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 3102-3102وعات المزمعة أنشطة المشر 

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

 ة مبكرة من دورة وضعيا.حالة رغبوا ف: ذلك، عمى العمميات المزمعة ف: مرحم

( 2( اإلجراء العادي، )1وتعكس الوثيقة إجراءات الموافقة الحالية ف: الصندوق وأنشطة االستثمارات: ) -2
جراء انقضاء المدة كما ىو وارد ف: تنفيذ المادة  من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي بشأن إجراء  24وا 

 انقضاء المدة. 

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

 1أصحاب الحيازات الصغيرة.

ت ف: ذخيرة ويوفر الجزء األول من ىذه الوثيقة قائمة شاممة بجميع المشروعات والبرامج الت: أدرج -4
المشروعات كجزء من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج أو بعد الموافقة عمى 

قائمة بالمشروعات والبرامج الت: من المزمع عرضيا عمى المجمس  1. ويوفر الجدول يةالمفاىيم اتمذكر ال
قائمة بالمشروعات والبرامج المقترحة  2التنفيذي لمموافقة عمييا بموجب اإلجراء العادي. ويوفر الجدول 

 3والمؤىمة والمزمع عرضيا عمى المجمس التنفيذي لمنظر فييا بموجب إجراء انقضاء المدة. ويوفر الجدول 
معمومات عن المنح القطرية والمنح العالمية/اإلقميمية المزمع عرضيا حاليا لمموافقة عمييا بموجب إجراء 

 انقضاء المدة.

المستندة إلى عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية  /تعميقاتمعمومات 1 الجدول يوفر –الجزء الثان:  -5
 2زمعة.المالنتائج 

، وبما يتماشى مع جيود تحسين الكفاءة وتوفير كافة المعمومات ذات الصمة ف: 1100ابتداء من عام   -6
ومنذ ذلك الوقت لمزمعة. قام الصندوق باستعراض وثيقة أنشطة المشروعات ا الوقت المناسب لألعضاء،

وستتابع اإلدارة  جرى تبسيط عممية إعداد الوثيقة. ونتج عن ذلك عممية إعداد أكثر ترشيدا وكفاءة بكثير.
تزويد الدول األعضاء بمعمومات محدثة حول ذخيرة الصندوق من أنشطة التمويل كأساس لشراكات 

نشطة المشروعات المزمعة عمى موقع وبيذا الخصوص، يجري تحديث الصفحات الحالية ألمستقبمية. 
الصندوق عمى شبكة اإلنترنت، وتم نشر جميع وثائق المشروعات والبرامج المعروضة عمى دورات 

  المجمس التنفيذي ذات الصمة لمنزر فييا عمى شبكة اإلنترنت.

                                                      

 /http://www.ifad.org/climate/asap: برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  1
ت أو أكثر ، تحتاج البمدان الت: يخصص ليا ثالثة مشروعا2002بناء عمى الدروس المستفادة من عممية برامج الفرص االستراتيجية القطرية منذ عام  2

نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء عادة إلى برنامج فرص استراتيجية قطرية كامل. أما الحاالت غير الثابتة، عمى سبيل المثال ف: دورة من دورات 
ى أساس األداء، ف: األوضاع االنتقالية الت: يخصص ليا ثالث عمميات أو أكثر ولكن بمخصصات متواضعة نسبيا بموجب نظام تخصيص الموارد عم

ين فقط ف: ذخيرة الصندوق لممشروعات عمميتمميون دوالر أمريك:، ستحتاج إلى إرشاد موجو من اإلدارة. البمدان الت: يخصص ليا  11مثال دون 
 قطرية الشاممة.مميون دوالر أمريك: أو أكثر ستحتاج إلى إعداد برنامج لمفرص االستراتيجية القطرية لتوجيو المشاركة ال 20بمخصصات قيمتيا 
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 نظرة عامة
ر االستراتيج: لمصندوق ستستمر التدخالت المزمعة ف: التركيز عمى مجاالت األولوية المحددة ف: اإلطا -7

، وخطة الصندوق متوسطة 1104-1100، وف: اإلطار االستراتيج: لمصندوق لمفترة 1101-1112لمفترة 
، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج ذات الصمة أو 1104-1102األجل لمفترة 

اء من تحسين أمنيم الغذائ: والتغذوي وزيادة المذكرات المفاىيمية. وسيبقى تمكين السكان الريفيين الفقر 
 دخوليم وتعزيز قدرتيم عمى الصمود محور أعمال الصندوق.

مشروعًا/برنامجًا ف: الذخيرة الرسمية  45من أنشطة التمويل لما مجموعو  011تتضمن ىذه الوثيقة  -8
ر عرض ىذه لمصندوق حاليًا، وسيتم تحديد مشروعات وبرامج أخرى عمى مدار السنة. ومن المقر 

كما ستضاف مشروعات . 2015 حتى نياية عام متدالفترة الت: ت خاللالمشروعات عمى المجمس التنفيذي 
متى وافقت عمييا لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو  2015إضافية إلى الذخيرة لمموافقة عمييا ف: 

يجية القطرية المستندة إلى أو عند دخوليا ذخيرة المشروعات كجزء من برمج الفرص االسترات السياسات
 يةوتخطط لجنة استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات ألن تستعرض مذكرات مفاىيم النتائج.

األردن، والنيجر، وباكستان ف: المستقبل و اليند، و كوت ديفوار، و بوتان، و برامج/مشروعات ف: أرمينيا، ل
، التمويل نوعويل المزمعة حسب اإلقميم و ة التممعمومات عن عدد من أنشط 1القريب.  ويقدم الجدول 

 ذخيرة التمويل الرسمية حسب التوزيع الجغراف:.قيمة  1ويظير الشكل 

 برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ىو برنامج متعدد الجيات المانحة ف: الصندوق  -9

ير المناخ وتحويل التمويل الخاص بالمناخ والبيئة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. لمتأقمم مع تغ
دماجو بالكامل ضمن التجديد التاسع لموارد الصندوق. 2012وقد تم بعد انطالقو ف: عام   تعميمو وا 

ية الريفية وييدف برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تحسين قدرة برامج التنم -11
ماليين من المزارعين أصحاب الحيازات  8واسعة النطاق عمى الصمود ف: وجو تغير المناخ وتحسين قدرة 

الصغيرة عمى األقل عمى توسيع خيارات سبل عيشيم ف: بيئة سريعة التغير. وىو ف: وضع جيد لزيادة 
مميار  1المناخ والت: تبمغ حوال: استثمارات الصندوق الجديدة الخاصة بالقدرة عمى الصمود ف: وجو تغير 

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

نفيذي عمى أول منحة لبرنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب ، وافق المجمس الت2012ف: سبتمبر/أيمول   -11
، وافق المجمس التنفيذي 2013مميون دوالر أمريك:(. ف: سبتمبر/أيمول  4.9الحيازات الصغيرة )موزامبيق، 

 15عمى المشروع الثان: لبنغالديش بتمويل من برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بـ 
دوالر أـمريك:، ف:  ماليين 110أمريك:. وىناك اثنى عشر استثمارا جديدا لمبرنامج، بقيمة مميون دوالر 

مرحمة متقدمة من التصميم )بوليفيا، وتشاد، وجيبوت:، وغانا، وقيرغيزستان، وليسوتو، ومال:، ونيكاراغوا، 
عمى الموافقة ف:  وتسعى تسعة من ىذه االستثمارات لمحصولونيجيريا، ورواندا، وفييت نام، واليمن(. 

، وثالثة ف: النصف األول من عام 1102الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين األول وديسمبر/كانون األول 
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، وىناك سبعة استثمارات جديدة ف: إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 1103
   ، ومالوي، ونيبال، والنيجر، والسودان(.ف: مرحمة مبكرة من التصميم )كمبوديا، وكوت ديفوار، وكينيا

 1الجدول 
 3102نوفمبر/تشرين الثاني  5عدد األنشطة التمويمية الموجودة في ذخيرة المشروعات بتاريخ 

 اإلقميم

قرض 
 الصندوق

قرض 
الصندوق 
 التكميم:

منحة 
 الصندوق

منحة 
الصندوق 
 التكميمية

منحة ف: 
إطار القدرة 
عمى تحمل 

 الديون

يمية منحة تكم
ف: إطار القدرة 

عمى تحمل 
 الديون

برنامج الصندوق 
لمتأقمم لصالح 

زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

تمويل تكميم: 
لبرنامج الصندوق  

صالح للمتأقمم 
زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

مجموع ال
 الكم:

آسيا والمحيط 
 3 2 13 اليادي

 

3 1 3 

 

25 

أفريقيا الشرقية 
 22 1 3 1 3 1 3 2 8 والجنوبية

أمريكا الالتينية 
 4 والكاريب:

   

2 

 

1 1 8 

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 6 وأوروبا

 

1 

 

3 1 4 

 

15 

أفريقيا الغربية 
 30 1 5 1 7 1 2 1 12 والوسطى

 100 3 16 4 18 2 9 5 43 المجموع

  المصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظة.
 

 1الشكل 
 1102نوفمبر/تشرين الثاني  4اإلقميم )نسبة مئوية( حتى  قيمة الذخيرة الرسمية بحسب

 
 

 المصدر: نظام إدارة المشروعات والحافظة.
 

29% 

22% 
31% 

7% 11% 

West and Central Africa

East and Southern Africa

Asia and the Pacific

Latin America and the
Caribbean

Near East, North Africa
and Europe

 أفريقيا الغربية والوسطى

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 آسيا والمحيط اليادي

 أمريكا الالتينية والكاريب:

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
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 حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي
تمت الموافقة عمى حساب أمانة المرفق اإلسبان: لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: ف:  -12

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

قرضا وافق المجمس  20مميون يورو لنحو  246تم تخصيص ما مجموعو  2012و 2011ف: عام: 
مع  2013عمييا. وبقيت الموارد الت: سيتم تخصيصو، تم التوصل إلى اتفاق ف: أبريل/نيسان التنفيذي 

، وافق 1102. وف: سبتمبر/أيمول 1102الحكومة اإلسبانية لتمديد فترة االلتزام إلى ديسمبر/كانون األول 
، أحدىما ف: المجمس التنفيذي عمى أموال من حساب األمانة اإلسبان: من أجل تمويل مشترك لمشروعين

مميون يورو(. وسيعرض المبمغ المتبق: لموافقة  205مميون يورو(، والثان: ف: فييت نام ) 1102كوبا )
من أجل تمويل مشترك لثالثة مشروعات: البرازيل  1102ديسمبر/كانون األول المجمس التنفيذي ف: 

 و(. ماليين يور  5مميون يورو(، وزامبيا ) 3.1مميون يورو(، وغابون ) 00.4)
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 : تمويل المشروعات/البرامج المقترحة للموافقة عليها بموجب اإلجراء العادي1الجدول  –الجزء الثاني 

 2013نوفمبر/تشرين الثاني  5في 

 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 المجمس التنفيذي

 لمموافقة الموعد المزمع اسم المشروع / البرنامج
مرحمة تصميم 

 المشروع/البرنامج
 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

               أفريقيا الغربية والوسطى 

ول سبتمبر/أيم بنن
2011 

دعم المؤسسات المحمية مشروع 
 والمجتمعية ألغراض الترويج

 لالقتصاد المحم:

/ عرض تقرير تصميم المشروع  410 25  قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1103فبراير/شباط 

Ndaya Beltchika 

جميورية الكونغو 
 الديمقراطية

ديسمبر/كانون 
 2011ألول ا

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم: 2015أبريل/نيسان  برنامج االستثمار الزراع:
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم المشروع/   401 36 
 تموز/يوليوتقرير تعزيز الجودة ف: 

1103 

 رشا عمر

سبتمبر/أيمول  كوت ديفوار
2010 

مشروع دعم اإلنتاج الزراع: والتسويق 
 ناطق الغربية والشمالية الغربيةف: الم

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم المشروع/   320 13 
تقرير تعزيز الجودة ف: 
 1102ديسمبر/كانون األول 

Abdoul Barry 

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الصغيرةالحيازات 

 7 000     

     320 13  قرض الصندوق          

ديسمبر/كانون  غانا
 2012األول 

منحة ف: إطار القدرة عمى  استكمال التصميم 2014أبريل/نيسان  برنامج النمو الريف: ف: غانا
 تحمل الديون

برنامج عمى عرض تقرير تصميم ال 600 17 
الجودة ف: استعراض ضمان 

 1102 ثان:رين الشت/نوفمبر

Ulac Demirag 

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 10 000     

     600 17  قرض الصندوق          
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 المجمس التنفيذي

 لمموافقة الموعد المزمع اسم المشروع / البرنامج
مرحمة تصميم 

 المشروع/البرنامج
 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

ديسمبر/كانون  مال:
 2007األول 

ديسمبر/كانون األول  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية
2013 

تمويل تكميم: 
لمعرض عمى 

 تنفيذي المجمس ال

تمويل تكميم: لبرنامج 
لمتأقمم صالح  الصندوق

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

 Philippe Remy موافقة المجمس التنفيذي 000 10 

ديسمبر/كانون  مال:
 2007األول 

مشروع التدريب المين: لشباب الريف، 
 ودعم العمالة وريادة األعمال

ديسمبر/كانون األول 
2013 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

من المقرر عقد مفاوضات القرض  613 16 
 2013ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

Philippe Remy 

     613 16  قرض الصندوق          

ديسمبر/كانون  النيجر
 2012األول 

برنامج دعم الزراعة األسرية ف: أقاليم 
 تاىوا ومارادي وزندر

برنامج الصندوق لمتأقمم  التصميم التفصيم: 2015أبريل/نيسان 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

عرض تقرير تصميم المشروع/   000 13 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1103أكتوبر/تشرين األول 

Vincenzo Galastro 

     500 21  قرض الصندوق          

     500 21  منحة الصندوق          

برنامج التأقمم مع تغير المناخ ودعم  2010يل/نيسان أبر  نيجيريا
 األعمال الزراعية ف: حزام السافانا

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى 
 المجمس التنفيذي

برنامج الصندوق لمتأقمم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

من المقرر عقد مفاوضات   000 15 
القرض ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

1102 

Atsuko Toda 

     000 70  قرض الصندوق          

   480 منحة الصندوق     

ديسمبر/كانون  السنغال
 2010األول 

ديسمبر/كانون األول  الزراعية ةمشروع دعم سالسل القيم
2013 

مفاوضات القرض ف:   000 35  قرض الصندوق استكمال التصميم
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Luyaku Loko Nsimpasi 

               أفريقيا الشرقية والجنوبية

سبتمبر/أيمول  بوروندي
2008 

البرنامج الوطن: لألمن الغذائ: 
 والتنمية الريفية ف: إمبو وموسو

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم المشروع/  700 39 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 2014ار آذ/رسما

Hamed Haidara 

     250  منحة الصندوق          
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 المجمس التنفيذي

 لمموافقة الموعد المزمع اسم المشروع / البرنامج
مرحمة تصميم 

 المشروع/البرنامج
 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

ديسمبر/كانون  إثيوبيا
 2008األول 

 –مشروع تنمية مجتمعات المراع: 
 المرحمة الثالثة

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى 
 المجمس التنفيذي

مفاوضات القرض ف:   000 85  قرض الصندوق
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Robson Mutandi 

سبتمبر/أيمول  كينيا
2013 

اإلدارة المستدامة لمموارد مشروع 
 الطبيعية

برنامج الصندوق لمتأقمم  التصميم التفصيم: 2015أبريل/نيسان 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

/ رير تصميم المشروععرض تق 000 10
ف: مايو/أيار  تقرير تعزيز الجودة

2014 

Nadine Dominique 

Gbossa 

   500 56 قرض الصندوق     

ديسمبر/كانون  مالوي
 2009األول 

مشروع إدارة المياه عمى مستوى 
 المزرعة*

برنامج الصندوق لمتأقمم  التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

عرض تقرير تصميم المشروع/   000 7 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1103فبراير/شباط 

 موشحعبمة بن 

     920 19  قرض الصندوق          

     920 19  منحة الصندوق          

سبتمبر/أيمول  رواندا
2013 

األعمال الزراعية ما  مساندةمشروع 
 بعد الحصاد

ديسمبر/كانون األول 
2013 

منحة ف: إطار القدرة عمى  استكمال التصميم
 تحمل الديون

مفاوضات القرض ف:   500 13 
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Francisco Pichon 

     500 13  قرض الصندوق          

تمويل تكميم: لبرنامج           
لمتأقمم صالح  الصندوق

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

 7 000     

               آسيا والمحيط الهادي

لترويج لمتسويق الزراع: مشروع ا 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
 والمشاريع الزراعية

عرض تقرير تصميم المشروع/   000 40  قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014سبتمبر/أيمول 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1102ديسمبر/كانون األول 

Nigel Brett 

سبتمبر/أيمول  كمبوديا
2013 

برنامج الخدمات الزراعية المعنية 
قدرة عمى الصمود باالبتكارات، وال

ديسمبر/كانون األول 
2014 

برنامج الصندوق لمتأقمم  التصميم التفصيم:
لصالح زراعة أصحاب 

استعراض تعزيز الجودة ف:  000 15 
 1103أبريل/نيسان 

 خالد الحريزي
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 المجمس التنفيذي

 لمموافقة الموعد المزمع اسم المشروع / البرنامج
مرحمة تصميم 

 المشروع/البرنامج
 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

 الحيازات الصغيرة واإلرشاد

     290 27  قرض الصندوق          

سبتمبر/أيمول  الصين
2011 

ة األعمال الزراعية مشروع تنمي
 ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: شيان

ديسمبر/كانون األول 
2013 

مفاوضات القرض ف:  800 43  قرض الصندوق استكمال التصميم
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Sana Jatta 

سبتمبر/أيمول  الصين
2011 

مشروع الترويج لألعمال الزراعية ف: 
 الجبمية منطقة جيانغس:

عرض تقرير تصميم المشروع/   800 43  قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014ل سبتمبر/أيمو 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Sana Jatta 

مشروع سبل العيش والوصول إلى  2011مايو/أيار  اليند
 األسواق

مية ضمان الموافقة عمى عم  000 50  قرض الصندوق التصميم التفصيم: 2014أبريل/نيسان 
الجودة ف: يناير/كانون الثان: 

1103 

Nigel Brett 

سبتمبر/أيمول  نيبال
2013 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم: 2015أبريل/نيسان  مشروع المشاريع الريفية والتحويالت
 تحمل الديون

استعراض تعزيز الجودة ف:  915 15 
 1103مايو/أيار 

Benoit Thierry 

     915 15  قرض الصندوق          

مشروع اإلنتاج الحيوان: والوصول إلى  2009أبريل/نيسان  باكستان
 األسواق

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى 
 المجمس التنفيذي

مفاوضات القرض ف:  000 35  قرض الصندوق
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Matteo Marchisio 

سبتمبر/أيمول  الفمبين
2009 

مصايد األسماك والموارد مشروع 
 الساحمية وسبل العيش

الموافقة عمى عممية ضمان   299 27  قرض الصندوق استكمال التصميم 2014سبتمبر/أيمول 
 1103الجودة ف: أبريل/نيسان 

Youqiong Wang 

     518  منحة الصندوق          

سبتمبر/أيمول  الفمبين
2009 

حول تعزيز سالسل  وع االلتقاءر مش
 قيمة ألغراض النمو الريف: والتمكينال

لمعرض عمى  2014أبريل/نيسان 
 المجمس التنفيذي

مفاوضات القرض ف:   220 32  قرض الصندوق
 1103مارس/آذار 

Youqiong Wang 

     600  منحة الصندوق          

تغير المناخ ف: منطقة التكيف مع  2012أبريل/نيسان  فييت نام
 ميكونغدلتا نير 

ر/كانون األول ديسمب
2013 

برنامج الصندوق لمتأقمم  استكمال التصميم
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

مفاوضات القرض ف:   000 12 
 1102ديسمبر/كانون األول 

Henning Pedersen 
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 البمد

برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج 

الذي استعرضو 
 المجمس التنفيذي

 لمموافقة الموعد المزمع اسم المشروع / البرنامج
مرحمة تصميم 

 المشروع/البرنامج
 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة )بآالف 

 الدوالرات األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال الرئيسية ف: 
 الصندوق/مدير البرنامج القطري

     000 22  قرض الصندوق          

             أمريكا الالتينية والكاريبي

ل سبتمبر/أيمو  البرازيل
2008 

مشروع التنمية المستدامة الريفية ف: 
 اإلقميم شبو القاحل ف: والية باىيا

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى 
 المجمس التنفيذي

مفاوضات القرض ف:   000 45  قرض الصندوق
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Ivan Cossio 

             الشرق األدنى وشمال أفريقيا

مبر/كانون ديس قيرغيزستان
 2005األول 

 قاسو برنامج تنمية الثروة الحيوانية واأل
 المرحمة الثانية -

ديسمبر/كانون األول 
2013 

لمعرض عمى 
 المجمس التنفيذي 

منحة ف: إطار القدرة عمى 
 تحمل الديون

مفاوضات القرض ف:   000 11 
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Frits Jepsen 

متأقمم برنامج الصندوق ل          
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 10 000     

     000 11  قرض الصندوق          

سبتمبر/أيمول  السودان
2013 

برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة 
 عمى الصمود

ديسمبر/كانون األول 
2014 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم المشروع/   000 20 
ف:  تقرير تعزيز الجودة

 1103 ثان:يناير/كانون ال

 ىان: عبد القادر السعدن:

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 7 000     
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 انقضاء المدة: المشروعات/البرامج المقترحة لمموافقة عمييا بموجب إجراء 2الجدول  –الجزء األول 
 2013نوفمبر/تشرين الثان:  5ف: 

 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج الذي استعرضو 

 المجمس التنفيذي

 اسم المشروع / البرنامج
الموعد المزمع 

 لمموافقة

مرحمة تصميم 
 المشروع/البرنامج

 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 

بآالف الدوالرات )
 األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال 
الرئيسية ف: 

الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

               أفريقيا الغربية والوسطى 

مشروع دعم الصمود الزراع:  2009سبتمبر/أيمول  تشاد
 المحسن 

أبريل/نيسان 
2014 

القدرة عمى منحة ف: إطار  استكمال التصميم
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم   062 8  
ضمان  تقريرالمشروع/ 

الجودة ف: يناير/كانون الثان: 
1103 

Annabelle 

Lhommeau 

برنامج الصندوق لمتأقمم          
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

  5 000     

     062 8   قرض الصندوق         

أبريل/نيسان  برنامج التنمية الريفية  2009األول  ديسمبر/كانون الكونغو
2015 

عرض تقرير تصميم   621 7    قرض الصندوق التصميم التفصيم:
الجودة  تقرير تعزيزالمشروع/ 

 1103ف: يناير/كانون الثان: 

 رشا عمر

المشروع الوطن: لتنمية األراض:  2003سبتمبر/أيمول  غامبيا
دارة المياه   الزراعية وا 

/نيسان أبريل
2015 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

منحة تكميمية ف: إطار القدرة 
 عمى تحمل الديون

 Moses Abukari موافقة المجمس  000 14   

اش الريف: وتنمية مشروع اإلنع 2003أبريل/نيسان  غينيا بيساو
  المجتمع المحم:

سبتمبر/أيمول 
2015 

القدرة عمى  منحة ف: إطار التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

رير تصميم عرض تق  030 5  
المشروع/ تقرير تعزيز الجودة  

 1104ف: مارس/آذار 

Aissa Toure 

     030 5   قرض الصندوق التصميم التفصيم:        

مشروع الحد من الفقر ف: جنوب  2007سبتمبر/أيمول  موريتانيا
 المرحمة الثانية  -أفتوت وكاراكورو 

/أيمول سبتمبر
2015 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

 Ibrahima موافقة المجمس  750 4   قرض الصندوق التكميم:

Bamba 

     750 4   منحة الصندوق التكميمية          

 Andreaرير تصميم عرض تق  000 6   قرض الصندوق لتصميم التفصيم:اسبتمبر/أيمول مشروع دعم الزراعة التجارية  1999أكتوبر/تشرين األول سان توم: 
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج الذي استعرضو 

 المجمس التنفيذي

 اسم المشروع / البرنامج
الموعد المزمع 

 لمموافقة

مرحمة تصميم 
 المشروع/البرنامج

 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 

بآالف الدوالرات )
 األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال 
الرئيسية ف: 

الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

/ تقرير تعزيز الجودة  المشروع 2014 الصغيرة  وبرينسيب:
 1103ف: يناير/كانون الثان: 

Serpagli 

البرنامج الوطن: لتعزيز ريادة    توغو
 األعمال الريفية

أبريل/نيسان  
1103 

منحة ف: إطار القدرة عمى  استكمال التصميم
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم البرنامج  460 10  
عمى استعراض ضمان 

نوفمبر/تشرين الجودة ف: 
 1102الثان: 

Aissa Toure 

   460 10 قرض الصندوق     

               أفريقيا الشرقية والجنوبية

مشروع مصايد األسماك الحرفية  2005سبتمبر/أيمول  أنغوال
 وتربية األحياء المائية 

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

عرض تقرير تصميم البرنامج  500 6   قرض الصندوق التصميم التفصيم:
عمى استعراض تعزيز الجودة 

 1103ف: مايو/أيار 

Carlo Bravi 

أبريل/نيسان  مشروع الصوف والموىير 1999يونيو/حزيران  ليسوتو
2014 

منحة ف: إطار القدرة عمى  استكمال التصميم
 تحمل الديون               

 Louise رير تصميم المشروععرض تق 680 6

Mcdonald 

برنامج الصندوق لمتأقمم      
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

7 000   

   680 6 قرض الصندوق     

مشروع تعزيز الدخول الريفية من  2013سبتمبر/أيمول  رواندا
 خالل الصادرات 

أبريل/نيسان 
2016 

تمويل تكميم: لمعرض 
 س التنفيذي عمى المجم

منحة تكميمية ف: إطار القدرة 
 عمى تحمل الديون

االستعراض الثان: لتعزيز  979 5  
الجودة ف: مارس/آذار 

1104 

Francisco 

Pichon 

     979 5   قرض الصندوق التكميم:          

 الذي توجيو السوق نتاجاإلبرنامج  2006سبتمبر/أيمول  سوازيمند
 لصغيرة أصحاب الحيازات ا لصالح

أبريل/نيسان 
2014 

مفاوضات القرض ف:   604 7   قرض الصندوق التصميم التفصيم:
 1103فبراير/شباط 

Louise 

Mcdonald 

     250  منحة الصندوق          

 موشحعبمة بن  موافقة المجمس  210 17    قرض الصندوق التكميم:تكميم: لمعرض  تمويلسبتمبر/أيمول مشروع االستثمار ف: الثروة الحيوانية  2011سبتمبر/أيمول  زامبيا
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج الذي استعرضو 

 المجمس التنفيذي

 اسم المشروع / البرنامج
الموعد المزمع 

 لمموافقة

مرحمة تصميم 
 المشروع/البرنامج

 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 

بآالف الدوالرات )
 األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال 
الرئيسية ف: 

الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

 عمى المجمس التنفيذي  2014 ألصحاب الحيازات الصغيرة 

   890 منحة الصندوق التكميمية     

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

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

اوضات القرض ف: مف 416 8    قرض الصندوق
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

 موشحعبمة بن 

               آسيا والمحيط الهادي

برنامج التمويل الريف: الصغري ودعم  2008أبريل/نيسان  أفغانستان
 الثروة الحيوانية

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

رة منحة تكميمية ف: إطار القد
 عمى تحمل الديون

 Matteo موافقة المجمس  000 6  

Marchisio 

ديسمبر/كانون  الزراعية  كنولوجياالمشروع الوطن: لمت 2012أبريل/نيسان  بنغالديش
 2014األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

 Thomas Rath  860 19    قرض الصندوق التكميم:

امج التمكين وتعزيز موارد الرزق برن 2011مايو/أيار  اليند
 ف: مناطق القبائل ف: أوريسا 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

 Nigel Brett موافقة المجمس  000 15    قرض الصندوق التكميم:

مشروع المياه واألغذية ف: الجزر  2004ديسمبر/كانون األول  كيريباس
 الخارجية

بريل/نيسان أ 
1103 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

الموافقة عمى عممية ضمان   000 3  
الجودة ف: يناير/كانون الثان: 

1103 

Chase Palmeri 

أبريل/نيسان  تعزيز اإلنعاش الزراع: ف: ميانمار 2011يوليو/تموز  ميانمار
2014 

استعراض تعزيز الجودة ف:  700 18    قرض الصندوق التصميم التفصيم:
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

 عمر ظفار

     500  منحة الصندوق          

التكيف مع النظم اإليكولوجية ف:  2013سبتمبر/أيمول  نيبال
 الجبال والتالل

سبتمبر/أيمول 
2014 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

رير تصميم تق عرض  000 5  
المشروع/ تقرير تعزيز الجودة  

ف: نوفمبر/تشرين الثان: 
1102 

Benoit Thierry 

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

   15 000     

     000 5   قرض الصندوق          
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج الذي استعرضو 

 المجمس التنفيذي

 اسم المشروع / البرنامج
الموعد المزمع 

 لمموافقة

مرحمة تصميم 
 المشروع/البرنامج

 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 

بآالف الدوالرات )
 األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال 
الرئيسية ف: 

الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

جبمية ف: التنمية الريفية ف: المنطقة ال 2012أبريل/نيسان  فييت نام
 الشمال الشرق: 

نوفمبر/تشرين 
 2014الثان:  

 Henning موافقة المجمس  160 17  قرض الصندوق التصميم التفصيم:

Pedersen 

               أمريكا الالتينية والكاريبي

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر  2007ديسمبر/كانون األول  بوليفيا
ة والمجتمعات الريفية ف: أراض: دول

 بوليفيا المتعددة القوميات

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

تمويل تكميم: لبرنامج 
الصندوق  لمتأقمم صالح 
زراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

 Jaana موافقة المجمس 000 10   

Keitaanranta 

ر لمحد من صياغة السياسات والحوا 2008سبتمبر/أيمول  البرازيل
الفقر وعدم المساواة ف: مناطق شمال 

 شرق البرازيل شبو القاحمة

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

مفاوضات القرض ف:  000 3   قرض الصندوق استكمال التصميم
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Ivan Cossio 

مشروع الوصول إلى األسواق  2013سبتمبر/أيمول  ىايت:
 الريف: الزراعية وتنمية التمويل

سبتمبر/أيمول 
2014 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

عرض تقرير تصميم   000 19   
المشروع/ تقرير تعزيز الجودة  

 1103ف: يناير/كانون الثان: 

Esther Kasalu-

Coffin 

التكيف مع األسواق المتغيرة وآثار  2012ديسمبر/كانون األول  نيكاراغوا
 المناخ تغير 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

مفاوضات القرض ف:   060 8  
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

Ladislao Rubio 

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

  8 000     

     060 8   قرض الصندوق          

فبراير/شباط  مشروع اإلدماج الريف: ف: أوروغواي  1999نوفمبر/تشرين الثان:   أوروغواي
2014 

مفاوضات القرض ف:   000 4   قرض الصندوق استكمال التصميم
 1102ديسمبر/كانون األول 

Claus Reiner 

               الشرق األدنى وشمال أفريقيا

برنامج الحد من ىشاشة مناطق  2001ن:  نوفمبر/تشرين الثا جيبوت:
 الصيد الساحمية 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

لمعرض عمى المجمس 
 التنفيذي

برنامج الصندوق لمتأقمم 
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

مفاوضات القرض ف:  000 6  
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

 منيف نور اهلل
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 البمد

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستند إلى النتائج الذي استعرضو 

 المجمس التنفيذي

 اسم المشروع / البرنامج
الموعد المزمع 

 لمموافقة

مرحمة تصميم 
 المشروع/البرنامج

 نوع التمويل المقترح

المبمغ المحتمل 
لمقرض/المنحة 

بآالف الدوالرات )
 األمريكية(

 مرحمة التصميم/التعميقات 
 التالية

جية االتصال 
الرئيسية ف: 

الصندوق/مدير 
 البرنامج القطري

     114 4     قرض الصندوق          

أبريل/نيسان  مشروع تنمية الري وسوق األراض:  2004ديسمبر/كانون األول  جورجيا
2014 

اجتماع لجنة تعزيز الجودة  300 13    قرض الصندوق التصميم التفصيم:
ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

1102 

 دينا نبيل

قدرة اقتصادية ريفية شاممة عمى  2007ديسمبر/كانون األول  مولدوفا
 ف: وجو تغير المناخ  الصمود

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

 عبد الكريم سما موافقة المجمس 100 16  قرض الصندوق استكمال التصميم

     500  منحة الصندوق          

برنامج التنمية الريفية ف: المناطق  2008ديسمبر/كانون األول  المغرب
 الجبمية

سبتمبر/أيمول  
1103 

عرض تقرير تصميم   400 23   الصندوق قرض التصميم التفصيم:
المشروع/ تقرير تعزيز الجودة  

 1103ف: يناير/كانون الثان: 

عبد الحميد 
 عبدول:

مشروع التنمية الريفية المتكاممة ف:  2013سبتمبر/أيمول  السودان
 البطانة

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

تمويل تكميم: لمعرض 
 عمى المجمس التنفيذي 

ف: إطار القدرة منحة تكميمية 
 عمى تحمل الديون

ىان: عبد القادر   300 6
 السعدن:

مشروع التنمية الزراعية الرعوية  1998أبريل/نيسان  تونس
وسالسل القيمة المتصمة بيا ف: والية 

 مدنين 

أبريل/نيسان 
2014 

عرض تقرير تصميم المشروع  800 19    قرض الصندوق استكمال التصميم
 عمى استعراض ضمان

جودة  ف: يناير/كانون ال
 1103الثان: 

Patrick Herlant 

ديسمبر/كانون  برنامج النمو الريف:  2007ديسمبر/كانون األول  اليمن
 2013األول 

منحة ف: إطار القدرة عمى  التصميم التفصيم:
 تحمل الديون

مفاوضات القرض ف:   000 15   
 1102نوفمبر/تشرين الثان: 

 محمد عبد القادر

برنامج الصندوق لمتأقمم           
لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

   10 000     
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 : المنح العالمية/اإلقميمية المقترحة حاليا لمموافقة عميها بموجب إجراء انقضاء المدة3الجدول  –الجزء األول 
 2013نوفمبر/تشرين الثان:  1ف: 

  قترحة )بالدوالر األمريك:( منحة الصندوق الم الجية المتمقية  عنوان المنحة
)محتممة وتخضع لنتائج استعرا ض ضمان جودة 

 المنح(

 التاريخ المزمع لمموافقة

   آسيا والمحيط الهادي
 

  

 02/09/2014 000 500 1 معيد التكنولوجيا اآلسيوي ةنيتكنولوجيا اآلسيوي المرحمة  الثامعيد ال

FAME 12/09/2014 000 800 ايمندالزراعة والتعاونيات ف: مممكة ت وزارة 

 27/11/2013 000 200 1 المركز الدول: لمتنمية المتكاممة لمجبال سبل العيش والقدرة عمى الصمود 

 10/09/2014 000 500 1 مانة جماعة المحيط اليادي مكتب سوفا اإلقميم: أل اإلنتاج العضوي لمشباب

 12/04/2014 000 000 1 اإلقميم: لمتدريب عمى التنمية الريفيةبرنامج لا البرنامج اإلقميم: لمتدريب عمى التنمية الريفية

 13/12/2013 000 100 1 : والزراع: آلسيا والمحيط الياديرابطة االئتمان الريف الخدمات المالية المستدامة

   أفريقيا الشرقية والجنوبية
 

  

مشروع  ف: إطار واالئتمان ردخاالا اتتعاونيل مستدامتحاد ا تطوير
 الشمول المال: ف: المناطق الريفية

 12/12/2013 000 000 1 يةالتحادات االئتمانلالمجمس العالم: و  رابطة التعاونيات الكندية

دارة المعرفة  دائرة االستراتيجية وا 
 

  

 12/12/2013 000 000 2 لمعيد الدول: لمزراعة االستوائيةا تغير المناخ

 12/12/2013 000 500 2 لمزراعة االستوائيةالمعيد الدول:  رطبةالمناطق المدارية ال

 24/01/2014 000 500 1 الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التحول الريف: ف: أفريقيا

 24/01/2014 000 500 1 منظمة العمل الدولية تعزيز العمالة بين الشباب

 12/12/2013 000 500 1 ة ف: المناطق الجافةلزراعيالمركز الدول: لمبحوث ا دعم نظم األراض: الجافة

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 

  

 15/04/2014 000 300 1 تحدد الحقا  العمالة من أجل شباب الكاريب:

 09/12/2013 770 490 1 المجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريب: سالسل القيمة التشاركية

   قياالشرق األدنى وشمال أفري
 

  

 31/12/2014 000 800 1 تحدد الحقا  تمكين المرأة ف: الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 12/12/2013 000 800 1 القاىرة -مكتب األمم المتحدة لمتعاون بين بمدان الجنوب  التعاون بين بمدان الجنوب
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  قترحة )بالدوالر األمريك:( منحة الصندوق الم الجية المتمقية  عنوان المنحة
)محتممة وتخضع لنتائج استعرا ض ضمان جودة 

 المنح(

 التاريخ المزمع لمموافقة

 شعبة السياسات والمشورة التقنية
 

  

 10/12/2013 000 500 1 رية لمساعدة الفقراءعة االستشاو جممال الخدمات المالية 

 30/11/2013 000 000 2 المعيد الدول: إلدارة المياه االستثمار ف: المياه لمحد من الفقر

   أفريقيا الغربية والوسطى
 

  

 16/12/2013 000 600 1 تحدد الحقا  مبادرة بناء القدرات

CORY -  12/12/2013 000 750 1 تحدد الحقا  سطىالشباب الريفيون ف: أفريقيا الغربية والو 
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 لمفترة : برامج الفرص االستراتيجية القطرية المزمعة 1الجدول  –الجزء الثاني 
3102-3105 

 2013نوفمبر/تشرين الثان:  5ف: 
 

 االجتماعات الرئيسية الموعد المزمع لالستعراض البمد

مسؤول االتصال الرئيس: 
 ف: الصندوق 

     والجنوبيةأفريقيا الشرقية 

 Carlo Bravi 2014ضمان الجودة ف: يوليو/تموز  2014سبتمبر/أيمول  مدغشقر

 Miriam Okong’o يحدد الحقا  2015سبتمبر/أيمول  تنزانيا

     آسيا والمحيط الهادي

عقد اجتماع لجنة مبدئيا من المقرر  2014أبريل/نيسان  ميانمار
 استراتيجية العمميات وتوجيو السياسات

 2013ف: ديسمبر/كانون األول 

 عمر ظفار

 Matteo Marchisio يحدد الحقا 2015أبريل/نيسان  باكستان

 Ya Tian يحدد الحقا 2014أبريل/نيسان  سريالنكا 

     أمريكا الالتينية والكاريبي

 Claus Reiner يحدد الحقا  2014أبريل/نيسان  األرجنتين

 Jaana Keitaanranta حقايحدد ال 2015أبريل/نيسان  بوليفيا

 Jesus Quintana يحدد الحقا 2014أبريل/نيسان  إكوادور

 Glayson Ferrari يحدد الحقا 2015أبريل/نيسان  السمفادور 

 Joaquin Lozano يحدد الحقا 2014ديسمبر/كانون األول  غواتيماال

 Tomas Ricardo يحدد الحقا 2014أبريل/نيسان  المكسيك

Rosada 

 Claus Reiner يحدد الحقا 2015أبريل/نيسان  وايغابار 

 Juan Moreno يحدد الحقا 2014أبريل/نيسان  بيرو

     الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 Patrick Herlant لمعرض عمى المجمس التنفيذي 2013ديسمبر/كانون األول  البوسنة واليرسك

 ىان: عبد القادر السعدن: المجمس التنفيذي لمعرض عمى 2013ديسمبر/كانون األول  السودان

 

 


