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بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليها بموجب  ،أنشطة المشروعات المزمعة

 2011-2010  إجراء انقضاء المدة

 المشروعات بأنشطة المتعلقة المعلومات تقديم ضرورة على االتفاق تم التنفيذي، للمجلس الثانية الدورة في - 1
 لمتصلةا بالتطورات علم على المجلس أعضاء يظل حتى منتظمة، بصفة التنفيذي المجلس إلى المزمعة
 لهم ولتتاح المتوقعة، اإلقراض وعمليات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق برامج/مشروعات بذخيرة
  .المشروع دورة من مناسبة مرحلة في وذلك رغبوا، إذا لها، المخطط المشروعات على التعليق فرصة

 التي والبرامج اتالمشروع بجميع شاملة قائمة الوثيقة هذه من األول الجزء يعرض الغرض، ولهذا - 2
  النتائج إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج من كجزء المشروعات ذخيرة في أدرجت

 ذلك، إلى وباإلضافة .األقاليم وبحسب التشغيل مرحلة بحسب وذلك المفاهيم، مذكرة على الموافقة بعد أو 
 شبكـة عـلىيوفر الصندوق على موقعه  ،2003 أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس في عليه اتفق وكما

 والبرامج المشروعات عنمعلومـات  htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http اإلنترنت
 إحدى في التنفيذي لمجلسا على عرضها بالتالي يرجح والتي التصميم، من متقدمة مرحلة بلغت التي

 بمجرد تحديثها يتم صفحتين، من إعالمية مذكرة في وبرنامج مشروع كل يعرض وسوف .المقبلة دوراته
وكما تم إبالغ المجلس في دورته السابعة والتسعين، فإن . المشروع دورة في رئيسية خطوة كل استكمال

 وبعد .ة اآلن فقط باإلنكليزية ولغة البلد المعنيفة من صفحتين ستكون متاحلهذه المذكرات اإلعالمية المؤ
 لها المخطط الجديدة التدخالت عن معلومات استالم في بالرغبة يتعلق فيماأعضاء المجلس  مع المناقشات

 لتيسير القادمة الرئيسية القطرية لالجتماعات المحددة التواريخ توفير تم مبكر، وقت في
 القطرية االجتماعات عن التفاصيل من المزيد على الحصول نويمك .القطرية المشاورات/المناقشات

 الصندوق في الرئيسية االتصال جهة من الطلب على بناء والبرامج بالمشروعات الخاصة والوثائق المقبلة
 التي المتممة المنح/القروض إلى المزمعة المشروعات أنشطة وثيقة تشير وال .الوثيقة هذه في المحددة

دورات المجلس لعام  خالل المجلس فيها سينظر والتي المعتمدة الجارية مشروعاتال من جزءا تشكل
2010. 

، أقر المجلس التنفيذي اقتراح 2009كانون األول /في دورته الثامنة والتسعين التي عقدت في ديسمبر - 3
قة على وتمت المواف). الوثيقة (تبسيط عملية موافقة المجلس التنفيذي على مشروعات وبرامج االستثمار 

اإلجراءات ) 2(إجراء انقضاء المدة؛ ) 1: (البرامج/استخدام إجراءين من أجل الموافقة على المشروعات
بأنها محددة، المعايير القتراحات المؤهلة، التي تلبي اال عتبر، ستُ انقضاء المدةبموجب إجراءالعادية و
قبل أجل المجلس التنفيذي بأن يناقشها طلب رسمي يتم تلقي  لم عليها ما المجلس التنفيذي ةوافقحظيت بم

 ، جميع المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوقطبق علىست وبموجب اإلجراءات العادية ،محدد
 .القائمة لموافقة المجلس التنفيذيالعادية  إلجراءاتُا ، إجراء انقضاء المدةضمنالتي ال تندرج و

الوثيقة السابقة ألنشطة المشروعات المزمعة تعزيز موافقة ولتيسير تنفيذ هذه العملية الجديدة، تمت ال - 4
أنشطة المشروعات المزمعة، بما فيها األنشطة المقترحة والموافق عليها لتصبح والتي سيعاد تسميتها (

 –لذا سيتضمن الجزء األول . بإضافة معلومات عن نوع الموافقة المقترحة) بموجب إجراء انقضاء المدة
 بينما يتضمن الجزء األول ،برنامج/ن عمودا يبين نوع الموافقة المقترحة لكل مشروعألف من الوثيقة اآل
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المقترحة حاليا ) المنح التكميلية/والقروض(البرامج / باء في الوثيقة اآلن معلومات عن المشروعات–
لس من دورات المجللموافقة عليها من خالل إجراء انقضاء المدة خالل الفترة الفاصلة بين دورتين 

قدمها رئيس ي والبرامج التي مشروعاتلااقتراحات تُعتبر "وحسب إجراء انقضاء المدة، . والمبلغ التقديري
المجلس التنفيذي موافقاً عليها من قبل  ية إنشاء الصندوق،من اتفاق) ج(2بند  ال،7مادة الصندوق بموجب ال

 في غضون عضو من أعضائه أيلمجلس من دورة من دورات اطلب للنظر فيها خالل يتم تلقي  لم ما
البرامج /باء في الوثيقة قائمة بجميع المشروعات–كما سيوفر الجزء األول . تسليمها لهممن اً  يومثالثين

وسوف يعتمد . الموافق عليها باعتماد إجراء انقضاء المدة في الفترة السابقة) المنح التكميلية/والقروض(
 دوالر أمريكي 500 000اإلقليمية والقطرية التي تزيد عن مبلغ /ةهذا اإلجراء أيضا من أجل المنح العالمي

 EB(والموافق عليها من خالل إجراء انقضاء المدة بما يتماشى مع سياسة المنح المنقحة حديثا 

2009/98/R.9/Rev.1.( 

 القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج جديد إطار على التنفيذي المجلس وافق ،2006 أيلول/سبتمبر في - 5
 القطرية االستراتيجية الفرص برامج وستكون .EB 2006/88/R.4 الوثيقة في ورد كما النتائج إلى المستندة
 هذه بعض تجهيز وسيتم .الرسمية الصندوق ذخيرة البرامج/المشروعات لدخول وسيلة النتائج إلى المستندة

-2010 األداء أساس على ردالموا تخصيص لنظام الحالية الدورة ضمن الذخيرة في البرامج/المشروعات

 عن معلومات الثاني الجزء ويوفر .الحقة تخصيص فترات في اآلخر بعضها سيدرج حين في ،2012
 توافرها، حال في التواريخ، ويحدد لها، المخطط اإلقليمية وشبه القطرية االستراتيجية الفرص برامج

 .ادمة القالمصلحة أصحاب مع لتشاورا واجتماعات القطرية لالجتماعات

، يتضمن )EB 2001/72/R.28الوثيقة ( للمجلس التنفيذي 2001نيسان /وكما اتفق عليه في دورة أبريل - 6
الجزء الثالث من هذه الوثيقة معلومات عن جميع وثائق وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية ووثائق 

 العمليات وتوجيه السياسات وبرامج الفرص االستراتيجية شبه اإلقليمية التي استعرضتها لجنة استراتيجية
 .حتى اآلن، وتلك التي استعرضها المجلس التنفيذي  أيضاً

 عام عرض

تحديد غيرها خالل  ويتوقع ،برنامجاً في الذخيرة الرسمية للصندوق/ مشروعا65ًتتضمن هذه الوثيقة  - 7
 .السنة

بة أفريقيا الغربية برامج تعود إلى شع/مشروعات 7، الجغرافي، تتضمن الذخيرةفيما يتعلق بالتوزيع  - 8
برنامجا إلى شعبة / مشروعا17برنامجا إلى شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية، و/ مشروعا15والوسطى، و

برنامجا / مشروعا13 إلى شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، وابرامج/ مشروعا13آسيا والمحيط الهادي، و
 .إلى شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا

: المنح التكميلية في سياق المشروعات الجارية/، يتطلع الصندوق إلى عرض القروضإضافة إلى ذلك - 9
، برنامج التمويل الريفي )بنغالديش(مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائة على النطاق الضيق 

، مشروع )نيجيريا(، برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي )غانا(والزراعي 
، برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة )سيراليون(اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية 

 .)جيبوتي) (احتياطي(المستدامة لألراضي 
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البرامج خالل الفترة الفاصلة /فيما يتعلق بتطبيق إجراء انقضاء المدة من أجل الموافقة على المشروعات - 10
، يقترح الصندوق استخدام إجراء انقضاء المدة للموافقة )2010أيلول / سبتمبر–أيار /مايو(بين الدورتين 

للمزيد (مليون دوالر أمريكي تقريبا  24.69 بمبلغ إجمالي قدره نتكميليتيمنحتين /على مشروعين وقرضين
 ). ألف–من المعلومات، انظر الجزء األول 

أذربيجان، والجمهورية :  فرص استراتيجية قطريةستستعرض الدورة الحالية للمجلس أربعة برامج - 11
 .الدومينيكية، ونيجيريا، وسيراليون
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  *ونوع الموافقة المقترحة) 2011-2010 (واإلقليم التجهيز مرحلة حسب مصنفة النظر قيد برامج/مشروعات: ألف – األول الجزء

 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 )2010نيسان /يلأبر 22-21(برامج مقرر عرضها حاليا على الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي /مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر الكاميرون 
2007 

نيسان /أبريل *جمشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية 
 )عادي( 2010

 استكمل )قرض (19.2
 التصميم

من المقرر مبدئيا عقد 
-17المفاوضات في الفترة 

 2010آذار / مارس18

a.barry@ifad.org 

 كانون/ديسمبر غينيا 
 2008 األول

 القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج
 و*الزراعية

نيسان /أبريل
 )عادي( 2010

 استكمل )منحة (8.70
 التصميم

من المقرر مبدئيا عقد 
-24المفاوضات في الفترة 

 2010آذار /مارس 26

l.kellens@ifad.org 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر بوروندي 
2008  

نيسان /أبريل *القيمة سالسل تنمية برنامج
 )عادي( 2010

 استكمل )منحة( 39.6
 التصميم

من المقرر مبدئيا عقد 
-16المفاوضات في الفترة 

 2010آذار /مارس 18

h.haidara@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر إريتريا 
2006 

نيسان /أبريل  *المصايد تنمية مشروع
 )عادي( 2010

 استكمل )منحة( 12.58
 التصميم

من المقرر مبدئيا عقد 
آذار /المفاوضات في مارس

2010 

a.benhammouche@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 أيلول/سبتمبر أوغندا 
2004 

نيسان /أبريل * المرحلة الثانية–مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية 
 )عادي( 2010

 استكمل )قرض (52
 التصميم

 المفاوضات في استكملت
شباط /فبراير 16-15الفترة 

2010 

m.bradley@ifad.org 

 الهادي لمحيطوا آسيا

 نيسان/أبريل بنغالديش 
2006 

 المرحلة –مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها 
 *الرابعة

نيسان /أبريل
 )عادي( 2010

 استكمل )قرض (47.3
 التصميم

 عقد مبدئيا المقرر من
 20 في المفاوضات

 2010آذار /مارس

n.brett@ifad.org 

 غينيا بابوا 
 الجديدة

  مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة ينطبق ال
 )*الدولي البنك من بمبادرة(

نيسان /أبريل
 )عادي( 2010

 استكمل )قرض (14.0
 التصميم

 عقد مبدئيا المقرر من
آذار /مارس في المفاوضات

 2010نيسان /أبريل

r.hartman@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر نام فييت 
2008  

مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في 
 د*الكميونات الفقيرة من محافظة داك نوغ 

نيسان /أبريل
 )عادي( 2010

) قرض( 20.0
 )منحة( 0.5و

 استكمل
 التصميم

 عقد مبدئيا المقرر من
 16-14 في المفاوضات

 2010نيسان /أبريل

at.toda@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

 الجمهورية 
 الدومينيكية

من المقرر 
عرضه على 
المجلس في 

نيسان /أبريل
2010 

نيسان /أبريل *مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم 
 )عادي( 2010

 استكمل  )قرض (14.0
 التصميم

 عقد دئيامب المقرر من
 7-6 في المفاوضات

 2010نيسان /أبريل

m.camagni@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 كانون/ديسمبر غواتيماال 
 2008 األول

نيسان /أبريل *الكيتشي في المستدامة الريفية التنمية برنامج
 )عادي( 2010

) قرض( 16.5
 )منحة (0.5و

 استكمل
 التصميم

 عقد مبدئيا رالمقر من
نهاية  في المفاوضات

 2010آذار /مارس

e.murguia@ifad.org 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 كانون/ديسمبر اليمن 
 2007 األول

نيسان /أبريل *برنامج الفرص االقتصادية
 )عادي( 2010

 استكمل )منحة (12.86
 التصميم

 عقد مبدئيا المقرر من
نهاية  في المفاوضات

 2010آذار /مارس

o.zafar@ifad.org 

 حاليا التصميم استكمال قيد برامج/مشروعات

 والوسطى الغربية أفريقيا

 كانون/ديسمبر مالي 
 2007 األول

بمبادرة من البنك (مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية 
 هـ*)الدولي

أيلول /سبتمبر
 )عادي( 2010

 استكمال قيد الحقا يحدد
 التصميم

 l.sarr@ifad.org ضمان الجودة المفاوضات

 والكاريبي الالتينية أمريكا

 كانون/ديسمبر نيكاراغوا 
 2005 األول

 كانون/ديسمبر نيكاراغوا من األطلسي ساحل في التنمية دعم مشروع
 2010 األول

 )عادي(

 استكمال قيد الحقا يحدد
 التصميم

 االجتماع عقد المقرر من
 في المقبل القطري

 2010حزيران /يونيو

l.rubio@ifad.org  
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 التفصيلي تصميمها استكمل برامج/مشروعات

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر موزامبيق 
2004 

مشروع دعم مصايد األسماك الحرفية وتربية األحياء 
 *المائية 

أيلول /سبتمبر
 )عادي( 2010

 استكمل الحقا يحدد
 التصميم

 التفصيلي

من المقرر عقد االجتماعات 
القطرية لفريقي تصميم 
المشروعات اإلشاري في 

ومن . 2010آذار /مارس
المقرر استكمال التصميم في 

نيسان /يل أبر–آذار /مارس
2010 

a.marini@ifad.org  

جمهورية  
تنزانيا 
 المتحدة

 أيلول/سبتمبر
2007 

ضافة القيمة إبرنامج دعم البنى األساسية التسويقية، و
 والتمويل الريفي

كانون /ديسمبر
 )عادي(األول 

 استكمل الحقا يحدد
 التصميم

 التفصيلي

 استكمال المقرر من
 آب/أغسطس في التصميم

2010 

s.eremie@ifad.org 

 الهادي والمحيط آسيا

 نيسان/أبريل باكستان 
2009 

أيلول /سبتمبر ز*مشروع تخفيف وطأة الفقر في النبجاب الجنوبية 
 )عادي( 2010

 استكمل الحقا يحدد
 التصميم

 التفصيلي

ر استكمال التصيم من المقر
آذار /في أواخر مارس

من القرر عقد . 2010
ااالجتماع القطري المقبل 

آذار /في أواخر مارس
2010 

y.tian@ifad.org  
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

كانون /ديسمبر  النمو وتعزيز األسواق إلى الوصول مشروع ينطبق ال بوتان 
انقضاء (األول 

 )المدة

 استكمل حقاال يحدد
 التصميم

 التفصيلي

 استكمال المقرر من
 أيار/مايو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

 2010أيار /مايو

m.donnat@ifad.org 

ون كان/ديسمبر حبرنامج تنمية إدارة األسواق والمراعي  ينطبق ال منغوليا 
 2010األول 

 )انقضاء المدة(

 استكمل الحقا يحدد
 التصميم

 التفصيلي

من المقرر مبدئيا استكمال 
 –آذار /التصميم في مارس

يحدد . 2010نيسان /أبريل
تاريخ االجتماع القطري 

 الحقا

f.jepsen@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

 نيسان/أبريل وراسهند 
2007 

برنامج التنمية الريفية المستدامة في المنطقة الجنوبية 
 *الوسطى

أيلول /سبتمبر
 )عادي( 2010

 استكمل الحقا يحدد
 التصميم

 التفصيلي

 استكمال  مبدئياالمقرر من
 أيار/مايو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

 2010 آذار /مارس

e.murguia@ifad.org 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 استكمل الحقا يحددأيلول /سبتمبر *الريفية األصولتوليد  برنامج كانون/ديسمبر أرمينيا 
 التصميم

من المقرر استكمال 
آذار /مارس 16التصميم بين 

h.pedersen@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

. 2010نيسان /بريل أ30و التفصيلي )عادي( 2010 2003 األول
من المقرر عقد االجتماع 
القطري المقبل في نهاية 

 2010آذار /مارس

 كانون/ديسمبر األردن 
 2007 األول

 استكمل الحقا يحدد الحقا يحدد  الفقر جيوب في الريفية العيش سبل تنويع مشروع
 التصميم

 التفصيلي

 t.elzabri@ifad.org الحقا يحدد

  حالياالتفصيلي التصميم استكمال قيد برامج/مشروعات

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

آذار /مارس بوتسوانا 
2009  

لجنة (
استراتيجية 

 )العمليات فقط

يلول أ/سبتمبر *الزراعية المساندة خدمات مشروع
انقضاء ( 2010
 )المدة

) قرض( 5.09
 )منحة (0.6و

 التصميم قيد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
حزيران /التصميم في يونيو

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

 2010آذار /مارس 22

e.kasalu-coffin@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر ياإريتر 
2006 

 2011أيار /مايو البرنامج الزراعي الوطني

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
  التفصيلي

 استكمال المقرر من
 تشرين/نوفمبر في التصميم

 المقرر من. 2010 الثاني
 القطري االجتماع عقد

آذار /مارس في المقبل

a.benhammouche@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

2010 

 أيلول/سبتمبر كينيا 
2007 

أيلول /سبتمبر * الماليةبرنامج التغطية الريفية لالبتكارات والتقانات
 )عادي( 2010

قيد التصميم  الحقا يحدد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
آذار /التصميم في مارس

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

آذار /مارس 14-7الفترة 
2010 

r.mutandi@ifad.org 

 كانون/ديسمبر مدغشقر 
 2006 األول

كانون /ديسمبر طبرنامج التدريب المهني وتحسين اإلنتاجية الزراعية
 )عادي(األول 

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
موز ت/التصميم في يوليو

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

آب /أغسطس-تموز/يوليو
2010 

b.thierry@ifad.org 

 كانون/ديسمبر مالوي 
 2009 األول

 أيلول/سبتمبر برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام
2011 

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال مقررال من
كانون /ديسمبر في التصميم
 المقرر من. 2010األول 

 القطري االجتماع عقد
-نيسان/أبريل في المقبل
 2010أيار /مايو

m.okongo@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر أوغندا 
2004 

 كبرنامج التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية
 )ادرة من البنك الدوليبمب(

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال موعد يحدد
 .الحقا التصميم

m.bradley@ifad.org 



  

  

 
 

E
B

 2010/99/R
.29

  

 

1
1

 

 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 )عادي(

 الهادي والمحيط آسيا

 كانون/ديسمبر كمبوديا 
 2007 األول

  عية المجتمعيةوع اإلنتاجية الزرامشر
 )بمبادرة من البنك الدولي(

كانون /ديسمبر
 2010 األول

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
 أيلول/سبتمبر في التصميم

 عقد له المخطط من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

 2010 أيار/مايو

y.wang@ifad.org 

 كانون/ديسمبر الهند 
 2005 األول

 التصميم قيد الحقا يحدد الحقا يحدد البنغال غرب في الساحلية المنطقة تنمية مشروع
 التفصيلي

 m.prayer@ifad.org الحقا يحدد

 نيسان/أبريل باكستان 
2009 

كانون /ديسمبر يي بلوشستانمشروع تنمية المنطقة الساحلية ف
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

من المقرر إجراء التصميم 
آذار /في أواخر مارس

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

 2010آذار /أواخر مارس

y.tian@ifad.org  

 أيلول/برسبتم الفلبين 
2009  

 بمبادرة (والبيئة الطبيعية للموارد المتكاملة اإلدارة برنامج
 )اآلسيوي التنمية مصرف من

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
حزيران /التصميم في يونيو

من . 2010تموز / يوليو–
المقرر عقد االجتماع 

قبل في القطري الم

org.ifad@jatta.s 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 –حزيران /يونيو
 .2010تموز /يوليو

 أيلول/سبتمبر نام فييت 
2008 

أيلول /سبتمبر *دعم برنامج من أجل الزراعة المستدامة التنمية الريفية
 )عادي( 2010

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 من المخطط له استكمال
 13التصميم في الفترة من 

 15نيسان إلى /أبريل

تواريخ . 2010أيار /مايو
 5: االجتماع القطري المقبل

أيار / مايو21نيسان و/أبريل
2010. 

at.toda@ifad.org  

 والكاريبي الالتينية أمريكا

 أيلول/سبتمبر البرازيل 
2008 

كانون /ديسمبر لريفية من أجل صغار المنتجينمشروع األعمال ا
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال موعد يحدد
 .الحقا التصميم

i.cossio@ifad.org 

أيلول /بتمبرس ك*برنامج تنمية الوصول إلى األسواق والمنشآت الريفية .نطبقي ال غرينادا 
انقضاء  (2010
 )المدة

 التصميم قيد )قرض ( 3.0
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
 4التصميم في الفترة من 

 .2010نيسان /أبريل 14إلى 

j.keitaanranta@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر بيرو 
2009  

رتفعات والغابات المطيرة التنمية المحلية في مناطق الم
 لعالية االرتفاع

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
حزيران /يونيو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010

r.haudry@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 في المقبل القطري االجتماع
 2010آذار /مارس

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 جمهورية 
 مولدوفا

 كانون/ديسمبر
 2007 األول

مشروع مبادرة تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال 
 الزراعية

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد  الحقا يحدد
 التفصيلي

من المقرر استكمال 
حزيران /التصميم في يونيو

 من .2010موز ت/ يوليو–
المقرر عقد االجتماع 
القطري المقبل في 

 –حزيران /يونيو
 .2010تموز /يوليو

a.sma@ifad.org 

 كانون/ديسمبر المغرب 
 2008 األول

 محافظة من الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
 تازا

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
تموز /يوليو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

 2010 شباط/فبراير

m.nourallah@ifad.org 

 الجمهورية 
 العربية

 السورية

 كانون/ديسمبر
  2009 األول

كانون /ديسمبر الحيوانية للثروة المتكاملة التنمية روعمش
 2010األول 

 )عادي(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
 حزيران/يونيو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

a.abdouli@ifad.org  
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 2010نيسان /أبريل

 نيسان/أبريل السودان 
2009 

كانون /ديسمبر دندر في الزراعية التنمية مشروع
 2010األول 

 )انقضاء المدة(

 التصميم قيد الحقا يحدد
 التفصيلي

 استكمال المقرر من
حزيران /يونيو في التصميم

 عقد المقرر من. 2010
 في المقبل القطري االجتماع

 2010آذار /مارس

r.omar@ifad.org 

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

 والوسطى الغربية أفريقيا

 أيلول/سبتمبر تشاد 
2009 

الهشاشة في برنامج الحد من انعدام األمن الغذائي و
 غويرا

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 الموافقة تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
نيسان /التفصيلي في أبريل

2010. 

a.lhommeau@ifad.org 

 كانون/ديسمبر غينيا 
 2008 األول

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد  الثالثة المرحلة - القروية لمجتمعاتا مساندة برنامج
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

  النتائج

 l.kellens@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

من المقرر  نيجيريا 
عرضه على 
المجلس في 

نيسان /يلأبر
2010 

 نيسان/أبريل برنامج دعم سالسل القيمة
2012 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

  a.barry@ifad.org الحقا يحدد

كانون /ديسمبر راعيةبرنامج دعم التنمية الز ينطبق ال توغو 
 2010األول 

 )انقضاء المدة(

 الموافقة تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

 المفاهيم

جراء التصميم من المقرر إ
آذار /التفصيلي في مارس

2010. 

m.tounessi@ifad.org 

 والجنوبية الشرقية أفريقيا

 كانون/ديسمبر إثيوبيا 
 2008 ولاأل

 أيلول/سبتمبر الزراعية لألراضي المستدامة اإلدارة برنامج
2012 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

 j.gicharu@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 نكانو/ديسمبر إثيوبيا 
 2008 األول

 أيلول/سبتمبر الثانية المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج
2012 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

يخ بعثة التصميم ريحدد تا
 .التفصيلي الحقا

j.gicharu@ifad.org 

 الموافقة تمت الحقا يحدد 2011أيار /مايو برنامج تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ينطبق ال ليسوتو 
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
أيار /التفصيلي في مايو

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

 .2010أيار /مايو

f.nakai@ifad.org 

 أيلول/سبتمبر رواندا 
2007 

 كانون/ديسمبر الريفي باالقتصاد النهوض مشروع
 2012 األول

 )احتياطي(

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 التصميم إجراء المقرر من
 تشرين/أكتوبر في لتفصيليا

 2011 األول

c.reiner@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 النتائج

 الهادي والمحيط آسيا

 كانون/ديسمبر إندونيسيا 
 2008 األول

برنامج تنمية سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في 
 مشرق إندونيسيا

كانون /ديسمبر
 2010األول 

 )عادي(

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

من المقرر إجراء التصميم 
آذار /التفصيلي خالل مارس

من . 2010نيسان / أبريل–
المقرر عقد االجتماع 
القطري المقبل في 

نيسان / أبريل–آذار /مارس
2010. 

y.wang@ifad.org 

 كانون/ديسمبر إندونيسيا 
 2008 األول

البرنامج الثاني لتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب 
 مالحيازات الصغيرة في شرق إندونيسيا

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحددالبرنامج الثالث لتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب  كانون/ديسمبر إندونيسيا 
 المشروعات

 y.wang@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 من كجزء مالحيازات الصغيرة في شرق إندونيسيا 2008 األول
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 ةالقطري

 إلى المستندة
 النتائج

 أيلول/سبتمبر الفلبين 
2009  

 كانون/ديسمبر الزراعية القيمة سالسل لتنمية الوطني البرنامج
 2011 األول

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 ريةالقط

 إلى المستندة
 النتائج

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد

 أيلول/سبتمبر الفلبين 
2009  

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد القيمة سالسل وتنمية الساحلية الموارد إدارة مشروع
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية

 إلى لمستندةا

 s.jatta@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 النتائج

 الموافقة تمت الحقا يحدد 2011أيار /مايو برنامج تنمية اإلنتاج الحيواني والمراعي ينطبق ال طاجيكستان 
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
 –أيار /التفصيلي في مايو

يحدد . 2010حزيران /ونيوي
تاريخ االجتماع القطري 

 .المقبل الحقا

f.jepsen@ifad.org 

 والكاريبي الالتينية أمريكا

كانون /ديسمبر كمشروع تنمية مناطق ما وراء الساحل نطبقي ال غيانا 
 2010األول 

 ) انقضاء المدة(

 وافقةالم تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
 5التفصيلي في الفترة من 

 .2010آذار /مارس 23إلى 

j.keitaanranta@ifad.org 

 كانون/ديسمبر البرنامج الوطني للتنمية والتحديث الريفيين ينطبق ال السلفادور 
 2010 األول

 )عادي(

 الموافقة تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
آذار /التفصيلي في مارس

من المخطط عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

 .2010آذار /مارس

e.murguia@ifad.org 

 نيسان/أبريل تيهاي 
2009  

يحدد ( 2011 القيمة سالسل تنمية مشروع
 )الحقا

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

من المقرر إجراء التصميم 
التفصيلي في النصف الثاني 

من المخطط له . 2010من 
عقد االجتماع القطري 

m.camagni@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

نيسان /المقبل في أبريل
2010. 

 نيسان/أبريل هايتي 
2009 

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد هسبانيوال في المشتركة اإليكولوجية النظم مشروع
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

 m.camagni@ifad.org الحقا يحدد

 الموافقة تمت الحقا يحدد 2011أيار /مايو والتكنولوجيا الريفية الدعم خدمات تحسين مشروع ينطبق ال جامايكا 
 مذكرة على

 المفاهيم

 j.keitaanranta@ifad.org  الحقا يحدد

كانون /ديسمبر كمشروع خدمات تنمية المناطق الريفية ينطبق ال مسورينا 
 2010األول 

 )انقضاء المدة(

 الموافقة تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

 المفاهيم

من المقرر إجراء التصميم 
 16التفصيلي في الفترة من 

 4نيسان إلى /أبريل

 .2010أيار /مايو

j.keitaanranta@ifad.org 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

من المقرر  أذربيجان 
عرضه على 
المجلس في 

نيسان /أبريل
2010 

كانون /ديسمبر المتكاملة الريفية التنمية مشروع
 2010األول 

 )عادي(

 ذخيرة دخل الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

من المقرر إجراء التصميم 
حزيران /التفصيلي في يونيو

من . 2010تموز / يوليو–
المقرر عقد االجتماع 
القطري المقبل في 

 -حزيران /يونيو
 .2010تموز /يوليو

a.sma@ifad.org 

 كانون/ديسمبر المغرب 
 2008 األول

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

 ذخيرة دخل الحقا يحدد  الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

 m.nourallah@ifad.org الحقا يحدد

 كانون/رديسمب المغرب 
 2008 األول

 محافظة من الجبلية المناطق في الريفية التنمية مشروع
 خنيفرة

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد
 المشروعات

 من كجزء

 m.nourallah@ifad.org الحقا يحدد
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

 الفرص برامج
 االستراتيجية

 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

 نيسان/أبريل السودان 
2009  

 التصميم قيد الحقا يحدد 2011أيار /مايو السودان جنوب في القيمة سالسل تنمية برنامج
 التفصيلي

من المقرر إجراء التصميم 
تموز /التفصيلي في يوليو

من المقرر عقد . 2010
االجتماع القطري المقبل في 

 2010آذار /مارس

r.omar@ifad.org 

 الجمهورية 
 العربية

 السورية

 كانون/ديسمبر
  2009 األول

 ذخيرة دخل الحقا يحدد الحقا يحدد الخابور نهر حوض في الري تنمية مشروع
 المشروعات

 من كجزء
 الفرص برامج

 االستراتيجية
 القطرية
 إلى المستندة

 النتائج

  a.abdouli@ifad.org الحقا يحدد

 كانون/ديسمبر اليمن 
 2007 األول

كانون /ديسمبر برنامج االستثمار في مصايد األسماك
 2010األول 

 الموافقة تمت الحقا يحدد
 مذكرة على

من المقرر إرسال بعثة 
التصميم التفصيلي في 

org.ifad@zafar.o 
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 البلد اإلقليم

 الفرص برنامج
 االستراتيجية

 شبه/القطرية
 لتيا اإلقليمية

 المجلس استعرضها
 التنفيذي

 البرنامج/المشروع اسم

البرنامج على موقع الصندوق /تشير إلى وجود موجز للمشروع(
htm.index/pipeline/operations/org.ifad.www://http( 

نوع الموافقة 
 المقترحة

 ملالمحت المبلغ
 المنحة/للقرض

 الدوالرات بماليين(
 أ)األمريكية

 تجهيز مرحلة
 تصميم

 بتواريخ االجتماع الرئيسية المقبلة  البرنامج/المشروع

جهة االتصال الرئيسية في 
 مدير البرنامج القطري/الصندوق

من . 2010حزيران /يونيو المفاهيم )انقضاء المدة(
عقد االجتماع المقرر 

القطري المقبل في األسبوع 
آذار /األول في مارس

2010. 

  

 )الحقة تخصيص فترات في اآلخر وبعضها 2012-2010 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام فترة في المزمعة المشروعات بعض تجهيز سيتم( *
 .2007 نيسان/أبريلالمنعقدة في  التسعين دورته في التنفيذي المجلسأقره  الذي الديون تحمل على القدرة إطارالمدرجة مع  رقاماألو شروطلتتفق ا أ

 .الضرورية المحدثة المعلومات توفير ندوقالص في القطرية البرامج مدراء وباستطاعة .للتغيير عرضة ولكنها ،)2010شباط /فبراير 26 (الوثيقة هذه إعداد عند المتوفرة المعلومات حسب ب
 .مشروع تنمية سالسل القيمة السلعية: سابقاج 
 .التمكين االقتصادي المستدام لألقليات العرقية في محافظة داك نونغ: سابقاد 

 .برنامج تعزيز اإلنتاجية الزراعية: هـ سابقا
 .برنامج التمويل الريفي والتسويق وإضافة القيمة: قابو سا

 .مخطط تخصيص األراضي الستئصال الفقر في جنوب البنجاب: ابقا سز
 .مشروع إدارة الموارد الطبيعية: سابقاح 

 .البرنامج الوطني لدعم الزراعة: ط سابقا
 .مشروع تنمية المنطقة الساحلية: ي سابقا

 .سيتم بناء روابط شبه إقليميةك 
 .ابتكارات الصندوق في المرتفعات: ل سابقا

  .المؤسسية وترتيباته المشروع منظور تغيير مع ومختلفة مناطق في ولكن يلية،تكم أهدافم 
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��ء ا���ة و����� ا����و��ت/ ا����و��ت– ��ء - ا��
ء ا�ول ��ا�+�ا*( ا�", /ا�+�ا*( ا���"�)� )��$� �%�'ا&�� �%$#� ���"��د إ��اء ا

��ء ا���ة �� )ا��23 ا�"�1$%$�/�وض��� &$#� ا��(.�- ا��'ا&�� �%$#� ���"��د إ��اء ا

 

��ء ا����و��ت ا���� ا������ ا��و�رات ا�������  ا���ا"!/أ�����
ره,* �+�*ن ا�)'دة ) (�#"!(

 345 و�2*و1*ت 0*/.�
 )ا�"7+*ء

 �ا��72ة ا��89*2 ��
� دور:�

#$�'�-�"! ا�12��& ا�0را��& وا��*.�&  -�,��*� أ+�*(�� ا�)�'�& وا�%
2�3 ا,��5�6ا�(�4�& ��# ا�� 

13.0) 5��� –أ*�ر /"�*% )��ض 89
���2�� 2010أ*�%ل /

 –أ*�ر /"�*% )"61&( 0.6و) ��ض( 5.09  "��وع @�"�ت ا��<�-�ة ا�0را��& '%9<%ا-� أ+�*(�� ا�����& وا�,%1'�&
���2�� 2010أ*�%ل /

�%اق  �D*�1دا أ"�*�8 ا��1�9B& وا��8ر*�5Fل إ�# ا%H%ا� &��19 !"�-�'
 �&وا��I�1ت ا��*.

 –أ*�ر /"�*% )89���5 ()��ض(  3.0
���2�� 2010أ*�%ل /

��ل أ+�*(��Jد-# وF59  ا���ق ا%��K)5L��2Mا�<$�6&  )ا N���'�-�"! �O�P2& ا�
5QراR� &"�2ا>� وا�دارة ا�

3.0) &���� –أ*�ر /"�*% )"89 &61
���2�� 2010أ*�%ل /

   24.69    ا����'ع

  

��ء ا����و��ت ا���� ا�����2��  ا���ا"!/أP��U�*B ا��وTرات (ا����S ا�'
&�8*�"Fا( 

 U�' &�H�.ا�.�2ة ا�
U�9دور 

  2M �K%* T# اWن   
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 2011و 2010 في المزمعة اإلقليمية شبه/القطرية االستراتيجية الفرص برامج – الثاني الجزء

 خ االجتماعات الرئيسية المقبلةتواري االجتماعات السابقة وضع التوصيات البلد اإلقليم

الموعد المحتمل للعرض على 

 المجلس التنفيذي

مدير /جهة االتصال الرئيسية في الصندوق

 البرنامج القطري

 أفريقيا الغربية والوسطى

 

عقد االجتماع القطري في  تحديث كوت ديفوار

كانون / يناير–كانون األول /ديسمبر

 2010الثاني 

اع القطري المقبل في من المقرر عقد االجتم

 2010تموز /يوليو

  2010أيلول /سبتمبر

 

في نفس الوقت الذي (تحديث  النيجر

يقوم فيه مكتب التقييم بتقييم 

 )البرنامج القطري

عقدت حلقة عمل التثبيت من تقييم 

كانون /البرنامج القطري في ديسمبر

 2009األول 

المقرر عقد االجتماع القطري الميداني من 

لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية في 

 2010حزيران / يونيو–أيار /مايو

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

 

من المقرر عرضه على  نيجيريا

نيسان /أبريلالمجلس في 

2010 

عات القطرية في عقدت االجتما

 2008كانون األول /ديسمبر

عقدت حلقة . 2009حزيران /ويونيو

تشرين األول /عمل التثبيت في أكتوبر

2009. 

 a.barry@ifad.org 2010نيسان /أبريل 

 

عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج   تحديث السنغال

. 2009 حزيران/يونيوالقطري في 

عقد االجتماع القطري في 

 2009تشرين الثاني /نوفمبر

من المخطط عقد االجتماع القطري المقبل في 

 2010تشرين األول /أكتوبر

 /g.kadari@ifad.org 2010أيلول /سبتمبر

m.béavogui@ifad.org 

 

 

من المقرر عرضه على  سيراليون

 نيسان/أبريلالمجلس في 

2010 

عقدت حلقة عمل أصحاب المصحلة 

. 2009تشرين األول /في أكتوبر

عقدت حلقة عمل التثبيت في 

 .2009تشرين الثاني /نوفمبر

 h.boirard@ifad.org 2010نيسان /أبريل 
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 خ االجتماعات الرئيسية المقبلةتواري االجتماعات السابقة وضع التوصيات البلد اإلقليم

الموعد المحتمل للعرض على 

 المجلس التنفيذي

مدير /جهة االتصال الرئيسية في الصندوق

 البرنامج القطري

 قيا الشرقية والجنوبيةأفري

 

عقد اجتماع ختامي لتقييم البرنامج  تحديث موزامبيق

تشرين األول /أكتوبر 24القطري في 

بعثة تحديد الفرص . 2008

 24-19االستراتيجية خالل 

 2008تشرين األول /أكتوبر

من المقرر عقد حلقة عمل لتقييم البرنامج 

  2010نيسان / أبريل–آذار /القطري في مارس

 a.marini@ifad.org 2011نيسان /ريلأب

بدأ العمل مع أصحاب المصلحة  تحديث أوغندا 

وجرى اجتماع . 2009الوطنيين في 

فريق إدارة البرنامج القطري في 

 2009تموز /الصندوق في يوليو

من المقرر عقد اجتماع فريق إدارة البرنامج 

 2010القطري في 

 m.bradley@ifad.org 2011أيلول /سبتمبر

 آسيا والمحيط الهادي

 
من المقرر عقد حلقة عمل تشاورية في   2010يحدث في  الصين

 2010آذار /مارس

 t.rath@ifad.org 2011نيسان /أبريل

 
هورية كوريا الشعبية جم

 الديمقراطية

 g.thapa@ifad.org يحدد الحقا يحدد الحقا  تحديث

 

عقدت حلقة عمل المائدة المستديرة  تحديث الهند

الوطنية لتقييم البرنامج القطري في 

كانون األول /ديسمبر 8-7الهند خالل 

نقطة أرسل االتفاق عند . 2009

 .اإلنجاز إلى الحكومة الهندية

من المخطط عقد اجتماع المشاورات الخاصة 

ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع 

 2010نيسان /أبريل 13أصحاب المصلحة في 

 m.prayer@ifad.org 2010أيلول /سبتمبر

 
ر عقد اجتماع مع الحكومة والشركاء من المقر  2010يحدث في  الو

 2010آذار /مارس 12في 

 at.toda@ifad.org 2010كانون األول /ديسمبر

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 m.camagni@ifad.org 2010نيسان /أبريل عقد االجتماع األول مع ممثلي من المقرر عرضه على  الجمهورية الدومينيكية 
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 خ االجتماعات الرئيسية المقبلةتواري االجتماعات السابقة وضع التوصيات البلد اإلقليم

الموعد المحتمل للعرض على 

 المجلس التنفيذي

مدير /جهة االتصال الرئيسية في الصندوق

 البرنامج القطري

 نيسان/أبريلالمجلس في 

2010 

من أصحاب  الحكومة وغيرها

عقدت . 2009أيار /مايوالمصحلة في 

تموز /اجتماعات المشاورات في يوليو

عقدت حلقات عمل التثبيت في . 2009

كانون /تشرين األول وديسمبر/أكتوبر

 2009ول األ

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 

رر عرضه على من المق أذربيجان

 نيسان/أبريلالمجلس في 

2010 

عقدت حلقة عمل أصحاب المصلحة 

 2009تشرين األول / أكتوبر9في 

  at.toda@ifad.org  2010نيسان /أبريل 
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 لجنة استراتيجية  وثائق الفرص االستراتيجية القطرية وشبه اإلقليمية التي استعرضتها– الجزء الثالث

 العمليات والمجلس التنفيذي

فتشير (*) ؛ وأما إشارة النجمة تاريخ العرض على لجنة استراتيجية العملياتتشير التواريخ بين األقواس إلى (
  )إلى الوثائق التي استعرضها المجلس التنفيذي

92007�%ز /*%��%(آ���1  -  27&Z�6" &[>- ،* ( 

 )0M1999*�ان /*%-�%( ��<%9% -  28

29  - �D�" �))���2�� )*2006أ*�%ل /

 )*، -<]& "U*��92009&Z�6 اFول /أآB")�'%2وي  -  30

 ) *U*��92005 اFول /أآ2%'�("%ر*��%س  -  31

92004�%ز /*%��%("%زا"��`  -  32&Z�6" &[>- ،*( 

 )2002أ*�ر /"�*%(-�"����  -  33

92007�%ز /*%��%(روا-�ا  -  34&Z�6" &[>- ،* ( 

  )*، -<]& "0M2006&Z�6*�ان /*%-�% (�%از*��1 -  35

36  - 1Dز /*%��%(�ا أو%�92004&Z�6" &[>- ،*( 

�a%ر*& 019ا-�� ا���62ة  -  37K)%��%*/ ز%�92007 &[>- ،
&Z�6"* ( 

 )*، -<]& "U*��92003&Z�6 اFول /أآ2%'�(زا"���  -  38

���(ز"��'%ي  -  39+%-/ 5-�bا� U*��91998( 

  

  :9$� وا��8$7 ا�#�دي

 *)U*��92007 اFول / أآ�K،�'%2*�(أ+)�-<�2ن  -  40

41  -  c*دB(1')�*ط/+��ا��J 2006&Z�6" &[>- ،*(  

91996�%ز /*%��%('%�9ن  -  42( 

2���(آ��%د*�  -  43�� )*، -<]& "Z�6&2007 أ*�%ل/

44  -  #$���� ا�%e)8<�2ن�K�L ،�2ن�0�D��� ،آ�زا@<�2ن (
 )*U*��92005 اFول /أآ%2'�(

45  -  U�f0*�ان /*%-�%(ا�M2005،&Z�6" &[>- * ( 

46  -  &�Lا�)��a%ر*& آ%ر*� ا����P& ا��*K)g*�'ن /أ�>�-
2000( 

47  - 1aول /أآ2%'�(� ا�Fا U*��92005،&Z�6" &[>- *(  

  *)، -<]& "Z�6&2008اFول U*��9 /أآ2%'�(إ-�و-�<��  -  48

49  -  &�"B��a%ر*& إ*�ان ا�K)h$>Dب /أe2002( 
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&Z�6" &[>-*( 

51  -  ���%(1")���+%-/ 5-�bا� U*��91998( 

 )*U*��92006 اFول /أآ2%'�(-���ل  -  52

 أ&�<�$� ا�=��$� وا�'9>; 

1-  U1')%�-%*/ 0*�انM2005&Z�6" &[>- ،*(  
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92007�%ز /*%��%(ا��8"��ون  -3&Z�6" &[>- ،* (  
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  )e2006ذار /"�رس('%9<%ا-�  -22

92008�%ز /*%��%(%رو-�ي ' -23&Z�6" &[>- ،*(   
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 )*، -<]& "Z�6&2006 أ*�ر/"�*%(إر*�2*�  -25

26-  ��'%�Zأآ2%'�(إ/ U*��9 ولF2008ا&Z�6" &[>- ،(*  

 

  



  EB 2010/99/R.29 

29 

 

و�Z(& ا�.�ص : '��ان 0Kر ا��o�6 ا��aدي -  53

 &����2اr�J &�,�9 ا����Tول /أآ2%'�(اFا U*��9

2004* ( 

���('�آ<�2ن  -  54+%-/ 5-�bا� U*��92008 &[>- ،

&Z�6"( * 

55  -  U���.0*�ان /*%-�%(ا�M2009&Z�6" &[>- ،(*  

56  -  �8-T ي��)���+%-/ 5-�bا� U*��92002* ( 

92008�%ز /*%��%(+��t -�م  -  57&Z�6" &[>- ،( * 

 أ*�<�1 ا�A.$3$� وا��1ر<+,

58  -  U�21KرFا)���+%-/ 5-�bا� U*��92003*(  

اFول U*��9 /أآ2%'�(دة ا�(%"��ت ا���P2'%��.�� دو�&  -  59

2007&Z�6" &[>- ،*( 

60  -  g*0*�ان /*%-�%(ا���ازM2008&Z�6" &[>- ،(* 

 )e2000ذار /"�رس (��8ر*�5"1$(& ا -  61

 )*2003-�<�ن /أ'�*g(آ%�%"���  -  62

2���(آ%��2ر*�8  -  63�� )*2004أ*�%ل /

���(ا�,�a%ر*& ا��و"��8�1&  -  64+%-/ 5-�bا� U*��92009 (

)�aQ�� ر�)" &Z�6" &[>- يm�.12ا� h�,� ��# ا�

g*�'2010-�<�ن /+5 أ( 

 )*U*��92003 اFول /أآ2%'�(إآ%ادور  -  65

 )e2001ذار /"�رس(ا�<�.�دور  -  66

67  -  T��، -<]& U*��92008 اFول /أآD)�'%2%ا�9

&Z�6"(*  

  *)، -<]& "��J2009&Z�6ط /+��ا*�(ه�*52  -  68

 )*��J2007ط /-<]& "Z�6&، +��ا*�(ه�1وراس  -  69

70  -  v�>8�2���(ا��� )* -<]& "Z�6&،2007 �%لأ*/

2���(-��8راD%ا  -  71�� ) *، -<]& "Z�6&2005أ*�%ل /

72  -  ��  *)، -<]& "0M2007&Z�6*�ان /*%-�%('1

2���('�راD%اي  -  73�� )*2004أ*�%ل /

  *)، -<]& "Z�6&2009-�<�ن /أ'�*g('��و  -  74

���(أوروD%اي  -  75+%-/ 5-�bا� U*��91999( 

�a%ر*& +01و*B ا��%��.�ر*&  -  76K)%��%*/ ز%�92006 ،

 &[>-&Z�6"*( 

�$� ا���ق ا�د�; و��Bل أ&�<

  )* -<]& "��J2005،&Z�6ط /+��ا*�(أ���-��  -  77

 )U*��91999 اFول /أآ2%'�(ا�,0ا�4  -  78

 )*، -<]& "U*��92003&Z�6 اFول /أآ2%'�(أر"���1  -  79

-<]& "Z�6& "(�ر  ()��J2010ط /+��ا*�(أذر'�,�ن  -  80

g*�'ي +5 أm�.12ا� h�,�-�<�ن /���aQ ��# ا�

2010( 

81  -  &1��v ا��%�a0*�ان /*%-�%(وا�M2005* ( 

82  -  59%��K)���+%-/ 5-�bا� U*��92001( 

83  -  �f")�*ط /+��ا��J2006،&Z�6" &[>- *(  

 )0M1997*�ان /*%-�%(0Dة وا�k.& ا�)�'�&  -  84

85  -  ��Kر%K)�*ط /+��ا��J2003&Z�6" &[>- ،* ( 

 -<]& ،U*��92007 اFول /أآ2%'�(اFردن  -  86

&Z�6"(* 

 )�Z& -<]& "2000،6أ*�ر /"�*%(���1ن  -  87

، -<]& 2008اFول U*��9 /أآ2%'�(ا��)�ب  -  88

&Z�6"(*  

�a%ر*&  -  89K �+ول /أآ2%'�("%��وFا U*��92007 ،

&Z�6" &[>-(* 

 )*0M2002*�ان /*%-�%(رو"�-��  -  90

 ) * -<]& "��J2009-&Z�6ط /+��ا*�(ا�<%دان  -  91

، 0M2009*�ان /*%-�%(ا�,�a%ر*& ا��P'�& ا�<%ر*&  -  92

&Z�6" &[>-(* 

�a%ر*& "(�و-�� ا��% -  93K &)'�>ا� &�+B�%D

)���+%-/ 5-�bا� U*��91999( 

94  -  h-%9)g*�'1998-�<�ن /أ( 

 )*، -<]& "Z�6&2006-�<�ن /أ'�*g(�9آ��  -  95

96  -  U�  *)، -<]& "U*��9 2007&Z�6 اFول/أآ2%'�(ا��




