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2015-2012زمعةأنشطة المشروعات الم

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

المزمعة إلى المجلس التنفیذي بصفة منتظمة، حتى یظل ممثلو الدول األعضاء في المجلس على علم 

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

، إذا رغبوا في ذلك، وذلك في مرحلة مناسبة من دورة تطور المشروع. التعلیق على العملیات المزمعة

المتوفرة في هذه الوثیقة اإلجراءات الحالیة المتبعة  للموافقة على المشروعات في المعلوماتتعكس - 2

، 2009الثامنة والتسعین التي عقدت في دیسمبر/كانون األول الصندوق  وأنشطته االستثماریة. في دورته 

24أقر المجلس التنفیذي مقترح تبسیط عملیة موافقته على المشروعات والبرامج االستثماریة، وتبنى المادة 

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

) إجراء انقضاء المدة كما هو 2(و) اإلجراء العادي 1برامج التي یمولها الصندوق: (المشروعات وال

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي بشأن إجراء انقضاء المدة24منصوص علیه في المادة 

منذ الموافقة على حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي في - 3

یضا. أیضا عن كیفیة تخصیص موارد هذا الحساب أ، بدأت هذه الوثیقة باإلبالغ 2010ل سبتمبر/أیلو 

، أعد الصندوق أیضا برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات 2012عامعالوة على هذا، وفي 

لتمویل الصغیرة، وهو  نافذة للتمویل بالمنح متعددة السنوات ومتعددة الجهات المانحة لتوفیر مصدر جدید ل

دماج التأقلم مع تغیر المناخ في برامج تنمیة إ هدف على وجه الخصوص توسیع نطاق و المشترك یست

ىویوجه هذا البرنامج التمویل المخصص للبیئة وتغیر المناج إل."االعتیادیة"الصغیرة أصحاب الحیازات 

وتضم هذه الوثیقة 1.المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة من خالل البرامج التي یدعمها الصندوق

  تحت هذا البرنامج. محددة مزمعة معلومات عن أنشطة 

من هذه الوثیقة قائمة شاملة بجمیع المشروعات والبرامج التي أدرجت في 1الجدول –یعرض الجزء األول- 4

لى من برامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج أو بعد الموافقة عكجزءذخیرة المشروعات 

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

قائمة بالمشروعات والبرامج المقترحة والمؤهلة والمزمع عرضها على 2الجدول -ویوفر الجزء األول- 5

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

  علیها ما لم یتم تلقي طلب رسمي بأن یناقشها المجلس التنفیذي ضمن مدة قصوى محددة.  

عن المنح العالمیة/اإلقلیمیة المقترحة التي 3الجدول - معلومات في الجزء األولأیضاً كذلك تقدم اإلدارة - 6

  لمدة.  یتم التخطیط لها حالیًا للتمویل بموجب إجراء انقضاء ا

القطریة، وافق المجلس التنفیذي على اإلطار الجدید لبرامج الفرص االستراتیجیة2006في سبتمبر/أیلول - 7

برامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج وسیلة لدخول وستكونالمستندة إلى النتائج. 

                                                     

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة1
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ذه المشروعات/البرامج في الذخیرة المشروعات/البرامج ذخیرة الصندوق الرسمیة. وسیتم تجهیز بعض ه

، في حین سیدرج بعضها 2012-2010ضمن الدورة الحالیة لنظام تخصیص الموارد على أساس األداء 

معلومات عن برامج الفرص 1الجدول –اآلخر في فترات تخصیص الحقة. ویوفر الجزء الثاني 

افرها، لالجتماعات القطریة واجتماعات االستراتیجیة القطریة المخطط لها، ویحدد التواریخ، في حال تو 

  .2التشاور مع أصحاب المصلحة القادمة

من هذه 2الجدول –للمجلس التنفیذي، یتضمن الجزء الثاني 2001وكما اتفق علیه في دورة أبریل/نیسان - 8

ملیات الوثیقة معلومات عن جمیع برامج الفرص االستراتیجیة القطریة التي استعرضتها لجنة استراتیجیة الع

  وتوجیه السیاسات حتى اآلن، وتلك التي استعرضها المجلس التنفیذي أیضًا.

الواردة أعاله معلومات عن المشروعات والبرامج التي یحتمل عرضها على المجلس المعلوماتوترفد هذه - 9

. وسوف ُیعرض كل مشروع على اإلنترنتالتنفیذي في دورة الحقة التي یتیحها الصندوق على موقعه

  نامج في مذكرة إعالمیة من صفحتین، والمقصود بذلك:وبر 

؛تحري كامل فرص التمویل المشترك في مرحلة مبكرة من التصمیم  

؛توفیر المعلومات ذات الصلة بالبرامج/ المشروعات في الوقت المحدد وبطریقة كفؤة    

نمائیة.زیادة الوعي العام والمعرفة واالهتمام بأنشطة الصندوق وغیره من المنظمات اإل  

  

ولتحقیق هذه الغایة، مع إیالء اهتمام خاص لتحري فرص التمویل المشترك في مرحلة مبكرة من تصمیم - 10

أیلول ت في الصندوق، وبدءًا من سبتمبر/عكس عملیات التصمیم الحالیة للمشروعاوبهدف،المشروع

إلنترنت عندما یكون سیتم إعداد المذكرات اإلعالمیة ونشرها على موقع الصندوق على شبكة ا2012

ه، وفي مرحلة التصمیم المشروع في المرحلة المفاهیمیة، بعد موافقة لجنة استراتیجیة العملیات علی

) ویتم ضمان الجودةالبرنامج مرحلة استكمال التصمیم (). وعندما یصل المشروع/تعزیز الجودةالتفصیلي (

الوثیقة على القسم المخصص ألنشطة إعداد تقریر رئیس الصندوق بشأنه، ستتم إتاحة رابط لهذه

  المشروعات المزمعة على موقع الصندوق. 

الجدید أن یحقق الغرض المزدوج المتمثل في توفیر المعلومات عن اإلجراءویتوقع لهذا - 11

المشروعات/البرامج في وقت مبكر من عملیة التصمیم للسماح للدول األعضاء بتحري فرص التمویل 

  لى المزید من الكفاءات في إعداد المذكرات اإلعالمیة. إي سیؤدي أیضًا المشترك، في الوقت الذ

                                                     

، تحتاج البلدان التي یخصص لها ثالثة 2007ناء على الدروس المستفادة من عملیة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة منذ عام ب2

مشروعات أو أكثر بموجب نظام تخصیص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتیجیة قطریة كامل. أما الحاالت غیر 

في األوضاع االنتقالیة التي یخصص لها ثالث عملیات تشغیلیة أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة نسبیا الثابتة، على سبیل المثال

ملیون دوالر أمریكي، ستحتاج إلى إرشاد موجه من اإلدارة. البلدان التي 15بموجب نظام تخصیص الموارد على أساس األداء، مثال دون 

ملیون دوالر أمریكي أو أكثر ستحتاج إلى إعداد 20روعات بمخصصات قیمتها یخصص لها برنامجین فقط في ذخیرة الصندوق للمش

  برنامج للفرص االستراتیجیة القطریة لتوجیه المشاركة القطریة الشاملة.



  EB 2012/106/R.27  

3

  عرض عام

ستستمر التدخالت المزمعة في التركیز على مجاالت األولویة المحددة في اإلطار االستراتیجي للصندوق - 12

(الذي وافق علیه المجلس2015-2011، وفي اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة 2010-2007للفترة 

المتبقیة من عام )، وخطة الصندوق متوسطة األجل للفترة2011التنفیذي في دورته المنعقدة في مایو/أیار 

، وبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستندة إلى النتائج ذات الصلة أو 2015-2013، وللفترة2012

وزیادة وتغذیتهمأمنهم الغذائيالمذكرات المفاهیمیة. وسیبقى تمكین السكان الریفیین الفقراء من تحسین

دخولهم وتعزیز قدرتهم على الصمود محور أعمال الصندوق. 

مشروعًا/برنامجًا في الذخیرة الرسمیة للصندوق حالیًا، وسیتم تحدید مشروعات 55تتضمن هذه الوثیقة - 13

تستعرض وبرامج أخرى على مدار السنة. وتخطط لجنة استراتیجیة العملیات وتوجیه السیاسات ألن 

معلومات عن 1القریب. ویقدم الجدول المستقبلبرنامجین في البرازیل في/مشروعینلالمذكرات المفاهیمیة 

ذخیرة التمویل الرسمیة 1، ویظهر الشكل التمویلنوعة التمویل المزمعة حسب اإلقلیم و عدد من أنشط

  حسب التوزیع الجغرافي. 

  ات الصغیرةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیاز 

لتحویل التمویل المخصص 2012أنشيء برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة عام - 14

للبیئة وتغیر المناخ إلى المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة من خالل المشروعات التي یدعمها 

الغایة منه ر المناخ، وأماالصندوق. یتمثل هدف البرنامج في زیادة صمود المزارعین الفقراء في وجه تغی

طاق العمل الذي نقوم به أصًال بشأن التأقلم نلیة جدیدة للتمویل المشترك للصندوق لتوسیع آفهي توفیر 

  مع تغیر المناخ. 

) تحسین إدارة األراضي والممارسات الزراعیة 1الرئیسیة المتوقعة فهي: (ةوأما مخرجات البرنامج الخمس- 15

) 3) زیادة توفر المیاه وكفاءة استخدامها لصالح أ صحاب الحیازات الصغیرة؛ (2(المقاومة لتغیر المناخ؛ 

) جعل البنى األساسیة الریفیة قادرة على 4زیادة القدرات البشریة على التأقلم وتقلیص مخاطر الكوارث؛ (

ل بأن یبني یا. ویؤممناخ) توثیق ونشر المعرفة الخاصة بالزراعة الذكیة 5الصمود في وجه تغیر المناخ؛ (

البرنامج على الخبرة القویة التي یتمتع بها الصندوق في النهج المستندة إلى المجتمع المحلي، بما في ذلك 

من خالل مشاورات شفافة وجیدة التوثیق مع المستفیدین خالل التصمیم والتنفیذ والتقییم.

یدعمها الصندوق لتلقي الدعم من ویتم حالیًا تحدید أول دفعة من المشروعات الحدیثة أو الجاریة التي - 16

أصحاب الحیازات الصغیرة. ومن بین هذه المشروعات مشروعین في الذخیرة زراعة برنامج التأقلم لصالح 

.مالیین دوالر أمیركي10الرسمیة لموزامبیق والیمن بمساهمة إجمالیة من البرنامج بنحو 
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  1الجدول 

  ذخیرة التمویل

الصندوققرض اإلقلیم

قرض 
وق الصند

التكمیلي 
منحة 

الصندوق

منحة 
الصندوق 

التكمیلیة
منحة إطار القدرة 
على تحمل الدیون

منحة تكمیلیة في 
إطار القدرة على 

تحمل الدیون

التأقلم لصالحمنحة برنامج 
الحیازات أصحابزراعة

المجموعالصغیرة

25-1334131آسیا والمحیط الھادئ

22117-642أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

5-1-1--7

الشرق األدنى وشمال 
أفریقیا وأوروبا

73321-117

10--4--42أفریقیا الغربیة والوسطى

3512103113276المجموع  

  .ةالمصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظ

  1الشكل 

  رة التمویل الرسمیةالتوزیع الجغرافي لذخی

  

  .ةالمصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظ

  

امج الفرص االستراتیجیة القطریة لمصر خالل الدورة السادسة بعد المائة للمجلس نسیتم استعراض بر - 17

هندوراس، و في حین من المقرر حالیا أن تقدم برامج الفرص االستراتیجیة القطریة لغانا، التنفیذي،

.2012النیجر، وأوغندا خالل الدورة السابعة بعد المائة للمجلس في دیسمبر/كانون األول و نیكاراغوا، و 

الغذائي (حساب األمانة تمت الموافقة على حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن - 18

ملیون 285)، مع قرض بقیمة EB 2010/100/R.29/Rev.2(الوثیقة 2010في سبتمبر/أیلول اإلسباني)

حكومة إسبانیا. ملیون یورو من 14.5ملیون دوالر أمریكي تقریبا) ومنحة بقیمة 400یورو (بما یعادل 

169.2قرضا بقیمة12،  كان المجلس التنفیذي قد وافق على ما مجموعه2012تموز یولیو/15بتاریخ 

سیا آ: واحد في الصندوقاهمشروعا یدعم12ملیون دوالر أمریكي) لتوسیع نطاق 233.1ن یورو (و ملی

ملیون یورو)، وسبعة في 27.1(ملیون یورو)، واثنان في أفریقیا الشرقیة والجنوبیة21.4(والمحیط الهادي

8.46ملیون یورو)، وواحد في الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا (105.2أمریكا الالتینیة والكاریبي (

  أفریقیا الغربیة والوسطى

  والجنوبیةأفریقیا الشرقیة

  آسیا والمحیط الهادي

  أمریكا الالتینیة والكاریبي

الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا
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ض خالل و قر 10ومن المقرر عرض .مالیین یورو)7ة والوسطى (ملیون یورو)، وواحد في أفریقیا الغربی

ملیون یورو.96.65على المجلس التنفیذي بقیمة إجمالیة تقدر بحوالي 2012ما تبقى من عام 

أدناه قائمة بالبلدان المؤهلة التي یتم التخطیط القتراحات لها للحصول على تمویل 2الجدول یعرضو - 19

  .2012خالل ما تبقى من عام سبانيمشترك من حساب األمانة اإل

  2الجدول 

  مقترحات حساب األمانة اإلسباني 

للموافقةالموعد المزمعبمالیین الیوروالبلد

2012دیسمبر/كانون األول 10.60البرازیل

2012سبتمبر/أیلول 7.10الرأس األخضر 

2012دیسمبر/كانون األول 4.25ونبغا

2012/أیلول سبتمبر6.05إندونیسیا 

2012دیسمبر/كانون األول 8.20لبنان

2012سبتمبر/أیلول 14.50موزامبیق

2012سبتمبر/أیلول 14.00النیجر

2012دیسمبر/كانون األول 7.10سوازیلند 

2012دیسمبر/كانون األول 14.25تونس

2012دیسمبر/كانون األول 10.60فنزویال

96.65المجموع  
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: تمویل المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة علیھا بموجب اإلجراء العادي1الجدول –األول الجزء
  2012یولیو/تموز 15بتاریخ

برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

أفریقیا الغربیة والوسطى

Ndayaیحدد الحقااستكمال التصمیمقرض الصندوق500 201227دیسمبر/كانون األول دعم خدمات التمویل الریفي المكیفة2011سبتمبر/أیلول بنن Beltchika

دعم المؤسسات المحلیة والمجتمعیة ألغراض الترویج  2011مبر/أیلول سبتبنن

لالقتصاد المحلي

Ndayaیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق  000 201427سبتمبر/أیلول  Beltchika

تامبا لإلدارة التشاركیة للموارد الطبیعیة والتنمیة -مشروع نیر2007سبتمبر/أیلول بوركینا فاسو

*ریفیة في المناطق الشمالیة، والشمالیة الوسطى والشرقیةال

منحة في إطار القدرة 540 201248دیسمبر/كانون األول 

على تحمل الدیون

Cristianaیحدد الحقااستكمال التصمیم Sparacino

  سبتمبر/أیلولالكامیرون

2007

  سبتمبر/أیلولالریفيمشروع دعم تنمیة التمویل الصغري

2012

2 للعرض على المجلس قرض الصندوق التكمیلي 950

التنفیذي

Nadineیحدد الحقا Gbossa

أكتوبر/تشرین األول الرأس األخضر

1996

  سبتمبر/أیلولاالجتماعیة الریفیة* و االقتصادیة صر لفلیجبرنامج الترو 

2012

یحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق340 6

جمهوریة الكونغو 

راطیةالدیمق

دیسمبر/كانون األول 

2011

201268سبتمبر/أیلول   *برنامج دعم مراكز تورید األغذیة في كنشاسا منحة في إطار القدرة 382

  على تحمل الدیون

سابقا: برنامج تنمیة الزراعة استكمال التصمیم

وسالسل القیمة

رشا عمر

201218ول ألكانون امبر/دیسي الزراعیة وٕادارة المیاه*المشروع الوطني لتنمیة األراض2003سبتمبر/أیلول غامبیا منحة في إطار القدرة 720

على تحمل الدیون

Mosesیحدد الحقااستكمال التصمیم Abukari

منحة في إطار القدرة 990 9یحدد الحقامشروع اإلنعاش الریفي وتنمیة المجتمع المحلي2003أبریل/نیسان غینیا بیساو

یونعلى تحمل الد

Luyakuیحدد الحقاالتصمیم التفصیلي Loko Nsimpasi

دیسمبر/كانون األول مالي

2007

للعرض على المجلس قرض الصندوق التكمیلي730 2یحدد الحقابرنامج التمویل الریفي الصغري

التنفیذي

Philippeظر عقد اجتماعات رئیسیةتال ین Remy

  سبتمبر/أیلوللري على نطاق صغیر*لروانمومشروع 2006أبریل/نیسان النیجر

2012

Vincenzoیحدد الحقااستكمال التصمیمقرض الصندوق700 1 Galastro

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

منحة تكمیلیة في إطار 600 20126دیسمبر/كانون األول برنامج تنمیة سالسل القیمة2008سبتمبر/أیلول بوروندي

لدیونالقدرة على تحمل ا

للعرض على المجلس 

التنفیذي

حمید حیدرةظر عقد اجتماعات رئیسیةتال ین
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برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

منحة في إطار القدرة 278 201217دیسمبر/كانون األول المشروع الوطني للزراعة*2006سبتمبر/أیلول إریتریا

على تحمل الدیون

للعرض على المجلس 

التنفیذي

عبلة بن حموشیحدد الحقا

انون األول دیسمبر/كمدغشقر

2006

برنامج دعم أقطاب المشروعات الریفیة الصغرى واالقتصادات 

اإلقلیمیة

للعرض على المجلس قرض الصندوق التكمیلي200 201211دیسمبر/كانون األول 

التنفیذي

Normanظر عقد اجتماعات رئیسیةتال ین Messer

دیسمبر/كانون األول مدغشقر

2006

للعرض على المجلس قرض الصندوق التكمیلي000 20139سبتمبر/أیلول عین المهنیة والخدمات الزراعیة مشروع دعم منظمات المزار 

التنفیذي

Normanیحدد الحقا Messer

مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو 2011سبتمبر/أیلول موزامبیق

*ولمبوبو

201217سبتمبر/أیلول  807
970

5 000

  قرض الصندوق

  منحة الصندوق

منحة برنامج التأقلم 

لصالح زراعة أصحاب 

الحیازات الصغیرة

للعرض على المجلس 

التنفیذي

Clausیحدد الحقا Reiner

201315أبریل/نیسان مشروع النهوض باقتصاد الخدمات المناصر للفقراء2007سبتمبر/أیلول رواندا 000
15 000

  قرض الصندوق

ر القدرة منحة في إطا

على تحمل الدیون

Lorenzoیحدد الحقاالتصمیم التفصیلي Coppola

20155أبریل/نیسان مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات2007سبتمبر/أیلول رواندا 979

5 979

  قرض الصندوق التكمیلي

منحة تكمیلیة في إطار 

القدرة على تحمل الدیون

للعرض على المجلس 

یذيالتنف

Lorenzoیحدد الحقا Coppola

دیسمبر/كانون األول سیشیل

1995

مشروع دعم الزراعة الذكیة مناخیا لصالح أصحاب الحیازات 

الصغیرة

Normanیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق000 20133أبریل/نیسان  Messer

هها السوق لصالح أصحاب برنامج التنمیة الزراعیة التي یوجغیر مطلوبجنوب أفریقیا

الحیازات الصغیرة في جنوب أفریقیا*

15یحدد الحقا 400
500

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

للعرض على المجلس 

التنفیذي

Louiseیحدد الحقا C. Mcdonald

برنامج اإلنتاج الذي توجهه السوق لصالح أصحاب الحیازات 2006سبتمبر/أیلول سوازیلند

الصغیرة

Louiseیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق800 20123انون األول دیسمبر/ك C. Mcdonald

مشروع االستثمار في الثروة الحیوانیة ألصحاب الحیازات 2011سبتمبر/أیلول زامبیا

الصغیرة

للعرض على المجلس قرض الصندوق التكمیلي000 20134سبتمبر/أیلول 

التنفیذي

Fumikoیحدد الحقا Nakai

Fumikoیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق750 201321سبتمبر/أیلول برنامج الخدمات المالیة الریفیة2011سبتمبر/أیلول زامبیا Nakai

آسیا والمحیط الهادي

6Matteoاستعراض تعزیز الجودة: التصمیم التفصیليمنحة في إطار القدرة 906 201239ر/كانون األول دیسمب*مشروع التنمیة المجتمعیة المتكاملة في المقاطعات الوسطى2008أبریل/نیسان أفغانستان Marchisio
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برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

2012یونیو/حزیران على تحمل الدیون

مشروع البنى األساسیة الساحلیة التي تتسم بالمرونة تجاه 2012أبریل/نیسان بنغالدیش

المناخ

Thomasیحدد الحقاالتصمیم التفصیليلصندوققرض ا000 201340أبریل/نیسان  Rath

201246سبتمبر/أیلول   مشروع تحسین البنى األساسیة الزراعیة والریفیة في هونان*2011سبتمبر/أیلول الصین 000
1 000

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

للعرض على المجلس 

التنفیذي

من المقرر عقد مفاوضات 

10-5فيالقرض 

2012ول سبتمبر/أیل

Sana Jatta

6-استعراض ضمان الجودة استكمال التصمیمقرض الصندوق662 201246دیسمبر/كانون األول   *مشروع تحسین البنى األساسیة الریفیة والزراعیة في یونان2011سبتمبر/أیلول الصین

2012أكتوبر/تشرین األول 

Sana Jatta

Nigelیحدد الحقااستكمال التصمیمقرض الصندوق000 201251سبتمبر/أیلول   *القبلي وسبل العیش في جارخاندمشروع التمكین 2011مایو/أیار الهند M. Brett

دیسمبر/كانون األول إندونیسیا

2008

201224سبتمبر/أیلول مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیة* 200
2 000

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

للعرض على المجلس 

یذيالتنف

Ronaldیحدد الحقا Hartman

20135دیسمبر/كانون األول برنامج األمن الغذائي وروابط األسواق في جنوب الو2011سبتمبر/أیلول الو 750
5 750

  قرض الصندوق

منحة في إطار القدرة 

على تحمل الدیون

Stefaniaیحدد الحقاالتصمیم التفصیلي Dina

لتشاركي للحد من الفقر  الریفي في المنطقة الجافة المشروع ایحدد الحقامیانمار

الوسطى

یحدد التمویل في دورة نظام التصمیم التفصیليقرض الصندوقیحدد الحقا2014أبریل/نیسان 

تخصیص الموارد على أساس 

.2015-2013األداء 

Youqiong Wang

دیسمبر/كانون األول نیبال

2006

201214سبتمبر/أیلول *زراعیةبرنامج تسریع النمو واإلنتاجیة ال 500
14 500

  قرض الصندوق

منحة في إطار القدرة 

على تحمل الدیون

من المقرر عقد مفاوضات استكمال التصمیم

تموز/یولیو19-18فيالقرض 

2012

Benoît Thierry

دیسمبر/كانون األول نیبال

2006

20122دیسمبر/كانون األول یةالمرحلة الثان–مشروع دعم صندوق التخفیف من وطأة الفقر  500

2 500

  قرض الصندوق التكمیلي

منحة تكمیلیة في إطار 

القدرة على تحمل الدیون

للعرض على المجلس 

التنفیذي

المرحلة الثانیة من مشروع 

تطویر الغابات وزراعة األعالف 

في أراضي التالل المستأجرة

Benoît Thierry

للعرض على المجلس قرض الصندوق000 201220سبتمبر/أیلول نامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة والبیئة*بر 2009سبتمبر/أیلول الفلبین

التنفیذي

عقدت المناقشات التقنیة في 

یونیو/حزیران20-21

Youqiong Wang

20122دیسمبر/كانون األول برنامج التعزیز السریع إلنتاج األغذیة2009سبتمبر/أیلول الفلبین 360

1 300

  قرض الصندوق التكمیلي

منحة الصندوق التكمیلیة

للعرض على المجلس 

التنفیذي

مشروعان فرعیان: التمویل 

السریع إلمدادات البذور، وتعزیز 

Youqiong Wang
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برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

  إنتاج زراعة األرز المروي

ریفي التضافر حول تعزیز سالسل القیمة ألغراض النمو ال2009سبتمبر/أیلول الفلبین

والتمكین*

201233دیسمبر/كانون األول  000
800

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

للعرض على المجلس 

التنفیذي

من المقرر عقد مفاوضات 

15-14القرض من 

  2012نوفمبر/تشرین الثاني 

Youqiong Wang

یحدد التمویل في دورة نظام التصمیم التفصیليقرض الصندوقیحدد الحقا2013بتمبر/أیلول سمشروع إدارة الموارد الساحلیة وتنمیة سالسل القیمة2009سبتمبر/أیلول الفلبین

تخصیص الموارد على أساس 

2015-2013األداء 

Youqiong Wang

برنامج تحسین مشاركة الفقراء في األسواق في محافظتي ها 2012أبریل/نیسان فییت نام

تنه وترا فنه

اسم المشروع عند صیاغته: استكمال التصمیمقرض الصندوق000 201323سبتمبر/أیلول 

لصالح "جعل األسواق تعمل 

الفقراء"

Henning Pedersen

Henningیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوقیحدد الحقا2015أبریل/نیسان التكیف مع تغیر المناخ في إقلیم دلتا نهر میكونغ2012أبریل/نیسان فییت نام Pedersen

أمریكا الالتینیة والكاریبي

للعرض على المجلس قرض الصندوق000 201216سبتمبر/أیلول مشروع األعمال الریفیة لصغار المنتجین*2008سبتمبر/أیلول البرازیل

التنفیذي

Ivanیحدد الحقا Cossio

Ivanیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق000 201233سمبر/كانون األول دیمشروع تعزیز اإلنتاج وبناء القدرات2008سبتمبر/أیلول البرازیل Cossio

  مشروع تنمیة األراضي الریفیة في محافظة سییغو دي أفیالكوبا

  

  

Josefinaیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوقیحدد الحقا2012دیسمبر/كانون األول  Stubbs

مشروع تعزیز التنمیة المحلیة في مناطق المرتفعات والغابات 2009سبتمبر/أیلول بیرو

المطیرة عالیة االرتفاع*

201220دیسمبر/كانون األول  000
1 500

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

للعرض على المجلس 

التنفیذي

التنمیة المحلیة في مناطق 

المرتفعات والغابات المطیرة 

عالیة االرتفاع*

Roberto Haudry de

Soucy

  سبتمبر/أیلولفنزویال

2006

  دیسمبر/كانون األولمشروع تنمیة األراضي في المناطق شبه القاحلة

2012

Francescoیحدد الحقاالتصمیم التفصیليقرض الصندوق000 8 Pichon

الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا

201213دیسمبر/كانون األول مشروع تطویر الري الحقلي في األراضي القدیمة2006أبریل/نیسان مصر 400

500

  قرض الصندوق التكمیلي

منحة الصندوق التكمیلیة

للعرض على المجلس 

التنفیذي

عبد الحمید عبدوليال ینتظر عقد اجتماع رئیسي
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برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

دیسمبر/كانون األول جورجیا

2004

من المقرر إجراء استعراض استكمال التصمیمقرض الصندوق التكمیلي900 20126األول دیسمبر/كانونمشروع دعم الزراعة

2تعزیز الجودة في 

2012أغسطس/آب 

دینا نبیل

دیسمبر/كانون األول قیرغیزستان

2005

201210دیسمبر/كانون األول *برنامج تنمیة الثروة الحیوانیة واألسواق 000
10 000

  قرض الصندوق

دوق  منحة الصن

من المقرر عقد مفاوضات التصمیم التفصیلي

28-27فيالقرض 

2012نوفمبر/تشرین الثاني 

Frits Jepsen

  مشروع التنمیة الزراعیة المستدامة في مناطق التالل2000یولیو/تموز لبنان

المشروع

20124دیسمبر/كانون األول  300

500

  قرض الصندوق التكمیلي

ةمنحة الصندوق التكمیلی

للعرض على المجلس 

التنفیذي

عبد العزیز مرزوقال ینتظر عقد اجتماع رئیسي

  دیسمبر/كانون األولمولدوفا

2007    

مشروع تنمیة الخدمات المالیة الریفیة ألصحاب الحیازات 

الصغیرة

201314دیسمبر/كانون األول  ثة التصمیم من المقرر القیام ببعالتصمیم التفصیليقرض الصندوق التكمیلي 690

-في نوفمبر/نشرین الثاني

2012دیسمبر/كانون األول 

Abdel Sma

  دیسمبر/كانون األولالمغرب

2008

  دیسمبر/كانون األولمشروع تنمیة سالسل القیمة الزراعیة

2014

19 000
500

  قرض الصندوق

  منحة الصندوق

مشروع للدورة القادمة من نظام التصمیم التفصیلي

على أساس تخصیص الموارد 

2015-2013األداء 

منیف نور اهللا

دیسمبر/كانون األول سوریة

2009

من نظام 2015-2013دورة التصمیم التفصیليقرض الصندوق000 201426دیسمبر/كانون األول مشروع تنمیة الري في حوض نهر دجلة

تخصیص الموارد على أساس 

األداء. تغیر اسم المشروع من: 

في حوض مشروع تنمیة الري 

نهر الخابور

عبد الحمید عبدولي

مشروع التنمیة الزراعیة الرعویة وتشجیع المبادرات المحلیة في 1998أبریل/نیسان تونس

المرحلة الثانیة–الجنوب الشرقي 

201211دیسمبر/كانون األول  500
500

  قرض الصندوق

  منحة الصندوق

من المقرر عقد مفاوضات التصمیم التفصیلي

في نوفمبر/تشرین الثاني القرض

2012دیسمبر/كانون األول –

منیف نور اهللا

201231سبتمبر/أیلول مشروع تنمیة مستجمع نهر مورات*2006سبتمبر/أیلول تركیا 400
492

  قرض الصندوق

منحة الصندوق

من المقرر عقد مفاوضات التصمیم التفصیلي

تموز/یولیو28-26فيالقرض 

2012

دوليعبد الحمید عب
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برامج الفرص البلد

االستراتیجیة القطریة 

التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

(*تشیر إلى وجود موجز على موقع الصندوق: 

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

المبلغ المحتمل الموعد المزمع للموافقة

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز نوع التمویل المقترح

تصمیم 

المشروع/البرنامج

تواریخ 

یقات االجتماعات/التعل

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة 

في الصندوق/مدیر 

البرنامج القطري

دیسمبر/كانون األول الیمن

2007

201312أبریل/نیسان برنامج النمو الریفي 000
5 000

  قرض الصندوق

منحة برنامج التأقلم 

لصالح زراعة أصحاب 

الحیازات الصغیرة

التصمیم التفصیلي في التصمیم التفصیلي

أغسطس/آب-یولیو/تموز

. استعراض تعزیز 2012

نوفمبر/تشرین 23الجودة في 

2012الثاني 

عمر ظفار
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  : المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة2الجدول –الجزء األول 
  2012زو ولیو/تمی15بتاریخ

برامج الفرص االستراتیجیة البلد

القطریة التي استعرضها 

المجلس التنفیذي

  اسم المشروع / البرنامج

شیر إلى وجود موجز على اسم المشروع/البرنامج (*ت

موقع الصندوق: 

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

الموعد المزمع 

للموافقة

المبلغ المحتمل 

للقرض/المنحة 

(بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

مرحلة تجهیز تصمیم نوع التمویل

المشروع/البرنامج

تواریخ االجتماعات 

الرئیسیة المقبلة

جهة االتصال الرئیسیة في 

الصندوق/مدیر البرنامج 

القطري

آسیا والمحیط الهادي

Yaال ینطبقاستكمال التصمیمقرض الصندوق 495 20122سبتمبر/أیلول تربیة األحیاء البحریةاتعو مشروع تنمیة مشر غیر مطلوبملدیف Tian

أمریكا الالتینیة والكاریبي

مشروع تنمیة الري على نطاق صغیر والوصول إلى األسواق في إقلیم 2009أبریل/نیسان هایتي

نیبیز وجوافیین

201213سبتمبر/أیلول  منحة في إطار 200

القدرة على تحمل 

الدیون

Marco Camagniال ینطبقاستكمال التصمیم
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: المنح العالمیة/اإلقلیمیة المقترحة حالیا للموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة3الجدول –الجزء األول 
  2012یولیو/تموز 15في 

الجهة المتلقیةعنوان المنحة

منحة الصندوق المقترحة 

(بالدوالرات األمریكیة) 

(مؤقتة) (رهن بنتیجة 

استعراض ضمان الجودة 

للمنحة)

الفترة المزمعة

والمحیط الهاديآسیا 

1جامعة واغینینغن التابعة لمؤسسة البحوث الزراعیة الهولندیةالفضاءات المؤسسیة ألغراض توسیع النطاق في آسیا والمحیط الهادي 500 سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان  000

1ولندیة للتنمیة/المركز الدولي للزراعة االستوائیةالمنظمة الهمشروع نماذج األعمال الشاملة للترویج للتنمیة المستدامة إلنتاج الكسافا 199 سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000

رفع مستوى دخل وقاعدة أصول أصحاب الحیازات الصغیرة والمبادرات الفردیة الریفیة وقدرتهم على الصمود من خالل 

االبتكارات المالیة الریفیة
1في في آسیا والمحیط الهاديالرابطة اإلقلیمیة لالئتمان الزراعي والری 100 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

200 1من أجل تنمیة أفریقیا لشراكة الجدیدة وكالة التخطیط والتنسیق التابعة لوالتنمیة الزراعیةبرنامج التنمیة الزراعیة الشاملة ألفریقیا التحویل المؤسسي لتعزیز واستدامة القدرة على إیصال  دیسمبر/كانون األول -سبتمبر/أیلول 000

مبادرة التعلم المعنیة بحیازة األراضي
/الشبكة العالمیة )الموئل(برنامج المستوطنات البشریة التابع لألمم المتحدة

األراضيلوسائل استغالل
1 200 دیسمبر/كانون األول -سبتمبر/أیلول 000

TechForTrade1مؤسسة الت الدفع نقدا على الكیس المجدیة تجاریا لصالح أصحاب الحیازات الصغیرةتطویر معام 490 دیسمبر/كانون األول -سبتمبر/أیلول 000

1ـة لالئتمـان الریفـي والزراعـيالرابطــة األفریقیـ2015-2013الزراعي و ة لالئتمان الریفياألفریقیالبرنامج اإلنمائي للرابطة ا 000 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

أمریكا الالتینیة والكاریبي

2هیئة األمم المتحدة للمرأةبرنامج توسیع نطاق الفرص االقتصادیة برائدات األعمال الریفیات في إقلیم أمریكا الالتبنبة والكاریبي 500 سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000

فریقیا وأوروباالشرق األدنى وشمال أ
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الجهة المتلقیةعنوان المنحة

منحة الصندوق المقترحة 

(بالدوالرات األمریكیة) 

(مؤقتة) (رهن بنتیجة 

استعراض ضمان الجودة 

للمنحة)

الفترة المزمعة

1أوكسفام إیطالیا3وصول المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة إلى األسواق 300 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

2مركز االبتكار اإلنمائيسبل تحقیق األثر وتوسیع النطاق 000 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

الشرق األوسط وشمال أفریقیاوق لخلق العمالة الریفیة للشباب في إقلیم توسیع نطاق تدخالت الصند
  یؤكد الحقا

(اختیار تنافسي)
2 500 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

4تعزیز األمن الغذائي في القرن األفریقي من خالل استثمارات الشتات في الزراعة
  یؤكد الحقا

(اختیار تنافسي)
1 500 دیسمبر/كانون األول-بر/أیلول سبتم000

1المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة5المرحلة الثانیة –ي مبادرة بلدان آسیا الوسطى إلدارة األراضي إدارة المعرفة ف 500 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

أفریقیا الغربیة والوسطى

1مؤسسة فیلبس/ستوكساعالشبكة العالمیة لشباب اإلبد 500 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

1المركز األفریقي لألرزضمان وصول المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة إلى بذور األرز المالئمة للسوق 500 دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

ئي من خالل تمویل التنمیة المحلیة في إطار المركزي في السنغال الترویج للتنمیة االقتصادیة المحلیة واألمن الغذا

وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
600صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000

شعبة السیاسات والمشورة التقنیة

140 1المجموعة التشاركیة للتحویل الصغري في أفریقیافي في أفریقیاالنمو المسؤول والمستدام من أجل التمویل الصغري الری سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000

برنامج زراعة الحفظ المتكاملة لإلنتاج المحصولي والحیواني ألغراض التكثیف المستدام للنظم القائمة على الحبوب في 

شمال أفریقیا وآسیا الوسطى
1اعیة في المناطق الجافةالمركز الدولي للبحوث الزر  500 سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000

                                                     

بإعادة تخصیص أموال منح إضافیة لشعبة الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا.عرض هذه المنحة رهن3
دوالر أمریكي من شعبة السیاسات والمشورة التقنیة.000100الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا، وبمبلغ دوالر أمریكي من شعبة 0002001ستمول المنحة بمبلغ 4
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الجهة المتلقیةعنوان المنحة

منحة الصندوق المقترحة 

(بالدوالرات األمریكیة) 

(مؤقتة) (رهن بنتیجة 

استعراض ضمان الجودة 

للمنحة)

الفترة المزمعة

1مؤسسة شبكة تنفیذ تجمیع میاه األمطارتجمیع میاه األمطار ألغراض تحقیق األمن الغذائي: إقامة بیئة تمكینیة مؤسسیة وسیاساتیة لتجمیع میاه األمطار سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000 500

  تشاریة الزراعیة على المستوى القطريتعزیز الخدمات االس
1المنتدى األفریقي للخدمات االستشاریة الزراعیة سبتمبر/أیلول-أبریل/نیسان 000 000

  مخططات ابتكاریة لتنمیة سلسلة قیمة لحوم األبقار في أفریقیا الجنوبیة
ولسبتمبر/أیل-أبریل/نیسان 000 941المعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة

  من المنظمات للمزارعین األفارقة اإلقلیمیة5منصة المزارعین في عموم أفریقیا و
2برنامج تعزیز منظمات المزارعین في أفریقیا دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000 000

  بناء القدرات في مجال التمویل الریفي
دیسمبر/كانون األول-یلول سبتمبر/أ000 560منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

1أوكسفام إیطالیااألنواع المهملة وغیر المستغلة استغالال كامال: من أجل التنمیة الریفیة وتمكین المزارعین الفقراء وصغار المنتجین دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000 000

دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول ILC-S1 000 000ئتالف الدولي المعني باألراضياالألراضياإطالق االلتزام باإلدارة الرشیدة المناصرة لفقراء 

دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000 600المعهد الدولي لبحوث األرز  تسریع التكنولوجیا المحافظة على الموارد

دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000 000 1مكتب الكومنولث الزراعي الدوليمن الخسائر وزیادة اإلنتاجیة"بالنتوایز"، نهج قطري لتحسین سبل عیش المزارعین من خالل الحد بادرةم

دیسمبر/كانون األول-سبتمبر/أیلول 000 350 1منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدةالحد من الفقر لدعم األمن الغذائي من خالل اإلدارة المستدامة لنظام اإلرث الزراعي الهام عالمیا
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2013و2012: برامج الفرص االستراتیجیة القطریة المزمعة في 1الجدول –الجزء الثاني 

  2012یولیو/تموز 15في 

االجتماعات الرئیسیةالموعد المزمع لالستعراضالبلد
مسؤول االتصال الرئیسي 

في الصندوق  

أفریقیا الغربیة والوسطى

Ulac Demiragیحدد الحقا2012األول دیسمبر/كانون غانا

Vincenzo Galastroیحدد الحقا2012دیسمبر/كانون األول النیجر

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

Samuel Eremieیحدد الحقا2013أبریل/نیسان كینیا

Alessandro Mariniیحدد الحقا2012دیسمبر/كانون األول أوغندا

آسیا والمحیط الهادي

خالد الحریزيیحدد الحقا2013سبتمبر/أیلول كمبودیا

Benoît Thierryیحدد الحقا2013سبتمبر/أیلول نیبال

أمریكا الالتینیة والكاریبي

Paolo Silveriالحقاقرری2013دیسمبر/كانون األول األرجنتین

2013سبتمبر/أیلول إكوادور
الستراتیجیة القطریة المستند تحدد البعثة المقبلة لبرنامج الفرص ا

إلى النتائج الحقا
Francisco Pichon

2012Joaquin Lozanoتجرى الدراسات التحضیریة في أكتوبر/تشرین األول 2013أبریل/نیسان غواتیماال

2012تجرى بعثة الصیاغة في أكتوبر/تشرین األول 2013أبریل/نیسان هایتي

2012دیسمبر/كانون األول هندوراس
سبتمبر/أیلول 29-24یعقد االجتماع القطري الختامي في 

ضمان الجودة في أكتوبر/تشرین األول واستعراض 2012

2012

Joaquin Lozano

2012دیسمبر/كانون األول نیكاراغوا
  2012یولیو/تموز 31-26یعقد االجتماع القطري الختامي في 

2012استعراض ضمان الجودة سبتمبر/أیلول 

Ladislao Rubio

الحقایقرر2013أبریل/نیسان بیرو
Roberto Haudry de
Soucy

الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا

البوسنة 

والهرسك
2013سبتمبر/أیلول 

تجرى بعثة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة في 

مع حلقة عمل 2012نوفمبر/تشرین الثاني -أكتوبر/تشرین األول

ةالتثبت القطری

عبد العزیز مرزوق

عبد الحمید عبدوليال ینتظر عقد اجتماعات رئیسیة أخرى2012سبتمبر/أیلول مصر

محمد عبد القادر2013من المقرر عقد االجتماع القادم في مارس/آذار 2013سبتمبر/أیلول السودان
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رضتها لجنة استراتیجیة : برامج الفرص االستراتیجیة القطریة التي استع2الجدول –الجزء الثاني 

العملیات والمجلس التنفیذي

  2012یولیو/تموز 15في 

1البلد
تاریخ العرض على لجنة استراتیجیة 

العملیات
سریان المفعولالتنفیذيتاریخ العرض على المجلس

أفریقیا الغربیة والوسطى

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011یونیو/حزیران بنن

2012-20072007سبتمبر/أیلول 2007یولیو/تموز فاسوبوركینا 

2012-20072007سبتمبر/أیلول 2007یولیو/تموز الكامیرون

--19962أكتوبر/تشرین األول الرأس األخضر

2015-20092010سبتمبر/أیلول 2009یولیو/تموز تشاد

2014-20092010دیسمبر/كانون األول 2009یولیو/تموز الكونغو

2015-20102010سبتمبر/أیلول 2010مایو/أیار كوت دیفوار

2016-20112012دیسمبر/كانون األول 2011أكتوبر/تشرین األول جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

--20042فبرایر/شباط ونبغا

2013-20032003سبتمبر/أیلول 1997نوفمبر/تشرین الثاني  غامبیا

2011-20062006أبریل/نیسان 2006فبرایر/شباط غانا

2014-20082009دیسمبر/كانون األول 2008أكتوبر/تشرین األول غینیا

2011-20032003أبریل/نیسان 2002دیسمبر/كانون األول غینیا بیساو

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011مارس/آذار ریالیب

2012-20072007ل دیسمبر/كانون األو 2007أكتوبر/تشرین األول مالي

2012-20072007سبتمبر/أیلول 2007یونیو/حزیران موریتانیا

2011-20052005سبتمبر/أیلول 2006أبریل/نیسان النیجر

2015-20102010أبریل/نیسان 2010فبرایر/شباط نیجیریا

--19992أكتوبر/تشرین األول سان تومي وبرینسیبي

2015-20102011دیسمبر/كانون األول 2010ل أكتوبر/تشرین األو السنغال

2015-20102010أبریل/نیسان 2010فبرایر/شباط سیرالیون

أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

2011-20052005سبتمبر/أیلول 2005مایو/أیار أنغوال

--20062مارس/أذار بوتسوانا

2014-20082009سبتمبر/أیلول 2008یولیو/تموز بوروندي

--20022ینایر/كانون الثاني جزر القمر

(یؤكد الحقا)2012-20062006سبتمبر/أیلول 2006مایو/أیار إریتریا

2014-20082008دیسمبر/كانون األول 2008أكتوبر/تشرین األول إثیوبیا

2012-20072007سبتمبر/أیلول 2007یولیو/تموز كینیا

--19992یونیو/حزیران لیسوتو

2012-20062007دیسمبر/كانون األول 2006سبتمبر/أیلول مدغشقر

2015-20092010دیسمبر/كانون األول 2009أكتوبر/تشرین األول مالوي

-20051دیسمبر/كانون األول 2005دیسمبر/كانون األول موریشیوس

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011یولیو/تموز موزامبیق

--20022یونیو/حزیران نامیبیا

2012-20072008سبتمبر/أیلول 2007یولیو/تموز رواندا

--19952دیسمبر/كانون األول سیشیل

2011-20062007سبتمبر/أیلول 2006یولیو/تموز سوازیلند

2013-20072007سبتمبر/أیلول 2007یولیو/تموز تنزانیا

2008-20042005ل سبتمبر/أیلو 2004یولیو/تموز أوغندا

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011مایو/أیار زامبیا

--19982دیسمبر/كانون األول زمبابوي

آسیا والمحیط الهادي
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1البلد
تاریخ العرض على لجنة استراتیجیة 

العملیات
سریان المفعولالتنفیذيتاریخ العرض على المجلس

2012-20082008أبریل/نیسان 2008فبرایر/شباط أفغانستان

2018-20122012أبریل/نیسان 2011دیسمبر/كانون األول بنغالدیش

--19962یولیو/تموز بوتان

2012-20072008دیسمبر/كانون األول 2007سبتمبر/أیلول كمبودیا

آسیا الوسطى (كازاخستان، قیرغیزستان، 

2طاجیكستان)
-20054دیسمبر/كانون األول 2005دیسمبر/كانون األول 

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011یونیو/حزیران الصین

2015-20112010مایو/أیار 2011مارس/آذار الهند

2013-20082009دیسمبر/كانون األول 2008أكتوبر/تشرین األول إندونیسیا

--20022سبتمبر/أیلول جمهوریة إیران اإلسالمیة

2015-20112011سبتمبر/أیلول 2011أبریل/نیسان الو

--19982نوفمبر/تشرین الثاني منغولیا

-یحدد الحقا2011یولیو/تموزمیانمار

2012-20062007دیسمبر/كانون األول 2006سبتمبر/أیلول نیبال

-20041دیسمبر/كانون األول 2004أكتوبر/تشرین األول 3بلدان جزر المحیط الهادي 

2014-20092010أبریل/نیسان 2008نوفمبر/تشرین الثاني  باكستان

2014-20092010ول سبتمبر/أیل2009یونیو/حزیران الفلبین

2007-20032003أبریل/نیسان 2002نوفمبر/تشرین الثاني  النكاسري

2017-20122012أبریل/نیسان 2011دیسمبر/كانون األول فییت نام

أمریكا الالتینیة والكاریبي

2012-20042004أبریل/نیسان 2003دیسمبر/كانون األول األرجنتین

2012-20072008دیسمبر/كانون األول 2007أكتوبر/تشرین األول القومیاتدولة بولیفیا المتعددة 

2012-20082008سبتمبر/أیلول 2008یونیو/حزیران البرازیل

--20002مارس/أذار 3إقلیم الكاریبي 

2012-20032004دیسمبر/كانون األول 2003یونیو/حزیران كولومبیا

2010-20042005دیسمبر/كانون األول 2004أكتوبر/تشرین األول كوستاریكا

2014-20102010أبریل/نیسان 2009نوفمبر/تشرین الثاني  الجمهوریة الدومینیكیة

2009-20042004أبریل/نیسان 2003نوفمبر/تشرین الثاني  إكوادور

--20012فبرایر/شباط السلفادور

2012-20082008األول دیسمبر/كانون2008أكتوبر/تشرین األول غواتیماال

2012-20092009أبریل/نیسان 2009فبرایر/شباط هایتي

2011-20072007أبریل/نیسان 2007فبرایر/شباط هندوراس

2012-20072007دیسمبر/كانون األول 2007سبتمبر/أیلول المكسیك

2009-20052005دیسمبر/كانون األول 2005أكتوبر/تشرین األول نیكاراغوا

2012-20072007سبتمبر/أیلول 2007مایو/أیار نماب

(یؤكد الحقا)2012-20042005دیسمبر/كانون األول 2004أكتوبر/تشرین األول غوايابار 

2012-20092009سبتمبر/أیلول 2009أبریل/نیسان بیرو

--19992نوفمبر/تشرین الثاني أوروغواي

2012-20062007سبتمبر/أیلول 2006/تموز یولیوجمهوریة فنزویال البولیفاریة

الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا

2012-20052006أبریل/نیسان 2005فبرایر/شباط ألبانیا

--19992أكتوبر/تشرین األول الجزائر

2008-20032003دیسمبر/كانون األول 2003أكتوبر/تشرین األول أرمینیا

2015-20102010أبریل/نیسان 2010باط فبرایر/شأذربیجان

2008-20052005سبتمبر/أیلول 2005یولیو/تموز البوسنة والهرسك

--20012نوفمبر/تشرین الثاني جیبوتي

2009-20062006أبریل/نیسان 2006ینایر/كانون الثاني  مصر

یعرض الحقا2010دیسمبر/كانون األول غزة والضفة الغربیة

2009-20042004دیسمبر/كانون األول 2004سبتمبر/أیلول اجورجی

2012-20072008دیسمبر/كانون األول 2007أكتوبر/تشرین األول األردن
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1البلد
تاریخ العرض على لجنة استراتیجیة 

العملیات
سریان المفعولالتنفیذيتاریخ العرض على المجلس

--20002یولیو/تموز لبنان

2014-20082009دیسمبر/كانون األول 2008أكتوبر/تشرین األول المغرب

2012-20072007دیسمبر/كانون األول 2007أكتوبر/تشرین األول جمهوریة مولدوفا

-2003أبریل/نیسان 2003أبریل/نیسان رومانیا

2012-20092009أبریل/نیسان 2009فبرایر/شباط السودان

2015-20092010دیسمبر/كانون األول 2009یونیو/حزیران سوریة

--19992نوفمبر/تشرین الثاني جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة

--19982أبریل/نیسان تونس

2012-20062006سبتمبر/أیلول 2006یولیو/تموز تركیا

2013-20072008دیسمبر/كانون األول 2007أكتوبر/تشرین األول الیمن

القطریة إجباریة.عندما تكون برامج الفرص االستراتیجیة 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

  


