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2019يوليو/تموز22بتاريخالعالميةالمزمعةواألنشطةالقطريةواإلقليمية

الهدفمنالمعلوماتالتيتوفرهاهذهالوثيقةهوتمكينممثليالدولاألعضاءفيالمجلسالتنفيذيمن -1
،مناالستراتيجياتالقطريةوذخيرةالصندوقمنالبرامجوالمشروعاتوالمنحمواكبةالتطوراتالحاصلةفي

.إعدادهالةمبكرةمندورةأجلالتعليق،فيحالرغبوافيذلك،علىالعملياتالمزمعةفيمرح

قائمةشاملةبجميعالمشروعاتوالبرامجالتيأدرجتفيذخيرةالمشروعاتكجزءمنبرامج1يوفرالجدول -2
المذكراتالمفاهيميةبعدالموافقةعلىأوأومذكراتاالستراتيجياتالقطرية،الفرصاالستراتيجيةالقطرية،

.الخاصةبها

والتيستعرضعلىالمجلس،ببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة2يوفرالجدول -3
 التنفيذيلالستعراض.

 يبلغالجدولالثالثعنذخيرةرسميةللمنحالعالميةواإلقليميةوالقطرية -4

،2019/تموزيوليو22بتاريخ -5 على المصادقة موقعونشرت،قطريةةاستراتيجيةمذكر48تمت على
،بليزو،وأنغوالأفغانستان،التالية:لبلدان(لwww.ifad.orgعلىالموقعالقطرية)تحتالصفحاتالصندوق
فاسوو،بوتسواناووبوتان، والرأ،بوركينا األخضر و،س الوسطىوالكاميرون، أفريقيا وتشاد،،جمهورية

ريتريا،،وجيبوتيوكوبا،وكوتديفوار،،جزرالقمرو سواتيني،ووا  ،غينياووغواتيماال،،غريناداو،غابونوا 
واألردنوالعراق،و،سابيوغياناوغيانا، ومالي،وليسوتو،،وليبرياولبنان،وقيرغيزستان،وكيريباس،،

األسود،وموريتانيا، ماليزيا،و الجديدةو والجبل غينيا وساموا،،بابوا تومي ،السنغالووبرينسيبو،وسان
وطاجيكستان،السودان،جنوبجمهوريةوجنوبأفريقيا،،سيراليونووسيشيل،،سوريةالالعربيةجمهوريةال

 واليمن.وتونس،وزمبابويا،تونغو،وتوغو

نظرةعامة
لمواردالصندوقعلىالمجاالتالحاديعشرمنفترةالتجديداألولىزالتدخالتخاللالسنةيتركيستمرس -6

.وسوف2025-2016للفترةللصندوقذاتاألولويةواألهدافاالستراتيجيةالواردةفياإلطاراالستراتيجي
 تتسم إلى: تؤدي بأنشطة )الهدف(1)االستثمارات الفقراء الريفيين للسكان اإلنتاجية القدرات زيادة

 1االستراتيجي (2)(؛ االستراتيجي )الهدف األسواق في المشاركة من االستفادة 2زيادة تعزيز(3)(؛
(.وسوفتكون3فيوجهتغيرالمناخ)الهدفاالستراتيجياألنشطةاالقتصاديةاالستدامةالبيئيةوصمود

صلة.ذاتالللمشروعاتالمفاهيميةاالستراتيجياتالقطريةوالمذكراتهذهاألهدافمتأصلةفيمذكرات

مشروعاوبرنامجامدرجاحاليافيذخيرة51دعممامجموعهلةتمويليةنشطأمقترحاتتشملهذهالوثيقة -7
.ويظهر(1)الجدولدوالرأمريكيمليار1.82هبمامجموع،2019للعامالمشروعاتالرسميةللصندوق

قيمةوعددالمشروعاتفيالذخيرةالرسميةفيكلإقليمجغرافي.1الشكل

عليها -8 للموافقة المشروعات ذخيرة إلى جديدة تدخالت لجنة،2019-2020عاموستضاف توافق أن ما
اإلقليمية العالمية والمنح للمشروعات، المفاهيمية المذكرات على السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية

والقطرية
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1الشكل
2019تموز/يوليو22التمويلفيالذخيرةالرسميةبحسباإلقليمبتاريخمقترحاتقيمةوعددإجمالي
 )بماليينالدوالراتاألمريكية(




 
:نظامالمنحوالمشروعاتاالستثمارية1مصدرالشكل



 آسياوالمحيطالهادي

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 أفريقياالغربيةوالوسطى وأوروبا

 العدد القيمة
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1الجدول
2019البرامجوالمشروعاتالمقترحةللموافقةعليهافي

2019يوليو/تموز22بتاريخ

 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(
   آسياوالمحيطالهادي

 
 

 
ديسمبر/كانوناألولبرنامجالتنميةالمتكاملةلمواردالمياهفيأركاندابأفغانستان

2019
تمتالموافقةعلىالمذكرة

المفاهيمية
علىتمتالمصادقة

استعراضالتصميم
50.00 Hubert Boirard 

تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول الصغرىالريفيةالمشروعاتتحويلمشروع بنغالديش
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

81.00 Omer Zafar 

 بوتان
إجراءانقضاءالمدة برنامجتعزيزالزراعةالتجاريةوسبلالعيشالصامدة

ديسمبر/كانوناألول
2019  

 استعراضضمانالجودة نطاقوتوسيعتمويلالفجوة
11.28 Louise McDonald 

تمتالموافقةعلى 2019سبتمبر/أيلول المستدامةلألسواقالزراعيةواألعمالالتجاريةاألصول كمبوديا
 استعراضالتصميم

 Kaushik Barua 54.39 جاريالتفاوض

رعينأصحابالحيازاتتكنولوجياتالزراعيةلصالحالمزاتوسيعنطاقال الهند
 الصغيرة

تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 رشاعمر 67.09

 إندونيسيا
تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول واألسواقمشروعاإلنتاجيةالزراعيةفيالمرتفعات

 استعراضالتصميم
تمتالموافقةعلى

 Ivan Cossio 50.00 استعراضالتصميم

إندونيسيا
إجراءانقضاءالمدةالتحولاالقتصاديالمتكاملللقرى

أكتوبر/تشريناألول
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 Ivan Cossio 36.54استعراضالتصميم

 التفويضبالصالحيات مشروعاألغذيةوالمياهفيالجزرالخارجية كيريباس
 2019سبتمبر/أيلول

 توفيقالزبري 3.60 استعراضضمانالجودة النطاقتوسيع

جمهوريةالوالديمقراطية
 الشعبية

ضفاءالطابعالتجاريعلىزراعةغراضالإرساءالشراكاتأل رّيوا 
 أصحابالحيازاتالصغيرة

إجراءانقضاءالمدة
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

13.00 Thomas Rath 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

 ساموا
التفويضبالصالحيات مشروعإنتاجيةوتسويقالزراعةوالصيدفيساموا

 2019سبتمبر/أيلول
تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 توفيقالزبري 3.60

ديسمبر/كانوناألولمشروعاألعمالالزراعيةوصمودأصحابالحيازاتالصغيرةسيريالنكا
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

طارققطب 42.76

 تونغا
بالصالحياتالتفويض مشروعاالبتكارالريفيفيتونغا،المرحلةالثانية

 2019سبتمبر/أيلول
 استعراضضمانالجودة النطاقتوسيع

 توفيقالزبري 4.50

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 أنغوال
تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول برنامجتعزيزصمودأصحابالحيازاتالصغيرة

 التصميماستعراض
تمتالموافقةعلى

 استعراضالتصميم
29.76 Robson Mutandi 

 Ulac Demirag 90.00 موافقةالمجلسالتنفيذي تمتالمفاوضات 2019سبتمبر/أيلول مشروعصمودسبلالعيشفياألراضيالمنخفضة إثيوبيا

 إثيوبيا
 إجراءانقضاءالمدة المرحلةالثالثة–اليةالريفيةممشروعالوساطةال

تشرينالثاني/نوفمبر
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 Ulac Demirag 39.99 استعراضالتصميم

التفويضبالصالحيات المرحلةالثانية–مشروعالتنميةالزراعيةألصحابالحيازاتالصغيرة ليسوتو
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 التصميماستعراض

5.00 Philipp Baumgartner 

 مالوي
األولكانون/ديسمبر تحويلالزراعةمنخاللالتنويعوريادةاألعمال

2019 
تمتالموافقةعلىالمذكرة

 المفاهيمية
تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

70.00 Ambrosio Barros 

تمتالمصادقةعلى2019سبتمبر/أيلولالنطاقمشروعالترويجللزراعةصغيرةموزامبيق
استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
استعراضالتصميم

43.01 Robson Mutandi 

ديسمبر/كانوناألول مشروعتنميةسالسلالقيمالزراعيةالغذائيةالشمولية موزامبيق
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

33.60 Robson Mutandi 

إجراءانقضاءالمدة مشرعتنميةسالسلقيمالحيواناتالصغيرة رواندا
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 Francesco Rispoli 14.90 جاريالتفاوض

ديسمبر/كانوناألولللبذورالزيتيةالوطنيمشروعالأوغندا
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

99.57 Lakshmi Moola 
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(

 زامبيا
ضافةالقيمةالزراعية ديسمبر/كانوناألول برنامجبناءالصمودوا 

2019 
تمتالموافقةعلىالمذكرة

 المفاهيمية
تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

37.49 Ambrosio Barros 

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي

دولةبوليفياالمتعددةالقوميات
الصمودفيوجهتغيرالمناخلصالحاألسرالريفيةفيإيجادثقافة

بوليفيا
إجراءانقضاءالمدة

نوفمبر/تشرينالثاني
2019

تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 Arnoldus Hameleers 23.00استعراضالتصميم

كوبا
المدةإجراءانقضاءبرنامجتنميةالتعاونياتالزراعيةالحرجية

2019سبتمبر/أيلول
تمتالموافقةعلى

استعراضالتصميم
جاريالتفاوض

15.50 Francisco Pichon 

 الجمهوريةالدومينيكية
إجراءانقضاءالمدة مشروعاإلدماجاالنتاجيوصمودالشبابالريفيينالفقراء

ديسمبر/كانوناألول
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 Jesus Quintana 12.36 استعراضالتصميم

بيرو
إجراءانقضاءالمدةمشروعتوسيعالخدماتالعامةلتنميةاالنتاجيةالمحليةفيشمالبيرو

ديسمبر/كانوناألول
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 Ladislao Rubio 23.95استعراضالتصميم

 أفريقياوأوروباالشرقاألدنىوشمال

مصر
ديسمبر/كانوناألول مشروعالتحولالمستدامألغراضصودالزراعةفيصعيدمصر

2019 
تمتالموافقةعلىالمذكرة

 المفاهيمية
تمتالمصادقةعلى

 ساميةعكروش 64.54 التصميماستعراض

إجراءانقضاءالمدةمشروعسبلالعيشالرعويةالتيتتسمبالصمودقيرغيزستان
2019سبتمبر/أيلول

تمتالمصادقةعلى
استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
استعراضالتصميم

31.55 Mikael Kauttu 

 جمهوريةمولدوفا
إجراءانقضاءالمدة االحتفاظبالمواهبألغراضالتحولالريفي

ديسمبر/كانوناألول
2019 

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 Vrej Jijyan 20.75 استعراضالتصميم

إجراءانقضاءالمدة مشروعالتنميةالريفيةفيجبالتازة المغرب
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

 نوفلتالحيق 36.69 جاريالتفاوض

 أحمدطارق 62.95 جاريالتفاوضتمتالموافقةعلى 2019سبتمبر/أيلول برنامجسبلالعيشوالمواردالطبيعيةالمستدامة السودان
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(
 استعراضالتصميم

الجمهوريةالعربيةالسورية
انقضاءالمدةإجراءإعادةتنشيطسبلالعيشالريفية

ديسمبر/كانوناألول
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
ديناصالح 14.21استعراضالتصميم

تونس
إجراءانقضاءالمدةمشروعالتضامناالجتماعيواالقتصاديفيالقيروان

ديسمبر/كانوناألول
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
Philippe Remy 24.50استعراضالتصميم

 أفريقياالغربيةوالوسطى

مشروعدعمسالسلالقيمةالزراعيةفيأقاليمالجنوبالشرقيوأحواض بوركينافاسو
 المرتفعاتوالكاسكادوبوكليودوموهون

تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

69.66 Abdoul Barry 

ديسمبر/كانوناألول المرحلةالثانية–مشروعدعمتنميةسالسلقيمالسلع الكاميرون
2019 

تمتالموافقةعلىالمذكرة
 المفاهيمية

المصادقةعلىتمت
 استعراضالتصميم

48.07 Bernard Hien 

 جمهوريةأفريقياالوسطى
إجراءانقضاءالمدة مشروعتنشيطاإلنتاجالمحصوليوالحيوانيفيإقليمالسافانا

 2019سبتمبر/أيلول
 ضمانالجودةاستعراض فجوةتمويل

12.60 Bernard Hien 

إجراءانقضاءالمدة مشروعتعزيزإنتاجيةوصمودالمزارعاألسريةوالزراعةالرعوية تشاد
 2019سبتمبر/أيلول

 Valantine Achancho 31.10 استعراضضمانالجودة فجوةتمويل

الديمقراطيةجمهوريةالكونغو
ديسمبر/كانوناألولمشروعدعمتعزيزسالسلالقيمةالزراعية

2019
تمتالموافقةعلىالمذكرة

المفاهيمية
تمتالمصادقةعلى
 عبدالحقحنفي 36.49استعراضالتصميم

إجراءانقضاءالمدة برنامجتنميةسالسلالقيمةالزراعية كوتديفوار
 2019سبتمبر/أيلول

 Abdoul Barry 18.39 استعراضضمانالجودة فجوةتمويل

 غابون
إجراءانقضاءالمدة المرحلةالثانية–مشروعالتنميةالزراعيةوالريفية

 2019سبتمبر/أيلول
 استعراضضمانالجودة فجوةتمويل

5.96 Bernard Hien 

برنامجصمودالمنظماتألغراضالزراعةالتحوليةألصحابالحيازات غامبيا
 الصغيرة

تمتالموافقةعلىالمذكرة 2019سبتمبر/أيلول
 المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

21.27 Haoua Sienta 

 Gianluca Capaldo 3.00استعراضضمانالجودةفجوةتمويلالتفويضبالصالحياتمشروعالتنميةاالقتصاديةفياألقاليمالجنوبيةغينيابيساو
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 االسم البلد
التاريخالمزمع

 المرحلةالتالية الوضع للموافقة

المبلغالمخططله
)بماليينالدوالرات

 القطريمديرالبرنامج األمريكية(
نوفمبر/تشرينالثاني

2019

مشروعتنويعالزراعةاألسريةواألسواقالمتكاملةوالتغذيةوالصمودفيغينيابيساو
المناخوجهتغير

ديسمبر/كانوناألول
2019

تمتالموافقةعلىالمذكرة
المفاهيمية

تمتالمصادقةعلى
 Gianluca Capaldo 16.19استعراضالتصميم

ليبريا
مشروعتوسيعمحاصيلاألشجارالمثمرة


إجراءانقضاءالمدة

2019سبتمبر/أيلول
استعراضضمانالجودةفجوةتمويل

9.00 Jakob Tuborgh 

عادةتنشيطاألعمال ليبريا مشروعتحويلزراعةأصحابالحيازاتالصغيرةوا 
 الزراعية

تمتالمصادقةعلى 2019سبتمبر/أيلول
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

23.00 Jakob Tuborgh 

إجراءانقضاءالمدة لصمودواإلدارةالمتكاملةلألراضيألغراضاةالمتعددةمشروعالطاق مالي
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

29.98 Benoît Thierry 

للمواردالطبيعيةوالمعداتالمشاعوتنظيممشروعاإلدارةالمستدامة موريتانيا
 المنتجينالريفيين

إجراءانقضاءالمدة
 2019سبتمبر/أيلول

تمتالمصادقةعلى
 استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
 استعراضالتصميم

23.70 Haoua Sienta 

برنامجتعزيزصمودالمجتمعاتالريفيةفيوجهانعداماألمنالغذائيالنيجر
والتغذوي

 Valantine Achancho 88.39موافقةالمجلسالتنفيذيتمتالمفاوضات2019سبتمبر/أيلول

ديسمبر/كانوناألولبرنامجتنميةسالسلالقيمةنيجيريا
2019

 Nadine Gbossa 87.47استعراضضمانالجودةتوسيعالنطاق

تمتالمصادقةعلى2019سبتمبر/أيلولمشروعدعمبزوغرواداألعمالالريفيةالشبابالسنغال
استعراضالتصميم

تمتالموافقةعلى
استعراضالتصميم

 Benoît Thierry51.86

إجراءانقضاءالمدة مشروعتنميةسالسلالقيمةالزراعية سيراليون
 2019سبتمبر/أيلول

 Jakob Tuborgh 28.50 استعراضضمانالجودة نطاقالفجوةتمويلوتوسيع
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2الجدول
2021-2019بتاريخببرامجالفرصاالستراتيجيةالقطريةالمزمعةتأشيريةقائمة
2019يوليو/تموز22بتاريخ

 مسؤولاالتصالالرئيسيفيالصندوق علىالمجلسالتنفيذيتاريخالعرض البلد

 آسياوالمحيطالهادي

 Thomas Rath 2019سبتمبر/أيلول  نام فييت

 Hubert Boirard 2020ديسمبر/كانون األول  أفغانستان

 Louise McDonald 2021أبريل/نيسان  نيبال

 Matteo Marchisio 2021سبتمبر/أيلول  الصين

 أفريقياالشرقيةوالجنوبية

 Jaana Keitaanranta 2019ديسمبر/كانون األول  زمبابوي

 Esther Kasalu-Coffin 2020أبريل/نيسان  إريتريا

 Esther Kasalu-Coffin 2019ديسمبر/كانون األول  كينيا

 Philipp Baumgartner 2019ديسمبر/كانون األول  ليسوتو

 Lakshmi Moola 2020ديسمبر/كانون األول  أوغندا

 Ibrahima Bamba 2020أبريل/نيسان  جزر القمر

 Ibrahima Bamba 2020ديسمبر/كانون األول  مدغشقر

 Jaana Keitaanranta 2020سبتمبر/أيلول  إسواتيني

 أمريكاالالتينيةوالكاريبي
 

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2019ديسمبر/كانون األول  المكسيك

 duomA Hameleers  2020أبريل/نيسان  هندوراس

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020سبتمبر/أيلول  السلفادور

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2020سبتمبر/أيلول  غواتيماال

 Ladislao Rubio 2020سبتمبر/أيلول  غيانا

 Juan Diego Ruiz Cumplido 2021أبريل/نيسان  نيكاراغوا

   الشرقاألدنىوشمالأفريقياوأوروبا

  Mikael Kauttu 2019سبتمبر/أيلول  طاجيكستان

 نوفل تالحيق 2020ديسمبر/كانون األول  المغرب

 أحمدطارق  2021أبريل/نيسان  السودان

 Samia Akroush 2021سبتمبر/أيلول  العراق

 دينا صالح 2021ديسمبر/كانون األول  تركيا

 محمد عبد القادر 2021ديسمبر/كانون األول  اليمن

   أفريقياالغربيةوالوسطى

 Bernard Hien 2019سبتمبر/أيلول  الكاميرون

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانون األول  جمهورية أفريقيا الوسطى

 Pascal Kabore 2019سبتمبر/أيلول  الكونغو الديمقراطيةجمهورية 

 Pascal Kabore 2019ديسمبر/كانون األول  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 Abdoul Barry 2019ديسمبر/كانون األول  كوت ديفوار

 هاني السعدني 2019ديسمبر/كانون األول  غانا

 Bernard Hien 2019ديسمبر/كانون األول  غابون

 Jakob Tuborgh 2019ديسمبر/كانون األول  ليبيريا

 Valantine Achancho 2020أبريل/نيسان  تشاد

  Gianluca Capaldo 2020أبريل/نيسان  غينيا

 Jakob Tuborgh 2020أبريل/نيسان  سيراليون

 Laurent Stravato 2020أبريل/نيسان  توغو
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 3الشكل
 والقطريةالمقترحالموافقةعليهامنخاللإجراءانقضاءالمدةالمنحالعالميةواإلقليمية

 2019يوليو/تموز22في

 الجهةالمتلقيةالمقترحة عنوانالمنحة
)بماليينالمبلغالمخططله

 (الدوالراتاألمريكية
 3.5 ستحددفيمابعد الزراعةالمستدامةفيالمناطقالمدارية

 3.5 ستحددفيمابعد برنامجبناءالقدراتلتحسيناإلدارةالماليةللمشروعات
 1.0 المركزالدوليللزراعةاالستوائية التحالفالمستندإلىالمعرفةلتوسيعنطاقالتأقلمفيزراعةأصحابالحيازاتالصغيرة

فهمالروابطالمتشابكةبينتغيرالمناخوالتمايزبينالجنسينوالتغذيةوالشبابلتوسيعنطاق
 أكثرفعاليةللنهجالمتكاملة

 1.5 ستحددفيمابعد

 3.5 ستحددفيمابعد فرصعمالةالشبابالريفيينودعممراكزاألعمالالمتكاملة
 1.5 ستحددفيمابعد البنالكاريبي:زيادةاإلنتاجيةوتحسينجودةالبنفيهاييتيوالجمهوريةالدومينيكيةوكوبا

 1.0 ستحددفيمابعد الترويجالستدامةوصمودآثارالريألصحابالحيازاتالصغيرةفيأفريقياجنوبالصحراء
 3.0 ستحددفيمابعد وبلدانالمحيطالهاديمنظماتالمزارعينفيالبلداناألفريقيةوالكاريبية

 3.5 المركزالعالميلألسماك النظمالمتكاملةإلنتاجاألرزواألسماكلتحسينسبلالعيشوتأميناألمنالغذائيوالتغذوي
 3.0 المركزالدوليللزراعةاالستوائية دعمالتحولالزراعيفينيجرياوتوغو

 3.0 المعهدالدوليلبحوثاألرز تعزيزنظماألغذيةالزراعيةالمستندةإلىاألرزفيأفريقياجنوبالصحراء
 

 


