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2018يوليو/تموز11بتاريخالعالميةالمزمعةواألنشطةالقطريةواإلقليمية

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،مناالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجوالمشروعاتوالمنحمواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهالةمبكرةمندورةأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرح

المشروعات1يوفرالجدول -2 بعدالموافقةقائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرة
.الخاصةبهاالمذكراتالمفاهيميةعلى

العالمية/اإلقليمية.ومعلوماتعنالذخيرةالرسميةللمنحالقطرية2الجدوليردفي -3

والتيستعرضعلىالمجلس،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة3يوفرالجدول -4
 التنفيذيلالستعراض.

 -5 2018يوليو/تموز11بتاريخ على المصادقة تمت 32، موقعونشرت،قطريةةاستراتيجيمذكرة على
القطريةالصندوق الصفحات )تحت ل(www.ifad.orgعلى التالية: نغوالألبلدان ووبليز، ،بوتسوانا،

فاسوو وبوركينا والرأساألخضر، الكاميرون، الوسطىو، أفريقيا وجمهورية القمر، وكجزر وجيبوتيوبا،،
والجبل وموريتانيا، ومالي،،ليبرياوولبنان،،واألردنوغواتيماال،والعراق،وغيانا،،غينياو،غريناداو،غابونو

 الجديدةوبابوااألسود، وغينيا وسيشيل،السنغال، سيراليونو، أفريقيا، ا،تونغو،وطاجيكستان،وجنوب
 .زمبابويووتونس،

نظرةعامة

س -6 يتركيستمر السنة خالل التدخالت ز الثالثة علىواألخيرة الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة من
 االستراتيجي اإلطار في الواردة االستراتيجية واألهداف األولوية ذات المجاالت للصندوق -2016للفترة

وسوف2025 . تتسم تؤديإلى: للسكانالريفيينالفقراء(1)االستثماراتبأنشطة القدراتاإلنتاجية زيادة
تعزيز(3)(؛2زيادةاالستفادةمنالمشاركةفياألسواق)الهدفاالستراتيجي(2)(؛1)الهدفاالستراتيجي

 وصمود البيئية )الهدفاالستراتيجيااالستدامة المناخ تغير فيوجه الفقراء الريفيين وسوف3لسكان .)
 مذكرات في متأصلة األهداف هذه تكون والمذكرات القطرية ذاتتللمشروعاالمفاهيميةاالستراتيجيات

الصلة.

 -7 الوثيقة هذه 55تشمل تمويليا لنشاطا مجموعه ما ذخيرة40دعم في حاليا مدرجا وبرنامجا مشروعا
1دوالرأمريكي.ويقدمالشكلمليون857همجموعبما،2019-2018المشروعاتالرسميةللصندوقللفترة

قيمةوعددالمشروعاتفي2معلوماتعنعددأنشطةالتمويلالمزمعةحسبنوعالتمويل؛ويظهرالشكل
الذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.

إلى -8 عليهاوستضافتدخالتجديدة المشروعاتللموافقة استراتيجية2019فيذخيرة متىوافقتلجنة ،
.اهيميةلكلمنالمشروعاتوالمنحالمذكراتالمفالعملياتوتوجيهالسياساتعلى
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1الشكل
لمشروعاتاالستثماريةفيالذخيرةالرسميةاإجماليقيمةوعددأنشطةتمويل

2018يوليو/تموز11بتاريخ
)بماليينالدوالراتاألمريكية(




2الشكل
2018يوليو/تموز11قيمةوعددأنشطةالتمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخإجمالي

)بماليينالدوالراتاألمريكية(



:نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية2و1مصدرالشكلين
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1الجدول
2019-2018البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2018 تموز/يوليو11بتاريخ

 االسم البلد
التاريخالمزمع

 نوعالتمويل المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
الدوالرات)بماليين

 األمريكية(
مديرالبرنامج

 القطري

       آسياوالمحيطالهادي

 بنغالديش
مشروعتنميةأقاليمشارالندوالتوطينفيها،المرحلة

 الرابعة

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق

20.63  Omer Zafar 

 بوتان
برنامجتعزيزالزراعةالتجاريةوسبلالعيشالمتسمة

 بالصمود

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق

 9  Louise 
McDonald 

 كمبوديا
والصمودبرنامجالخدماتالزراعيةالمعنيةباالبتكار

 واإلرشاد

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة

قرضإضافيمن
 الصندوق

12.06 

Thomas Rath 
منحةإضافيةمن

 الصندوق
 0.2 

  12.26 المجموع     

 الصين
البرنامجاالبتكاريللحدمنالفقر:تنميةاألعمال

 المتخصصةفيسيشوانونينغشياالزراعية
سبتمبر/أيلول

2018 
تمتالموافقةعلى

 ضمانالجودة
 مفاوضات

 الصندوقمنقرض
 منحةمنالصندوق

79.50 
0.5 

Matteo 
Marchisio 

  80 المجموع     
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 برنامجخدماتأصحابالمبادراتالريفيةالشباب إندونيسيا
سبتمبر/أيلول

2018 
تمتالموافقةعلى

 الجودةضمان
 الصندوقمنقرض مفاوضات

 
53.32 Ronald 

Hartman 

 2 منحةمنالصندوق

  55.32 المجموع     

 مشروعالمياهواألغذيةفيالجزرالخارجية كيريباس

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة

منحةإضافيةبموجب
القدرةعلىتحملإطار
 الديون

 توفيقالزبري 4.5

 مشروعاألعمالالزراعيةفيالوالياتالغربية ميانمار

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
 الصندوقمنقرض

 منحةمنالصندوق

8.98 
3.98 

Omer Zafar 

  12.96 المجموع     

 برنامجتحسينالبذورللمزارعين نيبال

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2019األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 10 الصندوق
Louise 
McDonald 

سبتمبر/أيلول مشروعتخفيفوطأةالفقرفيجنوبالبنجاب باكستان
 تمويلإضافي 2018

عمليةاستعراض
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 منحةمنالصندوق

36.5 
2.9 

Hubert 
Boirard 

  39.4 المجموع     

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

سبتمبر/أيلول برنامجتعزيزصمودأصحابالحيازاتالصغيرة أنغوال
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 بنهموشعبلة 43.61
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 بوروندي
مشروعتكثيفاإلنتاجالزراعيوالحدمنالفقرفي

 بوروندي

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

15.49 
 

Aissa Toure 
 

 اإلدماجالماليوتنميةسالسلالقيمةمشروع إسواتيني

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

 مناقشتهتتم
موافقةالمجلس

 التنفيذي
 الصندوقمنقرض

 
8.93 

Jaana 
Keitaanranta 

 مشروعإدارةالمواردالطبيعيةلمستجمعاتتاناالعلياكينيا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
 هانيالسعدني 13.61

 

 برنامجتنميةأعمالتربيةاألحياءالمائية

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 الجودةضمان
قرضإضافيمن

 الصندوق
 هانيالسعدني 22.85

 موزمبيق
 

 مشروعتنميةسالسلالقيمالغذائيةالزراعيةالشمولية
ديسمبر/كانون

 2019األول
تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

26.47 
Robson 
Mutandi 

 
 مشروعالترويجلتربيةاألحياءالمائيةعلىنطاقصغير

ديسمبر/كانون
 2019األول

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

43 
Robson 
Mutandi 

 رواندا
مشروعالريفيكايونزاواإلدارةالمتكاملةلمستجمعات

 المرحلةاألولى–المياه

مابينالدورات
يناير/كانون

-األول
أبريل/نيسان

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

7 
Francisco 
Pichon 
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2019 

 سيشيل
األسماكوالزراعةعلىمشروعاالبتكاراتلمصايد

 نطاقصغير

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
 الصندوقمنقرض

 
3 

Ibrahima 
Bamba 

ضافةالقيمةإلىالزراعةبرنامج زامبيا أبريل/نيسان بناءالصمودوا 
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 عبلةبنهموش 39.88

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 مشروعالتنميةالمنتجةوبناءالقدرات البرازيل

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
16.4 Claus Reiner 

 مشروعالتنميةالريفيةفيفترةمابعدالصراع كولومبيا

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

الموافقةعلىعملية
 الجودةضمان

 الصندوقمنقرض
 

25 Jesus 
Quintana 

 للزراعةالحرجيةبرنامجالتنميةالتعاونية كوبا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

16 
Lars 
Anwandter 

 0.5 منحةمنالصندوق

  16.5 المجموع     

 األسرالريفيةمشروعالشمولاإلنتاجيوصمود الجمهوريةالدومينيكية
مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
 تمويلإضافي

استعراضعملية
 ضمانالجودة

قرضإضافيمن
 الصندوق

14.23 Ladislao 
Rubio 
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ديسمبر/كانون
 2019األول

 برنامجالزراعةالذكيةمناخيًاوالمشروعاتالريفية غرينادا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

 تمويلإضافي
موافقةالمجلس

 التنفيذي
قرضإضافيمن

 الصندوق
2.41 Lars 

Anwandter 

 هندوراس
مشروعالشمولاالقتصاديواالجتماعيلصغار

 المنتجينالريفيينفيفاليدياكوان

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات

 الصندوقمنقرض
 

16.5 
Arnoud 
Hameleers 

 0.5 منحةمنالصندوق

  17 المجموع     

 الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 أرمينيا
برنامجإرساءالشراكاتألغراضالصمودفيوجهتغير

 المناخواألعمالالزراعية

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

علىتمتالموافقة
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

9.39 

 نوفلتالحيق
 0.3 منحةمنالصندوق

  9.69 المجموع     

 تحسينالثروةالحيوانيةفيالمناطقالجبليةبرنامج جورجيا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

تمتالموافقةعلى
 الجودةضمان

 مفاوضات
 الصندوقمنقرض

 منحةمنالصندوق
18.9 
0.35 

 ديناصالح

  19.25 المجموع     

سبتمبر/أيلول مشروعسبلالعيشالرعويةالتيتتسمبالصمود قيرغيزستان
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 16.2الصندوقمنقرض
عبدالحميد

منحةبموجبإطارالقدرة عبدولي،مستشار
 علىتحملالديون

16.2 
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  32.4 المجموع     
مابينالدورات مشروعإعادةإحياءمستجمعنهرمورات تركيا

أكتوبر/تشرين
-األول

ديسمبر/كانون
 2019األول

استعراضعملية تمويلإضافي
 ضمانالجودة

 الصندوقمنقرض
 

 ديناصالح 8.2

 أفريقياالغربيةوالوسطى

سبتمبر/أيلول مشروعدعمالتنميةالزراعيةوالوصولإلىاألسواق بنن
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
الصندوقمنقرض

15.52 


15.52 

Abdoul Barry 

  31.04 المجموع     

 الترويجللفرصاالقتصاديةواالجتماعيةالريفيةبرنامج الرأساألخضر

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2018األول

 تمويلإضافي
استعراضعملية

 ضمانالجودة
قرضإضافيمن

 الصندوق
6.27 

Vincenzo 
Galastro 

 مشروعالمبادراتالفرديةاإليكولوجية الكاميرون

مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول
ديسمبر/كانون

 2019األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

استعراضعملية
 ضمانالجودة

  Bernard Hien 5الصندوقمنقرض

سبتمبر/أيلول تعزيزإنتاجيةوصمودالمزارعاألسريةالزراعيةالرعوية تشاد
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
32.5 

Valantine 
Achancho 

أبريل/نيسان برنامجاالستثمارفيقطاعالزراعةفيغانا غانا
 تمويلإضافي 2019

استعراضعملية
 ضمانالجودة

قرضإضافيمن
 الصندوق

45 
Esther 
Kasalu- 
Coffin 
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 ليبيريا
المرحلة–مشروعاإلرشادبشأنمحاصيلاألشجار

 الثانية

مابينالدورات
يناير/كانون

-األول
أبريل/نيسان

2018 

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 11.81 قرضمنالصندوق

Richard 
Pelrine, a.i. 

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

11.81 

  23.62 المجموع     

 مالي
مشروعالطاقةالمتعددةألغراضالصمودواإلدارة

 المتكاملةلألراضي
أبريل/نيسان

2019 
تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

 14.84 قرضمنالصندوق
Philippe 
Remy منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
14.84 

  29.67  المجموع     

 مشروعتنميةسالسلالقيمةالشاملة موريتانيا

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

 تمويلإضافي
موافقةالمجلس

 التنفيذي

بموجبإضافيةمنحة
إطارالقدرةعلىتحمل

 الديون
7.07 

Philippe 
Remy 

 
والمعداتمشروعاإلدارةالمستدامةللمواردالطبيعية

 المشتركةوتنظيمالمنتجينالريفيين

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2019 

تمتالموافقةعلى
 المذكرةالمفاهيمية

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

23.4 
Philippe 
Remy 

 تنميةالزراعةاألسريةفيإقليمديفابرنامج النيجر

مابينالدورات
-مايو/أيار

سبتمبر/أيلول
2018 

تمتالموافقةعلى
 ضمانالجودة

 مفاوضات
منحةبموجبإطارالقدرة

 علىتحملالديون
 قرضمنالصندوق

6.25 
6.25 

Valantine 
Achancho 

  12.5 المجموع     

 برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعية سيراليون
مابينالدورات
أكتوبر/تشرين

-األول

تمتالموافقةعلى
 تعزيزالجودة

استعراضعملية
 ضمانالجودة

منحةبموجبإطارالقدرة
 علىتحملالديون

5.89 Richard 
Pelrine, a.i. 

 5.89 قرضمنالصندوق
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ديسمبر/كانون
 2019األول

  11.79 المجموع     
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2الجدول
2018اإلقليميةالمقترحةللموافقةعليهابيندوراتالمجلسالتنفيذيخاللعاموالقطريةوالعالميةالمنح

2018يوليو/تموز11بتاريخ

 الجهة المتلقية المقترحة عنوان المنحة
المبلغ المخطط له )بماليين 

 الدوالرات األمريكية(

 3 رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي اتحاد لتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخيا في جنوب آسيا

 1 المركز العالمي للبيئة اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية لألراضي في ماليزيا

شبكة مجمعات الفكر المعنية بالزراعة  شبكة مجمعات الفكر المعنية بالزراعة والتنمية الريفية في بلدان شبه إقليم ميكونغ
 والتنمية الريفية في بلدان شبه إقليم ميكونغ

2.5 

 1.5 مركز األرز األفريقي المحليةتعزيز قطاع األرز في شرق أفريقيا لتحسين إنتاجية وتنافسية فصائل األرز 

تحولنظمزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةمنخاللسالسلقيمةاإلنتاجالحيواني
 والمحصولي

المعهدالدوليلبحوثمحاصيلالمناطق
 المداريةشيهالقاحلة

1.5 

الهنديسبلالعيشالبديلةألغراضاألمنالغذائيوأمنالدخولفيأربعةجزرفيالمحيط
 )المرحلةالثانية(

ايكولوجيالمركزالدوليلفيزيولوجياوا 
 الحشرات

1.25 

تعزيزصمودنظماألغذيةالزراعيةفيأفريقياالشرقيةوالجنوبيةمنخاللمحاصيل
 الجذرياتوالدرنيات

 1.5 المركزالدوليللبطاطس

الشمولية لخلق فرص العمل توسيع نطاق وصول الشباب الريفيين إلى الخدمات المالية 
 والمبادرات الفردية

 1 الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

 -الشبكة الدولية للخيزران والروطان  وكولومبيا وبيروبحوث االبتكار والترويج لزراعة وتجهيز الخيزران في إكوادور 
 إكوادور

2 

الزراعية المستدامة والتي تتسم نظم االبتكار الزراعي المناصرة للفقراء لصالح نظم األغذية 
 بالصمود

 2 تحدد فيما بعد

 1.5 إيطاليا-منظمةأوكسفام يوالجمهوريةالدومينيكيةوكوباالبنالكاريبي:زيادةانتاجيةوتحسينجودةالبنفيهاييت

الحوكمةالمستدامةلالستخدامالمتعددللمياهعلىالمستوىالمحليألغراضتعزيزاألمن
 يفيالمناطقالنائيةفيالمتوسطالغذائ

Centre de Coopération 
Internationale En Recherche 

Agronomique pour le 
Développement 

2.08 

 Comitato Europeo per la واالستدامةفياألوضاعالهشةاألمنالغذائي
Formazione e l'Agricoltura 

3 

يوالتغذويفيتحسينسبلالعيشواألمنالغذائالنظمالمتكاملةلألرزواألسماكألغراض
 مالويوكوتديفوار

World Fish 2.5 

جامعةآفيبابالوال مالالزراعيةوالزراعةالمستدامةتمكينالشبابفياألع
 

2 

تحسينصمودالزراعةفيوجهالتملحوتغيرالمناخمنخاللتنميةالتكنولوجياتالمناصرة
 للفقراء

 3.5 المركزالدوليللزراعةالملحية

 2.5 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة كفاءة استخدام المياه من أجل الزراعة المستدامة الُمراعية للتغذية

مرفق المساعدة التقنية لصندوق تمويل االستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة 
 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 3.5 تحدد فيما بعد

 3.2 تحدد فيما بعد تقدير أثر مشروعات الصندوق على التمايز بين الجنسين

 3.28 تحدد فيما بعد نظرية وممارسة تقدير األثر في البلدان النامية
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3الجدول
 2018-2019للفترةببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة
2018يوليو/تموز11بتاريخ
 الصندوقمسؤولاالتصالالرئيسيفي المجلسالتنفيذيللبرنامجالتاريخالمخططلهالستعراض البلد

 آسياوالمحيطالهادي

 رشاعمر 2018سبتمبر/أيلول الهند

 Thomas Rath 2018سبتمبر/أيلول جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 Thomas Rath 2019سبتمبر/أيلول فييت نام

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

عبلةبنهموش 2019أبريل/نيسان أنغوال

 هانيالسعدني 2019ديسمبر/كانوناألول إريتريا

 هانيالسعدني 2019ديسمبر/كانوناألول كينيا

 Robson Mutandi 2018ديسمبر/كانوناألول ليسوتو

 Francisco Pichon 2019أبريل/نيسان رواندا

 Alessandro Marini 2019ديسمبر/كانوناألول أوغندا

 هموشعبلةبن 2019أبريل/نيسان زامبيا
 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

 
 Lars Anwandter 2018سبتمبر/أيلول كوبا

 Ladislao Rubio 2019ديسمبر/كانوناألول غيانا

 Arnoud Hameleers 2019ديسمبر/كانوناألول هندوراس

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2019سبتمبر/أيلول المكسيك

 Jesus Quintana 2018ديسمبر/كانوناألول بيرو

   الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

 أحمدطارق 2019أبريل/نيسان جيبوتي

 عبدالكريمسما 2018ديسمبر/كانوناألول مصر

 ديناصالح 2018ديسمبر/كانوناألول جورجيا

 طارققطب 2018سبتمبر/أيلول جمهورية مولدوفا

 Mikael Kauttu 2018ديسمبر/كانوناألول طاجيكستان

 Annabelle L’hommeau 2019أبريل/نيسان تونس

   أفريقياالغربيةوالوسطى

 Abdoul Barry 2019أبريل/نيسان بوركينا فاسو

 Bernard Hien 2019أبريل/نيسان الكاميرون

 Benoit Thierry 2018ديسمبر/كانوناألول الرأس األخضر

  Valantine Achancho 2019ديسمبر/كانوناألول تشاد

 عبدالحقحنفي 2018سبتمبر/أيلول جمهورية الكونغو الديمقراطية

 Abdoul Barry 2019أبريل/نيسان كوت ديفوار

 Bernard Hien 2019أبريل/نيسان الغابون

 Benoit Thierry 2018ديسمبر/كانوناألول غامبيا

 Esther Kasalu-Coffin 2019أبريل/نيسان غانا

 Vincenzo Galastro 2019ديسمبر/كانوناألول غينيا

 .Richard Pelrine, a.i 2019أبريل/نيسان ليبيريا

 .Richard Pelrine, a.i 2018ديسمبر/كانوناألول سيراليون




