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 أنشطة المشروعات المزمعة
2009 – 2010 

 بأنشطة المتعلقة المعلومات تقديم ضرورة على االتفاق تم التنفيذي، للمجلس الثانية الدورة في -1

 علم على المجلس أعضاء يظل حتى منتظمة، بصفة التنفيذي المجلس إلى المزمعة المشروعات

 اإلقراض وعمليات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق برامج/مشروعات بذخيرة المتصلة بالتطورات

 مناسبة مرحلة في وذلك رغبوا، إذا لها، المخطط لمشروعاتا على التعليق فرصة لهم ولتتاح المتوقعة،

  .المشروع دورة من

 التي والبرامج المشروعات بجميع شاملة قائمة الوثيقة هذه من األول الجزء يعرضولهذا الغرض،  -2

   كجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائجالمشروعات ذخيرة في أدرجت

  .األقاليم بحسبوالتشغيل  مرحلة بحسب وذلك ،المفاهيم مذكرة على وافقةالم بعد أو 

  ،2003 أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس في عليه اتفق وكما ذلك، إلى وباإلضافة 

 ةـشبك لىـع الصندوق عـموق نـم مفصلة اتـمعلوم على الحصول التنفيذيين المدراء فبإمكان 

 بلغت التي البرامج والمشروعات عن htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http اإلنترنت

 .المقبلة دوراته إحدى في التنفيذي المجلس على عرضها بالتالي يرجح والتي التصميم، من متقدمة مرحلة

 كل استكمال بمجرد تحديثها يتم صفحتين، من إعالمية ةمذكر في برنامج ومشروع كل يعرض وسوف

ولتسهيل تجهيز المذكرات اإلعالمية المؤلفة من صفحتين فإنها لن  .المشروع دورة في رئيسية خطوة

 وبعد المناقشات مع المدراء التنفيذيين فيما يتعلق بالرغبة في .ليزية ولغة البلد المعنيكتتاح إال باللغة اإلن

ات عن التدخالت الجديدة المخطط لها في وقت مبكر، تم توفير التواريخ المحددة استالم معلوم

ويمكن الحصول على المزيد . المشاورات القطرية/لالجتماعات القطرية الرئيسية القادمة لتيسير المناقشات

الطلب امج بناء على الوثائق الخاصة بالمشروعات والبرمن التفاصيل عن االجتماعات القطرية المقبلة و

وثيقة أنشطة المشروعات تشير  وال .من جهة االتصال الرئيسية في الصندوق المحددة في هذه الوثيقة

المنح المتممة التي تشكل جزءا من المشروعات الجارية المعتمدة والتي سينظر /القروضإلى المزمعة 

 .2009كانون األول /أيلول وديسمبر/فيها المجلس خالل دورتي سبتمبر

، وافق المجلس التنفيذي على إطار جديد لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 2006أيلول /رفي سبتمب -3

 وستكون برامج الفرص االستراتيجية .EB 2006/88/R.4المستندة إلى النتائج كما ورد في الوثيقة 

تم تجهيز وسي. البرامج ذخيرة الصندوق الرسمية/القطرية المستندة إلى النتائج وسيلة لدخول المشروعات

البرامج في الذخيرة ضمن الدورة الحالية لنظام تخصيص الموارد على أساس /بعض هذه المشروعات

ويوفر الجزء الثاني . ، في حين سيدرج بعضها اآلخر في فترات تخصيص الحقة2009-2007األداء 

لتواريخ، في حال معلومات عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية المخطط لها، ويحدد ا

 .توافرها، لالجتماعات القطرية واالجتماعات القادمة للتشاور مع أصحاب المصلحة

 يتضمن ،)EB 2001/72/R.28الوثيقة  (التنفيذي للمجلس 2001نيسان /أبريل دورة في عليه اتفق وكما -4

 ووثائق لقطريةا ستراتيجيةاال الفرص  وبرامجوثائق جميع عن معلومات الوثيقة هذه من الثالث الجزء
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  وتوجيه السياساتالعمليات ستراتيجيةا لجنة استعرضتها التي اإلقليمية شبه ستراتيجيةاال الفرصوبرامج 

 . أيضاً التنفيذي المجلس استعرضها التي وتلك اآلن، حتى

 ).تشاد، وبيرو والفلبين(وستستعرض دورة المجلس الحالية ثالثة برامج للفرص االستراتيجية القطرية  -5

 عام رضع

وسوف تتواصل جهود بناء . برنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق/ مشروعا75ًالوثيقة هذه تتضمن  -6

تحقق وسوف ي. سيما بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ال2009ذخيرة المشروعات طيلة عام 

 ومذكرات المفاهيم التي ستراتيجية القطرية المقبلة المستندة إلى النتائجذلك في سياق برامج الفرص اال

لك ضروريا ليس فقط من أجل تعزيز دعم الزراعة والتنمية ويعد ذ. 2009سيجري استعراضها في عام 

البرامج الجاهزة في حالة حدوث تأخير /الريفية، بل وكذلك للتأكد من أن هناك ما يكفي من المشروعات

 . العرض على المجلسقبلأعماالً إضافية البرامج /أو إذا تطلب تصميم المشروعات

البرامج المدرجة في ذخيرة المشروعات على أساس برامج الفرص /ويتم اختيار المشروعات -7

وثائق استراتيجيات الحد من الفقر أو خطط التنمية الوطنية التي تعدها  وأ 1االستراتيجية القطرية الجارية

 لجنة توجيه السياسات ويتم، عند اللزوم، إعداد مذكرات المفاهيم وعرضها على. الحكومات

 .الموافقة عليها قبل إدراجها في ذخيرة المشروعات الرسمية للصندوق/الستعراضها

 في عمله طيلة فترة التجديد 2010-2007باإلطار االستراتيجي االسترشاد الصندوق يواصل وسوف  -8

كانون األول /عرض على المجلس التنفيذي إطار استراتيجي جديد في ديسمبريوسوف . الثامن للموارد

ويبين الشكل البياني التالي االستثمارات .  فصاعدا2011ً لتوجيه أنشطة الصندوق اعتبارا من عام 2010

 مقارنة بمختلف األهداف االستراتيجية المحددة في اإلطار االستراتيجي للصندوق 2009المزمعة لعام 

 2).2009تموز / يوليو20في  (2020- 2007للفترة 

                                                      
 أو البلدان التي ،جب نظام تخصيص الموارد على أساس األداءال تحتاج البلدان التي تحصل على أدنى حد من المخصصات بمو  1

وفي تلك الحاالت فإن المعلومات التي تدرج . يخصص لها برنامج قطري صغير إلى إعداد برنامج للفرص االستراتيجية القطرية فيها
   ما فيهابرنامج/م مشروععادة في وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية ستدخل في األقسام ذات الصلة من أي وثيقة لتصمي

  ).EB 2006/88/R.4الوثيقة (
  .المشروعات/ بالبرامجلمرتبطةامنح إطار القدرة على تحمل الديون والمنح القطرية /ض تشمل القرو 2
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مثلة التي تبين كيفية استجابة الصندوق ألزمة أسعار األغذية الجارية في سياق األمن وفيما يلي بعض األ -9

 .الغذائي العام والحد من الفقر الريفي

في أفريقيا الغربية والوسطى، على سبيل المثال، سيتصدى مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي في  -10

، للفقر وانعدام األمن 2009كانون األول /رديسمبدورة  الذي من المزمع عرضه على المجلس في رياليب

الغذائي في حاالت ما بعد الصراع، ولكنه سيرسي في الوقت ذاته األساس إلعادة اإلعمار الطويل األجل 

 - في المائة من احتياجاتها المحلية منه 50ريا الذي تستورد ليب-وتم تحديد األرز . والتنمية التشاركية

في تحسين األمن " مكاسب سريعة"محاصيل ذات األولوية التي يمكن أن تحقق والكسافا باعتبارهما من ال

وتتمثل النتائج المتوقعة للمشروع في استعادة وتحسين القدرة على اإلنتاج الزراعي إلى . الغذائي األسري

، يهدف المشروع المقترح لتنمية اإلنتاج الحيواني غامبياوفي . جانب زيادة األمن الغذائي األسري

كانون األول /حاصيل البستنة الذي من المزمع عرضه على المجلس في دورته التي ستعقد في ديسمبروم

ومن خالل دعم المنتجات . ، إلى رفع مستوى الدخل وتحسين األمن الغذائي بغرض الحد من الفقر2009

ال الواردات التي األولية والثانوية في قطاعي البستنة واإلنتاج الحيواني فإن المشروع سيساهم في استبد

تزداد أسعارها باستمرار بمنتجات محلية تنتجها في األغلب نساء المناطق الريفية، كما سيساهم في 

 . تحسين األمن الغذائي

 المزمع إريتريامصايد التجريبية في الوفي أفريقيا الشرقية والجنوبية، يهدف البرنامج الوطني للزراعة و -11

وسوف .  الريفي، إلى تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر2010 نيسان/لعرضه على المجلس في أبري

 من خالل نشر اإليكولوجيةيتصدى البرنامج المقترح لمشاكل األمن الغذائي في المناطق الزراعية 

وهذا البرنامج سيشجع التنمية الطويلة . تكثيف النظم الزراعية الرعويةمن الدروس السابقة المستفادة 

 2009التوزيع المزمع للقروض ومنح إطار القدرة على تحمل الديون لعام 

 )2009تموز / يوليو20في (بحسب األهداف االستراتيجية للصندوق 

  األراضي والمياه-الموارد الطبيعية
 التقانات الزراعية والخدمات اإلنتاجية الفعالة
 الخدمات المالية

 أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية  المتسمة بالمنافسة
 فرص العمالة وإقامة المشروعات الريفية غير الزراعية
عمليات السياسات والبرامج المحلية والوطنية
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وسيجري . حيازات الصغيرة التي تمثل مفتاح األمن الغذائي والحد من الفقر في إريتريااألجل لزراعة ال

 أهمية مصايد األسماك في تحقيق األمن الغذائي في إلى بالنظر ةالتجريبيالمصايد تنفيذ مبادرة بشأن 

 .تينمنطقتي البحر األحمر الشمالية والجنوبية شبه القاحل

المزمع عرضه على  (باكستانمشروع زيادة غلة المحاصيل في وفي آسيا والمحيط الهادي، يهدف  -12

إلى المساهمة السريعة في األمن الغذائي والحد من الفقر من خالل ) 2009أيلول /المجلس في سبتمبر

 أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر الريفية في سياق الزيادة الكبيرة التي طرأت على إنتاجيةتحسين 

ن هذا المشروع سيدعم تنفيذ المشروع الوطني لحكومة باكستان بشأن زيادة غلة فإ وبذلك. أسعار األغذية

 . واألمن الغذائياإلنتاجية زيادة إلىالمحاصيل الذي يرمي 

 في الحد من هايتيوفي أمريكا الالتينية والكاريبي، يتمثل الهدف العام لمشروع تنمية سالسل القيمة في  -13

ويرمي المشروع إلى تحسين مشاركة األسر الفقيرة .  التدخالتصورة ملموسة في منطقةبالفقر الريفي 

 حجم خسائر إلىوبالنظر .  واالقتصاديةاإلنتاجيةفي االقتصاد وزيادة القيمة التي تضيفها أنشطتها 

حويل، من المتوقع تالتخزين والنقل والقدرات المنتجات الزراعية بعد الحصاد في هايتي بسبب عدم كفاية 

 .دخل صغار المنتجينوع من توافر األغذية في السوق الوطنية أن يزيد المشرو

 السودانوفي الشرق األدنى وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يساهم مشروع تسهيل التنقل في الريف في  -14

في تحقيق هدف تمكين فقراء الريف بطريقة تجعلهم قادرين على زيادة أمنهم الغذائي ودخلهم وتحملهم 

 الذي وضعته الحكومة، والذي ةلمشروع مع استراتيجية برنامج النهضة الزراعيويتماشى ا. للصدمات

بالغ األهمية يركز على البنى األساسية الريفية، السيما الطرق الفرعية الريفية، باعتبار ذلك استثماراً 

اق  األسوإلىوتشكل االستثمارات في الطرق الريفية التي تيسر وصول فقراء الريف . للتحويل الزراعي

استراتيجية فعالة للحد من الفقر الريفي من خالل تخفيض تكاليف النقل والمعامالت أثناء نقل المنتجات 

 .زيادة فرص التجارة والعمللالزراعية، و

 اإلنتاجية دعم االستثمار الطويل األجل في زراعة الحيازات الصغيرة وزيادة التركيز على إلى وباإلضافة -15

من الغذائي والحد من الفقر فإن المبادرات المقبلة للصندوق ستساهم أيضا الزراعية من أجل تحسين األ

زيادة تمويل لفي مكافحة تدهور الموارد الطبيعية وتأثيرات تغير المناخ؛ ودعم المانحين اآلخرين 

وحشد الزراعة والتنمية الريفية، وتبادل المعرفة والخبرة؛ وزيادة التركيز على قضايا األراضي؛ 

 .ت الدولية؛ والعمل مع منظمات المنتجين الريفيينالتحويال

وكما يبين الجزء الثاني فإن الصندوق ينظر في عرض ثمانية برامج أخرى للفرص االستراتيجية القطرية  -16

وعرضت بالفعل على المجلس في . 2009المستندة إلى النتائج على المجلس في سياق برنامج عمل عام 

  . للفرص االستراتيجية القطرية لهايتي وباكستان والسودانثالثة برامج 2009نيسان /أبريل
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 المشروعات بعض تجهيز سيتم) (2010-2009 (واإلقليم التجهيز مرحلة حسب مصنفة النظر قيد برامج/مشروعات – األول الجزء
  )قةالح تخصيص فترات في اآلخر وبعضها 2009-2007 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام فترة في المزمعة

 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 )2009أيلول / سبتمبر15-14(رامج مقرر عرضها على الدورة السابعة والتسعين للمجلس التنفيذي ب/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 على عرضه المقرر من تشاد 

 في المجلس

 2009أيلول /سبتمبر

بمبادرة  (مشروع إدارة المياه الرعوية في المناطق الساحلية

  ج  *)لتنميةالوكالة الفرنسية ل من
 m.beavogui@ifad.org استكملت المفاوضات التصميم استكمل )منحة (19.50 2009 أيلول/سبتمبر

c.bravi@ifad.org 

 6.0و) قرض (6.0 2009 أيلول/سبتمبر *الفقر من الحد غراضأل القيمة سالسل تنمية برنامج 2007 أيلول/سبتمبر موريتانيا 
 )منحة(

 c.sparacino@ifad.org المفاوضات تمت التصميم استكمل

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 
2008 

بمبادرة (لثانية  المرحلة ا–مشروع تنمية مجتمعات المراعي 

 )والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمن البنك الدولي 
) قرض (20.0 2009 أيلول/سبتمبر

)منحة (20.0و  
من المقرر مبدئيا عقد المفاوضات  التصميم استكمل

 21- 17من الفترة في 

 2009آب /أغسطس

j.gicharu@ifad.org 

 

برنامج النهوض بأنشطة األعمال الزراعية لدى أصحاب  2004 نيسان/أبريل يازامب 

 *الحيازات الصغيرة
)قرض ( 17.17 2009 أيلول/سبتمبر عقد مفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل 

 –تموز /القرض في يوليو

 2009 آب/أغسطس

c.ferreira@ifad.org 

 

 يالهاد والمحيط آسيا

 النطاق على المياهلقطاع موارد  التشاركية التنمية مشروع 2006 نيسان/أبريل بنغالديش 

 د*)اآلسيوي التنمية مصرف من بمبادرة(الضيق 
عقد مفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل )قرض ( 22.0 2009 أيلول/سبتمبر

األول من سبوع األخالل القرض 

 2009 آب/طسأغس

n.brett@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

)قرض (18.33 2009 أيلول/سبتمبر *مشروع زيادة غلة المحاصيل 2009 نيسان/أبريل باكستان  عقد مفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل 

األول سبوع األالقرض خالل 

 2009أيلول /سبتمبر

y.tian@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

عقد مفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل )قرض ( 20.0 2009 أيلول/سبتمبر هـ*مشروع التنمية المستدامة في والية بياوي شبه القاحلة 2008 أيلول/سبتمبر البرازيل 

 2009أيلول /سبتمبرفي القرض 

 ) الموعد الحقايحدد(

i.cossio@ifad.org 

 

من المقرر إجراء المفاوضات في  التصميم استكمل  )قرض ( 8.63 2009 أيلول/سبتمبر *لورينزو سان-إيبارا منطقة تنمية مشروع 2004 نيسان/أبريل إكوادور 

 2009تموز / يوليو29-30

f.pichon@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر المكسيك 
2007 

 الجنوبية الواليات في للغابات المجتمعية التنمية مشروع

 ) وتشياباس وواهكاكامبيتشي(
عقد المفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل )قرض ( 5.0 2009 أيلول/سبتمبر

آب / أغسطس28-24خالل 
2009 

l.rubio@ifad.org 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

  2000أيار /مايو لبنان 

لجنة استراتيجية (

 )العمليات

 0.6و) قرض (4.0 2009 أيلول/سبتمبر *مناطق التالل في المستدامة الزراعية التنمية مشروع

 منحة
 a.merzouk@ifad.org لقرضاستكملت مفاوضات ا التصميم استكمل

 

 السودان فيوتسويقه  العربي الصمغ إنتاج إنعاش مشروع  2009 نيسان/أبريل السودان 

 *)الدولي البنك من بمبادرة(
عقد المفاوضات مبدئيا من المقرر  التصميم استكمل )منحة (3.0 2009 أيلول/سبتمبر

 2009آب /طس أغس6في 

r.omar@ifad.org 

 

 برامج استكمل تصميمها/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر غينيا 
2008 

لجهات الفاعلة في سالسل القيمة لدعم ابرنامج الوطني ال

 و*الزراعية
 األول كانون/ديسمبر
2009 

 الحقا يحدد التصميم كملاست )منحة (8.7
u.demirag@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 الهادي والمحيط آسيا
 األول كانون/ديسمبر قيرغيزستان 

2005 
 من بمبادرة (بالكربون واالتجار التشجير إعادة مشروع

 *)الدولي البنك

 األول كانون/ديسمبر
2009 

  ماستكمل التصمي الحقا يحدد

جهد متضافر لجهات (

 )مانحة متعددة

 y.tian@ifad.org الحقا يحدد

 برامج قيد استكمال التصميم حاليا/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 القطري االجتماع عقد المقرر من التصميم استكمال قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل السلعية القيمة سالسل تنمية مشروع 2007 أيلول/سبتمبر الكاميرون 

 2009تموز /يوليو فيالمقبل 

a.barry@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر *الفقر من والحد الزراعة إحياء إعادة دعم مشروع  2009 في يحدث ديفوار كوت 
2009 

 القطري االجتماع عقد المقرر من التصميم ستكمالا قيد الحقا يحدد

 2009آب /أغسطس في المقبل

l.nsimpasi@ifad.org 

 مصرف من بمبادرة (الزراعي القطاع إحياء إعادة مشروع ينطبق ال ليبريا 

 *)فريقياأل التنمية
 األول كانون/ديسمبر
2009 

من المقرر استكمال التصميم في  التصميم استكمال قيد 5.0

 ويتبع ذلك 2009أيلول /سبتمبر

 استعراض تعزيز الجودة

h.boirard@ifad.org 

كانون األول /ديسمبر سيراليون 

 في يحدث( 2003

2009( 

 األول كانون/ديسمبر والزراعية الريفية ميةالتن مشروع
2010 

 القطري االجتماع عقد المقرر من  التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

تشرين األول /أكتوبر فيالمقبل 
2009 

h.boirard@ifad.org 

 الهادي والمحيط آسيا

 األول كانون/ديسمبر كمبوديا 
2007 

 والحد الصغيرة الحيازات أصحاب بأحوال النهوض مشروع
 التنمية مصرف من بمبادرة (ساب تونلي في الفقر من

 ) *اآلسيوي

 األول كانون/ديسمبر
2009 

 القطري االجتماع عقد المقرر من التصميم استكمال قيد الحقا يحدد
 2009أيلول /سبتمبر في المقبل

y.wang@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر نيبال 
2006 

 األول كانون/ديسمبر *والجبال الهضاب مناطق في القيمة عالية الزراعة مشروع
2009 

من المقرر عقد االجتماع القطري  التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

 2009أيلول / في سبتمبرالمقبل

 )للتأكيد(

r.hartman@ifad.org 

 

 2003 نيسان/أبريل النكا سري 

 )2009 في يحدث(
 األول كانون/ديسمبر *الزراعية األعمال لتنمية الوطني البرنامج

2009 
 القطري االجتماع عقد المقرر من التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

 2009آب /أغسطس في المقبل

s.jatta@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 األول كانون/ديسمبر بوليفيا 

2007 
مشروع تنمية مجتمعات الفالحين في كوتشابامبا وبوتوسي 

 وشوكويسكا
 األول كانون/ديسمبر
2009 

من المقرر مبدئيا عقد االجتماع  التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

 24-20ي المقبل فالقطري 

 2009تموز /يوليو

r.haudry@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر  *ووسيريد كاريري في المستدامة التنمية مشروع 2008 أيلول/سبتمبر البرازيل 
2009 

 القطري االجتماع موعد يحدد التصميم استكمال قيد الحقا يحدد
 الحقا المقبل

i.cossio@ifad.org 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 األول كانون/ديسمبر *القديمة األراضي في الحقلي الري تطوير مشروع 2006 نيسان/أبريل مصر 
2009 

 a.abdouli@ifad.org ضمان الجودة ومفاوضات القرض التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

 األول كانون/ديسمبر جورجيا 
2004 

 األول كانون/ديسمبر *الزراعة دعم برنامج
2009 

عقد مفاوضات من المقرر مبدئيا  التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

تشرين األول /القرض في أكتوبر
2009  

h.pedersen@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر ز*سهيل التنقل في الريفتشروع م 2009 نيسان/أبريل السودان 
2009 

من المقرر عقد االجتماع القطري  التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

، 2009آب / أغسطس2القادم في 

ومن المقرر مبدئيا إجراء 

تشرين /المفاوضات في نوفمبر

 2009الثاني 

r.omar@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر *وأرتفن وكارس أرداهان، تنمية مشروع 2006 أيلول/سبتمبر تركيا 
2009 

 القطري االجتماع عقد المقرر من التصميم استكمال قيد الحقا يحدد

آب / أغسطس31 في المقبل
2009 

h.pedersen@ifad.org 

 

 برامج استكمل تصميمها التفصيلي/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا
 األول كانون/ديسمبر مالي 

2007 
استكمل التصميم التفصيلي  الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل )بمبادرة من البنك الدولي(برنامج تعزيز اإلنتاجية الزراعية 

باالشتراك مع البنك (

 )وليالد

 في التصميم إنجاز المقرر من
 من. 2009 الثاني تشرين/نوفمبر
 المقبل القطري االجتماع عقد المقرر

 2009 األولتشرين /أكتوبر في

l.sarr@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 الهادي والمحيط آسيا
إنجاز التصميم مبدئيا من المقرر  التفصيلي التصميم استكمل الحقا يحدد الحقا دديح األسواق إلى الريف فقراء وصول مشروع ينطبق ال منغوليا 

ومن . 2009أيلول /في سبتمبر

المقرر مبدئيا عقد االجتماع 

أيلول /القطري القادم في سبتمبر
2009 

ar.toda@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الجنوبية  2007 نيسان/أبريل اسهندور 

 الوسطى

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم استكمل الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل

 المقرر من. 2009أيلول /سبتمبر

 في المقبل القطري االجتماع عقد

 2009آب /أغسطس

e.murguia@ifad.org 

 

 برامج قيد استكمال التصميم التفصيلي/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا
 بمبادرة (البستنة ومحاصيل الحيواني اإلنتاج تنمية مشروع 2003 أيلول/سبتمبر غامبيا 

 *)األفريقي التنمية مصرف من

كانون األول /ديسمبر
2009 

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي لتصميما قيد الحقا يحدد

 المقرر من. 2009أيلول /سبتمبر

 في المقبل القطري االجتماع عقد

 2009أيلول /سبتمبر

l.sarr@ifad.org 

 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 حمة سالسل القيبرنامج تنمية   2008 أيلول/سبتمبر بوروندي 
 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل

من . 2009تشرين الثاني /نوفمبر

المقرر عقد االجتماع القطري في 

 2009تشرين الثاني /نوفمبر

h.haidara@ifad.org 
 

استكمال التصميم فيما موعد يحدد  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل ريبيةايد التجالوطني للزراعة والمصنامج لبرا 2006 أيلول/سبتمبر إريتريا 

 االجتماع عقد المقرر من .بعد
تشرين /نوفمبرالمقبل  القطري
 2009الثاني 

a.benhammouche@if
ad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 األول كانون/ديسمبر )الدولي البنك من بمبادرة (الزراعي القطاع دعم برنامج 2004 أيلول/سبتمبر أوغندا 
2010 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد

عقد االجتماع يتوقع .  2010

تشرين /في نوفمبرالمقبل القطري 

 2009الثاني 

m.bradley@ifad.org 

 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد الحقا يحدد النباتية للزيوت الفرعي القطاع دعم برنامج 2004 أيلول/سبتمبر أوغندا 

عقد له المخطط من .  2010نهاية 

في المقبل االجتماع القطري 

 2009أيلول /برسبتم

m.bradley@ifad.org 

 

       الهادي والمحيط آسيا

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيهاشروع م 2006 نيسان/أبريل بنغالديش 
 من. 2009 الثاني شرينت/نوفمبر
 القطري االجتماع عقد المقرر
كانون األول /ديسمبر في المقبل

2009 

n.brett@ifad.org 

 

 m.donnat@ifad.org الحقا يحدد التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل إلى األسواق وتعزيز النموالوصول شروع م ال ينطبق بوتان 

 األول كانون/ديسمبر الهند 
2005 

بمبادرة من (مشروع سبل العيش في اإلقليم الشمالي الشرقي 

 *)البنك الدولي
 األول كانون/ديسمبر
2009 

صميم من المقرر مبدئيا استكمال الت التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد

من . 2009أيلول /في سبتمبر

القطري االجتماع عقد المقرر 

آب / أغسطس10في المقبل 
2009 

m.prayer@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر الهند 
2005 

 m.prayer@ifad.org الحقا يحدد لتفصيليا التصميم قيد الحقا يحدد الحقا يحدد البنغال غربفي  الساحلية المنطقة تنمية مشروع

 باالشتراك (التصميم قيد الحقا يحدد الحقا يحدد  الطبيعية الموارد إدارة مبادرةمشروع  ينطبق ال منغوليا 
 العالمية البيئة وحدة مع

 )المناخ وتغير

من المقرر مبدئيا استكمال التصميم 

من . 2009أيلول /تمبرفي سب

 االجتماع عقد المقرر مبدئيا 

أيلول /سبتمبرفي القطري المقبل 
2009 

ar.toda@ifad.org 



  

  

 
 

E
B

 2009/97/R
.37

  

11
 

 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 األول كانون/ديسمبر طاجيكستان 
2005 

بمبادرة من مصرف ( قه قطن وتسوييز التنمية تجهشروع م

 )اآلسيويالتنمية 
 األول كانون/ديسمبر
2010 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد

عقد من المقرر . 2010أيار /مايو

االجتماع القطري المقبل في 

 2009تشرين الثاني /نوفمبر

n.brett@ifad.org 

 

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل األسواق نحو الزراعة توجه تسريع برنامج  2008 لأيلو/سبتمبر نام فييت 
 من. 2009األول  تشرين/أكتوبر
 القطري االجتماع عقد المقرر
تشرين الثاني /نوفمبر في المقبل

2009 

at.toda@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 الجمهورية 

 الدومينيكية
قراء في التحول االقتصادي للسكان الريفيين الفشروع م 2009 في يحدث

 والشرقيةى األقاليم الوسط
 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل

 من. 2009كانون األول /مبرديس
 القطري االجتماع عقد المقرر
تشرين الثاني /نوفمبر في المقبل

2009 

m.camagni@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر غواتيماال 
2008 

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل برنامج التنمية الريفية المستدامة في كينشي
 من. 2009األول  تشرين/أكتوبر
 القطري االجتماع عقد المقرر
 2009أيلول /سبتمبر في المقبل

e.murguia@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر نيكاراغوا 
2005 

 في التصميم إنجاز المقرر من التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل نيكاراغوا من األطلسي ساحل في التنمية دعم مشروع
 من. 2009كانون األول /ديسمبر
 القطري االجتماع عقد المقرر
 2009أيلول /سبتمبر في المقبل

l.rubio@ifad.org 

 على رضهع المقرر من بيرو 
 في المجلس
 2009أيلول /سبتمبر

يحدد تاريخ استكمال التصميم فيما  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل طابتكارات الصندوق في المرتفات 

 القطري االجتماع موعد يحدد . بعد
 الحقا المقبل

r.haudry@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

       أفريقيا وشمال األدنى لشرقا

 األول كانون/ديسمبر األردن 
2007 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد الحقا يحدد  الفقر جيوب في الريفية العيش سبل تنويع مشروع

 2009آب /أغسطس

t.elzabri@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر اليمن 
2007 

من المقرر استكمال التصميم في  التفصيلي التصميم قيد الحقا يحدد 2010 نيسان/أبريل االقتصادية الفرص مشروع

تشرين األول /أكتوبر

من . 2009 الثانيتشرين /نوفمبر

المقرر إجراء االجتماع القطري 

تشرين األول /المقبل في أكتوبر

 2009ثاني تشرين ال/نوفمبر

o.zafar@ifad.org 

 

 برامج دخلت ذخيرة المشروعات الرسمية من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج ومذكرات المفاهيم/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 على عرضه المقرر من تشاد 
 في المجلس

 2009أيلول /مبرسبت

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد 2010 أيلول/سبتمبر برنامج إدارة الموارد الطبيعية
 الفرص برنامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 m.beavogui@ifad.org الحقا يحدد
c.bravi@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر غينيا 
2008 

 األول كانون/ديسمبر  الثالثة المرحلة - القروية المجتمعات مساندة برنامج
2012   

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء

 القطرية االستراتيجية
  النتائج إلى المستند

 u.demirag@ifad.org الحقا يحدد

 األول كانون/ديسمبر غينيا 
2008 

 سالسل في البرنامج الوطني لمساندة أصحاب المصلحة
 )العليا غينيا ليشمل توسيعه (الزراعية القيمة

 األول كانون/ديسمبر
2010 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
 الفرص امجنبر من كجزء
 القطرية اتيجيةاالستر
 النتائج إلى المستند

 u.demirag@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 
2008 

 وعاتالمشر ذخيرة دخل الحقا يحدد 2012 أيلول/سبتمبر الزراعية لألراضي المستدامة اإلدارة برنامج
 الفرص برامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى ةالمستند

 j.gicharu@ifad.org الحقا يحدد

 

 األول كانون/ديسمبر إثيوبيا 
2008 

 المشروعات خيرةذ دخل الحقا يحدد 2011 نيسان/أبريل  المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية 
 الفرص برنامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى المستند

 j.gicharu@ifad.org الحقا يحدد

 

 األول كانون/ديسمبر الريفي باالقتصاد النهوض مشروع 2007 أيلول/سبتمبر رواندا 
 )احتياطي (2012

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
 الفرص برامج من كجزء

 القطرية االستراتيجية
 النتائج إلى ةالمستند

 التصميم إجراء المقرر من
 األول تشرين/أكتوبر في التفصيلي

2011 

c.reiner@ifad.org 

 

 البنك من بمبادرة(لزراعية األعمال التجارية ا تنمية مشروع 2004 نيسان/أبريل زامبيا 
 )الدولي

 مذكرة على الموافقة تمت الحقا يحدد الحقا يحدد
 المفاهيم

 c.ferreira@ifad.org الحقا يحدد

       الهادي والمحيط آسيا

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 ألصحاب الزراعية ةاإلنتاجي لتحسين األول البرنامج
 يإندونيسيا شرق في الصغيرة الحيازات

 األول كانون/ديسمبر
2010 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 التصميم إجراء المقرر من
 من الثالث الفصل في التفصيلي

 االجتماع موعد يحدد. 2009
  .الحقا مقبلال القطري

y.wang@ifad.org 

 

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 ألصحاب الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثاني البرنامج

 ي إندونيسيا شرق في الصغيرة الحيازات
 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد

كجزء من برامج الفرص 
ستراتيجية القطرية اال

 النتائج إلىالمستندة 

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد

 

 األول كانون/ديسمبر إندونيسيا 
2008 

 ألصحاب الزراعية اإلنتاجية لتحسين الثالث البرنامج

 ي إندونيسيا شرق في الصغيرة الحيازات
 المشروعات يرةذخ دخل الحقا يحدد الحقا يحدد

كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

 النتائج إلىالمستندة 

 جنوب في الفقر الستئصال األراضي تخصيص مخطط 2009 نيسان/أبريل باكستان 
 البنجاب

 المشروعات يرةذخ دخل الحقا يحدد 2010 أيلول/سبتمبر
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 y.tian@ifad.org الحقا يحدد

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد 2011 نيسان/أبريل  تنمية المنطقة الساحليةمشروع 2009 نيسان/أبريل باكستان 
رامج الفرص كجزء من ب

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 y.tian@ifad.org الحقا يحدد

 على عرضه المقرر من الفلبين 
 في المجلس
  2009أيلول /سبتمبر

بمبادرة ( اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والبيئةرنامج ب

 )ن مصرف التنمية اآلسيويم
 األول كانون/ديسمبر
2010 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

 

 على عرضه المقرر من الفلبين 
 في المجلس
 2009أيلول /سبتمبر

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد تنمية سالسل القيمة الزراعيةالوطني للبرنامج ا
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

 

 على عرضه لمقررا من الفلبين 
 في المجلس
 2009أيلول /سبتمبر

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد يمة إدارة الموارد الساحلية وتنمية سالسل القشروع م
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

 

 والكاريبي الالتينية أمريكا
 األول كانون/ديسمبر القيمة سالسل تنمية مشروع  2009 نيسان/أبريل هايتي 

2010 
 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد

كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىالمستندة 

يحدد تاريخ التصميم التفصيلي 

 اع القطري المقبل فيما بعدواالجتم

a.pietikainen@ifad.org 

 

 a.pietikainen@ifad.org الحقا يحدد المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد هسبانيوال في المشتركة اإليكولوجية النظم مشروع 2009 نيسان/أبريل هايتي 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىندة المست

 مذكرة على الموافقة تمت الحقا يحدد الحقا يحدد مشروع تحسين خدمات الدعم الريفية والتكنولوجيا ال ينطبق جامايكا 
 المفاهيم

 j.keitaanranta@ifad.org  الحقا يحدد

       أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 األول كانون/ديسمبر أرمينيا 
2003 

 مذكرة على الموافقة تمت الحقا يحدد 2010 أيلول/سبتمبر األصول الريفيةبرنامج 
 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم األولي 

 2009كانون األول /في ديسمبر

h.pedersen@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر المغرب 
2008 

 محافظة من الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
  )الثانية المرحلة (الحوز

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 m.nourallah@ifad.org الحقا يحدد
 

 األول كانون/ديسمبر المغرب 
2008 

 األول كانون/ديسمبر تازا محافظة من الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
2010 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
 الفرص كجزء من برامج

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

من المقرر إجراء التصميم 

 1التفصيلي للبعثة الحالية بين 
نيسان / أبريل30وآذار /مارس

من المتوقع عقد اجتماع . 2010

فريق إدارة البرنامج في 

 2010كانون الثاني /يناير

m.nourallah@ifad.org 

 األول كانون/ديسمبر المغرب 
2008 

 محافظة من الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
 خنيفرة

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 m.nourallah@ifad.org الحقا يحدد

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد دندر في الزراعية التنمية مشروع 2009 نيسان/أبريل السودان 
كجزء من برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية 
 النتائج إلىالمستندة 

 r.omar@ifad.org الحقا يحدد

 r.omar@ifad.orgمن المقرر إجراء البعثة المقبلة  المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد األول كانون/ديسمبر السودان جنوب في القيمة سالسل تنمية برنامج  2009 نيسان/أبريل السودان 
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 البلد اإلقليم

برنامج الفرص 
االستراتيجية 

شبه اإلقليمية /القطرية
التي استعرضها المجلس 

  التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم
 موقع على البرنامج/للمشروع موجز وجود إلى تشير(* 

  الصندوق
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.

htm) 

 المحتمل الموعد
 المجلس على للعرض

 التنفيذي

المبلغ المحتمل 
  المنحة/للقرض

بماليين الدوالرات (
 أ)األمريكية

 تصميم تجهيز مرحلة
 بالمقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ البرنامج/المشروع

 في الرئيسية االتصال جهة
 البرنامج مدير/الصندوق
 طريالق

كجزء من برامج الفرص  2010
االستراتيجية القطرية 

  النتائج إلىالمستندة 

 2009آب / أغسطس20

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد طوكر مخطط إحياء إعادة مشروع 2009 نيسان/أبريل السودان 
كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىالمستندة 

 r.omar@ifad.org الحقا يحدد
 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد مرة جبل في الزراعية التنمية مشروع  2009 نيسان/أبريل السودان 
كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىالمستندة 

 r.omar@ifad.org الحقا يحدد
 

 الجمهورية 
 السورية العربية

 على عرضه المقرر من
 في المجلس
كانون األول /ديسمبر
2009 

 األول كانون/ديسمبر نيةالتنمية المتكاملة للثروة الحيواشروع م
2010 

 المشروعات ذخيرة دخل الحقا يحدد
كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىالمستندة 

من المقرر إجراء التصميم 

صيلي في الربع األخير من التف
2009 

a.abdouli@ifad.org 
 

 الجمهورية 
 السورية العربية

 على عرضه المقرر من
 في المجلس
كانون األول /ديسمبر
2009 

 المشروعات رةذخي دخل الحقا يحدد الحقا يحدد نهر الخابورفي حوض  الريتنمية شروع م
كجزء من برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

 النتائج إلىالمستندة 

 a.abdouli@ifad.org الحقا يحدد
 

 ).2007 نيسان/أبريل (التسعين رتهدو في التنفيذي المجلس عليه صادق الذي الديون تحمل على القدرة إطار مع تتماشى المذكورة التمويل وأرقام شروطأ 

 .الضرورية المحدثة المعلومات توفير الصندوق في القطرية البرامج مدراء وباستطاعة .للتغيير عرضة ولكنها ،)2009تموز / يوليو20 (الوثيقة هذه إعداد عند المتوفرة المعلومات حسبب 
 .مشروع إدارة المياه والموارد الرعوية: ج سابقا
 .روع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيقمش: د سابقا

 .مشروع التنمية المستدامة في بياوي شبه القاحلة: هـ سابقا
  القيمة الزراعيةلة في سالسللفاعا الوطني للجهات  برنامج الدعم:سابقا و
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 .مشروع طرق الوصل الريفية: ز سابقا

 عدةوالخدمات المسالقيمة اروع سالسل مش: سابقا ح
 منطقة سييراات نحو استراتيجية شاملة لتنمية شروعمالتحول من ال: اقساب ط

  .المؤسسية وترتيباته المشروع منظور تغيير مع مختلفة مناطق في ولكن تكميلية، أهدافي 
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 2010و 2009 في المزمعة اإلقليمية شبه/القطرية االستراتيجية الفرص برامج –الثاني الجزء 

 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم

 للعرض المحتمل الموعد

 التنفيذي المجلس على
 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة

 القطري البرنامج

 والوسطى الغربية أفريقيا

 
عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج  استكمل التحديث تشاد

 2009حزيران / يونيو8القطري في 

 m.beavogui@ifad.org 2009 أيلول/سبتمبر الحقا يحدد
c.bravi@ifad.org 

من المخطط الشروع بعملية اإلعداد  تحديث الكونغو 

لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

آذار / مارس28-8 الفترة من في

ومن المقرر عقد حلقة عمل . 2009

أيار /ألصحاب المصلحة في مايو
2009 

من المخطط عقد حلقة عمل التثبيت في 

 2009تشرين األول /أكتوبر

  2010 األول كانون/ديسمبر

 
عقد االجتماع القطري في من المخطط   2009 في يحدث ديفوار كوت

 2010كانون الثاني /يناير

  2010 أيلول/سبتمبر

 h.boirard@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد  2010 في يحدث ليبريا 

 

 الذي الوقت نفس في (تحديث النيجر

 بتقييم التقييم مكتب فيه يقوم

 )القطري البرنامج

 تقييم نممن المقرر عقد حلقة عمل التثبيت  

كانون األول /البرنامج القطري في ديسمبر

من المقرر عقد اجتماع فريق إدارة . 2009

. 2010شباط /البرنامج القطري في فبراير

ومن المخطط حاليا إجراء العمل الميداني 

تيجية القطرية في  الفرص االسترالبرنامج

 2010حزيران / يونيو-أيار /مايو

 n.messer@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر

 

 

 
عقدت اجتماعات قطرية في  تحديث نيجيريا

 2008كانون األول /ديسمبر

 في التالي طريالق االجتماع عقد المقرر من

 2009 آذار/مارس

 p.saintange@ifad.org 2010 األول كانون/ديسمبر
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم

 للعرض المحتمل الموعد

 التنفيذي المجلس على

 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج

 2009حزيران /ويونيو

 
عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج   تحديث السنغال

 2009حزيران /القطري في يونيو

من المخطط عقد االجتماع القطري المقبل في 

 2009تشرين األول /أكتوبر

 org.ifad@marzin.s 2010 األول كانون/ديسمبر

 
من المقرر حاليا عقد االجتماع القطري في   2009 في يحدث سيراليون

 2009أيلول /سبتمبر
 h.boirard@ifad.org 2010 أيلول/سبتمبر

 والجنوبية الشرقية يقياأفر

       

جرت البعثة المشتركة للصندوق  2009 في يحدث ليسوتو 

أيلول / سبتمبر23والبنك الدولي في 

 2008تشرين األول / أكتوبر3إلى 

في سياق تنقيح االستراتيجيات 

 عقدت المشاورات .القطرية المعنية

 القطرية

بناء على طلب الحكومة، ستعقد المشاورات 

رية، التي كان من المقرر أصال عقدها القط

، في 2009في الربع الثاني من عام 

) رهن تأكيد الحكومة (2009أيلول /سبتمبر

في سياق منتدى وطني مقترح حول الزراعة 

واألمن الغذائي تنظمه الحكومة بمساعدة من 

 شركاء إنمائيين

 org.ifad@nakai.f 2010 نيسان/أبريل

 

 20-1جرت بعثة التصميم من  تحديث مالوي

نظم أول . 2009شباط /فبراير

اجتماع لتزويد مجموعة المانحين 

شباط / فبراير18بالمعلومات في 

عقد اجتماع المشاورات . 2009

 16-14القطرية في الفترة 

 2009حزيران /يونيو

 org.ifad@okongo.m 2010 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد

 

 البرنامج لتقييم ختامي اجتماع عقد تحديث موزامبيق

 األول تشرين/أكتوبر 24 في القطري

 الفرص تحديد بعثة. 2008

من المقرر عقد حلقة عمل لتقييم البرنامج 

نيسان / أبريل–ار آذ/القطري في مارس
2010 

 a.marini@ifad.org 2011 نيسان/أبريل
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم

 للعرض المحتمل الموعد

 التنفيذي المجلس على

 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج

 1924 خالل االستراتيجية

 2008 األول تشرين/أكتوبر

سيجرى العمل مع الجهات المعنية الوطنية  القطري الفريق تجميع تم تحديث أوغندا 

ومن المقرر عقد اجتماع فريق . 2009 يف

إدارة البرنامج القطري في الصندوق في 

 2009تموز /يونهاية يول

 org.ifad@bradley.m 2010 أيلول/سبتمبر

 org.ifad@ferreira.c 2010 أيلول/سبتمبر الحقا يحدد  2009 في يحدث زامبيا 

 الهادي والمحيط آسيا

 org.ifad@rath.t 2010 األول كانون/ديسمبر الحقا يحدد  2009 في يحدث الصين 

 
 الشعبية كوريا جمهورية

 الديمقراطية
 org.ifad@thapa.g الحقا يحدد الحقا يحدد  للتحديث

 

 ومن المقرر  لبرنامجا تقييم إجراء حاليا يتم  تحديث الهند

عقد اجتماعات المشاورات الخاصة ببرنامج 

الفرص االستراتيجية القطرية مع الوكاالت 

أيلول /آب وسبتمبر/ أغسطسيففيذية التن

 ومن المخطط عقد حلقة عمل التثبيت .2009

 2009كانون األول /في ديسمبر

 org.adif@prayer.m 2010 نيسان/أبريل

 

 

 مع المستوى رفيعة اجتماعات عقدت تحديث الفلبين

 11 في المانحة والجهات الحكومة

 2008 آذار/مارس

 org.ifad@jatta.s 2009 أيلول/سبتمبر 

 
من المخطط عقد حلقة عمل ألصحاب   تحديث النكا سري

 2009 أيلول/المصلحة في نهاية سبتمبر

 org.ifad@jatta.s 2010 نيسان/أبريل

 والكاريبي الالتينية أمريكا - دال
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم

 للعرض المحتمل الموعد

 التنفيذي المجلس على

 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج

 
 بعد 2010 عام تحديثه سيتم األرجنتين

 القطري البرنامج تقييم

 gor.ifad@silveri.p الحقا يحدد الحقا يحدد 

 

عقد االجتماع األول مع ممثلي  تحديث الدومينيكية الجمهورية

 2009أيار /الحكومة في مايو

تموز /عقدت اجتماعات المشاورات في يوليو

ومن ). 2009تموز / يوليو1-18 (2009

المخطط حاليا عقد حلقة عمل التثبيت في 

 2009تشرين األول /أكتوبر

 org.ifad@camagni.m 2010 نيسان/أبريل

 

 org.ifad@pichon.f  2010 أيلول/سبتمبر الحقا يحدد   2009 في يحدث إكوادور 

 

يتوقع بدء  (2009يحدث في  السلفادور

تشرين /العمل في نوفمبر

 )2009الثاني 

ت القطرية في من المقرر عقد االجتماعا 

 2009تشرين الثاني /نوفمبر

 org.ifad@murguia.e 2010 نيسان/أبريل

 

عقد االجتماع األول مع ممثلي  استكمل التحديث بيرو

. 2008آذار /الحكومة في مارس

جرت مشاورات مع ممثلي الحكومة 

وغيرهم من أصحاب المصلحة في 

ونظمت . 2008آب /أغسطس

اجتماعات وحلقات عمل في 

 –تشرين األول /أكتوبر

جرت . 2008كانون األول /ديسمبر

اجتماعات مع السلطات الحكومية في 

شباط / فبراير–كانون الثاني /يناير

2009. 

من المخطط عقد اجتماع مع موظفين 

 2009تموز / يوليو25حكوميين في 

 org.ifad@haudry.r 2009 أيلول/سبتمبر

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 
 من بداية (2009 في يحدث أذربيجان

 )2009 نيسان/أبريل

صحاب أ المقرر مبدئيا عقد حلقة عمل مع من 

 2009تشرين األول /المصلحة في أكتوبر

 org.ifad@asm.a 2010 نيسان/أبريل
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 المقبلة الرئيسية االجتماعات تواريخ السابقة االجتماعات الوضع البلد اإلقليم

 للعرض المحتمل الموعد

 التنفيذي المجلس على

 مدير/الصندوق في الرئيسية االتصال جهة
 القطري البرنامج

       

 

 العربية الجمهورية

 السورية

جرت اجتماعات قطرية في  استكمل التحديث

كانون الثاني ونهاية /يناير

عقدت حلقة . 2009شباط /فبراير

 13 قطرية في يةعمل تثبيت

 .2009تموز /يوليو

 org.fadi@abdouli.a 2010 األول كانون/ديسمبر 
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 وثائق الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية التي استعرضتها لجنة استراتيجية – الجزء الثالث

 العمليات والمجلس التنفيذي

فتشير (*) ؛ وأما إشارة النجمة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العملياتتشير التواريخ بين األقواس إلى (

  )ضها المجلس التنفيذيإلى الوثائق التي استعر

 ) *، نسخة محدثة2007تموز /يوليو(آينيا  - 27

 )1999حزيران /يونيو( ليسوتو - 28

 )*2006أيلول /سبتمبر(مدغشقر  - 29

 )*، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو(مالوي  - 30

 ) *2005تشرين األول /أآتوبر(موريشيوس  - 31

 )*، نسخة محدثة2004تموز /يوليو(موزامبيق  - 32

 )2002أيار /مايو(ناميبيا  - 33

 ) *، نسخة محدثة2007تموز /يوليو(واندا ر - 34

  )*، نسخة محدثة2006حزيران /يونيو (سوازيلند - 35

 )*، نسخة محدثة2004تموز /يوليو(أوغندا  - 36

، نسخة 2007تموز /يوليو(جمهورية تنزانيا المتحدة  - 37
 ) *محدثة

 )*، نسخة محدثة2003تشرين األول /أآتوبر(زامبيا  - 38

 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(زمبابوي  - 39

  

  آسيا والمحيط الهادي

 *)2007تشرين األول / أآتوبر،جديد(أفغانستان  - 40

  )*، نسخة محدثة2006شباط /فبراير(بنغالديش  - 41

 )1996تموز /يوليو(بوتان  - 42

 )*، نسخة محدثة2007 أيلول/سبتمبر(آمبوديا  - 43

) آازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان(آسيا الوسطى  - 44
 )*2005تشرين األول /أآتوبر(

 ) * نسخة محدثة،2005حزيران /يونيو(الصين  - 45

نيسان /أبريل(جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية  - 46
2000( 

  )* نسخة محدثة،2005تشرين األول /أآتوبر(الهند  - 47

  *)، نسخة محدثة2008األول تشرين /أآتوبر(إندونيسيا  - 48

 )2002آب /أغسطس(جمهورية إيران اإلسالمية  - 49

موز ت/يوليو(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  - 50
 )*، نسخة محدثة2004

 )1998تشرين الثاني /نوفمبر(منغوليا  - 51

 )*2006تشرين األول /أآتوبر(نيبال  - 52

 أفريقيا الغربية والوسطى

  )*، نسخة محدثة2005حزيران /يونيو(بنن  -1
  )*، نسخة محدثة2007حزيران /يونيو(بورآينا فاسو -2
  ) *، نسخة محدثة2007تموز /يوليو(الكاميرون  -3
  )1996تشرين األول /توبرأآ(الرأس األخضر  -4
مقرر  ()، نسخة محدثة2009حزيران /يونيو(تشاد  -5

أيلول /عرضه على دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر
2009(  

  )، نسخة محدثة2001حزيران /يونيو(الكونغو  -6
  )1997آانون األول /ديسمبر(آوت ديفوار  -7
حزيران /يونيو(جمهورية الكونغو الديمقراطية  -8

2003*( 
 )2004شباط /رفبراي(غابون  -9

 )*، نسخة محدثة2003آانون الثاني /يناير(غامبيا  -10
 )*، نسخة محدثة2006شباط /فبراير(غانا  -11
  *)، نسخة محدثة2008تشرين األول /أآتوبر(غينيا  -12
 )*2002آانون األول /ديسمبر(غينيا ـ بيساو  -13
 )*نسخة محدثة 2007 تشرين األول/أآتوبر(مالي  -14
 ) *خة محدثة، نس2007تموز /يوليو(موريتانيا  -15
 )*، نسخة محدثة2005تموز /يوليو(النيجر  -16
 )*2000تشرين األول /أآتوبر(نيجيريا  -17
 )1999تشرين األول /أآتوبر( تومي وبرينسيبي نسا -18
 )* نسخة محدثة،2004شباط /فبراير(السنغال  -19
 )*، نسخة محدثة2003آانون الثاني /يناير(سيراليون  -20

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 )*2005أيار /مايو(أنغوال  -21
  )2006آذار /مارس(بوتسوانا  -22
   *)، نسخة محدثة2008تموز /يوليو(بوروندي  -23
 )2002آانون الثاني /يناير(جزر القمر  -24
 )*، نسخة محدثة2006 أيار/مايو(إريتريا  -25
  *) نسخة محدثة،2008األول تشرين /أآتوبر(إثيوبيا  -26
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وثيقة الفرص : بلدان جزر المحيط الهادي - 53
تشرين األول /أآتوبر(به اإلقليمية االستراتيجية ش

2004* ( 
، نسخة 2008تشرين الثاني /نوفمبر(باآستان  - 54

  *)محدثة
من  ()، نسخة محدثة2009حزيران /يونيو(الفلبين  - 55

لس التنفيذي ة على المجخة المحدثالمقرر عرض النس
 )2009 أيلول/سبتمبرفي دورة 

 ) *2002تشرين الثاني /نوفمبر(سري النكا  - 56
  *)، نسخة محدثة2008تموز /يوليو(فييت نام  - 57

 أمريكا الالتينية والكاريبي

  )*2003شرين الثاني ت/نوفمبر(األرجنتين  - 58
 )*، نسخة محدثة2007األول تشرين /أآتوبر(بوليفيا  - 59
 *)، نسخة محدثة2008حزيران /يونيو(البرازيل  - 60
 )2000آذار /مارس (لكاريبيمنطقة ا - 61
 )*2003نيسان /أبريل(آولومبيا  - 62
 )*2004أيلول /سبتمبر(آوستاريكا  - 63
 )*2002آانون الثاني /يناير(الجمهورية الدومينيكية  - 64
 )*2003تشرين األول /أآتوبر (إآوادور - 65
 )2001آذار /مارس(السلفادور  - 66
 نسخة ،2008تشرين األول /أآتوبر(غواتيماال  - 67

  *)محدثة
 * )، نسخة محدثة2009شباط /فبراير(هايتي  - 68
 )*2007شباط /نسخة محدثة، فبراير(هندوراس  - 69
 )* نسخة محدثة،2007 لولأي/سبتمبر(المكسيك  - 70
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