تشرين األول /أكتوبر نيبال -53  كانون األول/ ديسمبر- 89الدورة  
 2006 

 2012نيسان /أبريل

 برنامج: بلدان جزر المحيط الهادي -54

  شبه اإلقليميةالفرص االستراتيجية
2004تشرين األول /أكتوبر  كانون األول/ ديسمبر- 83الدورة  

 2004 
كانون األول /ديسمبر
2012 

، نسخة 2008تشرين الثاني /نوفمبر باكستان -55

 محدثة 
  2009نيسان / أبريل- 96الدورة 

  2009 أيلول/ سبتمبر- 97الدورة  ، حدثت2009حزيران /يونيو الفلبين -56

  2003نيسان / أبريل- 78 الدورة 2002 تشرين الثاني /وفمبرن سري النكا -57

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

 نية والكاريبييأمريكا الالت
2012أيلول /سبتمبر 2004نيسان / أبريل- 81الدورة  2003 تشرين الثاني /نوفمبر  األرجنتين -59  
لمتعددة القومياتدولة بوليفيا ا -60 ، نسخة 2007تشرين األول /أكتوبر  

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 92الدورة 
 2007 
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 العمليات
تاريخ العرض على /الدورة

  التنفيذيالمجلس
 التحديثات المزمعة

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

2000آذار /مارس منطقة الكاريبي -62  -  

2003نيسان /أبريل  كولومبيا -63  األولكانون / ديسمبر- 80الدورة  
 2003 

 2012نيسان /أبريل

2004أيلول /سبتمبر  كوستاريكا -64  كانون األول/ ديسمبر- 83الدورة  
 2004 

 

، نسخة 2009تشرين الثاني /نوفمبر  الجمهورية الدومينيكية -65

 محدثة 
كانون األول /ديسمبر 2010نيسان / أبريل- 99الدورة 

2014 

2003تشرين األول /أكتوبر  إكوادور -66 كانون األول /ديسمبر 2004نيسان / أبريل- 81الدورة  
2012 

2001آذار /مارس  السلفادور -67  -  

، نسخة 2008تشرين األول /أكتوبر  غواتيماال -68

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 95الدورة 
 2008 

كانون األول /ديسمبر
2012 

كانون األول /ديسمبر 2009نيسان / أبريل- 96الدورة  ، نسخة محدثة 2009شباط /فبراير  هايتي -69
2013 

 2012نيسان /أبريل 2007نيسان / أبريل- 90الدورة  ، نسخة محدثة 2007شباط /فبراير  هندوراس -70
 كانون األول/ ديسمبر- 92الدورة  ، نسخة محدثة 2007 أيلول/سبتمبر  المكسيك -71

 2007 
 

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

كانون األول /ديسمبر
2012 

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

2004أيلول /سبتمبر  باراغواي -74  كانون األول/ ديسمبر- 83الدورة  
 2004 

 2014نيسان /أبريل

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

  - 1999 تشرين الثاني /نوفمبر  أوروغواي -76

 2013أيلول /سبتمبر 2006 أيلول/ سبتمبر- 88الدورة  ، نسخة محدثة 2006تموز /يوليو  جمهورية فنزويال البوليفارية -77

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

  - 1999تشرين األول /أكتوبر  الجزائر -79

، نسخة 2003تشرين األول /أكتوبر  أرمينيا -80

 محدثة
 كانون األول/ ديسمبر- 80الدورة 
 2003 

 

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

  2005 أيلول/ر سبتمب- 85الدورة  2005حزيران /يونيو  البوسنة والهرسك -82

  - 2001 تشرين الثاني /نوفمبر  جيبوتي -83

 2012أيلول /سبتمبر 2006نيسان / أبريل- 87الدورة  ، نسخة محدثة 2006شباط /فبراير  مصر -84
  - 1997حزيران /يونيو غزة والضفة الغربية -85

 كانون األول/ ديسمبر- 83الدورة  ، نسخة محدثة 2003شباط /فبراير  جورجيا -86
 2004 

 

، نسخة 2007تشرين األول /أكتوبر  األردن -87

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 92الدورة 
 2007 

 

  - ، نسخة محدثة 2000 أيار/مايو  لبنان -88

، نسخة 2008تشرين األول /أكتوبر  المغرب -89

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 95الدورة 
 2008 

 

سخة ، ن2007تشرين األول /أكتوبر  جمهورية مولدوفا -90

 محدثة 
 كانون األول/ ديسمبر- 92الدورة 
 2007 

 

2002حزيران /يونيو  رومانيا -91   2003نيسان / أبريل- 78الدورة  
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 العمليات
تاريخ العرض على /الدورة

  التنفيذيالمجلس
 التحديثات المزمعة

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

 كانون األول/ر ديسمب- 98الدورة  ، نسخة محدثة 2009حزيران /يونيو  الجمهورية العربية السورية -93
 2009 

 

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

1998نيسان /أبريل  تونس -95  -  

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

، نسخة 2007تشرين األول /أكتوبر اليمن -97

 محدثة 
  األولكانون/ ديسمبر- 92الدورة 
 2007 
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