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 2012-2011 أنشطة المشروعات المزمعة

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

 المجلس  في الدول األعضاءممثلوالمشروعات المزمعة إلى المجلس التنفيذي بصفة منتظمة، حتى يظل 

ح برامج الصندوق وعمليات اإلقراض المتوقعة، ولتتا/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 ال2009كانون األول /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: (المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق

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

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

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

 للموافقة بموجب المذكرات المفاهيمية، والتي من المزمع عرضها على المجلس التنفيذيالموافقة على 

 .اإلجراء العادي

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

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

  .ة محددمدة قصوى ضمنها المجلس التنفيذي بأن يناقشعليها ما لم يتم تلقي طلب رسمي 

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

 .التي يتم التخطيط لها حالياً للتمويل بموجب إجراء انقضاء المدة

برامج الفرص االستراتيجية القطرية ، وافق المجلس التنفيذي على إطار جديد ل2006أيلول /في سبتمبر -6

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

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

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

  – ويوفر الجزء الثاني .، في حين سيدرج بعضها اآلخر في فترات تخصيص الحقة2012-2010األداء 
معلومات عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية المخطط لها، ويحدد التواريخ، في حال  1الجدول 

  .1 القادمةتشاور مع أصحاب المصلحةال توافرها، لالجتماعات القطرية واجتماعات

                                                      
، تحتاج البلدان التي يخصص لها ثالثة مشروعات أو أكثر بموجب نظام 2007بناء على الدروس المستفادة من عملية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام   1

االنتقالية التي يخصص األوضاع على سبيل المثال في غير الثابتة، حاالت الأما . تخصيص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل

 مليون دوالر أمريكي، ستحتاج 15واضعة نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مثال دون لها ثالث عمليات تشغيلية أو أكثر ولكن بمخصصات مت

أو أكثر ستحتاج أمريكي  مليون دوالر 20البلدان التي يخصص لها برنامجين فقط في ذخيرة الصندوق للمشروعات بمخصصات قيمتها . إلى إرشاد موجه من اإلدارة

 . االستراتيجية القطرية لتوجيه المشاركة القطرية الشاملةإلى إعداد برنامج للفرص
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 يتضمن الجزء ،)EB 2001/72/R.28( للمجلس التنفيذي 2001نيسان /وكما اتفق عليه في دورة أبريل -7

 من هذه الوثيقة معلومات عن جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية التي 2 الجدول –الثاني 

ياسات حتى اآلن، وتلك التي استعرضها المجلس استعرضتها لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه الس

 .أيضاً التنفيذي

 htm.index/pipeline/operations/org.ifad.wwwيوفر الصندوق على موقعه عـلى شبكـة اإلنترنت و -8

لة متقدمة من التصميم، والتي يرجح بالتالي معلومـات عن المشروعات والبرامج التي بلغت مرح

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

  .وهذا يسمح لألعضاء تحري فرص التمويل المشتركإعالمية من صفحتين، 

  عرض عام

محددة في اإلطار االستراتيجي للصندوق ستستمر التدخالت المزمعة في التركيز على مجاالت األولوية ال -9

المجلس الذي وافق عليه ( 2015-2011، وفي اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 2010-2007للفترة 

 ،2013- 2011، وخطة الصندوق متوسطة األجل للفترة )2011أيار /التنفيذي في دورته المنعقدة في مايو

 وسيبقى .دة إلى النتائج ذات الصلة أو المذكرات المفاهيميةوبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستن

 على قدرتهم وتعزيز ،همدخولوزيادة ، وتغذيتهم،  الغذائيأمنهمتحسين من تمكين السكان الريفيين الفقراء 

 .الصمود محور أعمال الصندوق

مشروعات  تحديد تموسي،  حالياًبرنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق/مشروعاً 67تتضمن هذه الوثيقة  -10

 تستعرض  ألن لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتوتخطط . السنةوبرامج أخرى على مدار

أفغانستان، وبنغالديش، والبرازيل، وقيرغيزستان، ونيبال، المشروعات في / للبرامجيةالمفاهيم مذكراتال

 عن عدد من أنشطة التمويل المزمعة  معلومات1 ويقدم الجدول القريب العاجلفي وفنزويال، والصومال 

 .حسب التوزيع الجغرافي ذخيرة التمويل الرسمية 1حسب اإلقليم والنوع، ويظهر الشكل 

  1الجدول 

 ذخيرة التمويل

 القروض اإلقليم

منحة في إطار 
القدرة على تحمل 

 الديون

 القروض
منحة في و

إطار القدرة 
على تحمل 
 الديون

القروض 
 التكميلية

لقدرة منح إطار ا
على تحمل 

  التكميليةالديون

القروض التكميلية 
إطار القدرة على منح 

 تحمل الديون
 المجموع

 14 1 - - 2 3 8 الهادي والمحيط آسيا

 17 1 1 5 3 3 4 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 14 1 2 - - 2 9 والكاريبي الالتينية أمريكا
 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 14 - - 3 - 2 9 وأوروبا

 8 - 1 - 2 1 4 والوسطى الغربية أفريقيا
 67 3 4 8 7 11 34 المجموع 

  .نظام إدارة المشروعات والحوافظ: المصدر
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  1الشكل 

  التوزيع الجغرافي لذخيرة التمويل الرسمية

21%

25%

21%

21%

12%

آسيا والمحيط الهادي   أفريقيا الشرقية والجنوبية   

أمريكا الالتينية والكاريبي   الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا    

أفريقيا الغربية والوسطى  

  

 

الرابعة الديمقراطية خالل الدورة كونغو الجمهورية لسيتم استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -11

بعد المائة للمجلس التنفيذي في حين من المقرر حاليا أن يتم استعراض برامج الفرص االستراتيجية 

خالل  وفييت نام يومصر، وهندوراس، ومينامار، والنيجر، وجزر المحيط الهادالقطرية لبنغالديش 

 .2012يسان ن/في أبريل للمجلس الخامسة بعد المائةدورة 

حساب (ألغراض األمن الغذائي  حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ىتمت الموافقة عل -12

من خالل . )EB 2010/100/R.29/Rev.2 (2010 أيلول/سبتمبر في  تمت الموافقة عليه،)األمانة اإلسباني

 مليون يورو 14.5بقيمة ومنحة )  مليون دوالر أمريكي400أي حوالي  ( مليون يورو285قرض يتجاوز 

وأكثر يمولها وتحقيق أثر أكبر   التيهعملياتتوسيع نطاق فرصة لصندوق ل  ستتاح،من حكومة إسبانيا

  .أهمية

باليورو الدوالر  ( يضم قائمة بالبلدان المؤهلة لالقتراحات المخطط لها للتمويل المشترك أدناه3 جدولال -13

 :2012-2011 الفترة  من حساب األمانة اإلسباني خالل)األمريكي
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  3الجدول 

  2012- 2011مقترحات حساب األمانة اإلسباني، 

 الدوالرات بماليين( بماليين اليورو القطر
 المخطط للموافقة )األمريكية

 2011 آانون األول/ديسمبر 15.0 10.71 السلفادور

 2011 آانون األول/ديسمبر 20 14.2 كولومبيا

 2011 آانون األول/ديسمبر 30 21.43 أفريقيا جنوب

 2011 آانون األول/ديسمبر 15 10.71 بوليفيا

 2012 نيسان/أبريل 18 12.86 كينيا

 2012أيلول /سبتمبر 15 10.71 المكسيك

 فنزويال جمهورية

  2012 أيلول/سبتمبر 15 10.71 البوليفارية

 2012 آانون األول/ديسمبر 15 10.71 البرازيل

 2012 آانون األول/مبرديس 5 3.57 االستوائية غينيا

 2012 آانون األول/ديسمبر 6 4.28 غابون

 2012 آانون األول/ديسمبر 20 14.29 تونس

 2012 10 7.14 األخضر الرأس

 2012 10 7.14 لبنان

 2012 10 7.14 سوازيلند

 2012 20 14.29 أوغندا

 2012 10 7.14 أوزبكستان

 2012 10 7.14 موريشيوس

  20 14.29 مدغشقر
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   اإلجراء العاديبموجبعليها للموافقة  برامج المقترحةال/مشروعاتالتمويل  :1الجدول  –الجزء األول 

  2011تشرين األول / أكتوبر15في 

برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

       والوسطى الغربية أفريقيا
 أيلول/سبتمبر بنن

2011 
 في منحة + قرض 500 27 2012 أيلول/سبتمبر  دعم خدمات التمويل الريفي المواءمة

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

 Ndaya Beltchika الحقا يحدد التفصيلي التصميم

 أيلول/سبتمبر بنن
2011 

 في منحة + قرض الحقا يحدد 2014 أيلول/سبتمبر  المحلي االقتصاد ترويج دعم المؤسسات المحلية المشتركة ألغراض ال

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

 Ndaya Beltchika الحقا يحدد التفصيلي التصميم

 أيلول/سبتمبر ديفوار كوت
2010 

 األول كانون/ديسمبر *برنامج دعم التنمية الزراعية والتسويق
2011 

منحة في إطار القدرة  500 22

 على تحمل الديون
 Luyaku loko Nsimpasi الحقا يحدد التصميم استكمال

 كانون/ديسمبر غينيا

 2008 األول
 األول كانون/ديسمبر *الزراعية القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج

2011 
منحة في إطار القدرة  109 9

 على تحمل الديون
تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي
 Abdoul Barry الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر ليبريا
2011 

 األول كانون/ديسمبر *الصغيرة الحيازات ألصحاب األشجار محاصيل تنشيط مشروع
2011 

للعرض على المجلس  قرض 881 16

 فيذيالتن
 6/1/2012: التوقيع

 20/1/2012: لنفاذا حيز الدخول

Hubert Boirard 

 نيسان/أبريل النيجر
2006 

 األول كانون/ديسمبر *مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في أقليم مارادي
2011 

 Vincenzo Galastro الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 200 22

 نيسان/أبريل نيجيريا
2010 

 Abdoul Barry الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 000 74 2012 نيسان/أبريل القيمة سالسل نميةت برنامج

       والجنوبية الشرقية أفريقيا
 Carla Ferreira الحقا يحددي للعرض تمويل تكميل قرض 270 11 األول كانون/ديسمبر الحيازات أصحاب لصالح األسواق نحو الموجَّهة الزراعة مشروع أيلول/سبتمبر أنغوال
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برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 على المجلس التنفيذي 2012 الصغيرة 2005

  الثاني كانون/يناير القمر جزر
2002 

منحة في إطار القدرة  600 2 2012 نيسان/أبريل المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج

 على تحمل الديون
تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي
 Hamed Haidara الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر إريتريا
2006 

منحة في إطار القدرة  278 17 2012 نيسان/أبريل للزراعة الوطني المشروع

 على تحمل الديون
للعرض على المجلس 

 التنفيذي
 2011تشرين األول / أكتوبر7

 المالية والزراعةوزيري االجتماع مع 

Abla Benhammouche 

 كانون/ديسمبر إثيوبيا

 2008 األول
 في منحة + قرض 380 21 2012 أيلول/سبتمبر نمية التشاركية للري على نطاق صغيرمشروع الت

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي

 Robson Mutandi الحقا يحدد
 

 أيلول/سبتمبر كينيا
2007 

 Samuel Eremie الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 000 32 2012 نيسان/أبريل ياكين في العليا تانا مياه مستجمعات في الطبيعية الموارد إدارة مشروع

 كانون/ديسمبر مدغشقر

 2006 األول
 األول كانون/ديسمبر *الزراعية اإلنتاجية وتحسين الحرفي التدريب برنامج

2011 
للعرض على المجلس  قرض 000 35

 التنفيذي
 Norman Messer الحقا يحدد

 انونك/ديسمبر مدغشقر

 2006 األول
 األول كانون/ديسمبر وميالكي مينابي إقليمي في التنمية دعم مشروع

2011 
تمويل تكميلي للعرض  قرض 170 5

 على المجلس التنفيذي
 Norman Messer الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر مدغشقر

 2006 األول
تمويل تكميلي للعرض  قرض 000 9 2012 نيسان/يلأبراإلقليمية واالقتصادات الصغرى الريفية المشروعات أقطاب دعم برنامج

 على المجلس التنفيذي

 Norman Messer الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر مدغشقر

 2006 األول
تمويل تكميلي للعرض  قرض 000 9 2012 نيسان/أبريل الزراعية والخدمات المهنية المزارعين منظمات دعم مشروع

 على المجلس التنفيذي
 Norman Messer الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر مالوي

 2009 األول
 األول كانون/ديسمبر *المستدام الزراعي اإلنتاج برنامج

2011 
 في منحة + قرض 800 45

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

للعرض على المجلس 

 التنفيذي
 Miriam Okong'o الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر موزامبيق
2011 

 Alessandro Marini الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 810 18 2012 أيلول/سبتمبر القيمة سالسل تنمية مشروع
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برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 أيلول/سبتمبر رواندا
2007 

 األول كانون/ديسمبر مشروع النهوض باقتصاد الخدمات المناصر الفقراء
2012 

 في منحة + قرض 000 25

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

بعثة التصميم االستراتيجي  التفصيلي التصميم
 -  تشرين الثاني/وفمبرن

 2011 آانون األول/ديسمبر

Claus Reiner 

 Louise C. Mcdonald الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 010 15 2012 نيسان/أبريل برنامج إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة الذي توجهه السوق   أفريقيا جنوب

جمهورية جنوب 
 السودان

 األول كانون/ديسمبر السودان وبجن في القيمة سالسل تنمية برنامج 
2012 

منحة في إطار القدرة  500 1

 على تحمل الديون
 Eric Rwabidadi الحقا يحدد التفصيلي التصميم

 أيلول/سبتمبر سوازيلند
2006 

 األول كانون/ديسمبر المشروعات وتنمية الريفي التمويل برنامج
2012 

تمويل تكميلي للعرض  قرض 000 4

 يذيعلى المجلس التنف
 Louise C. Mcdonald الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر زمبابوي

 2007 األول
منحة في إطار القدرة  الحقا يحدد الحقا يحدد الصغيرة الحيازات ألصحاب الري شبكات مساندة برنامج

 على تحمل الديون
متأخرات، لذلك ال ينتظر عقد اجتماع  التفصيلي التصميم

 رئيسي

Abla Benhammouche 

       الهادي المحيطو آسيا
 كانون/ديسمبر كمبوديا

 2007 األول
 وبرياه كراتييه محافظات في الريفية المعيشة سبل تحسين مشروع

 وراتاناكيري فيهيار
 األول كانون/ديسمبر
2011 

 في منحة + قرض 500 2

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي
 Khalid El-harizi الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر كمبوديا

 2007 األول
 في منحة + قرض 000 30 2012 نيسان/أبريل مشروع التنمية الزراعية والتمكين االقتصادي 

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

 Khalid El-harizi الحقا يحدد التفصيلي التصميم

 أيلول/سبتمبر الصين
2011 

 األول كانون/ديسمبر *غانكسي في ةالمتكامل الزراعية التنمية مشروع
2011 

للعرض على المجلس  قرض 000 47

 التنفيذي
 Sana Jatta الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر الصين
2011 

 مشروع تحسين البنى األساسية الريفية والزراعية في هونان

 

 Sana Jatta الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 000 47 2012 نيسان/أبريل

 Sana Jatta الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 000 47 2012 أيلول/سبتمبر ونانيمشروع تحسين البنى األساسية الريفية والزراعية في  أيلول/سبتمبر الصين
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برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

2011  

 *أوتاراخند في المتكاملة العيش سبل دعم مشروع 2011 أيار/مايو الهند
 األول كانون/ديسمبر
2011 

 Nigel M. Brett الحقا ديحد التفصيلي التصميم قرض 900 89

 كانون/ديسمبر إندونيسيا

 2008 األول
 Ronald Hartman الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 000 32 2012 نيسان/أبريل الساحلية المجتمعات تنمية مشروع

 أيلول/سبتمبر الو
2011 

 المحلي المجتمع إلى المستند االقتصادية والفرص الغذائي األمن برنامج

 سون سون جايفي سوم 
 األول كانون/ديسمبر
2011 

منحة في إطار القدرة  900 13

 على تحمل الديون
للعرض على المجلس 

 التنفيذي
 Stefania Dina الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر الفلبين
2009 

حدد التمويل في دورة نظام تخصيص ي التفصيلي التصميم قرضالحقا يحدد 2013 نيسان/أبريل القيمة سالسل وتنمية الساحلية الموارد إدارة مشروع

-2013الموارد على أساس األداء 
2015 

Youqiong Wang 

 أيلول/سبتمبر الفلبين
2009 

 Youqiong Wang الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 000 33 2012 نيسان/أبريل التضافر حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريفي والتمكين

 ننيسا/أبريل النكا سري
2003 

 األول كانون/ديسمبر إيرانمادو في الري شبكات تنمية مشروع
2011 

 2-1مفاوضات القرض في  التصميم استكمال قرض 231 22
  كانون األول/ديسمبر

Ya Tian 

 * تخزين الذرةعمشرو  ليشتي-تيمور
 األول كانون/ديسمبر
2011 

منحة في إطار القدرة  580 4

 على تحمل الديون
 للعرض على

 التنفيذيلس المج
 Ronald Hartman الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر تونغا

 2004 األول
 القدرة إطار ة فيمنح 000 3 2012 نيسان/أبريل  مشروع التنمية المجتمعية في الجزر الخارجية

 الديون تحمل على
 Ronald Hartman الحقا يحدد التفصيلي التصميم

       والكاريبي الالتينية أمريكا
 كانون/ديسمبر بوليفيا

 2007 األول
برنامج اإلدماج االقتصاي لألسر والمجتمعات الريفية في المرتفعات 

 *واألراضي المنخفضة واألودية بين جبال األنديز
 األول كانون/ديسمبر
2011 

تشرين / نوفمبر8ضمان الجودة في  التصميم استكمال قرض 200 18

 الثاني

Francisco Pichon 

 Ivan Cossio يقرر الحقاللعرض على المجلس  قرض 000 16 األول كانون/ديسمبر *مشروع األعمال الريفية لصغار المنتجين لولأي/سبتمبر البرازيل
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برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 التنفيذي 2011 2008

 كانون/ديسمبر كولومبيا

 2003 األول
 األول كانون/ديسمبر *الثقة والفرص:  الريفيةةبرنامج بناء قدرات المبادرات الفردي

2011 
للعرض على المجلس  رضق 623 30

 التنفيذي
 28مفاوضات القرض في 

 في 2011تشرين األول /أكتوبر

 كولومبيا

Roberto Haudry de 
Soucy 

 نيسان/أبريل هايتي
2009 

 األول كانون/ديسمبر برنامج مساندة المبادرات اإلنتاجية في المناطق الريفية
2011 

منحة في إطار القدرة  500 7

 على تحمل الديون
ل تكميلي للعرض تموي

 على المجلس التنفيذي
 Marco Camagni منطبق غير

 نيسان/أبريل هايتي
2009 

منحة في إطار القدرة  500 12 2012 نيسان/أبريل الصغيرة الري شبكات تطوير مشروع

 على تحمل الديون
تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي
 Marco Camagni منطبق غير

 نيسان/أبريل هايتي
2009 

منحة في إطار القدرة الحقا يحدد الحقا يحدد هسبانيوال في المشتركة اإليكولوجية النظم مشروع

 على تحمل الديون
 Marco Camagni منطبق غير التفصيلي التصميم

 نيسان/أبريل هايتي
2009 

منحة في إطار القدرة  الحقا يحدد الحقا يحدد القيمة سالسل تنمية مشروع

 على تحمل الديون
 Marco Camagni منطبق غير التفصيلي التصميم

 كانون/ديسمبر المكسيك

 2007 األول
تشرين / نوفمبر11: تعزيز الجودة التصميم استكمال قرض 741 20 2012 نيسان/أبريل مشروع تنمية األراضي الريفية في إقليم مكستيكا

 2011الثاني 

Pedro Murguia Oropeza 

 كانون/ديسمبر نيكاراغوا

 2005 لاألو
 األول كانون/ديسمبر السوقي والنفاذ القيمة سالسل في المنتجين صغار إدماج مشروع

2011 
 في منحة + قرض 300 11

 على القدرة إطار

 الديون تحمل

تمويل تكميلي للعرض 

 على المجلس التنفيذي
 Ladislao Rubio الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر بيرو
2009 

للعرض على المجلس  قرض 553 30 2012 نيسان/أبريل االرتفاع عالية المطيرة والغابات فعاتالمرت مناطق في المحلية التنمية

 التنفيذي
سفر مدير البرنامج القطري إلجراء 

 6في جزئي تصميم إعادة 
 2011تشرين الثاني /نوفمبر

Roberto Haudry de 
Soucy 

 ألولا كانون/ديسمبر والداخلية الريفية المناطق تنمية مشروع  سورينام
2012 

 Esther Kasalu-Coffin الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 000 3

       وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق
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برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

 نيسان/أبريل ألبانيا
2005 

 *الجبلية المناطق في األعمال تنافسية برنامج
 األول كانون/ديسمبر
2011 

للعرض على المجلس  قرض 225 15

 التنفيذي

فاوضات القرض في المزمع القيام بم

 2011تشرين األول / أكتوبر24-25

Lorenzo Coppola 

 أيلول/سبتمبر والهرسك البوسنة
2005 

 األول كانون/ديسمبر *الريفية األعمال تنمية مشروع
2011 

للعرض على المجلس  قرض 500 13

 التنفيذي
-14مفاوضات القرض المزمعة في 

 2011تشرين الثاني / نوفمبر18

Adbelaziz Merzouk 

 نيسان/أبريل مصر
2006 

 *األسواق تحسين خالل من الريفية الدخول تعزيزمشروع 
 األول كانون/ديسمبر
2011 

للعرض على المجلس  قرض 000 71

 التنفيذي
-21مفاوضات القرض المزمعة في 

 2011تشرين الثاني / نوفمبر22
 عبدولي الحميد عبد

 نيسان/أبريل مصر
2006 

تمويل تكميلي للعرض  قرض 000 14 2012 نيسان/أبريل القديمة األراضي في يالحقل الري تطوير مشروع

 على المجلس التنفيذي
 عبدولي الحميد عبد الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر جورجيا

 2004 األول
 األول كانون/ديسمبر الصغيرة الحيازات أصحاب لصالح التحديث مشروع

2012 
موافقة المجلس التنفيذي واالجتماعات  التفصيلي التصميم قرض 800 11

 الرئيسية تحدد الحقا
Lorenzo Coppola 

 تموز/يوليو لبنان
2000 

تمويل تكميلي للعرض  قرض 800 4 2012 نيسان/أبريل التالل مناطق في المستدامة الزراعية التنمية مشروع

 على المجلس التنفيذي

 Adbelaziz Merzouk الحقا يحدد

 ونكان/ديسمبر المغرب

 2008 األول
 األول كانون/ديسمبر القيمة سالسل تنمية مشروع

2014 
 Mounif Nourallah الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 500 19

 كانون/ديسمبر المغرب

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

 *الحوز
 األول كانون/ديسمبر
2011 

 28مفاوضات القرض المزمعة في  التصميم ستكمالا قرض 520 6

 2 –تشرين الثاني /نوفمبر

 2011كانون األول /ديسمبر

Mounif Nourallah 

 نيسان/أبريل السودان
2009 

 األول كانون/ديسمبر البذور تنمية برنامج
2011 

منحة في إطار القدرة  070 10

 على تحمل الديون
للعرض على المجلس 

 التنفيذي
ضات اتفاقية المنحة في تعقد مفاو

تشرين الثاني / نوفمبر14السودان في 
2011 

Rasha Yousef Omar 

 كانون/ديسمبر سورية

 2009 األول
تمويل تكميلي للعرض  قرض 900 4 2012 نيسان/أبريل الشرقية الشمالية المنطقة في الريفية التنمية مشروع

 على المجلس التنفيذي
 عبدولي الحميد عبد الحقا يحدد

 األول كانون/ديسمبر دجلة نهر حوض في الري تنمية مشروع كانون/ديسمبر سورية
2013 

دورة نظام تخصيص الموارد على  التفصيلي التصميم قرضالحقا يحدد

تغير . 2015-2013أساس األداء 

 عبدولي الحميد عبد



  

 
 

 
 

EB 2011/104/R
.39

  
 

11

برنامج الفرص  القطر
االستراتيجية 

ي ذال القطرية
استعرضه 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

المبلغ المحتمل 
المنحة /للقرض

بآالف (
الدوالرات 
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة أ التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات يختوار
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

اسم المشروع من مشروع تنمية الري  2009 األول

 .في حوض نهر الخابور
 أيلول/برسبتم تركيا

2006 
 Henning Pedersen الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 790 32 2012 أيلول/سبتمبر مشروع تنمية مستجمعات مياه نهر مورات

 2بعثة التصميم النهائي من  التفصيلي التصميم قرض 000 12 2012 أيلول/سبتمبر البستنة محاصيل دعم مشروع  أوزبكستان

 17تشرين الثاني إلى /نوفمبر

 2011كانون األول /ديسمبر

Henning Pedersen  

 كانون/ديسمبر اليمن

 2007 األول
 األول كانون/ديسمبر الريفية العمل فرص برنامج

2011 
منحة في إطار القدرة  100 9

 على تحمل الديون
للعرض على المجلس 

 التنفيذي

-24مفاوضات القرض المزمعة في 

 2011تشرين الثاني / نوفمبر25

Omer Zafar 

  
  .شروط التمويل قد تتغير قبل العرض على المجلس التنفيذي  أ
 .رهنا بموافقة مجلس المحافظين على العضوية ب
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   المدة انقضاءبموجب إجراءعليها للموافقة  برامج المقترحةال/مشروعاتال :2الجدول  –الجزء األول 

  2011تشرين األول / أكتوبر15في 

برامج الفرص  القطر

جية االستراتي

التي  القطرية

استعرضها 

 المجلس التنفيذي

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

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

 المزمع الموعد
 للموافقة

 المحتمل المبلغ
 لمنحةا/للقرض

 بآالف(
 الدوالرات
 )األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة التمويل نوع
 البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ
 القطري البرنامج مدير/الصندوق

       والوسطى الغربية أفريقيا
 كانون/ديسمبر الكونغو

 2009 األول
القيمة الزراعيةبرنامج تنمية دعم سالسل 

 األول كانون/ديسمبر *
2011 

 Bernard Hien الحقا يحدد التصميم استكمال قرض 810 9

       والجنوبية الشرقية أفريقيا

 حزيران/يونيو ليسوتو
1999 

  الثاني تشرين/نوفمبر الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج
2011 

 منحة + قرض 000 10

 القدرة إطار في

 حملت على

 الديون

للعرض على المجلس 

 التنفيذي
تشرين الثاني إلى / نوفمبر21

بعثة : 2011كانون األول /ديسمبر 2

مشتركة من البنك الدولي والصندوق 

 لنفاذ مفعول المشروع/لإلعداد للبدء

Fumiko Nakai 

       الهادي والمحيط آسيا
 منحة + قرض 496 2 2012 أيلول/رسبتمب مشروع تنمية مشاريع تربية األحياء البحرية  ملديف

 القدرة إطار في

 تحمل على

 الديون

 بمناسبة استكمال 2012شباط /فبراير التفصيلي التصميم

 التصميم 
Ya Tian 

       والكاريبي الالتينية أمريكا
 األول كانون/ديسمبر الساحل وراء ما مناطق تنمية مشروع  غيانا

2012 
 Esther Kasalu-Coffin الحقا ديحد التصميم استكمال قرض 226 4

 Esther Kasalu-Coffin الحقا يحدد التفصيلي التصميم قرض 502 7 2012 نيسان/أبريل  والتكنولوجيا الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع  جامايكا
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 كانون/ديسمبر باراغواي

 2004 األول
 Paolo Silveri الحقا يقرر التفصيلي التصميم قرض 000 10 2012 نيسان/أبريل لمنتجةا القيمة وسالسل األسواق نحو الموجهة المستدامة الريفية التنمية
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   بموجب إجراء انقضاء المدةاإلقليمية المقترحة حاليا للموافقة عليها/المنح العالمية: 3 الجدول –الجزء األول 

  2011تشرين األول / أكتوبر15في 

 المتلقي المنحة عنوان

منح الصندوق المقترحة 
بماليين الدوالرات (

رهن ) مؤقتة(األمريكية 
/ نتيجة تعزيز الجودةب

 )ضمان الجودة

 المزمعة الفترة

    والوسطى الغربية أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.5 جامعة والية متشغن تحسين شمول سالسل القيم الزراعية في أفريقيا الغربية والوسطى
2011 

ن وشبكات أمانهم مع ضمان إمدادات الطاقة المحلية في أفريقيا بناء دخول المزارعي

 الغربية  
Mali Biocarburant (MBSA) 0.5 

 المجلس التنفيذي الرابعة بعد ةدور

 2011كانون األول /المائة ديسمبر

    والجنوبية الشرقية أفريقيا

 المعرفة ةداربرنامج تعزيز قدرات منظمات المزارعين في أفريقيا الشرقية من خالل إ

 والتنمية المؤسسية
 األول كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.2  الشرقية أفريقيا في المزارعين اتحاد

2011 

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

 )الثانية المرحلة (فيدأفريكا اإلقليمية عرفةالم شبكة
شبكة المعرفة التابعة لمعهد السكان واالبتكار وإحداث التغير 

 في المنظمات
 األول كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.8

2011 

    وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق

ي جيبوتي  الجفاف فمعة اإلنعاش وتأقلم أصحاب الحيازات الصغيرة دبرنامج إعا

 والصومال
 األول كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.3 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

2011 
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 المتلقي المنحة عنوان

منح الصندوق المقترحة 
بماليين الدوالرات (

رهن ) مؤقتة(األمريكية 
/ نتيجة تعزيز الجودةب

 )ضمان الجودة

 المزمعة الفترة

 األول كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 1.2 أوكسفام إيطاليا تكنولوجيات الطاقة المتجددة في ألبانيا والبوسنة والهرسك
2011 

 في الشتات  مجموعاتاستثمارات خالل من األفريقي القرن في الغذائي األمن تعزيز

 الزراعة
 1.5 والزراعة للتعليم األوروبية اللجنة

 المجلس التنفيذي الرابعة بعد ةدور

 2011كانون األول /المائة ديسمبر

    والكاريبي الالتينية أمريكا

 الجنوبي المخروط في الغذائي واألمن األسرية الزراعة حول العامة السياسات حوار

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

2011 

    التقنية والمشورة السياسات شعبة

 ولاأل كانون/ديسمبر-أيلول/سبتمبر 0.8 والبيئي األخالقي الترخيص معهد المرخصة المستدامة المنتجات أسواق إلى الصغيرة الحيازات أصحاب وصول تعزيز
2011 
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 2012و 2011 في المزمعة القطرية االستراتيجية الفرص برامج :1 الجدول – الثاني الجزء
 2011 تشرين األول/ أكتوبر15 في

 
   الصندوق في الرئيسي االتصال مسؤول  االجتماعات الرئيسية المقبلة للموافقة المزمع الموعد القطر

       والوسطى الغربية أفريقيا

 Cristiana Sparacino الحقا يحدد 2014 نيسان/أبريل وفاس بوركينا

 Bernard Hien الحقا يحدد 2011 األول كانون/ديسمبر جمهورية الكونغو الديمقراطية

 Annabelle L’hommeau الحقا يحدد 2014 أيلول/سبتمبر الوسطى أفريقيا جمهورية

 Ulac Demirag الحقا يحدد 2012 أيلول/سبتمبر غانا

 Vincenzo Galastro الحقا يحدد 2012 نيسان/أبريل النيجر

 Aissa Toure الحقا يحدد 2013 نيسان/أبريل توغو

       والجنوبية الشرقية أفريقيا

 Samuel Eremie الحقا يحدد 2013 نيسان/أبريل كينيا

 Norman Messer الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر مدغشقر

 Claus Reiner الحقا دديح 2013 أيلول/سبتمبر رواندا

 Eric Rwabidadi الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر *جمهورية جنوب السودان

 John Gicharu الحقا يحدد 2014 نيسان/أبريل تنزانيا

 Marian Bradley الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر أوغندا

      الهادي والمحيط آسيا

قة عمل التثبت القطرية حل 2012 نيسان/أبريل بنغالديش

 –تشرين الثاني /نوفمبر

 2011كانون األول /ديسمبر

Thomas Rath 

 Khalid El-Harizi الحقا يحدد 2013 أيلول/سبتمبر كمبوديا

 Youqiong Wang 2012 شباط/فبراير 2012 نيسان/أبريل ميانمار

 Khalid El-Harizi الحقا يحدد 2013 نيسان/أبريل نيبال

 Ronald Hartman الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر .الهادي لمحيطا جزر بلدان

حلقة عمل ألصحاب المصلحة  2012 نيسان/أبريل نام فييت

األسبوع الثالث في 

. 2011تشرين األول /أكتوبر

حلقة عمل التثبت القطرية في 

 2011ديسمبر كانون األول 

Atsuko Toda 

      والكاريبي الالتينية أمريكا

 Paolo Silveri الحقا يقرر 2012 األول كانون/ديسمبر رجنتيناأل

 28-12: حلقة العمل السنوية 2012 أيلول/سبتمبر كولومبيا

 2012آذار /مارس

Roberto Haudry de Soucy 

بعثة برنامج الفرص  2012 األول كانون/ديسمبر إكوادور

-12: االستراتيجية القطرية

 2012آذار / مارس26

Francisco Pichon 

 Pedro Murguia Oropeza الحقا يقرر 2012 األول كانون/ديسمبر غواتيماال

تشرين الثاني / نوفمبر24 2012 نيسان/أبريل هندوراس

المناقشة الداخلية : 2011

 للمسودة النهائية

Pedro Murguia Oropeza 
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 Ladislao Rubio الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر نيكاراغوا

 26-12: حلقة العمل السنوية 2012 أيلول/رسبتمب بيرو

 2012آذار /مارس

Roberto Haudry de Soucy 

     وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 Lorenzo Coppola الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر ألبانيا

 Adbelaziz Merzouk الحقا يحدد 2012 األول كانون/ديسمبر والهرسك البوسنة

 عبدولي الحميد عبد الحقا يحدد 2012 أيلول/رسبتمب مصر
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 استعرضتها التي القطرية االستراتيجية الفرص برامج :2 الجدول – الثاني الجزء
 التنفيذي والمجلس العمليات استراتيجية لجنة
 2008 تشرين األول/ أكتوبر15 في

 
 لجنة على العرض تاريخ القطر

 العمليات استراتيجية
 الصالحية  التنفيذيجلسالم على العرض تاريخ

       والوسطى الغربية أفريقيا
 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011 حزيران/يونيو بنن

 2012-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007  تموز/يوليو فاسو بوركينا
 2012-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007  تموز/يوليو الكاميرون

 - - 19961 األول تشرين/أكتوبر األخضر الرأس
 2015-2010 2009 أيلول/سبتمبر 2009  تموز/يوليو تشاد

 2014-2010 2009 األول كانون/ديسمبر 2009  تموز/يوليو الكونغو
 2015-2010 2010 أيلول/سبتمبر 2010 أيار/مايو ديفوار كوت

 2016-2012 2011 األول كانون/ديسمبر 2011 األول تشرين/أكتوبر  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 - - 2004 شباط/فبراير غابون
 2013-2003 2003 أيلول/سبتمبر 1997  الثاني تشرين/نوفمبر غامبيا
 2011-2006 2006 نيسان/أبريل 2006 شباط/فبراير غانا
 2014-2009 2008 األول كانون/ديسمبر 2008 األول تشرين/أكتوبر غينيا
 2011-2003 2003 نيسان/أبريل 2002 األول كانون/ديسمبر بيساو-غينيا
 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011 آذار/مارس ليبريا
 2012-2007 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 األول تشرين/أكتوبر مالي

 2012-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007 حزيران/يونيو موريتانيا
 2011-2005 2005 أيلول/سبتمبر 2006 نيسان/أبريل النيجر
 2015-2010 2010 نيسان/أبريل 2010شباط /فبراير نيجيريا
 - - 19991 األول تشرين/أكتوبر وبرينسيبي تومي سان

 2015-2011 2010 األول كانون/ديسمبر 2010 األول تشرين/أكتوبر السنغال
 2015-2010 2010 نيسان/أبريل 2010شباط /فبراير سيراليون
       والجنوبية الشرقية أفريقيا
 2011-2005 2005 أيلول/سبتمبر 2005 ارأي/مايو أنغوال

 - - 1 2006 آذار/مارس بوتسوانا
 2014-2009 2008 أيلول/سبتمبر 2008  تموز/يوليو بوروندي

 - - 1 2002  الثاني كانون/يناير القمر جزر
 (tbc) 2012-2006 2006 أيلول/سبتمبر 2006 أيار/مايو إريتريا
 2014-2008 2008 األول كانون/سمبردي 2008 األول تشرين/أكتوبر إثيوبيا
 2012-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007  تموز/يوليو كينيا

 - - 1 1999 حزيران/يونيو ليسوتو
 2012-2007 2006 األول كانون/ديسمبر 2006 أيلول/سبتمبر مدغشقر
 2015-2010 2009 األول كانون/ديسمبر 2009 األول تشرين/أكتوبر مالوي

 - 20051 األول كانون/ديسمبر 2005 األول كانون/رديسمب موريشيوس
 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011  تموز/يوليو موزامبيق
 - - 1 2002 حزيران/يونيو ناميبيا
 2012-2008 2007 أيلول/سبتمبر 2007  تموز/يوليو رواندا
 - -  1 1995 األول كانون/ديسمبر سيشيل

 2011-2007 2006 أيلول/برسبتم 2006  تموز/يوليو سوازيلند
 2013-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007  تموز/يوليو تنزانيا
 2008-2005 2004 أيلول/سبتمبر 2004  تموز/يوليو أوغندا
 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011 أيار/مايو زامبيا
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 لجنة على العرض تاريخ القطر
 العمليات استراتيجية

 الصالحية  التنفيذيجلسالم على العرض تاريخ

 - - 1 1998 األول كانون/ديسمبر زمبابوي
       الهادي والمحيط آسيا
 2012-2008 2008 نيسان/أبريل 2008شباط /فبراير انأفغانست

 2010-2005 2006 نيسان/أبريل 2006شباط /فبراير بنغالديش
 - - 1 1996 تموز/يوليو بوتان

 2012-2008 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 أيلول/سبتمبر كمبوديا
 قيرغيزستان، كازاخستان، (الوسطى آسيا

 2)طاجيكستان
 - 20053 األول كانون/ديسمبر 2005 ولاأل كانون/ديسمبر

 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011 حزيران/يونيو الصين
 2015-2010 2011 أيار/مايو 2011 آذار/مارس الهند

 2013-2009 2008 األول كانون/ديسمبر 2008 األول تشرين/أكتوبر إندونيسيا
 - - الحقا يحدد اإلسالمية إيران جمهورية

 2015-2011 2011 أيلول/سبتمبر 2011 يسانن/أبريل الو
 - - 1 1998 الثاني تشرين/نوفمبر منغوليا
 - 2012 نيسان/أبريل 2011  تموز/يوليو ميانمار
 2012-2007 2006 األول كانون/ديسمبر 2006 أيلول/سبتمبر نيبال

 - 20041 األول كانون/ديسمبر 2004 األول تشرين/أكتوبر بلدان جزر المحيط الهادي
 2014-2010 2009 نيسان/أبريل 2008  الثاني تشرين/نوفمبر باكستان
 2014-2010 2009 أيلول/سبتمبر 2009 حزيران/يونيو الفلبين
 2007-2003 2003 نيسان/أبريل 2002  الثاني تشرين/نوفمبر النكا سري
 - 2008 أيلول/سبتمبر 2008  تموز/يوليو نام فييت

 يوالكاريب الالتينية أمريكا
 2012-2004 2004 نيسان/أبريل 2003 األول كانون/ديسمبر األرجنتين

 2012-2008 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 األول تشرين/أكتوبر القوميات المتعددة بوليفيا دولة
 2012-2008 2008 أيلول/سبتمبر 2008 حزيران/يونيو البرازيل

 2إقليم الكاريبي
 - - 1 2000 آذار/مارس

 2012-2004 2003 األول كانون/ديسمبر 2003 حزيران/يونيو اكولومبي
 2010-2005 2004 األول كانون/ديسمبر 2004 األول تشرين/أكتوبر كوستاريكا
 2014-2010 2010 نيسان/أبريل 2009  الثاني تشرين/نوفمبر الدومينيكية الجمهورية
 2009-2004 2004 نيسان/أبريل 2003  الثاني تشرين/نوفمبر إكوادور
 - - 1 2001شباط /فبراير السلفادور
 2012-2008 2008 األول كانون/ديسمبر 2008 األول تشرين/أكتوبر غواتيماال
 2012–2009 2009 نيسان/أبريل 2009شباط /فبراير هايتي

 2011-2007 2007 نيسان/أبريل 2007شباط /فبراير هندوراس
 2012-2007 2007 لاألو كانون/ديسمبر 2007 أيلول/سبتمبر المكسيك
 2009-2005 2005 األول كانون/ديسمبر 2005 األول تشرين/أكتوبر نيكاراغوا

 2012-2007 2007 أيلول/سبتمبر 2007 أيار/مايو بنما
 (tbc) 2012-2005 2004 األول كانون/ديسمبر 2004 األول تشرين/أكتوبر باراغواي

 2012-2009 2009 أيلول/سبتمبر 2009 نيسان/أبريل بيرو
 - - 1 1999  الثاني تشرين/نوفمبر أوروغواي
 2012-2007 2006 أيلول/سبتمبر 2006  تموز/يوليو البوليفارية فنزويال جمهورية
     وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 2012-2006 2005 نيسان/أبريل 2005شباط /فبراير ألبانيا

 - - 1 1999 األول تشرين/أكتوبر الجزائر
 2008-2003 2003 األول كانون/ديسمبر 2003 األول تشرين/أكتوبر ينياأرم

 2015-2010 2010 نيسان/أبريل 2010شباط /فبراير أذربيجان
 2008-2005 2005 أيلول/سبتمبر 2005  تموز/يوليو والهرسك البوسنة
 - - 1 2001  الثاني تشرين/نوفمبر جيبوتي
 2009-2006 2006 يسانن/أبريل 2006  الثاني كانون/يناير مصر
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 لجنة على العرض تاريخ القطر
 العمليات استراتيجية

 الصالحية  التنفيذيجلسالم على العرض تاريخ

   to be submitted 2010 األول كانون/ديسمبر الغربية والضفة غزة
 2009-2004 2004 األول كانون/ديسمبر 2004 أيلول/سبتمبر جورجيا
 2012-2008 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 األول تشرين/أكتوبر األردن
 - - 1 2000  تموز/يوليو لبنان

 2014–2009 2008 األول كانون/ديسمبر 2008 األول ينتشر/أكتوبر المغرب
 2012-2007 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 األول تشرين/أكتوبر مولدوفا جمهورية
 - 2003 نيسان/أبريل 2003 نيسان/أبريل رومانيا
 2012-2009 2009 نيسان/أبريل 2009شباط /فبراير السودان
 2015-2010 2009 األول ونكان/ديسمبر 2009 حزيران/يونيو سورية

 - - 1 1999  الثاني تشرين/نوفمبر السابقة اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية
 - - 1 1998 نيسان/أبريل تونس
 2012-2006 2006 أيلول/سبتمبر 2006  تموز/يوليو تركيا
 2013-2008 2007 األول كانون/ديسمبر 2007 األول تشرين/أكتوبر اليمن

 
  . والسياسة المحدثة الحقا،ستراتيجية قطرية لم يستعرض من قبل المجلس التنفيذي حسب السياسية األصليةرنامج فرص ا ب1

  .برنامج فرص استراتيجة قطرية إقليمي 2

 .االسترتيجية شبه اإلقليمية قد تستبدل 3

  


