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 2102-2102 أنشطة المشروعات المزمعة

ف: الدورة الثانية لممجمس التنفيذي، تم االتفاق عمى ضرورة تقديم المعمومات المتعمقة بأنشطة المشروعات  -1
المزمعة إلى المجمس التنفيذي بصفة منتظمة، حتى يظل ممثمو الدول األعضاء ف: المجمس عمى عمم 

، ولتتاح ليم فرصة بالتطورات المتصمة بذخيرة مشروعات/برامج الصندوق وعمميات اإلقراض المتوقعة
التعميق عمى العمميات المزمعة المخطط ليا، إذا رغبوا ف: ذلك، وذلك ف: مرحمة مناسبة من دورة تطور 

 المشروع. 

لمموافقة عمى  ف: الصندوقتعكس المعمومات المتوفرة ف: ىذه الوثيقة اإلجراءات الحالية المتبعة  -2
نة والتسعين الت: عقدت ف: ديسمبر/كانون األول ستثمارية. ف: دورتو الثاماال ةنشطاألالمشروعات و 

، أقر المجمس التنفيذي اقتراح تبسيط عممية موافقتو عمى مشروعات وبرامج االستثمار، وتبنى المادة 2009
من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي. وسيطّبق الصندوق اإلجراءين التاليين من أجل الموافقة عمى  24

( إجراء انقضاء المدة كما ىو 2( اإلجراء العادي؛ )1يموليا الصندوق: ) المشروعات والبرامج الت:
من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي بشأن إجراء انقضاء  24تنفيذ المادة " عميو ف: الوثيقة منصوص

  ".المدة

قة عمى حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: ف: منذ المواف -3
يضا. ىذا أ األمانة حسابعن كيفية تخصيص موارد ، بدأت ىذه الوثيقة باإلبالغ 2010أيمول /سبتمبر

التأقمم ، وف: سياق التجديد التاسع لموارد الصندوق، أعد الصندوق برنامج 2012ف: عام عالوة عمى ىذا، 
لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وىو نافذة لمتمويل بالمنح متعددة السنوات ومتعددة الجيات 

دماج التأقمم ا  المانحة لتوفير مصدر جديد لمتمويل المشترك يستيدف عمى وجو الخصوص توسيع نطاق و 
 و ىذا البرنامج التمويلويوج .عادية"ال"الصغيرة مع تغير المناخ ف: برامج تنمية أصحاب الحيازات 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل البرامج الت: يدعميا ى إل خالمخصص لمبيئة وتغير المنا
 وتضم ىذه الوثيقة معمومات عن األنشطة المخطط ليا تحت ىذا البرنامج.  1.الصندوق

وعات والبرامج الت: أدرجت ف: من ىذه الوثيقة قائمة شاممة بجميع المشر  1الجدول  –يعرض الجزء األول -4
ذخيرة المشروعات كجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أو بعد الموافقة عمى 

 المذكرات المفاىيمية، والت: من المزمع عرضيا عمى المجمس التنفيذي لمموافقة بموجب اإلجراء العادي.

لمشروعات والبرامج المقترحة والمؤىمة والمزمع عرضيا عمى قائمة با 2الجدول  -ويوفر الجزء األول -5
المجمس التنفيذي لمنظر فييا بموجب إجراء انقضاء المدة والت: يمكن اعتبار أنيا حظيت بموافقة المجمس 
عمييا ما لم يتم تمق: طمب رسم: بأن يناقشيا المجمس التنفيذي ضمن مدة قصوى محددة. وف: الدورة 

لممجمس التنفيذي، وافق المجمس التنفيذي عمى زيادة السقف التمويم: لممنح  السادسة بعد المائة
 ا بذلكوسعموجب إجراء انقضاء المدة، لمشروعات والبرامج الت: يموليا الصندوق والموافق عمييا باو 

 من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي عمى المشروعات والبرامج وتمويميا بما ال يتجاوز 24تطبيق المادة 

                                                   

1 
 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/100/e/EB-2010-100-R-41-Rev-1.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/100/e/EB-2010-100-R-41-Rev-1.pdf
http://www.ifad.org/climate/asap/
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لذلك فقد ازداد عدد  مميون دوالر أمريك:(؛ 25مميون وحدة حقوق سحب خاصة )أي ما يعادل  17
 . المشروعات المزمعة الموافق عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة بشكل كبير

عن المنح العالمية/اإلقميمية المقترحة الت:  3الجدول  -كذلك تقدم اإلدارة أيضًا معمومات ف: الجزء األول -6
 التخطيط ليا حاليًا لمتمويل بموجب إجراء انقضاء المدة.   يتم

، وافق المجمس التنفيذي عمى إطار جديد لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 2006وف: سبتمبر/أيمول  -7
برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج  فرالمستندة إلى النتائج كما ورد ف: الوثيقة. وتو 

ىذه وسيتم تجييز بعض ىذه مشروعات/برامج خول المشروعات/البرامج ذخيرة الصندوق الرسمية. لد إطار
ف: حين سيدرج  ،3123-3121الذخيرة ضمن الدورة الحالية لنظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء 

معمومات عن برامج الفرص  1الجدول  –ويوفر الجزء الثان:  .بعضيا اآلخر ف: فترات تخصيص الحقة
االستراتيجية القطرية المخطط ليا، ويحدد التواريخ، ف: حال توافرىا، لالجتماعات القطرية واجتماعات 

 .2التشاور مع أصحاب المصمحة القادمة

من ىذه  2الجدول  –يتضمن الجزء الثان:  ،لممجمس التنفيذي 2001وكما اتفق عميو ف: دورة أبريل/نيسان  -8
عمومات عن جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت: استعرضتيا لجنة استراتيجية العمميات الوثيقة م

 وتوجيو السياسات حتى اآلن، وتمك الت: استعرضيا المجمس التنفيذي أيضًا.

وترفد ىذه المعمومات الواردة أعاله معمومات عن المشروعات والبرامج الت: يحتمل عرضيا عمى المجمس  -9
ف: دورة الحقة الت: يتيحيا الصندوق عمى موقعو. وسوف ُيعرض كل مشروع وبرنامج ف: مذكرة  التنفيذي

 إعالمية من صفحتين، والمقصود بذلك:

 ؛تحري كامل فرص التمويل المشترك ف: مرحمة مبكرة من التصميم  
 ؛توفير المعمومات ذات الصمة بالبرامج/المشروعات ف: الوقت المحدد وبطريقة كفؤة  
 بأنشطة الصندوق وغيره من المنظمات اإلنمائية واالىتمامالوع: العام والمعرفة  زيادة. 

خاص لتحري فرص التمويل المشترك ف: مرحمة مبكرة من تصميم  اىتمامولتحقيق ىذه الغاية، مع إيالء  -11
المشروع، وبيدف عكس عمميات التصميم الحالية لممشروعات ف: الصندوق، وبدءًا من سبتمبر/أيمول 

سيتم إعداد المذكرات اإلعالمية ونشرىا عمى موقع الصندوق عمى شبكة اإلنترنت عندما يكون  2012
م العمميات عميو، وف: مرحمة التصمي استراتيجيةالمشروع ف: المرحمة المفاىيمية، بعد موافقة لجنة 

ضمان الجودة( التصميم ) استكمالالمشروع/ البرنامج مرحمة  لوعندما يص( . التفصيم: )تعزيز الجودة
ويتم إعداد تقرير رئيس الصندوق بشأنو، ستتم إتاحة رابط ليذه الوثيقة عمى القسم المخصص ألنشطة 

 . عمى شبكة اإلنترنت المشروعات المزمعة عمى موقع الصندوق

                                                   

، تحتاج البمدان الت: يخصص ليا ثالثة مشروعات أو أكثر بموجب 2007بناء عمى الدروس المستفادة من عممية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام  2
وضاع االنتقالية نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل. أما الحاالت غير الثابتة، عمى سبيل المثال ف: األ

مميون  15واضعة نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء، مثال دون الت: يخصص ليا ثالث عمميات تشغيمية أو أكثر ولكن بمخصصات مت
مميون دوالر  20ين فقط ف: ذخيرة الصندوق لممشروعات بمخصصات قيمتيا عمميتدوالر أمريك:، ستحتاج إلى إرشاد موجو من اإلدارة. البمدان الت: يخصص ليا 

 أمريك: أو أكثر ستحتاج إلى إعداد برنامج لمفرص االستراتيجية القطرية لتوجيو المشاركة القطرية الشاممة.
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البرامج ف: ف: توفير المعمومات عن المشروعات/ويتوقع ليذا اإلجراء أن يحقق الغرض المزدوج المتمثل  -11
ترك، ف: الوقت الذي بكر من عممية التصميم لمسماح لمدول األعضاء بتحري فرص التمويل المشوقت م

 لى المزيد من الكفاءات ف: إعداد المذكرات اإلعالمية. إسيؤدي أيضًا 

 نظرة عامة
ستستمر التدخالت المزمعة ف: التركيز عمى مجاالت األولوية المحددة ف: اإلطار االستراتيج: لمصندوق  -12

)الذي وافق عميو المجمس  3126-3122، وف: اإلطار االستراتيج: لمصندوق لمفترة 2010-2007ة لمفتر 
ة المتبقية من عام ، وخطة الصندوق متوسطة األجل لمفتر (3122التنفيذي ف: دورتو المنعقدة ف: مايو/أيار 

ئج ذات الصمة أو ، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتا3126-3124ة ولمفتر  3123
المذكرات المفاىيمية. وسيبقى تمكين السكان الريفيين الفقراء من تحسين أمنيم الغذائ: وزيادة دخوليم 

 وتعزيز قدرتيم عمى الصمود محور عمل الصندوق. 

مشروعًا/برنامجًا ف: الذخيرة الرسمية لمصندوق حاليًا، وسيتم تحديد مشروعات  52تتضمن ىذه الوثيقة  -13
ن تستعرض خمس ألخرى عمى مدار السنة. وتخطط لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات وبرامج أ

القريب. ويقدم المستقبل البرازيل، ومال: ف: و بوليفيا، و مشروعات ف: أنغوال، لبرامج/ يةمذكرات مفاىيم
ذخيرة  1ل معمومات عن عدد من أنشطة التمويل المزمعة حسب اإلقميم والنوع، ويظير الشك 1الجدول 

 التمويل الرسمية حسب التوزيع الجغراف:. 

برنامج إدارة الموارد مميون دوالر أمريك: بشأن  ::.3سيتم عرض منحة تكميمية بمبمغ  ،إضافة إلى ذلك -14
ف: غزة والضفة الغربية عمى دورة المجمس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون الطبيعية القائمة عمى المشاركة 

وسيتم تمويل المنحة من خالل صندوق غزة والضفة الغربية التابع لمصندوق لمموافقة.  3123األول 
 الدول: لمتنمية الدولية.

غانا وىندوراس ونيكاراغو والنيجر خالل الدورة السابعة لسيتم استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -15
برامج الفرص االستراتيجية ف: حين من المقرر حاليا أن يتم استعراض  ،بعد المائة لممجمس التنفيذي

ف:  التنفيذي وسنة واليرسك، وكينيا، وأوغندا خالل الدورة الثامنة بعد المائة لممجمسبملالقطرية 
  .2013أبريل/نيسان 

 برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
ع تغير المناخ ضمن برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج جديد لمتأقمم م -16

 وقد .الصندوق لتوجيو التمويل المخصص لمبيئة وتغير المناخ إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
ه كبرنامج معمم ومتكامل بصورة تامة ضمن التجديد التاسع وتم إرساؤ  3123ىذا البرنامج عام  أطمق

لمانحة يتمقى برنامج التأقمم لصالح زراعة لموارد الصندوق. وبحكم كونو برنامج متعدد السنوات والجيات ا
 ،وبمجيكا ،المممكة المتحدةو  ،أصحاب الحيازات الصغيرة التزامات وتعيدات مالية كبيرة من حكومات كندا

 ف: حين أن حكومت: ىولندا والسويد ىما ف: عممية الموافقة عمى مساىمات إضافية.

الصغيرة إلى تحسين الصمود ف: وجو تغير المناخ ييدف برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  -17
ماليين مزارع من أصحاب  9ف: البرامج اإلنمائية الريفية واسعة النطاق وتحسين قدرة ما ال يقل عن 
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. ومن خالل ىذا البرنامج سيقود عةيم ف: بيئة تتغير بسر عيشالحيازات الصغيرة عمى توسيع خيارات سبل 
: يمكن من خالليا زيادة الناتج الزراع: اق الفوائد المتعددة الناجحة والتطلتوسيع ن ةرئيسي االصندوق نيج

 ف: الوقت الذي يتم فيو تقميص المخاطر المتعمقة بتغير المناخ وتنويعيا.

ومن خالل الجمع بين النيج المجربة والمختبرة ف: التنمية الريفية مع المعرفة الحديثة بالتأقمم فإن ىذا  -18
مميار دوالر أمريك: سنويا من االستثمارات  2د يمكنو من زيادة صمود أكثر من البرنامج ف: موقع جي

الجديدة ف: وجو تغير المناخ. وبخالف ذلك فإن ىذا البرنامج يؤصل واحدة من الخطوات الممموسة 
تتخذىا ف: تحويل نفسيا  أن يمكن ألي وكالة من وكاالت األمم المتحدة عمى اإلطالقالت: واألكثر حسما 

  منظمة ذكية مناخيا بكل معنى الكممة. إلى

، تمت الموافقة عمى أول منحة بموجب برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب 3123ف: سبتمبر/أيمول  -19
ماليين دوالر أمريك:( ف: المجمس التنفيذي لمصندوق. ومنذ  6)موزامبيق بما يعادل الحيازات الصغيرة 

ثيوبيا، ونيكاراغو،  ريتريا، وا  ذلك الحين بادرت سبع منح بموجب ىذا البرنامج بعممية التصميم )بوليفيا، وا 
تستيل حاليا عممية تصميم المشروعات أخرى وىنالك أربع مبادرات تمويمية  .ومال:، وفييت نام، واليمن(

موافقة المجمس التنفيذي لريا، ونيجيريا(، بيدف إدراجيا ف: الذخيرة الرسمية وليبجيبوت:، و ش، )بنغالدي
اب الحيازات الصغيرة ليذه . ويبمغ إجمال: تمويل برنامج التأقمم لصالح زراعة أصح3124عام ف: عمييا 
البرنامج مما سيتم  مميون دوالر أمريك:. وىنالك عدد مشابو من المنح اإلضافية ليذا 227حوال: المنح 

  .3125لتتم الموافقة عمييا عام  3124تصميمو خالل عام باالستيالل 
 

 1الجدول 
 ذخيرة التمويل

 اإلقميم

قرض 
 الصندوق

قرض 
الصندوق 
 التكميم: 

منحة 
 الصندوق

منحة 
 الصندوق
 التكميمية

منحة ف: 
إطار القدرة 
عمى تحمل 

 الديون

منحة 
تكميمية ف: 
إطار القدرة 
 عمى تحمل

 الديون

منحة لبرنامج التأقمم 
الح زراعة لص

أصحاب الحيازات 
 أ ةالصغير 

منحة تكميمية لبرنامج 
التأقمم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 

 المجموع الصغيرة 

 24 - 1 1 4 1 3 2 12 آسٌا والمحٌط الهادي

 16 2 - 2 2 - 1 3 6 أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 5 1 1 - - - - - 3 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

الشرق األدنى وشمال 

 أفرٌقٌا وأوروبا
7 3 3 2 2 - 1 - 18 

 14 1 - 2 4 - - 3 4 أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 77 4 3 5 12 3 7 11 32 المجموع  

 
 المصدر; نظام إدارة المشروعات والحافظة.

 الجدول عند دخولها الذخٌرة الرسمٌة.أ ستدرج المنح األربع لبنغالدٌش، وجٌبوتً، ولٌبرٌا، ونٌجٌرٌا فً هذا 
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 2الشكل 
 التوزيع الجغرافي لذخيرة التمويل الرسمية

 .ةالمشروعات والحافظالمصدر: نظام إدارة 

 حساب األمانة اإلسباني
تمت الموافقة عمى حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: )حساب األمانة  -21

مميون  285مع قرض بقيمة ( EB 2010/100/R.29/Rev.2)الوثيقة  2010اإلسبان:(، ف: سبتمبر/أيمول 
مميون يورو من حكومة إسبانيا. ف:  14.5مميون دوالر أمريك: تقريبا( ومنحة بقيمة  400يورو )بما يعادل 

مميون يورو  216.75مجموعو  ، كان المجمس التنفيذي قد وافق عمى ما2012أكتوبر/تشرين األول  15
سيا والمحيط آالصندوق: اثنان ف:  امشروعا يدعمي 17( لتوسيع نطاق مميون دوالر أمريك: 281.49)

مميون يورو(، وثمانية ف:  41.60مميون يورو(، وثالثة ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية )  27.45) اديالي
 8.46مميون يورو(، وواحد ف: الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا )  111.10أمريكا الالتينية والكاريب: ) 

ض و قر  4ومن المقرر عرض  .و(مميون يور  28.10مميون يورو(، وثالثة ف: أفريقيا الغربية والوسطى ) 
مميون  39.78عمى المجمس التنفيذي بقيمة إجمالية تقدر بحوال:  2012خالل شير ديسمبر/كانون األول 

 يورو.

تمويل قتراحات ليا لمحصول عمى دان المؤىمة الت: يتم التخطيط الأدناه قائمة بالبم 2ويعرض الجدول  -21
 :2012المجمس ف: ديسمبر/كانون األول  مشترك من حساب األمانة اإلسبان: لعرضيا عمى

 2الجدول 
 مقترحات حساب األمانة اإلسباني

 المزمع الموافقة عميو يورو )بالماليين( البمد

 2012ديسمبر/كانون األول  7.72 لبنان

 2012ديسمبر/كانون األول  7.10 سوازيمند 

 2012ديسمبر/كانون األول  14.25 تونس

 2012ديسمبر/كانون األول  10.71 فنزويال

  39.78 المجموع  

 

35% 

19% 4% 

17% 

25% 

Asia and the Pacific

East and Southern Africa

Latin America and the
Caribbean

Near East, North Africa and
Europe

West and Central Africa

 أفريقيا الغربية والوسطى

 
 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
 
 

 آسيا والمحيط الهادي
 
 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 
 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا



 

 

 

 

/1
0
3
/R

.2
8

 
 

E
B

 2
0
1
2
/1

0
7
/R

.2
9

 

 

6
 

 : تمويل المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة عليها بموجب اإلجراء العادي0الجدول  –الجزء األول 
 3123أكتوبر/تشرين األول  36 بتاريخ

برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية الت: 

استعرضيا المجمس 
 التنفيذي

اسم المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع 
الصندوق: 

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

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة )بآالف 
 الدوالرات األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير ف: 

 البرنامج القطري

  أفريقيا الغربية والوسطى
            

 Ndaya Beltchika يحدد الحقا   استكمال التصميم قرض الصندوق 500 13 2012ديسمبر/كانون األول  برنامج دعم خدمات التمويل الريف: المكيفة* 2011سبتمبر/أيمول  بنن

منحة ف: إطار القدرة  500 13    
 تحمل الديونعمى 

   

دعم المؤسسات المحمية والمجتمعية ألغراض الترويج  لالقتصاد  2011سبتمبر/أيمول  بنن
 المحم:

 Ndaya Beltchika يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 27 2014سبتمبر/أيمول 

لمموارد الطبيعية والتنمية تامبا لإلدارة التشاركية  -مشروع نير 2007سبتمبر/أيمول  بوركينا فاسو
 *الريفية ف: المناطق الشمالية، والشمالية الوسطى والشرقية

منحة ف: إطار القدرة  540 48 2012ديسمبر/كانون األول 
 عمى تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Cristiana يحدد الحقا  

Sparacino 

ديسمبر/كانون األول  الكونغو
2009 

 Bernard Hien يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق 768 8 2014أبريل/نيسان  الريفيةبرنامج التنمية 

جميورية الكونغو 
 الديمقراطية

ديسمبر/كانون األول 
2011 

 رشا عمر يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق 731 44 2015أبريل/نيسان  برنامج االستثمار الزراع:

منحة ف: إطار القدرة  880 10 2013ديسمبر/كانون األول  مشروع اإلنعاش الريف: وتنمية المجتمعات المحمية  2003أبريل/نيسان  غينيا بيساو
 عمى تحمل الديون

 Luyaku Nsimpasi يحدد الحقا   التصميم التفصيم:

ديسمبر/كانون األول  مال:
2007 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 730 2 2012ديسمبر/كانون األول  برنامج التمويل الريف: الصغري 
 التنفيذي

 Philippe Remy يحدد الحقا

ديسمبر/كانون األول  مال:
2007 

برنامج الصندوق لمتأقمم  000 10 2013ديسمبر/كانون األول  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية
أصحاب  زراعة لصالح

الحيازات الصغيرة 
 (تكميم:)

المجمس لمعرض عمى 
 التنفيذي

 Philippe Remy يحدد الحقا  

منحة تكميمية ف: إطار  500 14 2013أبريل/نيسان  برنامج التمويل الريف: والنيوض بالمجتمعات المحمية 2010أبريل/نيسان  سيراليون
 القدرة عمى تحمل الديون 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Hubert Boirard يحدد الحقا  

      قرض الصندوق التكميم:  500 14        

  أفريقيا الشرقية والجنوبية
           

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية الت: 

استعرضيا المجمس 
 التنفيذي

اسم المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع 
الصندوق: 

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

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة )بآالف 
 الدوالرات األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير ف: 

 البرنامج القطري

ديسمبر/كانون األول  إثيوبيا
2008 

برنامج الصندوق لمتأقمم  000 10 2013سبتمبر/أيمول  برنامج التنمية التشاركية لمري عمى نطاق صغير
أصحاب  زراعة لصالح

الحيازات الصغيرة 
 (تكميم:)

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 عن التكامل حمقة عمل
 26-23 ف: اإلقميم:

 نوفمبر/تشرين الثان:

Robson Mutandi 

ديسمبر/كانون األول  مدغشقر
2006 

برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات 
 اإلقميمية

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 200 11 2012ديسمبر/كانون األول 
 التنفيذي

 .ال توجد مفاوضات قرض
 تعديل اتفاقية القرض

Norman Messer 

منحة ف: إطار القدرة  000 15 2013أبريل/نيسان  مشروع دعم األعمال الزراعية ما بعد الحصاد 2007سبتمبر/أيمول  رواندا
 عمى تحمل الديون

 Lorenzo Coppola يحدد الحقا   التصميم التفصيم:

       قرض الصندوق 000 15        

منحة تكميمية ف: إطار  979 5 2015أبريل/نيسان  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات 2007سبتمبر/أيمول  رواندا
 القدرة عمى تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Lorenzo Coppola يحدد الحقا  

      قرض الصندوق التكميم: 979 5        

ديسمبر/كانون األول  سيشيل
1995 

ستعراض اإجراء من المقرر  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 3 2013أبريل/نيسان  يا مناخمشروع دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذكية 
 27تعزيز الجودة ف: 

  3123نوفمبر/تشرين الثان: 

Norman Messer 

وجييا السوق لصالح الحيازات تبرنامج التنمية الزراعية الت:    جنوب أفريقيا
 الصغيرة ف: جنوب أفريقيا*

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق 920 23 2014ديسمبر/كانون األول 
 التنفيذي

 Louise Mcdonald بانتظار رد من الحكومة

 Alessandro بانتظار رد من الحكومة التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 30 2013سبتمبر/أيمول  ل الريف:تمويمشروع تنمية ال 2004سبتمبر/أيمول  أوغندا

Marini 

من المقرر عقد اجتماع فريق  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 750 21 2013سبتمبر/أيمول  يل الريف: برنامج توسيع التمو  2011سبتمبر/أيمول  زامبيا
 7إدارة البرنامج القطري ف: 

 2013فبراير/شباط 

Fumiko Nakai 

   آسيا والمحيط الهادي
            

منحة ف: إطار القدرة  000 58 2012ديسمبر/كانون األول  مشروع التنمية المجتمعية ف: المنطقة الوسطى* 2008أبريل/نيسان  أفغانستان
 عمى تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Matteo Marchisio يحدد الحقا  

ستعراض اإجراء ر ينتظ استكمال التصميم قرض الصندوق 000 39 2013أبريل/نيسان  مشروع البنية األساسية الساحمية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
ضمان الجودة ف: 
فبراير/  –يناير/كانون الثان: 

 3124شباط 

Thomas Rath 

      منحة الصندوق 000 1        

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية الت: 

استعرضيا المجمس 
 التنفيذي

اسم المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع 
الصندوق: 

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

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة )بآالف 
 الدوالرات األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير ف: 

 البرنامج القطري

التصميم التفصيم:  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 30 2014أبريل/نيسان  مشروع تعزيز الزراعة والمشاريع الصغرى 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
 )مؤقت( 2013ذار آمارس/

Thomas Rath 

من المقرر عقد مفاوضات  استكمال التصميم قرض الصندوق 700 46 2012ديسمبر/كانون األول  *ف: يونان الريف:و  برنامج التحسين الزراع: 2011سبتمبر/أيمول  الصين
 32-31القرض من 

 2012نوفمبر/تشرين الثان: 

Sana Jatta 

منحة ف: إطار القدرة  000 5 2013ديسمبر/كانون األول  من الغذائ: وروابط السوق ف: جنوب الوسبرنامج األ 2011سبتمبر/أيمول  الو
 عمى تحمل الديون

الجودة ف:  تعزيزاستعراض  التفصيم:التصميم 
 2013يناير/كانون الثان: 

Stefania Dina 

       قرض الصندوق 000 5        

الحد من الفقر الريف: القائم عمى المشاركة ف: المنطقة مشروع    ميانمار
 الجافة الوسطى

سيجرى التصميم التفصيم:  التصميم التفصيم: قرض الصندوق يحدد الحقا 2014أبريل/نيسان 
 2013ف: مايو/أيار 

Youqiong Wang 

 Matteo Marchisio يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 35 2013سبتمبر/أيمول  مشروع وصول الماسية إلى األسواق 2009أبريل/نيسان  باكستان

منحة ف: إطار القدرة  يحدد الحقا    
 عمى تحمل الديون

   

التضافر حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريف:  2009سبتمبر/أيمول  الفمبين
 والتمكين*

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق 200 32 2012ديسمبر/كانون األول 
 التنفيذي

مفاوضات من المزمع إجراء 
ديسمبر/  5-4ف:  قرضال

 3123كانون األول 

Youqiong Wang 

       منحة الصندوق 800       

ستعراض اإجراء من المقرر  التصميم التفصيم: قرض الصندوق يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول   تحسين الموارد الساحمية ومصايد األسماكمشروع  2009سبتمبر/أيمول  الفمبين
تعزيز الجودة ف: 

 3124فبراير/شباط 

Youqiong Wang 

المستدامة لصالح الفقراء ف: محافظت: ىا  التنمية الريفيةمشروع  2012أبريل/نيسان  فييت نام
 تنو وكوانغ بنو

ستعراض اإجراء من المقرر  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 23 2013سبتمبر/أيمول 
تعزيز الجودة ف: 

 )مؤقت( 3124فبراير/شباط 

Henning 

Pedersen 

   التصميم التفصيم: منحة الصندوق 500    

برنامج الصندوق لمتأقمم  000 12 2013ديسمبر/كانون األول  التكيف مع تغير المناخ ف: منطقة دلتا نير الميكونغمشروع  2012أبريل/نيسان  فييت نام
لصالح  أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

 :التصميم التفصيم: التصميم التفصيم:
أبريل/نيسان  -مارس/آذار 

 )مؤقت( 2013

Henning 

Pedersen 

       قرض الصندوق 000 12        

 

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية 
القطرية الت: 

استعرضيا المجمس 
 التنفيذي

اسم المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع 
الصندوق: 

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

) 

المبمغ المحتمل  المزمع لمموافقةالموعد 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

             أمريكا الالتينية والكاريبي

ديسمبر/كانون  بوليفيا
 2007األول 

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية ف: 
 أراض: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تمويل تكميم: لبرنامج  000 10 2013سبتمبر/أيمول 
الصندوق  لمتأقمم 

صالح زراعة أصحاب ل
 الحيازات الصغيرة

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

من المقرر عقد اجتماع لجنة 
استراتيجية العمميات وتوجيو 

 29السياسات ف: 
 2012نوفمبر/تشرين الثان: 

من المقرر إجراء بعثة 
التصميم ف: يناير/كانون 

فبراير/شباط  -الثان: 
2013 

Francisco Pichon 

 Josefina Stubbs يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول  مشروع تنمية األراض: الريفية ف: محافظة شيغو دى أفيميا    كوبا

ديسمبر/كانون  نيكاراغوا
 2005األول 

التحدي حمقة عمل:  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 18 2013سبتمبر/أيمول   برنامج دعم الصناعة الزراعية الريفية الوطنية
التكنولوج: لممحاصيل 

الرئيسية ف: نيكاراغوا تعقد 
نوفمبر/تشرين الثان:  ف: 

 أثناء بعثة التصميم 2012

Ladislao Rubio 

برنامج الصندوق  000 8        
لمتأقمم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

      

             الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

       قرض الصندوق 000 10        

ديسمبر/كانون  مولدوفا
 2007األول 

ديسمبر/كانون األول  وتعزيز المشاريع الريف:ل يو تمالمشروع 
2013 

من المقرر إجراء بعثة  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 690 14
نوفمبر/تشرين  ف:التصميم 
ديسمبر/كانون  -الثان: 
 2012األول 

 عبد الكريم سما

ديسمبر/كانون  المغرب
 2008األول 

ديسمبر/كانون األول  مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية
2014 

 منيف نور اهلل يحدد الحقا   التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 19

       منحة الصندوق 500        

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية 
القطرية الت: 

استعرضيا المجمس 
 التنفيذي

اسم المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع 
الصندوق: 

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

) 

المبمغ المحتمل  المزمع لمموافقةالموعد 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

ديسمبر/كانون  سورية
 2009األول 

ديسمبر/كانون األول  مشروع تنمية الري ف: حوض نير دجمة
2014 

 عبد الحميد عبدول: يحدد الحقا  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 26

سبتمبر/أيمول  تركيا
2006 

ديسمبر/كانون األول  مشروع تنمية مستجمع نير مورات*
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق 661 27
 التنفيذي

ظر عقد اجتماعات تال ين
 رئيسية

 عبدول:عبد الحميد 

       منحة الصندوق 430        

ديسمبر/كانون  اليمن
 2007األول 

من المقرر إجراء الجزء  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 12 2013سبتمبر/أيمول  برنامج النمو الريف: 
الثان: من التصميم التفصيم: 

ف: ديسمبر/كانون األول 
2012 

 عمر ظفار

 برنامج الصندوق 000 10    
لمتأقمم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

   

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 : المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة2الجدول  –الجزء األول 
 3123أكتوبر/تشرين األول  36 بتاريخ

برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية 

الت: استعرضيا 
 المجمس التنفيذي

المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع اسم 
 الصندوق:

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

ف: جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

  أفريقيا الغربية والوسطى
            

سبتمبر/أيمول  غامبيا
2003 

دارة المياه ديسمبر/كانون األول  المشروع الوطن: لتنمية األراض: الزراعية وا 
2012 

منحة ف: إطار القدرة عمى  278 20
 تحمل الديون

 Moses Abukari يحدد الحقا استكمال التصميم

ديسمبر/كانون األول  مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم عمى المجتمعات المحمية  2010أبريل/نيسان  سيراليون
2012 

منحة تكميمية ف: إطار القدرة  500 6
 عمى تحمل الديون 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Hubert Boirard يحدد الحقا

       قرض الصندوق التكميم:  500 6        

              أفريقيا الشرقية والجنوبية

سبتمبر/أيمول  بوروندي
2008 

ديسمبر/كانون األول  برنامج تنمية سالسل القيمة*
2012 

منحة تكميمية ف: إطار القدرة  600 6
 عمى تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Hamed Haidara يحدد الحقا

سبتمبر/أيمول  إريتريا
2006 

ديسمبر/كانون األول  الوطن: لمزراعة*المشروع 
2012 

منحة ف: إطار القدرة عمى  280 17
 تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 موشحعبمة بن  يحدد الحقا

برنامج من تمويل تكميم:  000 10 2013       
صالح ل الصندوق  لمتأقمم

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

     

سبتمبر/أيمول  سوازيمند
2006 

ديسمبر/كانون األول  برنامج إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة الذي توجيو السوق 
2012 

من المقرر عقد مفاوضات  التصميم التفصيم: قرض الصندوق 574 4
القرض ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

2012 

Louise Mcdonald 

      منحة الصندوق 250        

سبتمبر/أيمول  زامبيا
2011 

مشروع االستثمار ف: الثروة الحيوانية ألصحاب الحيازات 
 الصغيرة 

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 000 4
 التنفيذي

من المقرر عقد اجتماع فريق 
 7إدارة البرنامج القطري ف: 

 2013فبراير/شباط 

Fumiko Nakai 

  آسيا والمحيط الهادي
            

 Benoît Thierry ظر عقد اجتماعات رئيسيةتال ينلمعرض عمى المجمس منحة تكميمية ف: إطار القدرة  000 5ديسمبر/كانون األول  المرحمة الثانية -مشروع دعم صندوق التخفيف من وطأة الفقر ديسمبر/كانون األول  نيبال
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية 

الت: استعرضيا 
 المجمس التنفيذي

المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع اسم 
 الصندوق:

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

ف: جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

 التنفيذي عمى تحمل الديون 2012 2006

       التكميم: قرض الصندوق 000 5        

سبتمبر/أيمول  الفمبين
2009 

ديسمبر/كانون األول  برنامج التعزيز السريع إلنتاج األغذية
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 360 2
 التنفيذي

 Youqiong Wang يحدد الحقا

       منحة الصندوق التكميمية 300 1       

سبتمبر/أيمول  الفمبين
2009 

ديسمبر/كانون األول  برنامج اإلدارة المتكاممة لمموارد الطبيعية والبيئة*
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق 000 20
 التنفيذي

 Youqiong Wang استكممت مفاوضات القرض 

سبتمبر/أيمول  الو
2011 

مشروع تحسين الوصول إلى المناطق الريفية عمى طول الممر 
 االقتصادي الشرق: الغرب:

ديسمبر/كانون األول 
2013 

 Stefania Dina يحدد الحقا التصميم التفصيم: قرض الصندوق 000 1

منحة ف: إطار القدرة عمى  000 1    
 تحمل الديون

   

             الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

سبتمبر/أيمول  مصر
2012 

ديسمبر/كانون األول  مشروع تطوير الري الحقم: ف: األراض: القديمة 
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 500 13
 التنفيذي

 عبد الحميد عبدول: ظر عقد اجتماع رئيس:تال ين

       منحة الصندوق التكميمية 500        

ديسمبر/كانون األول  جورجيا
2004 

ديسمبر/كانون األول   :دعم الزراعالمشروع 
2012 

لمعرض عمى المجمس  الصندوق التكميم:قرض  000 5
 التنفيذي

 دينا نبيل ظر عقد اجتماع رئيس:تال ين

ديسمبر/كانون األول  قيرغيزستان
2005 

ديسمبر/كانون األول  برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواق
2012 

منحة ف: إطار القدرة عمى  000 10
 تحمل الديون

 القرض المزمعة ف:مفاوضات  لمعرض عمى المجمس التنفيذي
نوفمبر/تشرين الثان:  38-39

2012 

Frits Jepsen 

ديسمبر/كانون األول  مشروع التنمية الزراعية المستدامة ف: مناطق التالل  2000يوليو/تموز  لبنان
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق التكميم: 300 4
 التنفيذي

 عبد العزيز مرزوق ظر عقد اجتماع رئيس:تال ين

       منحة الصندوق التكميمية 500        

ديسمبر/كانون األول  توسيع نطاق مبادرة البنك الزراع: السودان: لمتمويل األصغر 2009أبريل/نيسان  السودان
2012 

منحة ف: إطار القدرة عمى  925
 تحمل الديون

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 قديربد المحمد ع يحدد الحقا

برنامج التنمية الزراعية الرعوية وتشجيع المبادرات المحمية ف:  1998أبريل/نيسان  تونس
 المرحمة الثانية –الجنوب الشرق: 

ديسمبر/كانون األول 
2012 

لمعرض عمى المجمس  قرض الصندوق 900 10
 التنفيذي

مفاوضات  من المزمع إجراء
ديسمبر/كانون  7-5 ف: القرض
 2012األول 

 منيف نور اهلل

            منحة الصندوق 500     
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برامج الفرص  البمد
االستراتيجية القطرية 

الت: استعرضيا 
 المجمس التنفيذي

المشروع/البرنامج )*تشير إلى وجود موجز عمى موقع اسم 
 الصندوق:

المبمغ المحتمل  الموعد المزمع لمموافقة
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

مرحمة تجييز تصميم  نوع التمويل المقترح
 المشروع/البرنامج

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

ف: جية االتصال الرئيسية 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

سبتمبر/أيمول  فنزويال
2006 

مشروع التنمية ف: المناطق القاحمة وشبو القاحمة والمتحولة 
 بواليت: نويفا إسبارتا وسوكري

ديسمبر/كانون األول 
2012 

من المقرر إجراء مفاوضات القرض  استكمال التصميم قرض الصندوق 000 7
نوفمبر/تشرين الثان:  26ف: 

2012 

Francisco Pichon 
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 : المنح العالمية/اإلقليمية المقترحة حاليا للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة3الجدول  –الجزء األول 
 2012أكتوبر/تشرين األول  25

 

 الجية المتمقية عنوان المنحة

منح الصندوق المقترحة 
 (ت األمريكية)بالدوالرا
رىن بنتيجة ))مؤقتة( 

 (ضمان الجودةاستعراض 

 الفترة المزمعة

    والمحيط الهاديآسيا 

تعزيز وصول السكان الريفيين الفقراء إلى الخدمات المالية المستدامة من خالل حوار السياسات وبناء القدرات 
 وتقاسم المعرفة ف: التمويل الريف: 

 ديسمبر/كانون األول  -سبتمبر/أيمول  000 100 1 الرابطة اإلقميمية لالئتمان الزراع: والريف: ف: آسيا والمحيط اليادي

    أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 440 1 مؤسسة التجارة لمجميع المحدودة  شفاف لألعمال التجارية لصغار المزارعين آمن و توسيع نطاق نموذج  –نموذج النقد الجاىز 

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 150 1 برنامج األمم المتحدة لممستوطنات البشرية المرحمة الثانية -األراض: والموارد الطبيعية ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية مبادرة التعمم بشأن أمن حيازة 

    الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 000 2 مركز اإلصالح الزراع: والتنمية الريفية ف: الشرق األدنى  األثر ومسارات توسيع النطاق

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 400 1 المركز الدول: لمبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة CACIM IIإدارة المعرفة ف: 

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  1 500 000 (BiDشبكة األعمال ف: التنمية )مؤسسة  الشتات ف: الزراعة مشروعات القرن األفريق: من خالل استثماراتمنطقة تعزيز األمن الغذائ: ف: برنامج 

دوالر أمريك: من شعبة  211 111بقيمة  مساىمةبرنامج وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق )
 السياسات والمشورة التقنية(

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 300 1 أوكسفام إيطاليا

    أفريقيا الغربية والوسطى

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 500 1 ىيئة أمناء صندوق فيمبس ستوكس لالبتكاراتشبكة الشباب العالمية 
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 الجية المتمقية عنوان المنحة

منح الصندوق المقترحة 
 (ت األمريكية)بالدوالرا
رىن بنتيجة ))مؤقتة( 

 (ضمان الجودةاستعراض 

 الفترة المزمعة

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 500 1 األفريق: لألرزالمركز  تعزيز سالسل قيمة األرز ف: أفريقيا الغربية والوسطى

برنامج الترويج لمتنمية االقتصادية المحمية واألمن الغذائ: من خالل التمويل اإلنمائ: المحم: ف: السياقات 
  ف: السنغال وجميورية الكونغو الديمقراطيةالالمركزية 

 

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 900 صندوق األمم المتحدة لممشاريع اإلنتاجية

    شعبة السياسات والمشورة التقنية

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 000 2 االئتالف الدول: المعن: باألراض: إطالق االلتزام باإلدارة الرشيدة المناصرة لمفقراء لألراض:برنامج 

نيج قطري لتحسين ُسبل معيشة المزارعين من خالل الحد من خسائر  :(Plantwiseنظام المعالجة النباتية )
 المحاصيل وزيادة اإلنتاجية

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 400 1 المركز الدول: لمزراعة والعموم البيولوجية

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 300 1 مؤسسة أغا خان حشد الشراكات بين القطاعين العام والخاص دعمًا لتنمية األعمال الصغيرة الت: تقودىا نساء

التنوع الحيوي الزراع: واليويات المحمية:  األصناف الميممة وغير المستغمة والمنتجات المحمية ألغراض التنمية 
 الريفية وتمكين المزارعين الفقراء وصغار المنتجين ف: إكوادور والمغرب

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 438 1 أوكسفام إيطاليا

دوالر  611 111)مساىمة بقيمة  من منظمات المزارعين اإلقميمية األفريقية 6و منصة المزارعين ف: أفريقيا
 أمريك: من شعبة أفريقيا الغربية والوسطى(

 األولديسمبر/كانون  -سبتمبر/أيمول  000 500 2 برنامج تعزيز منظمات المزارعين ف: أفريقيا

لمقيادة السياساتية وتنمية القدرات والتعمم العالم: بيدف تعزيز االبتكارات المالية  CABFINتعزيز توفير شراكة 
 واالستثمارات الشاممة ألغراض التنمية الريفية والزراعية

 ديسمبر/كانون األول -سبتمبر/أيمول  000 560 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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 2012: برامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة في 1الجدول  –الجزء الثاني 

 2013و
 2012أكتوبر/تشرين األول  25 ف:

مسؤول االتصال الرئيس: ف:  االجتماعات الرئيسية الموعد المزمع لالستعراض البمد
 الصندوق  

     أفريقيا الغربية والوسطى

 Ulac Demirag يحدد الحقا  2012ديسمبر/كانون األول  غانا

 Vincenzo Galastro يحدد الحقا  2012ديسمبر/كانون األول  النيجر

     أفريقيا الشرقية والجنوبية

الجودة ف:  تعزيزإجراء من المخطط لو  2013أبريل/نيسان  كينيا
ومن المقرر عقد اجتماع لجنة  .ديسمبر/كانون األول

يناير/كانون الثان:  28استراتيجية العمميات ف: 
3124 

Samuel Eremie 

 Norman Messer يحدد الحقا  2014سبتمبر/أيمول  مدغشقر

 Lorenzo Coppola يحدد الحقا  2014سبتمبر/أيمول  رواندا

 John Gicharu يحدد الحقا  2014أبريل/نيسان  تنزانيا

 Alessandro Marini يحدد الحقا  2013أبريل/نيسان  أوغندا

     آسيا والمحيط الهادي

من المقرر عقد حمقة عمل ألصحاب المصمحة ف:  2013سبتمبر/أيمول  كمبوديا
 3123ديسمبر/كانون األول  22

 خالد الحريزي

من المقرر عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج القطري  2013سبتمبر/أيمول  نيبال
 2012ديسمبر/كانون األول  3ف: 

Benoit Thierry 

بمدان جزر المحيط اليادي )برنامج الفرص االستراتيجية 
 اإلقميمية( وشبو القطرية

من المقرر عقد اجتماع لجنة استراتيجية العمميات  2013سبتمبر/أيمول 
 2012وتوجيو السياسات ف: ديسمبر/كانون األول 

Chase Palmeri 

     أمريكا الالتينية والكاريبي

 Paolo Silveri يحدد الحقا 2013ديسمبر/كانون األول  األرجنتين

 Francisco Pichon يحدد الحقا 2015سبتمبر/أيمول  بوليفيا

 Francisco Pichon يحدد الحقا 2013ديسمبر/كانون األول  إكوادور

بعثة التثبت ف: مارس/أذار  إجراءمن المتوقع  2013سبتمبر/أيمول  ىايت:
2013 

Marco Camagni 

 Joaquin Lozano يحدد الحقا  2012ديسمبر/كانون األول  ىندوراس

 Ladislao Rubio يحدد الحقا 2012ديسمبر/كانون األول  نيكاراغوا

 Roberto Haudry de يحدد الحقا  2013سبتمبر/أيمول  بيرو
Soucy 

     الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

القطرية ف:  تمن المقرر عقد حمقة عمل التثب 2013أبريل/نيسان  البوسنة واليرسك
 نوفمبر/تشرين الثان:  -أكتوبر/تشرين األول 

 عبد العزيز مرزوق

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مناقشات  2013سبتمبر/أيمول  السودان
 2013المستند إلى النتائج ف: مارس/آذار 

 محمد عبد القدير
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االستراتيجية القطرية التي استعرضتها : برامج الفرص 2الجدول  –الجزء الثاني 

 لجنة استراتيجية العمليات والمجلس التنفيذي
 2012يوليو/تموز  15حتى 

  2 البمد
تاريخ العرض عمى لجنة استراتيجية 

 وتوجيو السياسات العمميات
 سريان المفعول التنفيذي تاريخ العرض عمى المجمس

       أفريقيا الغربية والوسطى

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011يونيو/حزيران  بنن

 2012 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007يوليو/تموز  بوركينا فاسو

 2012 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007يوليو/تموز  الكاميرون

  -  - 3 1996أكتوبر/تشرين األول  الرأس األخضر

 2015 - 2010 2009سبتمبر/أيمول  2009يوليو/تموز  تشاد

 2014 - 2010 2009ديسمبر/كانون األول  2009يوليو/تموز  الكونغو

 2015 - 2010 2010سبتمبر/أيمول  2010مايو/أيار  كوت ديفوار

 2016 - 2012 2011ديسمبر/كانون األول  2011أكتوبر/تشرين األول  جميورية الكونغو الديمقراطية

  -  - 3 2004فبراير/شباط  غابون

 2013 - 2003 2003سبتمبر/أيمول  1997نوفمبر/تشرين الثان:   غامبيا

 2011 - 2006 2006أبريل/نيسان  2006فبراير/شباط  غانا

 2014 - 2009 2008ديسمبر/كانون األول  2008أكتوبر/تشرين األول  غينيا

 2011 - 2003 2003أبريل/نيسان  2002ديسمبر/كانون األول  غينيا بيساو

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011مارس/آذار  ريابلي

 2012 - 2007 2007ديسمبر/كانون األول  2007أكتوبر/تشرين األول  مال:

 2012 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007يونيو/حزيران  موريتانيا

 2011 - 2005 2005سبتمبر/أيمول  2006أبريل/نيسان  النيجر

 2015 - 2010 2010أبريل/نيسان  2010فبراير/شباط  نيجيريا

1999أكتوبر/تشرين األول  سان توم: وبرينسيب:
3

 -  -  

 2015 - 2011 2010ديسمبر/كانون األول  2010أكتوبر/تشرين األول  السنغال

 2015 - 2010 2010أبريل/نيسان  2010فبراير/شباط  سيراليون

       أفريقيا الشرقية والجنوبية

 2011 - 2005 2005سبتمبر/أيمول  2005مايو/أيار  أنغوال

  -  - 2006مارس/أذار  بوتسوانا

 2014 - 2009 2008سبتمبر/أيمول  2008يوليو/تموز  بوروندي

  -  - 3 2002يناير/كانون الثان:  جزر القمر

 )يؤكد الحقا( 3117 - 3123 2006سبتمبر/أيمول  2006مايو/أيار  إريتريا

 2014 - 2008 2008ديسمبر/كانون األول  2008أكتوبر/تشرين األول  إثيوبيا

 2012 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007يوليو/تموز  كينيا
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  2 البمد
تاريخ العرض عمى لجنة استراتيجية 

 وتوجيو السياسات العمميات
 سريان المفعول التنفيذي تاريخ العرض عمى المجمس

  -  - 3 1999يونيو/حزيران  ليسوتو

 2012 - 2007 2006ديسمبر/كانون األول  2006سبتمبر/أيمول  مدغشقر

 2015 - 2010 2009ديسمبر/كانون األول  2009أكتوبر/تشرين األول  مالوي

  -  1 2005ديسمبر/كانون األول  2005ديسمبر/كانون األول  موريشيوس

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011يوليو/تموز  موزامبيق

2002يونيو/حزيران  ناميبيا
3

 -  -  

 2012 - 2008 2007سبتمبر/أيمول  2007يوليو/تموز  رواندا

  -  - 2 1995ديسمبر/كانون األول  سيشيل

 2011 - 2007 2006سبتمبر/أيمول  2006يوليو/تموز  سوازيمند

 2013 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007يوليو/تموز  تنزانيا

 2008 - 2005 2004سبتمبر/أيمول  2004يوليو/تموز  أوغندا

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011مايو/أيار  زامبيا

2ديسمبر/كانون األول  زمبابوي
1998  -  -  

       آسيا والمحيط الهادي

 2012 - 2008 2008أبريل/نيسان  2008فبراير/شباط  أفغانستان

 2018 - 2012 2012أبريل/نيسان  2011ديسمبر/كانون األول  بنغالديش

2يوليو/تموز بوتان
1996  -  -  

 2012 - 2008 2007ديسمبر/كانون األول  2007سبتمبر/أيمول  كمبوديا

آسيا الوسطى )كازاخستان، قيرغيزستان، 
2طاجيكستان(

 
4ديسمبر/كانون األول  2005ديسمبر/كانون األول 

2005   -  

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011يونيو/حزيران  الصين

 2015 - 2010 2011مايو/أيار  2011مارس/آذار  اليند

 2013 - 2009 2008ديسمبر/كانون األول  2008أكتوبر/تشرين األول  إندونيسيا

  -  - 3 2002سبتمبر/أيمول  جميورية إيران اإلسالمية

 2015 - 2011 2011سبتمبر/أيمول  2011أبريل/نيسان  الو

  -  - 3 1998نوفمبر/تشرين الثان:  منغوليا

  -  يحدد الحقا 2011يوليو/تموز  ميانمار

 2012 - 2007 2006ديسمبر/كانون األول  2006سبتمبر/أيمول  نيبال

2004ديسمبر/كانون األول  2004أكتوبر/تشرين األول  الدول الجزرية ف: المحيط اليادي
2

  -  

 2014 - 2010 2009أبريل/نيسان  2008نوفمبر/تشرين الثان:   باكستان

 2014 - 2010 2009سبتمبر/أيمول  2009يونيو/حزيران  الفمبين

 2007 - 2003 2003أبريل/نيسان  2002 تشرين الثان:نوفمبر/ النكا سري

 فييت نام

 

 2012أبريل/نيسان  2011ديسمبر/كانون األول 

2012 - 2017 
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  2 البمد
تاريخ العرض عمى لجنة استراتيجية 

 وتوجيو السياسات العمميات
 سريان المفعول التنفيذي تاريخ العرض عمى المجمس

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 2012 - 2004 2004أبريل/نيسان  2003ديسمبر/كانون األول  األرجنتين

 2012 - 2008 2007ديسمبر/كانون األول  2007أكتوبر/تشرين األول  القومياتدولة بوليفيا المتعددة 

 2012 - 2008 2008سبتمبر/أيمول  2008يونيو/حزيران  البرازيل

3منطقة الكاريب: 
2مارس/أذار  

2000  -  -  

 2012 - 2004 2003ديسمبر/كانون األول  2003يونيو/حزيران  كولومبيا

 2010 - 2005 2004ديسمبر/كانون األول  2004أكتوبر/تشرين األول  كوستاريكا

 2014 - 2010 2010أبريل/نيسان  2009نوفمبر/تشرين الثان:   الجميورية الدومينيكية

 2009 - 2004 2004أبريل/نيسان  2003نوفمبر/تشرين الثان:   إكوادور

2001فبراير/شباط  السمفادور
3

 -  -  

 2012 - 2008 2008ديسمبر/كانون األول  2008أكتوبر/تشرين األول  غواتيماال

 2012 - 2009 2009أبريل/نيسان  2009فبراير/شباط  ىايت:

 2011 - 2007 2007أبريل/نيسان  2007فبراير/شباط  ىندوراس

 2012 - 2007 2007ديسمبر/كانون األول  2007سبتمبر/أيمول  المكسيك

 2009 - 2005 2005ديسمبر/كانون األول  2005أكتوبر/تشرين األول  نيكاراغوا

 2012 - 2007 2007سبتمبر/أيمول  2007مايو/أيار  بنما

 )يؤكد الحقا( 3116-3123 2004ديسمبر/كانون األول  2004أكتوبر/تشرين األول  باراغواي

 2012 - 2009 2009سبتمبر/أيمول  2009أبريل/نيسان  بيرو

1999نوفمبر/تشرين الثان:  أوروغواي
3

 -  -  

 2012 - 2007 2006سبتمبر/أيمول  2006يوليو/تموز  جميورية فنزويال البوليفارية

     الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 2012 - 2006 2005أبريل/نيسان  2005فبراير/شباط  ألبانيا

1999أكتوبر/تشرين األول  الجزائر
3

 -  -  

 2008 - 2003 2003ديسمبر/كانون األول  2003أكتوبر/تشرين األول  أرمينيا

 2015 - 2010 2010أبريل/نيسان  2010فبراير/شباط  أذربيجان

 2008 - 2005 2005سبتمبر/أيمول  2005يوليو/تموز  البوسنة واليرسك

2001نوفمبر/تشرين الثان:  جيبوت:
3

 -  -  

 2015 - 2012 2012سبتمبر/أيمول  2012يناير/كانون الثان:   مصر

   يعرض الحقا 2010ديسمبر/كانون األول  غزة والضفة الغربية

 2009 - 2004 2004ديسمبر/كانون األول  2004سبتمبر/أيمول  جورجيا

 2012 - 2008 2007ديسمبر/كانون األول  2007أكتوبر/تشرين األول  األردن

  -  - 3 2000يوليو/تموز  لبنان

 2014 - 2009 2008ديسمبر/كانون األول  2008أكتوبر/تشرين األول  المغرب
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  2 البمد
تاريخ العرض عمى لجنة استراتيجية 

 وتوجيو السياسات العمميات
 سريان المفعول التنفيذي تاريخ العرض عمى المجمس

 2012 - 2007 2007ديسمبر/كانون األول  2007أكتوبر/تشرين األول  جميورية مولدوفا

  -  2003أبريل/نيسان  2003أبريل/نيسان  رومانيا

 2012 - 2009 2009أبريل/نيسان  2009فبراير/شباط  السودان

 2015 - 2010 2009ديسمبر/كانون األول  2009يونيو/حزيران  سورية

1999نوفمبر/تشرين الثان:  جميورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
3

 -  -  

1998أبريل/نيسان  تونس
3

 -  -  

 2012 - 2006 2006سبتمبر/أيمول  2006يوليو/تموز  تركيا

 2013 - 2008 2007ديسمبر/كانون األول  2007أكتوبر/تشرين األول  اليمن

 

 .إلزاميةعندما تكون برامج الفرص االستراتيجية القطرية  1
 برنامج فرص استراتيجية قطرية لم يستعرض من قبل المجمس التنفيذي حسب السياسة األصمية، والسياسة المحدثة الحقا. 2
 .:ة قطرية إقميميبرنامج فرص استراتيج 3
 تستبدل.االستراتيجية شبو اإلقميمية قد  4


