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في  الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة ات والبرامجشروعنح والمالم
 4102عام 

، تبنى المجلس التنفيذي قرارا يعدل فيه 2112ف: دورته الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/كانون األول  -1
نظامه الداخل: من خالل إدخال إجراء جديد، وهو إجراء انقضاء المدة، ليغدو نافذ المفعول ف: 

وف: كل دورة من دورات (، وكان مفهوما أنه  EB 2009/98/R.15/Rev.1) 2101يناير/كانون الثان:  0
المجلس التنفيذي، سوف تعرض إدارة الصندوق مذكرة إعالمية تتضمن الئحة بجميع المشروعات/البرامج 

 (.EB 2013/110/R.4الت: تمت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة ف: الفترة السابقة )

على إدخال  ،2102: ديسمبر/كانون األول المنعقدة ف بعد المائةوافق المجلس التنفيذي ف: دورته العاشرة  -2
بحيث تعرض قائمة من البرامج/المشروعات نهج المواءمة مع الغرض فيما يتعلق بوثائق المجلس التنفيذي 

 الت: وافق عليها المجلس بموجب إنقضاء المدة على دورة واحدة من دورات المجلس كل عام.

 2102المجلس التنفيذي أنه وبين شهر يناير/كانون الثان:  وتبعا لما ورد أعاله، تود إدارة الصندوق إعالم  -3
 بموجب إجراء إنقضاء المدة.بالموافقة المقترحات التالية حظيت  2102وديسمبر/كانون األول 

 

 المشروعات /البرامج – لفأ
 

EB 2014/LOT/P.1  :المشروع الريادي لإلدماج الريف: أوروغواي 
 2102مارس/آذار  2تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.2  مقترح  تقديمه إلى جمهورية  تمويل إضاف:: مذكرة رئيس الصندوق بشأن الهند
  من أجل تجيسوان:: برنامج تمكين النساء الريفيات الهند 

  2102مارس/آذار  22تمت الموافقة عليه بتاريخ 
EB 2014/LOT/P.3  المشروع الوطن: لتعزيز المبادرات الفردية الريفيةتوغو : 

 2102مارس/آذار  22تمت الموافقة عليه بتاريخ 
EB 2014/LOT/P.4/Rev.1  مشروع التنمية الزراعية الرعوية وسالسل القيمة المتصلة بها ف: والية تونس :

 مدنين
  2102مارس/آذار  22تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.6/Rev.1  برنامج الحد من الفقر الموجه بالسلع ف: محافظة ها جيانغفييت نام : 
 2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.5  مشروع المياه واألغذية ف: الجزر الخارجيةكيريباس : 
 2102أغسطس/آب  2تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.7/Rev.1  مشروع الترويج إلنتاج الصوف والموهيرليسوتو : 
  2102سبتمبر/أيلول  01تمت الموافقة عليه بتاريخ 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-4-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-6-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-7-Rev-1.pdf
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EB 2014/LOT/P.8/Rev.1  ألصحاب الحيازات  : البرنامج المعزز لالستثمار ف: الثروة الحيوانية زامبيا
 الصغيرة

  2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 
EB 2014/LOT/P.9  األسواق والصمود مشروع التحديث الزراع: والوصول إلى : جورجيا 

 2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 
EB 2014/LOT/P.10  برنامج إدارة الموارد ف: غرب تمويل إضاف: من أجل : جمهورية السودان

 السودان
 2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 

 
سياستها ووالياتها التشريعية، تعارض التمويل والواليات المتحدة، ف: ضوء 

اإلضاف: المقترح تقديمه إلى جمهورية السودان من أجل برنامج إدارة الموارد ف: 
  غرب السودان.

EB 2014/LOT/P.11  مشروع الشراكات المنتجة ف: الزراعةتمويل إضاف: ل: بابوا غينيا الجديدة 
 2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.12  الصغيرة  : مشروع التكيف لصالح أصحاب الحيازات نيبال  
 2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.13   مشروع الزراعة التجارية ألصحاب الحيازات الصغيرةسان تومي وبرينسيبي : 
  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.14/Rev.1  برنامج دعم البنية التحتية والتمويل الريف:جمهورية أرمينيا : 
  2102سبتمبر/أيلول  01تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.15/Rev.1  برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشبابجمهورية الكاميرون : 
  2102سبتمبر/أيلول  21تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.16  الصمود ف: تشاد  : مشروع تعزيز قدرة النظم الزراعية على تشاد 
  2102نوفمبر/تشرين الثان:  21تمت الموافقة عليه بتاريخ 

EB 2014/LOT/P.18/Rev.1  مشروع النمو االقتصادي والتوظيف الريف: األردن : 
  2102ديسمبر/كانون األول  02تمت الموافقة عليه بتاريخ 

 المنح - باء
EB 2014/LOT/G.1   العالمية/اإلقليمية  تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح

الزراعية الدولية: البرنامج  تسانده الجماعة االستشارية للبحوث إلى مركز دول: ال 
  اإلقليم: للتدريب على التنمية الريفية 

  2102يونيو/حزيران  01تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.2   بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها 

 الالتينية لالقتصاد البشري مركز أمريكا  إلى
  2102أغسطس/آب  20تمت الموافقة عليه بتاريخ 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-8-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-10.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-11.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-14-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-15-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-P-18-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-2.pdf
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EB 2014/LOT/G.3   العالمية/اإلقليمية  تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح
  إلى مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.4   العالمية/اإلقليمية  بموجب نافذة المنح تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها

الزراعية الدولية: معهد الموارد  إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 
 الطبيعية بجامعة غرينتش

  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.5   العالمية/اإلقليمية  تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح

ية: مؤسسة الدول إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
 ديجاردان للتنمية الدولية

  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.6  تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة  العالمية/اإلقليمية  المنح مقترح تقديمها بموجب نافذة

الزراعية الدولية: منظمة األغذية  إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 
  والزراعة لألمم المتحدة

  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.7   العالمية/اإلقليمية  تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح

ية: األمناء الزراعية الدول إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث 
 المسجلون لصندوق كيليمو االستئمان:

  2102سبتمبر/أيلول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.8   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية

إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية: مؤسسة 
Oxfam Novib 

  2102نوفمبر/تشرين الثان:  21تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.9   تقرير رئيس الصندوق بشأن منح مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى

لى مركز دول: ال مراكز دولية تساندها المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ا لدولية وا 
 تسانده المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

  2102نوفمبر/تشرين الثان:  21تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.10   رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية تقرير

إلى مركز دول: تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية: المركز الدول: 
 للزراعة االستوائية

  2102نوفمبر/تشرين الثان:  21تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.11   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها ف: إطار نافذة المنح العالمية/اإلقليمية

الدولية: أمانة جماعة إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
 المحيط الهادي

  2102نوفمبر/تشرين الثان:  21تمت الموافقة عليها بتاريخ 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-10.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-11.pdf
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EB 2014/LOT/G.12   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية
المركز الدول:  إلى مركز دول: تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية:

 للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة
  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 

EB 2014/LOT/G.13   مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة
إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية: منظمة العمل 

 الدولية
  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 

EB 2014/LOT/G.14   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية
الدولية: المركز الدول: إلى مركز دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 

يكولوجيا الحشرات  لفيزيولوجيا وا 
  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 

EB 2014/LOT/G.15   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية
 إلى مؤسسة 

PF Technical Advisory Services, Inc ألغراض البرنامج اإلقليم: للتحويالت .
 واستثمارات الشتات من أجل التنمية الريفية

  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.16   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية

 إلى مؤسسة 
Partnership for Economic Policy, Inc  ألغراض المساعدة التقنية ف: التقييمات

 السابقة ألثر مشروعات التنمية الريفية
  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 

EB 2014/LOT/G.17   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية
 إلى منظمة التنمية الهولندية
  2102ديسمبر/كانون األول  1تمت الموافقة عليها بتاريخ 

EB 2014/LOT/G.18   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح القطرية إلى المركز
أداء سالسل القيمة  الدول: للبحوث الزراعية ف: المناطق الجافة من أجل برنامج تحسين

المناصرة للفقراء ف: تربية األغنام والماعز لتعزيز سبل العيش واألمن الغذائ: والتغذوي 
 ف: إثيوبيا

  2102ديسمبر/كانون األول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
EB 2014/LOT/G.19   تقرير رئيس الصندوق بشأن منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية

إلى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة من أجل برنامج لتعزيز فرص العمل الريف: 
 الالئق للشابات والشباب ف: منطقة الكاريب:

  2102ديسمبر/كانون األول  02تمت الموافقة عليها بتاريخ 
 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-14.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-15.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-17.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/arabic/EB-2014-LOT-G-19.pdf

