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2013-2012زمعةأنشطة المشروعات الم

في الدورة الثانیة للمجلس التنفیذي، تم االتفاق على ضرورة تقدیم المعلومات المتعلقة بأنشطة المشروعات - 1

المجلس على علم فيالدول األعضاءممثلوالمزمعة إلى المجلس التنفیذي بصفة منتظمة، حتى یظل 

إلقراض المتوقعة، ولتتاح لهم فرصة بالتطورات المتصلة بذخیرة مشروعات/برامج الصندوق وعملیات ا

، وذلك في مرحلة مناسبة من دورة تطور في ذلكالتعلیق على العملیات المزمعة المخطط لها، إذا رغبوا

.المشروع

تنفیذي اقتراح تبسیط ، أقر المجلس ال2009في دورته الثامنة والتسعین التي عقدت في دیسمبر/كانون األول - 2

EBالوثیقة ات وبرامج االستثمار (على مشروعتهعملیة موافق 2009/98/R.15/Rev.1(، 24وتبنى المادة

وسیطّبق الصندوق اإلجراءین التالیین من أجل الموافقة على .من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي

كما هو ) إجراء انقضاء المدة2(؛) اإلجراء العادي1المشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق: (

EBفي الوثیقة لیهمنصوص ع 2010/100/R.41.

من هذه الوثیقة قائمة شاملة بجمیع المشروعات والبرامج التي أدرجت في 1الجدول –الجزء األولیعرض - 3

ذخیرة المشروعات كجزء من برامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج أو بعد الموافقة على 

مزمع عرضها على المجلس التنفیذي للموافقة بموجب اإلجراء العادي.المذكرات المفاهیمیة، والتي من ال

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

التنفیذي للنظر فیها بموجب إجراء انقضاء المدة والتي یمكن اعتبار أنها حظیت بموافقة المجلس علیها ما 

.ةمحددمدة قصوىضمنبأن یناقشها المجلس التنفیذي لم یتم تلقي طلب رسمي 

التي یتم المقترحة اإلقلیمیة /عن المنح العالمیة3الجدول -كذلك تقدم اإلدارة أیضًا معلومات في الجزء األول- 5

التخطیط لها حالیًا للتمویل بموجب إجراء انقضاء المدة.

جلس التنفیذي على إطار جدید لبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة ، وافق الم2006في سبتمبر/أیلول - 6

وستكون برامج الفرص االستراتیجیة القطریة .EB 2006/88/R.4المستندة إلى النتائج كما ورد في الوثیقة 

وسیتم تجهیز بعض هذه .المستندة إلى النتائج وسیلة لدخول المشروعات/البرامج ذخیرة الصندوق الرسمیة

- 2010وعات/البرامج في الذخیرة ضمن الدورة الحالیة لنظام تخصیص الموارد على أساس األداء المشر 

–ویوفر الجزء الثاني .، في حین سیدرج بعضها اآلخر في فترات تخصیص الحقة2012

برامج الفرص االستراتیجیة القطریة المخطط لها، ویحدد التواریخ، في بشأن /تعلیقاتمعلومات1الجدول 

.1القادمةتشاور مع أصحاب المصلحةالتوافرها، لالجتماعات القطریة واجتماعات حال

                                                     

1
، تحتاج البلدان التي یخصص لها ثالثة مشروعات أو أكثر بموجب نظام 2007بناء على الدروس المستفادة من عملیة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة منذ عام 

االنتقالیة التي یخصص لها األوضاع على سبیل المثال في الثابتة، غیر حاالت التخصیص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتیجیة قطریة كامل. أما 

ملیون دوالر أمریكي، ستحتاج إلى إرشاد 15ثالث عملیات تشغیلیة أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة نسبیا بموجب نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، مثال دون 

أو أكثر ستحتاج إلى إعداد برنامج أمریكي ملیون دوالر 20قط في ذخیرة الصندوق للمشروعات بمخصصات قیمتها موجه من اإلدارة. البلدان التي یخصص لها برنامجین ف

.للفرص االستراتیجیة القطریة لتوجیه المشاركة القطریة الشاملة
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یتضمن ،)EB 2001/72/R.28الوثیقة للمجلس التنفیذي (2001وكما اتفق علیه في دورة أبریل/نیسان - 7

من هذه الوثیقة معلومات عن جمیع برامج الفرص االستراتیجیة القطریة التي2الجدول –الثاني الجزء 

استعرضتها لجنة استراتیجیة العملیات وتوجیه السیاسات حتى اآلن، وتلك التي استعرضها المجلس التنفیذي

.أیضاً 

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

معلومـات عن المشروعات والبرامج التي بلغت مرحلة متقدمة من التصمیم، والتي یرجح بالتالي عرضها 

وسوف ُیعرض كل مشروع/برنامج في مذكرة إعالمیة من .على المجلس التنفیذي في إحدى دوراته المقبلة

.وهذا یسمح لألعضاء تحري فرص التمویل المشتركصفحتین، 

  عرض عام

خالت المزمعة في التركیز على مجاالت األولویة المحددة في اإلطار االستراتیجي للصندوق ستستمر التد- 9

المجلس الذي وافق علیه (2015-2011، وفي اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة 2010-2007للفترة 

،2013-2011)، وخطة الصندوق متوسطة األجل للفترة 2011التنفیذي في دورته المنعقدة في مایو/أیار 

وسیبقى .وبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج ذات الصلة أو المذكرات المفاهیمیة

على قدرتهموتعزیز ،همدخولوزیادة ، وتغذیتهم، الغذائيأمنهمتحسین من تمكین السكان الریفیین الفقراء 

.الصمود محور أعمال الصندوق

مشروعات تحدید وسیتم، حالیاً رنامجًا في الذخیرة الرسمیة للصندوقمشروعًا/ب61تتضمن هذه الوثیقة - 10

تستعرض ألنلجنة استراتیجیة العملیات وتوجیه السیاساتوتخطط.السنةوبرامج أخرى على مدار

القریب العاجلفي غینیا بیساو، والرأس األخضر، ومولدوفاللبرامج/المشروعات في یةالمفاهیممذكراتال

1معلومات عن عدد من أنشطة التمویل المزمعة حسب اإلقلیم والنوع، ویظهر الشكل 1ویقدم الجدول

حسب التوزیع الجغرافي.ذخیرة التمویل الرسمیة 

  1الجدول 

  ذخیرة التمویل

اإلقلیم

منح إطار 

القدرة على 

تحمل الدیون

القروض

القروض

منح إطار و 

القدرة على 

تحمل 

الدیون

القروض التكمیلیة
ر القدرة إطاومنح 

على تحمل الدیون
القروض التكمیلیة

القروض التكمیلیة + 

منح إطار القدرة على 

تحمل الدیون

المجموع

الهاديوالمحیطآسیا
294--116

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا
341-2616

والكاریبيالالتینیةأمریكا
29---112

أفریقیاوشمالاألدنىالشرق

اوأوروب

-6---39

والوسطىالغربیةأفریقیا
3121-18

المجموع
10297121261

  المصدر: نظام إدارة المشروعات والحوافظ.
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  1الشكل 

  التوزیع الجغرافي لذخیرة التمویل الرسمیة

  
بعد المائة مسة الخاخالل الدورة لبنغالدیش وفییت نام سیتم استعراض برامج الفرص االستراتیجیة القطریة - 11

مصر، لللمجلس التنفیذي في حین من المقرر حالیا أن یتم استعراض برامج الفرص االستراتیجیة القطریة 

.2012سبتمبر/أیلول في للمجلس بعد المائةالسادسة دورة الخالل وبیرو وهندوراس، 

حساب األمانة (الغذائي ألغراض األمنحساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشتركىتمت الموافقة عل- 12

ملیون 285بقیمةقرض مع ،)EB 2010/100/R.29/Rev.2الوثیقة(2010/أیلولسبتمبرفي)،اإلسباني

من حكومة إسبانیا. ملیون یورو14.5) ومنحة بقیمة تقریباملیون دوالر أمریكي400بما یعادل(یورو

التنفیذي على ما مجموعه سبعة قروض بقیمة ، وافق المجلس 2011دیسمبر/كانون األول 31وحتى تاریخ 

من المشروعات التي ملیون دوالر أمریكي) لتوسیع نطاق سبعة 141.0ملیون یورو (108.60جمالیة تعادل إ

ملیون یورو)، وواحد في أفریقیا الغربیة 80.2خمسة في أمریكا الالتینیة والكاریبي (یدعمها الصندوق:

  ملیون یورو). ومن المقرر عرض21.4احد في آسیا والمحیط الهادي (ملیون یورو)، وو 7.1والوسطى (

ملیون یورو.190.0قدر بحوالي المجلس التنفیذي بقیمة إجمالیة تعلى2012قرضا خالل عام 16

الدوالر و (بالیورو للتمویل المشتركالمزمعةیضم قائمة بالبلدان المؤهلة لالقتراحات أدناه3جدولال- 13

:2012حساب األمانة اإلسباني خالل من األمریكي)

  أفریقیا الغربیة والوسطى

  أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

  آسیا والمحیط الهادي

  أمریكا الالتینیة والكاریبي

الشرق األدنى وشمال أفریقیا 

وأوروبا
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  3الجدول 

  2012مقترحات حساب األمانة اإلسباني، 

للموافقةالمزمعالموعد بمالیین الیوروالبلد

2012دیسمبر/كانون األول 10.71البرازیل

2012سبتمبر/أیلول 7.14الرأس األخضر

2012نیسان/أبریل14.29كولومبیا

2012نون األول دیسمبر/كا4.28غابون

2012نیسان/أبریل6.05إندونیسیا

2012نیسان/أبریل12.86كینیا

2012دیسمبر/كانون األول 7.14لبنان

2012نیسان/أبریل14.29مدغشقر

2012نیسان/أبریل7.14موریشیوس

2012نیسان/أبریل10.71المكسیك

2012دیسمبر/كانون األول 6.05موزامبیق

2012دیسمبر/كانون األول 14.00النیجر

2012نیسان/أبریل21.43أفریقیاجنوب

2012دیسمبر/كانون األول 7.14سوازیلند

2012دیسمبر/كانون األول 14.29تونس

2012دیسمبر/كانون األول 14.29أوغندا

2012نیسان/أبریل9.45أوزبكستان

2012سبتمبر/أیلول 10.71فنزویال

191.97يجمالاإل
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  اإلجراء العاديبموجبعلیها للموافقة برامج المقترحةالمشروعات/التمویل :1الجدول –الجزء األول 

  2012فبرایر/شباط 7في 

برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

والوسطىالغربیةأفریقیا

أیلول/سبتمبرنبن
2011

أیلول/سبتمبرمةئالمواالریفيالتمویلخدماتدعم
2012

27 فيمنحة +قرض500

علىالقدرةإطار

یونالدتحمل

Ndaya Beltchikaالحقایحددالتفصیليالتصمیم

أیلول/سبتمبرنبن
2011

أیلول/سبتمبرالمحليالقتصادل  الترویجألغراضالمشتركةالمحلیةالمؤسساتدعم
2014

27 فيمنحة +قرض000

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

Ndaya Beltchikaالحقایحددالتفصیليالتصمیم

أیلول/سبتمبروسفابوركینا
2007

مشروع نیروایا لإلدارة التشاركیة للموارد الطبیعیة والتنمیة الریفیة في 
الشمال

األولكانون/دیسمبر
2012

36 إطارفيمنحة000
تحملعلىالقدرة
الدیون

وPACREPالتفصیليالتصمیم PRODAF Cristiana Sparacino:سابقا

جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة

كانون/بردیسم
2011األول

األولكانون/دیسمبربرنامج تنمیة الزراعة وسالسل القیمة
2012

64 إطارفيمنحة310
تحملعلىالقدرة
الدیون

رشا یوسف عمرالحقایحددالتفصیليالتصمیم

أیلول/سبتمبرغامبیا
2003

أیلول/سبتمبرالمشروع الوطني لتنمیة األراضي الزراعیة وإدارة المیاه
2012

14 إطارفيمنحة031
تحملعلىالقدرة
الدیون

Moses Abukariالحقایحددالتفصیليالتصمیم

كانون/دیسمبرمالي
2007األول

20122نیسان/أبریلالصغريالریفي التمویلبرنامج للعرضتكمیليتمویلقرض730
التنفیذيالمجلسعلى

Philippe Remyالحقایحدد

نیسان/أبریلنیجیریا
2010

201274نیسان/أبریل*القیمةسالسلتنمیةبرنامج Abdoul Barryالحقایحددالتصمیماستكمالقرض000

نیسان/أبریلسیرالیون
2010

20122نیسان/أبریلالمحلیةبالمجتمعاتوالنھوضالریفيالتمویلبرنامج إطارفيمنحة500
تحملعلىالقدرة
الدیون

عرضللتكمیليتمویل
التنفیذيالمجلسعلى
الحقایحدد

Hubert Boirardالحقایحدد

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا
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برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

أیلول/سبتمبرأنغوال
2005

ھةالزراعةمشروع الحیازاتأصحابلصالحاألسواقنحوالموجَّ
الصغیرة

األولكانون/دیسمبر
2012

11 للعرضتكمیليتمویلقرض270
ذيالتنفیالمجلسعلى

Claus Reinerالحقایحدد

أیلول/سبتمبرإریتریا
2006

أیلول/سبتمبر*للزراعةالوطنيالمشروع
2012

17 إطارفيمنحة278
تحملعلىالقدرة
الدیون

المجلسعلىللعرض

التنفیذي

عبلة بن حموشالحقایحدد

كانون/دیسمبرإثیوبیا
2008األول

أیلول/سبتمبرصغیرنطاقعلىللريالتشاركیةالتنمیةبرنامج
2012

21 فيمنحة +قرض000

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

للعرضتكمیليتمویل
التنفیذيالمجلسعلى

Robson Mutandiالحقایحدد

أیلول/سبتمبركینیا
2007

201232نیسان/أبریل*العلیاتانامستجمعاتلالطبیعیةالمواردإدارةمشروع Samuel Eremieالحقایحددالتفصیليیمالتصمقرض000

كانون/دیسمبرمدغشقر
2006األول

201235شباط/فبرایر*الزراعیةاإلنتاجیةوتحسینالحرفيالتدریببرنامج المجلسعلىللعرضقرض000

التنفیذي

عتراض" عدم االللموافقة على أساس "
2012فبرایر/شباط 15بحلول 

Norman Messer

كانون/مبردیسمدغشقر
2006األول

20125شباط/فبرایرومیالكيمینابيإقلیميفيالتنمیةلدعممشروع للعرضتكمیليتمویلقرض170
التنفیذيالمجلسعلى

عتراض" عدم االللموافقة على أساس "
2012فبرایر/شباط 15بحلول 

Norman Messer

كانون/دیسمبرمدغشقر
2006األول

أیلول/سبتمبراإلقلیمیةواالقتصاداتالصغرىالریفیةمشروعاتالأقطابدعمبرنامج
2012

5 للعرضتكمیليتمویلقرض600
التنفیذيالمجلسعلى

Norman Messerالحقایحدد

كانون/دیسمبرمدغشقر
2006األول

أیلول/سبتمبرالزراعیةوالخدماتالمھنیةالمزارعینمنظماتدعممشروع
2012

5 للعرضتكمیليلتمویقرض600
التنفیذيالمجلسعلى

Norman Messerالحقایحدد

كانون/دیسمبرموریشیوس
2005األول

األولكانون/دیسمبروالزراعیةالبحریةالمواردمساندةبرنامج
2012

4 للعرضتكمیليتمویلقرض500
التنفیذيالمجلسعلى

Caroline Bidaultالحقایحدد

لولأی/سبتمبرموزامبیق
2011

أیلول/سبتمبرمبوبولمابوتو وفي ممرات مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء 
2012

18 Claus Reinerالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرض810

أیلول/سبتمبررواندا
2007

األولكانون/دیسمبرالفقراءالمناصرالخدماتباقتصادالنھوضمشروع
2012

23 فيةمنح +قرض800

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

بعثة التصمیم التفصیلي في التفصیليالتصمیم
2012أبریل/نیسان -مارس/آذار

Carla Ferreira

أیلول/سبتمبررواندا
2007

20138نیسان/أبریلمشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات فيمنحة +قرض000

علىالقدرةإطار

للعرضتكمیليیلتمو
التنفیذيالمجلسعلى

Carla Ferreiraالحقایحدد
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برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

الدیونتحمل

برنامج التنمیة الزراعیة التي یوجھھا السوق لصالح الحیازات الصغیرة غیر مطلوبأفریقیاجنوب
*في جنوب أفریقیا

201216نیسان/أبریل من المقرر إجراء مفاوضات القرض التصمیماستكمالقرض173
مارس/آذار 23-19في الفترة 
(للتأكید)2012

Louise C. Mcdonald

األولكانون/دیسمبرفي جنوب السودانسالسل القیمةتنمیة دعم برنامج غیر مطلوببجنوب السودان
2012

1 إطارفيمنحة500
تحملعلىالقدرة
الدیون

Eric Rwabidadiالحقایحددالتصمیم التفصیلي

أیلول/سبتمبرندسوازیل
2006

األولكانون/دیسمبربرنامج التمویل الریفي وتنمیة المشروعات
2012

4 للعرضتكمیليتمویلقرض000
التنفیذيالمجلسعلى

Louise C. Mcdonaldالحقایحدد

كانون/دیسمبرزیمبابوي
2007األول

إطارفيمنحةالحقایحددالحقایحددأصحاب الحیازات الصغیرةدعم زراعةبرنامج 
تحملعلىدرةالق

الدیون

اجتماععقدینتظراللذلكمتأخرات،التفصیليالتصمیم
رئیسي

عبلة بن حموش

الھاديوالمحیطآسیا

نیسان/أبریلأفغانستان
2008

أیلول/سبتمبرمشروع التنمیة المجتمعیة المتكاملة في المقاطعات الوسطى
2012

39 إطارفيمنحة906
تحملعلىالقدرة

یونالد

Matteo Marchisioالحقایحددالتصمیم التفصیلي

نیسان/أبریلیشالدبنغ
2006

Thomas Rathالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرضالحقایحددالحقایحددمشروع تعزیز الزراعة والمشاریع الصغرى

نیسان/أبریلبنغالدیش
2006

ھوض بسبل مشروع البنیة األساسیة المستدامة لألسواق من أجل الن
العیش

Thomas Rathالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرضالحقایحدد2013نیسان/أبریل

كانون/دیسمبركمبودیا
2007األول

201235نیسان/أبریل*االقتصاديوالتمكینالزراعیةالتنمیةمشروع فيمنحة +قرض000

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

خالد الحریزيالحقایحددالتصمیماستكمال

أیلول/سبتمبرالصین
2011

201247نیسان/أبریل*ھونانفيالریفیةوالزراعیةاألساسیةالبنىتحسینمشروع Sana Jattaالحقایحددالتصمیماستكمالقرض000

أیلول/سبتمبرالصین
2011

أیلول/سبتمبریونانفيوالزراعیةالریفیةاألساسیةالبنىتحسینمشروع
2012

47 Sana Jattaالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرض000
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برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

أیلول/سبتمبرتمكین القبلي وسبل العیش في جارخاندالمشروع 2011أیار/مایوالھند
2012

50 Nigel M. Brettالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرض000

كانون/دیسمبرإندونیسیا
2008األول

201236نیسان/ریلأب*الساحلیةالمجتمعاتتنمیةمشروع Ronald Hartmanالحقایحددالتصمیماستكمالقرض000

كانون/دیسمبرقیرغیزستان
2005األول

األولكانون/دیسمبربرنامج تنمیة الثروة الحیوانیة واألسواق
2012

18 فيمنحة +قرض000

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

ي فبعثة التصمیم التفصیلي التفصیليالتصمیم
2012فبرایر/شباط 

Frits Jepsen

كانون/دیسمبرنیبال
2006األول

للعرضتكمیليتمویلقرض000 20123نیسان/أبریلوالحیوانیةالحرجیةاإلیجاریةالحیازاتبرنامج
التنفیذيالمجلسعلى

المرحلة الثانیة من مشروع تطویر 
راضي أالغابات وزراعة األعالف في 

التالل المستأجرة

Benoît Thierry

كانون/دیسمبرنیبال
2006األول

أیلول/سبتمبراإلنتاجیة الزراعیةونمو البرنامج تسریع 
2012

فيمنحة +قرض000 30

علىالقدرةإطار

الدیونتحمل

Benoît Thierryالحقایحددالتفصیليالتصمیم

أیلول/سبتمبرالفلبین
2009

201233نیسان/أبریل*والتمكینالریفيالنمواضألغرالقیمةسالسلتعزیزحولالتضافر Youqiong Wangالحقایحددالتصمیماستكمالقرض000

أیلول/سبتمبرالفلبین
2009

األولكانون/دیسمبربرنامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة والبیئة*
2012

20 المجلسعلىللعرضقرض000

التنفیذي

Youqiong Wangالحقایحدد

أیلول/سبتمبرالفلبین
2009

أیلول/سبتمبرالقیمةسالسلوتنمیةالساحلیةالمواردإدارةمشروع
2013

تخصیصنظامدورةفيالتمویلیحددالتفصیليالتصمیمقرضالحقایحدد
- 2013األداءأساسعلىالموارد
2015

Youqiong Wang

كانون/دیسمبرتونغا
2004األول

إطارفيمنحة000 20123نیسان/أبریللریفي في تونغا*مشروع االبتكار ا
تحملعلىالقدرة
الدیون

Ronald Hartmanالحقایحددالتصمیماستكمال

والكاریبيالالتینیةأمریكا

أیلول/سبتمبرالبرازیل
2008

أیلول/سبتمبر*المنتجینلصغارالریفیةاألعمالمشروع
2012

16 المجلسعلىللعرضقرض000

التنفیذي

Ivan Cossioالحقایقرر

32األولكانون/دیسمبراإلنتاج وبناء القدراتتعزیزمشروعأیلول/سبتمبرالبرازیل خالل سیارااجتماع مع حاكم والیةالتفصیليالتصمیمقرض000
30- 19بعثة التصمیم األخیرة في 

Ivan Cossio
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برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

مارس/آذار20082012

نونكا/دیسمبركولومبیا
2003األول

201230نیسان/أبریل*والفرصالثقة:الریفیةالفردیةالمبادراتقدراتبناءبرنامج المجلسعلىللعرضقرض620

التنفیذي

إجراء مفاوضات القرض المزمعمن 
2012في أوائل مارس/آذار 

Roberto Haudry de 
Soucy

نیسان/أبریلھایتي
2009

إطارفيمنحةالحقایحددالحقایحددھسبانیوالفيمشتركةالاإلیكولوجیةالنظممشروع
تحملعلىالقدرة
الدیون

Marco Camagniالحقایحددالتفصیليالتصمیم

كانون/دیسمبرالمكسیك
2007األول

201220نیسان/أبریل*مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاھوا إجراء مفاوضات القرض المزمعمن التصمیماستكمالقرض741
2012في مارس/آذار 

Pedro Murguia Oropeza

أیلول/سبتمبربنما
2007

األولكانون/دیسمبرمشروع التنمیة التشاركیة والتحدیث الریفي
2012

3 للعرضتكمیليتمویلقرض000
التنفیذيالمجلسعلى
الحقایحدد

Pedro Murguia Oropezaال ینطبق

أیلول/مبرسبتبیرو
2009

األولكانون/دیسمبر*االرتفاععالیةالمطیرةوالغاباتالمرتفعاتمناطقفيالمحلیةالتنمیة
2012

29 المجلسعلىللعرضقرض000

التنفیذي

بعثة إعادة التصمیم الجزئي في أوائل 
2012فبرایر/شباط 

Roberto Haudry de 
Soucy

أیلول/سبتمبرفنزویال
2006

20128أیلول/سبتمبرفي المناطق شبھ القاحلةیة األراضيتنممشروع Francesco Pichonالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرض000

وأوروباأفریقیاوشمالاألدنىالشرق

نیسان/أبریلألبانیا
2005

*الجبلیةالمناطقفياألعمالتنافسیةبرنامج
201215نیسان/أبریل المجلسعلىللعرضقرض225

التنفیذي

إجراء مفاوضات القرض المزمعمن 
2012منتصف مارس/آذار 

Lorenzo Coppola

نیسان/أبریلمصر
2006

األولكانون/دیسمبرالقدیمةاألراضيفيالحقليالريتطویرمشروع
2012

14 للعرضتكمیليتمویلقرض000
التنفیذيالمجلسعلى

عبدوليالحمیدعبدالحقایحدد

كانون/دیسمبررجیاجو
2004األول

األولكانون/دیسمبرالصغیرةالحیازاتأصحابلصالحالتحدیثمشروع
2012

6 واالجتماعاتالتنفیذيالمجلسموافقةالتفصیليالتصمیمقرض900
الحقاتحددالرئیسیة

Lorenzo Coppola

األولكانون/دیسمبرطق التالل مشروع التنمیة الزراعیة المستدامة في منا2000تموز/یولیولبنان
2012

للعرضتكمیليتمویلقرض800 4
التنفیذيالمجلسعلى

عبد العزیز مرزوقالحقایحدد

كانون/دیسمبرالمغرب
2008األول

األولكانون/دیسمبرالزراعیةالقیمةسالسلتنمیةمشروع
2014

19 منیف نور هللاالحقایحددالتفصیليالتصمیمقرض500

كانون/دیسمبرسوریة
2009األول

األولكانون/دیسمبرالشرقیةالشمالیةالمنطقةفيالریفیةالتنمیةمشروع
2012

4 للعرضتكمیليتمویلقرض900
التنفیذيالمجلسعلى

عبدوليالحمیدعبدالحقایحدد
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برنامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

ي ذالالقطریة

استعرضه المجلس 

التنفیذي

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

موقع الصندوق:

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

للموافقةالمزمعالموعد
المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

الدوالرات بآالف (

األمریكیة)

تصمیمتجهیزمرحلةأالمقترحالتمویلنوع

برنامجال/المشروع

/التعلیقاتاالجتماعاتتواریخ

المقبلةالرئیسیة

فيالرئیسیةاالتصالجهة

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

كانون/دیسمبرسوریة
2009األول

األولانونك/دیسمبردجلةنھرحوضفيالريتنمیةمشروع
2013

علىالمواردتخصیصنظامدورةالتفصیليالتصمیمقرضالحقایحدد
تغیر. 2015-2013األداءأساس

الريتنمیةمشروعمنالمشروعاسم
.الخابورنھرحوضفي

عبدوليالحمیدعبد

أیلول/سبتمبرتركیا
2006

201231نیسان/أبریل*موراتنھرمستجمعتنمیةمشروع إجراء مفاوضات القرض المزمعمن التصمیماستكمالقرض891
2012منتصف مارس/آذار 

Henning Pedersen

201212نیسان/أبریل*البستنةزراعةدعممشروعأوزبكستان من المقرر إجراء مفاوضات القرض التصمیماستكمالقرض000
2012منتصف مارس/آذار 

Henning Pedersen

أ
  غیر قبل العرض على المجلس التنفیذي.شروط التمویل قد تت

رھنا بموافقة مجلس المحافظین على العضویة.ب
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  المدةانقضاءبموجب إجراءعلیھا للموافقة برامج المقترحةالمشروعات/ال:2الجدول –الجزء األول 

  2012فبرایر/شباط 7في 

برامج الفرص القطر

االستراتیجیة 

التي القطریة

استعرضها 

نفیذيالمجلس الت

تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق:*(اسم المشروع/البرنامج 

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

المحتملالمبلغللموافقةالمزمعالموعد

المنحة/للقرض

الدوالراتبآالف(

)األمریكیة

تصمیمتجهیزمرحلةالتمویلعنو 

البرنامج/المشروع

فيالرئیسیةاالتصالجهةالمقبلةالرئیسیةاالجتماعاتتواریخ

القطريالبرنامجمدیر/الصندوق

الھاديوالمحیطآسیا

أیلول/سبتمبرالبحریةاألحیاءتربیةمشاریعتنمیةمشروعغیر مطلوبملدیف
2012

منحة +قرض496 2

القدرةإطارفي

تحملعلى

الدیون

استكمالبمناسبة2012شباط/فبرایرالتفصیليالتصمیم
التصمیم

Ya Tian

والكاریبيالالتینیةأمریكا

األولكانون/دیسمبرالساحلوراءمامناطقتنمیةمشروعغیر مطلوبغیانا
2012

Esther Kasalu-Coffinالحقایحددالتصمیماستكمالقرض226 4

نیسان/أبریلھایتي
2009

أیلول/سبتمبرالقیمةسالسلتنمیةمشروع
2012

إطارفيمنحة500 12
علىالقدرة
الدیونتحمل

Marco Camagniمنطبقغیرالتفصیليالتصمیم

كانون/دیسمبرياباراغو
2004األول

Paolo Silveriالحقایقررالتصمیماستكمالقرض000 201210اننیس/أبریلمشروع تنمیة سالسل القیمة الشاملة ألصحاب الحیازات الصغیرة*
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  بموجب إجراء انقضاء المدةالمنح العالمیة/اإلقلیمیة المقترحة حالیا للموافقة علیها: 3الجدول –الجزء األول 

  2012فبرایر/شباط ؟؟في 

المتلقیةالجھةالمنحةعنوان

المقترحةالصندوقمنح
اتالدوالربمالیین(

رھن) مؤقتة(األمریكیة
ضمان/ الجودةتعزیزبنتیجة
)الجودة

المزمعةالفترة

الھاديوالمحیطآسیا

2012عاممنالثانيالفصل0.70جامعة كولومبیافي الوس وإندونیسیا وبنغالدیشاستعراضیة مواقع معإدارة مخاطر المناخ في الزراعة 

2012عاممنالثانيالفصل1.50المعھد الدولي لبحوث المحاصیل في المناطق االستوائیة شبھ القاحلةالقائمة على المحاصیل من أجل زیادة اإلنتاجیة الزراعیة في مناطق الزراعة البعلیة في آسیااإلدارة المستدامة ألنظمة اإلنتاج 

2012عاممنالثانيالفصل1.50الجافةالمناطقفيالزراعیةللبحوثالدوليالمركزCACIM IIإدارة المعرفة في

والوسطىالغربیةأفریقیا

2012عاممنالثانيالفصل1.60الغذائیةسیاساتاللبحوثالدوليالمعھدالتعزیز التقني وتعزیز القدرات ألنظمة دعم التحلیل االستراتیجي والمعرفة على المستوى القطري في بلدان أفریقیة مختارة

الجنوبیةوالشرقیةأفریقیا

2012عاممنالثانيالفصلPhyto Trade Africa1.50التخفیف من حدة الفقر وحمایة التنوع البیولوجي من خالل التجارة البیولوجیة

2012عاممنالثانيالفصلPride Africa1.30توسیع نطاق نموذج أعمال تجاریة شفاق وآمن ألصحاب الحیازات الصغیرة في شرق أفریقیا

والكاریبيالالتینیةأمریكا

2012عاممنالثانيالفصل1.75جامعة األندیزالتحویالت النقدیة المشروطة والتنمیة الریفیة في أمریكا الالتینیة

2012عاممنالثانيالفصلACUA 1.75مؤسسةبرنامج لتعزیز صورة أصحاب المبادرات الفردیة في المجتمعات الریفیة المنحدرة من أصل أفریقي في أمریكا الالتینیة

التقنیةوالمشورةالسیاساتشعبة

2012عاممنالثانيالفصل1.00نوفیبأوكسفاممؤسسةوضع الدروس موضع التنفیذ: توسیع نطاق إدارة الشعوب للتنوع البیولوجي من أجل األمن الغذائي
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المتلقیةالجھةالمنحةعنوان

المقترحةالصندوقمنح
اتالدوالربمالیین(

رھن) مؤقتة(األمریكیة
ضمان/ الجودةتعزیزبنتیجة
)الجودة

المزمعةالفترة

االستفادة من تنوع أصناف المحاصیل في اإلدارة المتكاملة لإلنتاج ومكافحة تحسین إنتاجیة فقراء الریف وصمودھم عن طریق تعزیز
اآلفات

2012عاممنالثانيالفصل1.00البیولوجيللتنوعالدولیةالمنظمة

2012عاممنالثانيالفصل1.00لي لفیزیولوجیا وإیكولوجیا الحشراتالمركز الدوتوسیع نطاق المكافحة العضویة آلفة عثة الملفوف على الصلیبیات في شرق أفریقیا وغیرھا من البلدان األفریقیة

2012عاممنالثانيالفصل1.20المجموعة التشاركیة للتحویل الصغري في أفریقیاالتمویل الصغري الریفيلصالحالنمو المسؤول والمستدام 
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  برامج:1الجدول–الثانيالجزء

2013و2012فيمزمعةالالقطریةاالستراتیجیةالفرص

2012فبرایر/شباط7في

  الصندوقفيالرئیسياالتصالمسؤولاالجتماعات الرئیسیةلالستعراضالمزمعالموعدالقطر

والوسطىالغربیةأفریقیا

Ulac Demiragالحقایحدد2012األولكانون/دیسمبرغانا

RemyPhilippeالحقایحدد2013نیسان/أبریلمالي

Vincenzo Galastroالحقایحدد2012األولكانون/دیسمبرالنیجر

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا

Samuel Eremieالحقایحدد2013نیسان/أبریلكینیا

Norman Messerالحقایحدد2013أیلول/سبتمبرمدغشقر

Carla Ferreiraالحقایحدد2013أیلول/سبتمبررواندا

Alessandro Mariniالحقایحدد2012األولكانون/ردیسمبأوغندا

الهاديوالمحیطآسیا

2012نیسان/أبریلبنغالدیش
ینایر/كانون الثاني 17حلقة عمل التثبت القطریة 

2012
Thomas Rath

خالد الحریزيالحقایحدد2013أیلول/سبتمبركمبودیا

Benoît Thierryالحقایحدد2013نیسان/أبریلنیبال

2012نیسان/أبریلنامتیفی
دیسمبر/كانون 22حلقة عمل التثبت القطریة 

2011األول 
Atsuko Toda

والكاریبيالالتینیةأمریكا

Paolo Silveriالحقایحدد2012األولكانون/دیسمبراألرجنتین

  2012األولكانون/دیسمبر  إكوادور
  ةالقطریاالستراتیجیةالفرصبرنامجبعثة

  2012مارس/آذار26- 12المستند إلى النتائج 
Francisco Pichon

2012األولكانون/دیسمبرغواتیماال
المستند القطریةاالستراتیجیةالفرصبرنامجبعثة

2012فبرایر/شباطإلى النتائج: 
Pedro Murguia Oropeza

2012Pedro Murguia Oropezaآذار/مارس: لجنة استراتیجیة العملیات2012أیلول/سبتمبرهندوراس

2012األولكانون/دیسمبرنیكاراغوا
المستند القطریةاالستراتیجیةالفرصبرنامجبعثة

2012فبرایر/شباط:إلى النتائج
Ladislao Rubio

2012Roberto Haudry de Soucyآذار/مارس26- 12: السنویةالعملحلقة2012أیلول/سبتمبربیرو

وأوروباأفریقیاوشمالىاألدنالشرق

Lorenzo Coppola  یحدد الحقا  2012األولكانون/دیسمبر  ألبانیا

عبد العزیز مرزوقالحقایحدد2013أیلول/سبتمبروالهرسكالبوسنة

عبدوليالحمیدعبدالحقایحدد2012أیلول/سبتمبرمصر

محمد عبد القادرالحقایحدد2013أیلول/سبتمبرالسودان
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لجنةاستعرضتهاالتيالقطریةاالستراتیجیةالفرصبرامج:2الجدول–الثانيالجزء

التنفیذيوالمجلسالعملیاتاستراتیجیة
2012فبرایر/شباط 7في

استراتیجیةلجنةعلىالعرضتاریخ1القطر

العملیات

الصالحیةالتنفیذيالمجلسعلىالعرضتاریخ

والوسطىالغربیةأفریقیا

2015-20112011أیلول/سبتمبر2011حزیران/یونیوبنن

2012-20072007أیلول/سبتمبر2007تموز/یولیوفاسوبوركینا

2012-20072007أیلول/سبتمبر2007تموز/یولیوالكامیرون

--19962األولتشرین/أكتوبراألخضرالرأس

2015-20092010أیلول/سبتمبر2009تموز/یولیوتشاد

2014-20092010األولكانون/دیسمبر2009تموز/یولیوالكونغو

2015-20102010أیلول/سبتمبر2010أیار/مایودیفواركوت

2016-20112012األولكانون/دیسمبر2011األولتشرین/أكتوبر  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

--20042شباط/فبرایرغابون

2013-20032003أیلول/سبتمبر1997الثانيتشرین/نوفمبرغامبیا

2011-20062006نیسان/أبریل2006شباط/فبرایرغانا

2014-20082009األولكانون/دیسمبر2008األولتشرین/أكتوبرغینیا

2011-20032003نیسان/أبریل2002األولكانون/دیسمبربیساوغیني

2015-20112011یلولأ/سبتمبر2011آذار/مارسلیبریا

2012-20072007األولكانون/دیسمبر2007األولتشرین/أكتوبرمالي

2012-20072007أیلول/سبتمبر2007حزیران/یونیوموریتانیا

2011-20052005أیلول/سبتمبر2006نیسان/أبریلالنیجر

2015-20102010نیسان/أبریل2010فبرایر/شباط نیجیریا

--19992األولتشرین/أكتوبروبرینسیبيتوميسان

2015-20102011األولكانون/دیسمبر2010األولتشرین/أكتوبرالسنغال

2015-20102010نیسان/أبریل2010فبرایر/شباط سیرالیون

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا

2011-20052005أیلول/سبتمبر2005أیار/مایوأنغوال

--20062آذار/مارسبوتسوانا

2014-20082009أیلول/سبتمبر2008تموز/یولیوبوروندي

--22002الثانيكانون/ینایرالقمرجزر

یؤكد الحقا) (2012-20062006أیلول/سبتمبر2006أیار/مایوإریتریا

2014-20082008األولكانون/دیسمبر2008األولتشرین/أكتوبرإثیوبیا

2012-20072007أیلول/سبتمبر2007تموز/لیویو كینیا

--19992حزیران/یونیولیسوتو

2012-20062007األولكانون/دیسمبر2006أیلول/سبتمبرمدغشقر

2015-20092010األولكانون/دیسمبر2009األولتشرین/أكتوبرمالوي

-2005األولكانون/دیسمبر2005األولكانون/دیسمبرموریشیوس

2015-20112011أیلول/سبتمبر2011تموز/یولیوموزامبیق

--20022حزیران/یونیونامیبیا

2012-20072008أیلول/سبتمبر2007تموز/یولیورواندا

--19952األولكانون/دیسمبرسیشیل

2011-20062007أیلول/سبتمبر2006تموز/یولیوسوازیلند

2013-20072007أیلول/سبتمبر2007زتمو /یولیوتنزانیا



EB 2012/105/R.27

عندما تكون برامج الفرص االستراتیجیة القطریة إجباریة.1
برنامج فرص استراتیجیة قطریة لم یستعرض من قبل المجلس التنفیذي حسب السیاسة األصلیة، والسیاسة المحدثة الحقا.2

  .ية قطریة إقلیمیبرنامج فرص استراتیج3

  االستراتیجیة شبه اإلقلیمیة قد تستبدل.4

16

استراتیجیةلجنةعلىالعرضتاریخ1القطر

العملیات

الصالحیةالتنفیذيالمجلسعلىالعرضتاریخ

2018-20042005أیلول/سبتمبر2004تموز/یولیوأوغندا

2015-20112011أیلول/سبتمبر2011أیار/مایوزامبیا

--19982األولكانون/دیسمبرزمبابوي

الهاديوالمحیطآسیا

2012-20082008نیسان/أبریل2008فبرایر/شباط أفغانستان

2010-20062005نیسان/أبریل2006فبرایر/شباط بنغالدیش

--19962تموز/یولیوبوتان

2012-20072008األولكانون/دیسمبر2007أیلول/سبتمبركمبودیا

-20054األولكانون/دیسمبر2005األولكانون/دیسمبر)طاجیكستانقیرغیزستان،كازاخستان،(الوسطىآسیا

2015-20112011أیلول/سبتمبر2011حزیران/یونیوالصین

2015-20112010أیار/مایو2011آذار/مارسالهند

2013-20082009األولكانون/دیسمبر2008األولتشرین/أكتوبرإندونیسیا

--20022سبتمبر/أیلول اإلسالمیةإیرانجمهوریة

2015-20112011أیلول/سبتمبر2011نیسان/أبریلالو

--19982الثانيتشرین/نوفمبرمنغولیا

-یحدد الحقا2011تموز/یولیومیانمار

2012-20062007األولكانون/دیسمبر2006أیلول/سبتمبرنیبال

-20041األولكانون/دیسمبر2004األولتشرین/أكتوبر3بلدان جزر المحیط الهادي

2014-20092010نیسان/أبریل2008الثانيتشرین/نوفمبرباكستان

2014-20092010أیلول/سبتمبر2009حزیران/یونیوالفلبین

2007-20032003نیسان/أبریل2002الثانيتشرین/نوفمبرالنكاسري

-2008أیلول/سبتمبر2008تموز/یولیونامفییت

والكاریبيالالتینیةأمریكا

2012-20042004نیسان/أبریل2003األولكانون/دیسمبراألرجنتین

2012-20072008األولكانون/دیسمبر2007األولتشرین/أكتوبرالقومیاتالمتعددةبولیفیادولة

2012-20082008أیلول/سبتمبر2008حزیران/یونیوالبرازیل

إقلیم الكاریبي
Error! Bookmark not defined.

--20002آذار/مارس

2012-20032004األولكانون/دیسمبر2003حزیران/یونیوكولومبیا

2010-20042005األولكانون/دیسمبر2004األولتشرین/أكتوبركوستاریكا

2014-20102010نیسان/أبریل2009الثانيتشرین/نوفمبرالدومینیكیةالجمهوریة

2009-20042004نیسان/أبریل2003الثانيتشرین/نوفمبرإكوادور

--20012فبرایر/شباط السلفادور

2012-20082008األولكانون/دیسمبر2008األولتشرین/أكتوبرغواتیماال

2012-20092009نیسان/أبریل2009فبرایر/شباط هایتي

2011-20072007نیسان/أبریل2007فبرایر/شباط هندوراس

2012-20072007األولكانون/دیسمبر2007أیلول/سبتمبرالمكسیك

2009-20052005األولكانون/دیسمبر2005األولتشرین/أكتوبرنیكاراغوا

2012-20072007أیلول/سبتمبر2007أیار/مایوبنما

الحقا)یؤكد(2012-20042005األولكانون/دیسمبر2004األولتشرین/أكتوبرباراغواي

2012-20092009أیلول/سبتمبر2009نیسان/أبریلبیرو

--19992الثانيتشرین/نوفمبرأوروغواي

2012-20062007أیلول/سبتمبر2006تموز/یولیوالبولیفاریةفنزویالجمهوریة

وأوروباأفریقیاوشمالاألدنىالشرق

2012-20052006نیسان/أبریل2005فبرایر/شباط ألبانیا

--19992األولتشرین/أكتوبرلجزائرا

2008-20032003األولكانون/دیسمبر2003األولتشرین/أكتوبرأرمینیا
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استراتیجیةلجنةعلىالعرضتاریخ1القطر

العملیات

الصالحیةالتنفیذيالمجلسعلىالعرضتاریخ

2015-20102010نیسان/أبریل2010فبرایر/شباط أذربیجان

2018-20052005أیلول/سبتمبر2005تموز/یولیووالهرسكالبوسنة

--20012الثانيتشرین/نوفمبرجیبوتي

2009-20062006نیسان/أبریل2006الثانيكانون/ینایرمصر

الحقایعرض 2010األولكانون/دیسمبرالغربیةوالضفةغزة

2009-20042004األولكانون/دیسمبر2004أیلول/سبتمبرجورجیا

2012-20072008األولكانون/دیسمبر2007األولتشرین/أكتوبراألردن

--20002تموز/یولیولبنان

2014-20082009األولكانون/دیسمبر2008األولتشرین/أكتوبرالمغرب

2012-20072007األولكانون/دیسمبر2007األولتشرین/أكتوبرمولدوفاجمهوریة

-2003نیسان/أبریل2003نیسان/أبریلرومانیا

2012-20092009نیسان/أبریل2009فبرایر/شباط السودان
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