
 السادة ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيمذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئمة التقنية

Brian Baldwin 
 كبير مستشاري إدارة العمميات

 2377 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 b.baldwin@ifad.org لكترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الييئات الرئاسيةمديرة مكتب 

 2374 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

 

 الثامنة بعد المائةالدورة  -المجمس التنفيذي 
 3102أبريل/نيسان  00-01، روما
 

 لمعمم

 
 
 
 

 

 

 

 

 3102-3102 أنشطة المشروعات المزمعة

 3102فبراير/شباط  02بتاريخ 
 

 

 
 

Document: EB 2013/108/R.21 

A 

Agenda: 03 

Date: 20 March 3102 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2013/108/R.21 

0 

 3102-3102 المزمعةأنشطة المشروعات 

اليدف من المعمومات الت: توفرىا ىذه الوثيقة ىو تمكين ممثم: الدول األعضاء ف: المجمس التنفيذي من  -1
مواكبة التطورات الحاصمة ف: ذخيرة مشروعات/برامج الصندوق واإلقراض المحتمل، من أجل التعميق، ف: 

 .سبة من دورة وضعيا. حالة رغبوا ف: ذلك، عمى العمميات المزمعة ف: مرحمة منا

( 3( اإلجراء العادي، )0وتعكس الوثيقة إجراءات الموافقة الحالية ف: الصندوق وأنشطة االستثمارات: ) -2
جراء انقضاء المدة كما ىو وارد ف:  من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي بشأن إجراء  32 تنفيذ المادةوا 

 انقضاء المدة.

يص الموارد من حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك كما تقدم الوثيقة معمومات عن تخص -3
ألغراض األمن الغذائ:، وعن أنشطة محددة مزمع القيام بيا بموجب برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب 

 1الحيازات الصغيرة.

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

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

مج المقترحة والمؤىمة والمزمع عرضيا عمى قائمة بالمشروعات والبرا 2الجدول  -ويوفر الجزء األول  -5
 المجمس التنفيذي لمنظر فييا بموجب إجراء انقضاء المدة. 

معمومات عن المنح القطرية والمنح العالمية/اإلقميمية المزمع عرضيا  2الجدول  –ويوفر الجزء األول  -6
 لمموافقة عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة. حاليا

المستندة معمومات / تعميقات عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية  1 لجدولا  –ويوفر الجزء الثان:  -7
المخطط ليا، ويحدد التواريخ، ف: حال توافرىا، لالجتماعات القطرية واجتماعات التشاور مع إلى النتائج 

 .2أصحاب المصمحة القادمة

لت: يحتمل عرضيا عمى المجمس وترفد ىذه المعمومات الواردة أعاله معمومات عن المشروعات والبرامج ا -8
ويتم وصف كل من ىذه العمميات ف: مذكرة التنفيذي ف: دورة الحقة الت: يتيحيا الصندوق عمى موقعو. 

إعالمية مؤلفة من صفحتين لتوفير معمومات عن المشروع/البرنامج ف: وقت مبكر من عممية تصميم 
 ك.المشروع وذلك لمسماح لألعضاء بتحري فرص لمتمويل المشتر 

                                                   

1
 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
2
، تحتاج البلدان التي يخصص لها ثالثة مشروعات أو أكثر بموجب نظام 2007دة من عملية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام بناء على الدروس المستفا 

التي يخصص لها  االنتقاليةتخصيص الموارد على أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل. أما الحاالت غير الثابتة، على سبيل المثال في األوضاع 
مليون دوالر أمريكي، ستحتاج إلى  15ثالث عمليات تشغيلية أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مثال دون 

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

 برنامج للفرص االستراتيجية القطرية لتوجيه المشاركة القطرية الشاملة.

http://www.ifad.org/climate/asap/


 EB 2013/108/R.21 

3 

وف: ضوء الطبيعة االستشرافية ليذه الوثيقة، والممارسة الحالية المتمثمة ف: استعراض برامج الفرص  -9
االستراتيجية القطرية ف: المجمس التنفيذي، لن تدرج بعد اآلن قائمة بجميع برامج الفرص االستراتيجية 

  القطرية الت: استعرضيا المجمس التنفيذي حتى اآلن.

 نظرة عامة
التدخالت المزمعة ف: التركيز عمى مجاالت األولوية المحددة ف: اإلطار االستراتيج: لمصندوق ستستمر  -11

)الذي وافق عميو المجمس  3102-3100، وف: اإلطار االستراتيج: لمصندوق لمفترة 3101-2007لمفترة 
، 3102-3102وخطة الصندوق متوسطة األجل لمفترة  (،3100التنفيذي ف: دورتو المنعقدة ف: مايو/أيار 

وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج ذات الصمة أو المذكرات المفاىيمية. وسيبقى 
وزيادة دخوليم وتعزيز قدرتيم عمى  والتغذوي تمكين السكان الريفيين الفقراء من تحسين أمنيم الغذائ:

 الصمود محور أعمال الصندوق.

برنامجًا ف: الذخيرة الرسمية لمصندوق حاليًا، وسيتم تحديد مشروعات مشروعًا/ 50تتضمن ىذه الوثيقة  -11
ن تستعرض ألوبرامج أخرى عمى مدار السنة. وتخطط لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات 

ف: القريب  ليسوتو، ونيجيريا، و جورجيا، و بوروندي، و أنغوالمشروعات ف: برامج/خمسة مذكرات المفاىيم ل
معمومات عن عدد من أنشطة التمويل المزمعة حسب اإلقميم والنوع، ويظير  1م الجدول العاجل. ويقد

 ذخيرة التمويل الرسمية حسب التوزيع الجغراف:. 1الشكل 

 برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
ف:  المانحة برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ىو برنامج جديد متعدد الجيات -12

وتحويل التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين أصحاب الحيازات لمتأقمم مع تغير المناخ  الصندوق
دماجو بالكامل ضمن التجديد التاسع لموارد  3103عام  ف:الصغيرة. وقد تم بعد انطالقو  تعميمو وا 

 الصندوق.

لصغيرة إلى تحسين قدرة برامج التنمية الريفية وييدف برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات ا -13
ماليين من المزارعين أصحاب الحيازات  8واسعة النطاق عمى الصمود ف: وجو تغير المناخ وتحسين قدرة 

. وىو ف: وضع جيد لزيادة الصغيرة عمى األقل عمى توسيع خيارات سبل عيشيم ف: بيئة سريعة التغير
مميار  0ة بالقدرة عمى الصمود ف: وجو تغير المناخ والت: تبمغ حوال: استثمارات الصندوق الجديدة الخاص

دوالر أمريك: ف: السنة. وبقيامو بيذا العمل، يجسد البرنامج إحدى أكثر الخطوات الحاسمة الممموسة الت: 
 تتخذىا وكالة من وكاالت األمم المتحدة عمى اإلطالق لتحويل نفسيا بحق إلى منظمة ذكية مناخيا.

، وافق المجمس التنفيذي عمى أول منحة لبرنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب 3103تمبر/أيمول ف: سب -14
ماليين دوالر أمريك:(. ومنذ ذلك الحين، بدأ أحد عشر استثمارا جديدا  2الحيازات الصغيرة )موزامبيق، 

ثيوبيا، ـمريك:، عممية التصميم )بنغالديش، وبوليفيا، أمميون دوالر  002لمبرنامج، بقيمة  وجيبوت:، وا 
مشروعات منيا، بقيمة تمويمية  9وغانا، ومال:، ونيكاراغوا، ونيجيريا، ورواندا، وفييت نام، واليمن(، تيدف 

مميون دوالر أمريك:، لمحصول عمى موافقة المجمس التنفيذي خالل  88إجمالية من برنامج التأقمم تعادل 
العية مزمعة أو جارية ف: كل من كمبوديا، وكوت . وىناك عمميات استط3102النصف الثان: من عام 

قميم الكاريب: الفرع:.  ديفوار، وكينيا، وقيرغيزستان، وليبريا، ومالوي، ونيبال، والنيجر، وتنزانيا، وأوغندا، وا 
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 1الجدول 
 ذخيرة التمويل

 اإلقميم

قرض 
 الصندوق

قرض 
الصندوق 
 التكميم:

منحة 
 الصندوق

منحة ف: 
إطار القدرة 
عمى تحمل 

 الديون

منحة تكميمية ف: 
إطار القدرة عمى 
 تحمل الديون

منحة لبرنامج التأقمم 
لصالح زراعة 

أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

منحة برنامج 
التأقمم لصالح 
زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة 

 المجموع التكميمية

 19 1 1 - 1 5 1 10 آسيا والمحيط اليادي

 16 2 - 2 1 2 2 7 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 7 1 1 - - - - 5 أمريكا الالتينية والكاريب:

 13 - 2 - - 4 - 7 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 16 1 - 2 3 - 2 8 أفريقيا الغربية والوسطى

 71 5 4 4 5 11 5 37 المجموع  

 المصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظة.

 

 1الشكل 

 التوزيع الجغرافي لذخيرة التمويل

 
 

 المصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظة.

 

 أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائيحساب 
، ف: يل المشترك ألغراض األمن الغذائ:تمت الموافقة عمى حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمو  -15

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

  مميون يورو تقريبا لم تخصص بعد. 21
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 : تمويل المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة عليها بموجب اإلجراء العادي0الجدول  –الجزء األول 
 3102فبراير/شباط  02 بتاريخ

 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الذي استعرضه 

 المجمس التنفيذي

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

الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pipeline

m/index.ht) 
الموعد المزمع 

 لمموافقة
مرحمة تجهيز تصميم 
 المشروع/البرنامج

نوع التمويل 
 المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

تواريخ 
االجتماعات/التعميقات 

 الرئيسية المقبمة

جهة االتصال الرئيسية 
في الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

               وسطىأفريقيا الغربية وال

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

 Ndaya Beltchika يحدد الحقا  410 25 قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 

بوركينا 
 فاسو

يعية مشروع اإلدارة التشاركية لمموارد الطب 2007سبتمبر/أيمول 
والتنمية الريفية ف: المناطق الشمالية والشمالية 

 الوسطى والشرقية 

لمعرض عمى المجمس  2013أبريل/نيسان 
 التنفيذي

منحة تكميمية ف: 
إطار القدرة عمى 

 تحمل الديون 

 Cristiana يحدد الحقا  447 14

Sparacino 

الصندوق قرض           
 التكميم: 

14 447     

جميورية 
 الكونغو

 الديمقراطية

منحة ف: إطار   2015أبريل/نيسان  الزراع:  ستثماربرنامج اال 2011ديسمبر/كانون األول 
القدرة عمى تحمل 

 الديون

 رشا عمر يحدد الحقا  901 36

 Ulac Demirag حدد الحقاي 17.600 قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014أبريل/نيسان  برنامج النمو الريف: ف: غانا 2012ديسمبر/كانون األول  غانا

   600 17 منحة الصندوق     

دماجيم ف:  2007ديسمبر/كانون األول  مال: التدريب المين: لشباب الريف وا 
 سالسل القيمة الزراعية والمبادرات الفردية

منحة ف: إطار  التصميم التفصيم: 2014أبريل/نيسان 
القدرة عمى تحمل 

 الديون

 Philippe Remy يحدد الحقا  000 17

     000 17 قرض الصندوق          

ديسمبر/كانون األول  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية 2007ديسمبر/كانون األول  مال:
2013 

تمويل تكميم: 
لمعرض عمى المجمس 

 التنفيذي 

 ةتكميمي نحةم
لتأقمم البرنامج 

صالح زراعة ل
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة 

 Philippe Remy يحدد الحقا 000 10

ديسمبر/كانون األول  مشروع سالسل القيمة 2010ديسمبر/كانون األول  السنغال
2013 

 Luyaku Loko يحدد الحقا  680 34 قرض الصندوق التصميم التفصيم:

Nsimpasi 

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الذي استعرضه 

 المجمس التنفيذي

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

الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pipeline

m/index.ht) 
الموعد المزمع 

 لمموافقة
مرحمة تجهيز تصميم 
 المشروع/البرنامج

نوع التمويل 
 المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

تواريخ 
االجتماعات/التعميقات 

 الرئيسية المقبمة

جهة االتصال الرئيسية 
في الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

              أفريقيا الشرقية والجنوبية

المرحمة  –مشروع تنمية مجتمعات المراع:  2008ديسمبر/كانون األول  إثيوبيا
 الثالثة

ديسمبر/كانون األول 
2013 

 Robson Mutandi يحدد الحقا  540 85 قرض الصندوق التصميم التفصيم:

منحة ف: إطار  التصميم التفصيم: 2013سبتمبر/أيمول  مشروع دعم األعمال الزراعية ما بعد الحصاد 2007سبتمبر/أيمول  رواندا
القدرة عمى تحمل 

 الديون

 Francisco Pichon حقايحدد ال  230 15

   230 15 قرض الصندوق     

منحة تكميمية           
لبرنامج التأقمم 

صالح زراعة ل
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة 

7 000     

 Alessandro Marini دد الحقايح  000 30 قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2013سبتمبر/أيمول  مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفية 2004سبتمبر/أيمول  أوغندا

               آسيا والمحيط الهادي

مشروع البنى األساسية الساحمية المتسمة  2012أبريل/نيسان  بنغالديش
 * بالمرونة تجاه المناخ

لمعرض عمى المجمس  2013أبريل/نيسان 
 التنفيذي

التاريخ المؤقت  000 1 منحة الصندوق
: لمفاوضات القرض

 2013مارس/آذار 

Thomas Rath 

     000 39 قرض الصندوق          

التصميم  يجرى 000 40 قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول  مشروع تعزيز الزراعة والمشاريع الصغرى 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
التفصيم: ف: 

 2013 أيمول/سبتمبر
ويستكمل ف: 
 3102مارس/آذار 

Thomas Rath 

مشروع تنمية األعمال الزراعية المتخصصة ف:  2011تمبر/أيمول سب الصين
 شيان

ديسمبر/كانون األول 
2013 

من المقرر استكمال  800 43 قرض الصندوق التصميم التفصيم:
بعثة التصميم 
التفصيم: ف: 
 -فبراير/شباط 

Sana Jatta 

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الذي استعرضه 

 المجمس التنفيذي

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

الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pipeline

m/index.ht) 
الموعد المزمع 

 لمموافقة
مرحمة تجهيز تصميم 
 المشروع/البرنامج

نوع التمويل 
 المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

تواريخ 
االجتماعات/التعميقات 

 الرئيسية المقبمة

جهة االتصال الرئيسية 
في الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

 2013مارس/آذار 

مشروع الحد من الفقر الريف: القائم عمى    ميانمار
 مشاركة ف: المنطقة الجافة الوسطىال

أن يبدأ من المقرر  000 1 منحة الصندوق التصميم التفصيم: 2014أبريل/نيسان 
التصميم التفصيم: ف: 

 2013/أيار وماي

Youqiong Wang 

     410 35 قرض الصندوق          

من المقرر عقد تعزيز  000 35 قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2013سبتمبر/أيمول  مشروع وصول الماشية إلى األسواق 2009أبريل/نيسان  باكستان
الجودة ف: مارس/آذار 

2013 

Matteo Marchisio 

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

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

من المقرر إجراء  810 منحة الصندوق
مفاوضات القرض ف: 

 27-25الفترة  
نوفمبر/تشرين الثان: 

 )لمتأكيد( 2013

Youqiong Wang 

     200 32 قرض الصندوق          

مشروع تحسين سبل العيش والموارد الساحمية  2009سبتمبر/أيمول  الفمبين
 ومصايد األسماك

من المقرر عقد  000 1 ندوقمنحة الص التصميم التفصيم: 2014أبريل/نيسان 
اجتماع فريق إدارة 

البرنامج القطري ف: 
 2013مارس/آذار  32

من المقرر إجراء 
 26تعزيز الجودة ف: 

 2013أبريل/نيسان 
  

Youqiong Wang 

   410 28 قرض الصندوق          

             أمريكا الالتينية والكاريبي

لتنمية الريفية المستدامة ف: المناطق مشروع ا 2008سبتمبر/أيمول  البرازيل
 القاحمة ف: والية باىيا

ديسمبر/كانون األول 
2013 

من المقرر إجراء  000 35 قرض الصندوق التصميم التفصيم:
تعزيز الجودة ف: 

 2013أبريل/نيسان 
ضمان الجودة ف: و 

Ivan Cossio 

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الذي استعرضه 

 المجمس التنفيذي

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

الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pipeline

m/index.ht) 
الموعد المزمع 

 لمموافقة
مرحمة تجهيز تصميم 
 المشروع/البرنامج

نوع التمويل 
 المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

تواريخ 
االجتماعات/التعميقات 

 الرئيسية المقبمة

جهة االتصال الرئيسية 
في الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

 2013يوليو/تموز 

             الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

مشروع تطوير الري الحقم: ف: األراض:  2012سبتمبر/أيمول  مصر
 المرحمة الثانية -القديمة 

ديسمبر/كانون األول 
2014 

 عمر ظفار يحدد الحقا  000 1 منحة الصندوق التصميم التفصيم:

     000 40 قرض الصندوق          

خالل تحسين مشروع تعزيز الدخول الريفية من  2012سبتمبر/أيمول  مصر
 المرحمة الثانية -األسواق 

 عمر ظفار يحدد الحقا  500 منحة الصندوق التصميم التفصيم: 2015سبتمبر/أيمول 

     300 37 قرض الصندوق          

         

ديسمبر/كانون األول  مشروع تنمية الري ف: حوض نير دجمة 2009ديسمبر/كانون األول  سورية
2014 

 عبد الحميد عبدول: يحدد الحقا  000 26 قرض الصندوق م:التصميم التفصي
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 : المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة3الجدول  –الجزء األول 
 3102فبراير/شباط  02 بتاريخ

 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 لتنفيذيالمجمس ا

 اسم المشروع
)*تشير إلى وجود موجز عمى 

موقع الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pi

peline/index.htm) 

الموعد المزمع 
 لمموافقة

مرحمة تجييز تصميم 
 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

محتمل المبمغ ال
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

               أفريقيا الغربية والوسطى

الرأس 
 األخضر

أكتوبر/تشرين األول 
1996 

برنامج الترويج لمفرص االقتصادية 
 جتماعية الريفية اال

أبريل/نيسان 
2013 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Ambrosio Barros يحدد الحقا  700 4 قرض الصندوق التكميم:  

ديسمبر/كانون األول  الكونغو
2009 

أبريل/نيسان  برنامج التنمية الريفية 
2014 

 Bernard Hien يحدد الحقا  621 7 قرض الصندوق التصميم التفصيم:

ديسمبر/كانون األول  ياغين
2008 

البرنامج الوطن: لمساندة أصحاب 
المصمحة ف: سالسل القيمة 

 غينيا السفمىف: الزراعية 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

 Abdoul Barry يحدد الحقا  310 23

غينيا 
 بيساو

مشروع اإلنعاش الريف: وتنمية  2003أبريل/نيسان 
 المجتمعات المحمية

سبتمبر/أيمول 
2014 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

 Ambrosio Barros يحدد الحقا  990 9

مشروع إعادة إحياء القطاع  2011سبتمبر/أيمول  رياليب
 الزراع: 

سبتمبر/أيمول 
2013 

تمويل تكميم: لمعرض 
 مس التنفيذي عمى المج

 Hubert Boirard يحدد الحقا  000 2 قرض الصندوق: 

برنامج التمويل الريف: والنيوض  2010أبريل/نيسان  سيراليون
المرحمة  -بالمجتمعات المحمية 

 الثانية 

مارس/آذار 
2013 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

من غير المزمع عقد اجتماع  160 11
 ئيس: ف: المستقبلر 

Hubert Boirard 

     160 11 قرض الصندوق          

               أفريقيا الشرقية والجنوبية

ديسمبر/كانون األول  إثيوبيا
2008 

برنامج التنمية التشاركية لمري عمى 
 نطاق صغير

سبتمبر/أيمول 
2013 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

برنامج التأقمم ل ةتكميمي منحة
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة 

 Robson Mutandi يحدد الحقا  000 10

مشروع اإلدارة المجتمعية  2007سبتمبر/أيمول  رواندا
 لمستجمعات المياه ف: كيريي: 

سبتمبر/أيمول 
2013 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

منحة تكميمية ف: إطار القدرة 
 ل الديونعمى تحم

 Francisco Pichon يحدد الحقا  950 11

مشروع تعزيز الدخول الريفية من  2007سبتمبر/أيمول  رواندا
 خالل الصادرات

أبريل/نيسان 
2016 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

منحة تكميمية ف: إطار القدرة 
 عمى تحمل الديون 

 Francisco Pichon يحدد الحقا  979 5

     979 5 قرض الصندوق التكميم:            

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 لتنفيذيالمجمس ا

 اسم المشروع
)*تشير إلى وجود موجز عمى 

موقع الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pi

peline/index.htm) 

الموعد المزمع 
 لمموافقة

مرحمة تجييز تصميم 
 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

محتمل المبمغ ال
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

ديسمبر/كانون األول  سيشيل
1995 

مشروع االبتكارات المحمية 
التنافسية لصالح زراعة صغيرة 

 * النطاق

أبريل/نيسان 
2013 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Norman Messer يحدد الحقا  000 3 قرض الصندوق

جنوب 
 أفريقيا

عية الت: برنامج التنمية الزرا  
يوجييا السوق لصالح الحيازات 

 الصغيرة ف: جنوب أفريقيا*

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

 Louise C. Mcdonald يحدد الحقا  920 23 قرض الصندوق

برنامج إنتاج أصحاب الحيازات  2006سبتمبر/أيمول  سوازيمندا
 الصغيرة الذي توجيو السوق 

ل سبتمبر/أيمو 
2013 

 Louise C. Mcdonald يحدد الحقا  250 منحة الصندوق التصميم التفصيم:

     604 7 قرض الصندوق          

مشروع االستثمار ف: الثروة  2011سبتمبر/أيمول  زامبيا
الحيوانية ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

 موشحعبمة بن  يحدد الحقا  000 4 قرض الصندوق التكميم:  

ديسمبر/كانون  برنامج توسيع التمويل الريف:  2011سبتمبر/أيمول  زامبيا
 2013األول 

 موشحعبمة بن  يحدد الحقا  840 منحة الصندوق التصميم التفصيم:

     680 21 قرض الصندوق          

               آسيا والمحيط الهادي

سبتمبر/أيمول  المشروع الوطن: لمتقانة الزراعية 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
2014 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

 Thomas Rath يحدد الحقا  360 20 قرض الصندوق التكميم:  

مشروع تحسين ُسبل العيش والبنية  2012أبريل/نيسان  بنغالديش
 األساسية ف: ىوار

ر/أيمول سبتمب
2013 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

منحة تكميمية لبرنامج التأقمم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

من المقرر أن يتم استكمال  000 15
التصميم ف: مايو/أيار 

2013 

Thomas Rath 

برنامج األمن الغذائ: والتغذوي  2011سبتمبر/أيمول  الو
 * جنوب الوسوروابط السوق ف: 

سبتمبر/أيمول 
2013 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

من المقرر إجراء ضمان  700 9
 -الجودة ف: يونيو/حزيران 

 2013يوليو/تموز 

Stefania Dina 

مشروع التنمية الريفية المستدامة  2012أبريل/نيسان  فييت نام
لصالح الفقراء ف: محافظت: ىا 

 وكوانغ بنوتنو 

سبتمبر/أيمول 
2013 

 Henning Pedersen يحدد الحقا  500 منحة الصندوق التصميم التفصيم:

     000 23 قرض الصندوق          

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 لتنفيذيالمجمس ا

 اسم المشروع
)*تشير إلى وجود موجز عمى 

موقع الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pi

peline/index.htm) 

الموعد المزمع 
 لمموافقة

مرحمة تجييز تصميم 
 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

محتمل المبمغ ال
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

التنمية الريفية ف: اإلقميم الجبم:  2012أبريل/نيسان  فييت نام
 الشمال: الشرق:

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

من المقرر إجراء التصميم  310 17 قرض الصندوق التصميم التفصيم:
التفصيم: ف: يناير/كانون 

 2014فبراير/شباط  -الثان: 
 )مؤقت(

Henning Pedersen 

مشروع التكيف مع تغير المناخ  2012أبريل/نيسان  فييت نام
 ف: منطقة دلتا نير الميكونغ

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

منحة لبرنامج التأقمم لصالح  التصميم التفصيم:
اعة أصحاب الحيازات زر 

 الصغيرة

من المقرر إجراء التصميم  000 12
 -التفصيم: ف: مارس/آذار 

 )مؤقت( 2013أبريل/نيسان 

Henning Pedersen 

     000 12 قرض الصندوق          

              أمريكا الالتينية والكاريبي

ديسمبر/كانون  بوليفيا
 2007األول 

لألسر برنامج اإلدماج االقتصادي 
والمجتمعات الريفية ف: أراض: دولة 

 بوليفيا المتعددة القوميات 

سبتمبر/أيمول 
2013 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

لتأقمم امنحة تكميمية لبرنامج 
صالح زراعة أصحاب ل

 الحيازات الصغيرة

من المخطط إجراء تعزيز  000 10
 2013الجودة ف: مايو/أيار 

Roberto Haudry de 

Soucy 

سبتمبر/أيمول  البرازيل
2008 

ديسمبر/كانون  المرحمة الثانية  -مشروع الدوم ىيمدر 
 2013األول 

من المقرر إجراء تعزيز  000 13 قرض الصندوق التصميم التفصيم:
 2013الجودة ف: مايو/أيار 
وضمان الجودة ف: 

 2013يوليو/تموز 

Ivan Cossio 

لريفية ف: مشروع تنمية األراض: ا   كوبا
محافظة سييغو دي أفيال والس 

 توناس

أغسطس/آب  
013 

 Josefina Stubbs يحدد الحقا 721 10 قرض الصندوق التصميم التفصيم:

ديسمبر/كانون  ىندوراس
 2012األول 

مشروع القدرة التنافسية والتنمية 
الريفية المستدامة ف: اإلقميم الجنوب: 

 *الغرب:

سبتمبر/أيمول 
2013 

من المقرر إجراء ضمان  293 14 قرض الصندوق التفصيم:التصميم 
 2013الجودة ف: مايو/أيار 

Joaquin Lozano 

ديسمبر/كانون  نيكاراغوا
 2012األول 

برنامج دعم الصناعة الزراعية الريفية 
 الوطنية

سبتمبر/أيمول  
3102 

منحة لبرنامج التأقمم لصالح  التصميم التفصيم:
زراعة أصحاب الحيازات 

 يرةالصغ

من المقرر عقد اجتماع فريق  000 8
 14إدارة البرنامج القطري ف: 

 2013مارس/آذار 

Ladislao Rubio 

     129 16 قرض الصندوق          

              الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 لتنفيذيالمجمس ا

 اسم المشروع
)*تشير إلى وجود موجز عمى 

موقع الصندوق: 
www.ifad.org/operations/pi

peline/index.htm) 

الموعد المزمع 
 لمموافقة

مرحمة تجييز تصميم 
 نوع التمويل المقترح المشروع/البرنامج

محتمل المبمغ ال
لمقرض/المنحة 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

تواريخ االجتماعات/التعميقات 
 الرئيسية المقبمة

جية االتصال الرئيسية ف: 
الصندوق/مدير البرنامج 

 القطري

نوفمبر/تشرين الثان:   جيبوت:
2001 

برنامج الحد من ضعف المناطق 
عمى صيد الساحمية المعتمدة 

 *األسماك

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

منحة لبرنامج التأقمم لصالح  التصميم التفصيم:
زراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

من المقرر عقد اجتماع  000 6
 30ف:  تعزيز الجودة
 2013أبريل/نيسان 

 عبد الحميد عبدول:

     114 4 قرض الصندوق          

ديسمبر/كانون األول  مولدوفا
2007 

مشروع القدرة الشاممة عمى الصمود 
ف: مجال: االقتصاد الريف: والتصدي 

 *لتغير المناخ

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

من المقرر إجراء بعثة  500 منحة الصندوق استكمال التصميم
 15التصميم التفصيم: من 

 15أبريل/نيسان إلى 
 2013مايو/أيار 

 عبد الكريم سما

     100 16 قرض الصندوق          

ديسمبر/كانون األول  المغرب
2008 

سبتمبر/أيمول  مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية
2014 

من المزمع عقد بعثة التصميم  500 منحة الصندوق التصميم التفصيم:
-التفصيم: ف: سبتمبر/أيمول

 2013أكتوبر/تشرين األول 

 عبد الحميد عبدول:

   432 23 قرض الصندوق     

 
 منالي

 
ديسمبر/كانون األول 

2007 

 
 برنامج النمو الريف:

 
سبتمبر/أيمول 

2013 

 
 التصميم التفصيم:

 
منحة لبرنامج التأقمم لصالح 
زراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

 
10 000 

 
 يحدد الحقا 

 
 محمد عبد القادر

     000 15 قرض الصندوق          

 

 

http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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 العالمية/اإلقليمية المقترحة حاليا للموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدةو القطرية : المنح2الجدول  –الجزء األول 
 3102فبراير/شباط  02بتاريخ 

 الجية المتمقية عنوان المنحة

منح الصندوق المقترحة )بالدوالرات 
 استعراض)مؤقتة( رىن بنتيجة (األمريكية

 الفترة المزمعة ضمان الجودة

    آسيا والمحيط الهادي

 سبتمبر/أيمول   -أبريل/نيسان  000 000 2 الشبكة اإلقميمية لرابطات المزارعين امج لمتعاون عمى المدى المتوسط مع منظمات المزارعين ف: آسيا والمحيط الياديبرن

 سبتمبر/أيمول  -أبريل/نيسان  000 800 تايمندحكومة  إدماج الزراعة األسرية ف: اقتصاد السوق

 سبتمبر/أيمول  -أبريل/نيسان  000 500 1 المعيد الدول: لبحوث األرز يوض بسبل العيش المعتمدة عمى األرزالحد من المخاطر والن

 سبتمبر/أيمول  -أبريل/نيسان  000 500 1 المركز العالم: لمحراجة الزراعيةا االستخدام الذك: لألشجار لالستثمار المشترك ف: التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره

    أفريقيا الشرقية والجنوبية

 المرحمة الثانية -مبادرة التعمم بشأن أمن حيازة األراض: ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية 
 

برنامج األمم المتحدة لممستوطنات 
 الموئل -البشرية 

 سبتمبر/أيمول   -أبريل/نيسان  000 425 1

 2015-2013 البرنامج اإلنمائ: لمرابطة اإلفريقية لالئتمان الزراع:
الرابطة األفريقية لالئتمان الريف: 

 والزراع:
 سبتمبر/أيمول  -أبريل/نيسان  000 000 1

 سبتمبر/أيمول  -أبريل/نيسان  000 700 يحدد الحقاً  تعزيز نظام الرصد والتقييم ف: مشروعات الصندوق ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية

    أمريكا الالتينية والكاريبي

 سبتمبر/أيمول   -أبريل/نيسان  000 800 1 مركز أمريكا الالتينية لمتنمية الريفية ميات السياسات لمتأثير عمى الفقربرنامج عم

    شعبة السياسات والمشورة التقنية

 مول سبتمبر/أي -أبريل/نيسان  000 700 المنتدى الريف: العالم: تعزيز التغيير السياسات: –السنة العالمية لمزراعة األسرية 

دارة المعرفة      دائرة االستراتيجية وا 

 ول سبتمبر/أيم -أبريل/نيسان  000 000 7الجماعة مراكز منح إلى  2-2من برامج بحوث الجماعة  2)النافذة البحوث الزراعية من أجل التنمية منح بموجب نافذة 
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 الجية المتمقية عنوان المنحة

منح الصندوق المقترحة )بالدوالرات 
 استعراض)مؤقتة( رىن بنتيجة (األمريكية

 الفترة المزمعة ضمان الجودة

 االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية(



EB 2013/108/R.21 

02 

 الفترة : برامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة في1الجدول  –الجزء الثاني 

3102 -3102 
 3102فبراير/شباط  02 ف:

 االجتماعات الرئيسية الموعد المزمع لالستعراض البمد

مسؤول االتصال الرئيس: ف: 
 الصندوق 

     أفريقيا الشرقية والجنوبية

 Samuel Eremie يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول  كينيا

 Norman Messer يحدد الحقا 2013ديسمبر/كانون األول  مدغشقر

 Francisco Pichon يحدد الحقا 2014سبتمبر/أيمول  رواندا

 John Gicharu يحدد الحقا  2015أبريل/نيسان  تنزانيا

 Alessandro Marini يحدد الحقا 2013أبريل/نيسان  أوغندا

     لهاديآسيا والمحيط ا

ت ف: من المخطط عقد حمقة عمل التثب 2013سبتمبر/أيمول  كمبوديا
 2013مايو/أيار -أبريل/نيسان

 خالد الحريزي

التصميم لبرنامج  إجراء بعثةمن المقرر  2014أبريل/نيسان  إندونيسيا
الستراتيجية القطرية ف: الفرص ا

 .2013سبتمبر/أيمول -أغسطس/آب
لجنة  انعقادمن المخطط مبدئيا 

استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات 
 2013ف: سبتمبر/أيمول 

Ronald Hartman 

لجنة استراتيجية  انعقادمن المقرر  2013سبتمبر/أيمول  نيبال
 18العمميات وتوجيو السياسات ف: 

 2013أبريل/نيسان 

Benoit Thierry 

بمدان جزر المحيط اليادي )برنامج الفرص 
 ية شبو اإلقميمية(االستراتيجية القطر 

لجنة  انعقادمن المقرر مبدئيا  2013سبتمبر/أيمول 
استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات 

 2013ف: مارس/آذار 

Chase Palmeri 

     أمريكا الالتينية والكاريبي

 Roberto Haudry de يحدد الحقا 2015سبتمبر/أيمول  بوليفيا

Soucy 

 Jesus Quintana دد الحقايح 2014سبتمبر/أيمول  إكوادور

 Joaquin Lozano يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول  غواتيماال

 Esther Kasalu-Coffin  يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول  ىايت:

 Tomas Ricardo Rosada يحدد الحقا 2013ديسمبر/كانون األول  المكسيك

 Roberto Haudry de يحدد الحقا 2013سبتمبر/أيمول  بيرو

Soucy 

     الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

ضمان الجودة عممية من المقرر إجراء  2013ديسمبر/كانون األول  البوسنة واليرسك
 2013يوليو/تموز  -ف: يونيو/حزيران 

Patrick Herlant 

اعقد حمقة العمل االستياللية  2013سبتمبر/أيمول  السودان
القطرية لبرنامج الفرص 

جية القطرية ف: االستراتي
. مناقشات لجنة 2013مارس/آذار 

استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات 
 2013ف: يونيو/حزيران 

 ىان: عبد القادر السعدن:

 


