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 المنح نافذتي بموجب 2010 عام الصندوق رئيس عليها وافق التي المنح

  القُطْرية والمنح اإلقليمية/العالمية

 السلطة التنفيذي المجلس فوض ،2009 األول كانون/ديسمبر في المنعقدة والتسعين الثامنة دورته في -1

 ما قيمتها تتجاوز ال التي المنح على الموافقة في عنه لينوب الزراعية للتنمية الدولي الصندوق لرئيس

 سنوي تقرير ورفع الربحي، الخاص للقطاع المقدم المنح تمويل باستثناء أمريكي، دوالر  000 500يعادل

 .السلطة هذه استخدام عن التنفيذي المجلس إلى

 حتى االتفاق، هذا بموجب 2010 عام في عليها الموافقة جرت التي بالمنح بيان الوثيقة هذه طي ومرفق -2

 وخضعت .المختصة الشعبة حسب ووصفها المنح قائمة وترد .2010 األول كانون/يسمبرد 31 نهاية

 فيها، المتضمنة الموافقة وعملية الصندوق في المنح لتمويل المنقحة السياسة في المحددة للمعايير المنح

 .)EB 2009/98/R.9/Rev.1 (2009 األول كانون/ديسمبر في اعتُمدت والتي
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 السلبي األثر حدة من التخفيف بغية إقليمية وشبه قُطْرية استراتيجيات تطوير في العام الهدف يتمثل 000 200 بوتان في والغابات الزراعة وزارة بوتان في 2011 المناخ قمة الهادي والمحيط آسيا
 المائي، واألمن الغذائي، األمن على السلبية ثارهآ والسيما الفقراء، الريف سكان على المناخ تغيرل

 ومن .الهيمااليا لجبال الجنوبية على المنحدرات الواقعة البلدان في البيولوجي والتنوع والطاقة،
 التمهيدية مالاألع وتنظيم لتمويل بوتان في والغابات الزراعة وزارة المشروع يدعم أن المقرر
 في للقمة المحددة األهداف وتتمثل .2011 لعام بوتان في المناخ قمة لعقد تفضي أن شأنها من التي
 جبال على ثارهاآو المناخ بتغير المتعلقة والمشكالت القضايا على الضوء تسليط) أ: (يلي ما

 الشراكات تشجيع) ب (ء؛الفقرا الريفيين السكان السيما وسكانها، الطبيعية ومواردها الهيمااليا
 على المناخ تغير ثارآ إلى االنتباه ولفت والخبرات المعلومات تبادل تيسير أجل من وإنشاء الشبكات

 الوطني المستوى على) إقليمية شبه طريق وخريطة (طريق خرائط أربع إعداد) ج (العالم؛ جبال
 .عليها والموافقة) تمويل وخطط عمل، وخطط استراتيجيات،(

 ديامر برنامج مؤسسات بناء دعم الهادي والمحيط آسيا
 باكستان الفقر، حدة من للتخفيف

 حدة من للتخفيف ديامر لبرنامج المؤسسية القدرة تعزيز في اإلسهام هو المنحة هذه من الغرض 000 200 باكستان الفقر، حدة من للتخفيف ديامر برنامج
) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل .امردي منطقة في لفقراءا لمناصرة مؤسسة بصفته الفقر

 إلى أساسية خدمات تقديم من لتمكينه الفقر حدة من للتخفيف ديامر برنامج إدارة كفاءة تحسين
 ومجموعات األهلية المنظمات قدرات تعزيز) ب (مستدام؛ أساس على المحلي المجتمع أعضاء
 مع والمجموعات المنظمات هذه روابط ينتحس) ج (المؤسسية؛ استدامتها لتعزيز المرأة تنمية

 في السوق روابط تعزيز) د(و والخاص؛ العام القطاعين في الخدمات هذه تقدم التي الكيانات
 .المحلية المجتمعات

 في العادلة التجارة تشجيع مشروع الهادي والمحيط آسيا
 الجديدة غينيا بابوا

 لمنظمات والتصدير والتسيير األعمال ومهارات التنظيمية الروابط تحسين هو المنحة من الغرض 000 500  داونيوزيلن أستراليا في العادلة التجارة عالمة منح
 خالل من الجديدة غينيا بابوا في الفقراء الصغيرة الحيازات أصحاب من والكاكاو البن منتجي

 زيادة) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل .بها واالحتفاظ العادلة التجارة عالمة على الحصول
 عالمة على الحاصلين الفقراء الصغيرة الحيازات أصحاب من والكاكاو البن مجموعات عدد

 من العادلة التجارة عالمة على الحاصلة البنو الكاكاو صادرات حجم تعزيز) ب (العادلة؛ التجارة
 أصحاب من كاكاووال البن لمنتجي االقتصادية التنمية آفاق تعزيز) ج (الجديدة؛ غينيا بابوا

 المشروع في المشاركين الفقراء المزارعين عيش سبل تحسين) د (الفقراء؛ الصغيرة الحيازات
 .ومجتمعاتهم
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الهادي والمحيط آسيا
 

 عقدته الذي المستديرة المائدةاجتماع 
 للبلدان والزراعة األغذية منظمة
 بشأن الهادي المحيط في الجزرية
 الميةالع التجارة منظمة اتفاقيات
 وأحكامها اإلقليمية التجارة واتفاقيات

 وأحكامها واإلقليمية األطراف متعددة التجارة التفاقيات والفهم الوعي زيادة هو الغرض 000 50 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 .الهادي المحيط في الجزرية البلدان في األسماك ومصائد بالزراعة الصلة ذات ومفاوضاتها

 الزراعة قطاعات في العاملين قدرات تحسين) أ: (يلي ما في للمنحة المحددة األهداف وتمثلت
 التجاريين المفاوضين عمل في المساعدة إزاء بمسؤولياتهم يتصل فيما والتجارة األسماك دومصاي
 الزراعة مجاالت في مستدامة وإقليمية وطنية سياسات وإعداد واإلقليمي الوطني الصعيدين على

 في واإلقليمية الوطنية المنظمات/المؤسسات عمل  وتيسير دعم) ب (والتجارة؛ األسماك ومصائد
 ومفاوضاتها وأحكامها األسماك ومصائد بالزراعة المعنية التجارة اتفاقيات حول المعلومات نقل

 اإلقليمية المنظمات ذلك في بما الرئيسية، المعنية األطراف فهم وتحسين تيسير) ج (وسياساتها؛
 لقطاعي بالنسبة للتجارة المتاحة والفرص المحتملة لآلثار المدني، المجتمع ومنظمات لحكوماتوا

 السكان شرائح على المحتملة ثارهاآو اإلقليم، وفي البلدان هذه في األسماك ومصائد الزراعة
 ذات والقضايا السوق، حول الخبرات وتبادل المعرفة تقاسم) د(و والشباب؛ النساء مثل الضعيفة
 ذات بالمخاوف المتعلقة والقضايا والغابات، األسماك ومصائد الزراعة قطاعات في بالتجارة الصلة
 .وهشاشة مخاطر من بها يتصل وما اإلنتاجية، بالقدرات الصلة

 إنتاج إلنعاش الفيضان بعد ما مساعدة الهادي والمحيط آسيا
 أصحاب المزارعين عيش وسبل

 باكستان في الصغيرة الحيازات

 زراعة أساس على القائمة الزراعة من العيش كسب سبل واستعادة حماية هو المنحة من الغرض 000 500 المتحدة لألمم والزراعة األغذية نظمةم
 خان يار رحيم منطقة وهي الفيضان من تضررا واألكثر المستهدفة الثالث المناطق في المحاصيل

 باكستان، في) بلوشستان إقليم (أباد جعفر ومنطقة ،)دالسن إقليم (شاه نواب ومنطقة ،)البنجاب إقليم(
 عن يقل ال ما تمكين في المحددة األهداف وتتمثل .األسر ودخل الزراعية اإلنتاجية زيادة أجل من

 في الفيضان جراء من تضررا األكثر المناطق في الضعف وشديدة المحتاجة األسر من 170 5
 التأهيل وإعادة الحماية جهود خالل من الغذائي أمنهم تحسين من باكستان في الثالث المقاطعات

 والسيما – األهمية البالغة المدخالت دعم إلى التحديد، وجه على المشروع، أنشطة وتسعى .هذه
 األساسية المحاصيل زراعة ضمان من األسر يمكّن بما – المناسبة واألسمدة األرز محاصيل
 من األسر تمكين على أيضا ستعمل الغذائي، ألمنل ودعما .والدخل للغذاء كمصادر الضرورية

 .العسر فترة أثناء في المنزلي االستهالك ألغراض الخضروات زراعة ضمان
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 في الريفي التحول ديناميات الهادي والمحيط آسيا
 الدعم – الناشئة االقتصادات
 بقيادة الدولي للمؤتمر االستراتيجي

 في والمنعقد الدخل متوسطة البلدان
 2010 نيسان/أبريل

 التنمية ومناصري المستوى رفيعي السياسات صانعي قدرة تحسين هو المنحة من الغرض كان 000 200 البشرية التنمية معهد
 في الفقراء الريفيين السكان نصف من يقرب ما يمثلون والذين الدخل، متوسطة البلدان في الريفية
 صانعي جمعفي  المحددة األهداف وتمثلت .ريفيال والتحول الفقر من الحد تحديات لمواجهة العالم،
: يلي بما للقيام المدني والمجتمع واألكاديميين، العام، القطاع ومسؤولي المستوى، رفيعي اتالسياس

 التي الكبرى التحديات مع للتعامل جديدة ونهج واستراتيجيات عمل، أطر ظهور على التشجيع) أ(
 والدولية؛ المحلية بالتوجهات والمدفوعة الناشئة، قتصاداتاال في الريفي التحول ديناميات تفرضها

 تعمل التي والمرنة الجديدة النهج ذلك في بما الناجحة واالبتكارات والخبرات النماذج تبادل) ب(
 البلدان بين التفاهم تعزيز) ج (الفقراء؛ الريف سكان على بالفائدة يعود بما العولمة قوى زيادة على

 التنمية؛ وشركاء باألمر المهتمة النامية البلدان وبعض مماثلة تحديات تواجه تيال الدخل المتوسطة
 .الشبكات لتلك الدعم تقديم ومتابعة المشترك االهتمام ذات للمجموعات جديدة شبكات بناء) د(

 الجنوب بلدان بين التعاون تعزيز الهادي والمحيط آسيا
 خالل من الفقر من الحد في والصين
 فةالمعر تقاسم

 خالل من المشاركة النامية البلدان في الريفي الفقر من والحد الريفية التنمية تعزيز هو الغرض 000 338 الصين في الفقر من للحد الدولي المركز
 دعم) أ: (يلي ما في للمنحة المحددة األهداف وتتمثل .والصين الجنوب دول بين التعاون تعزيز
 الريفية التنمية مجال في أخرى بلدان مع التعاون ذلك زوتعزي لتشجيع سعيها في الصين حكومة
 المسؤولين مشاركة دعم طريق عن والمعرفة الخبرات تبادل تيسير) ب (الفقر؛ من والحد

 الحكومة تنظمها التي والمشاركة التعلم فعاليات في المشروع في العمل وفريق الحكوميين
 الصين بين التعاون تعزيز) ج (الجنوب؛ دول بين التعاون سياق في الصندوق مع بالمشاركة
 التقنية بالبرامج المرتبطة التكنولوجيا ونقل المواضيعية الدراسات خالل من المشاركة والبلدان
 .األخرى واإلنمائية

 التعزيز بشأن التقنية الصندوق مساعدة الهادي والمحيط آسيا
 المستند إلى والتقييم للرصد المؤسسي
 للتنمية يةالوطن للهيئة النتائج

 في المنفذة والوكاالت االقتصادية
 الفلبين

  االقتصادية للتنمية الوطنية الهيئة
 

 اإلنمائية للمشروعات المستدام التنفيذ وفعالية كفاءة تحسين في المشروع هذا من الهدف يتمثل 000 200
 المحددة هدافاأل وتتضمن .الريفي الفقر من الحد أهداف تحقيق في والمانحين الحكومة من الممولة

 تنفيذ في المشاركين الحكوميين المسؤولين من مختارة مجموعة قدرات ومأسسة تعزيز) أ: (يلي ما
 سير تقارير برفع يقومون الذين ومحصالتها، الوطنية التنمية برامج نتائج وتقييم ورصد المشروع
 يتصل فيما المعني وميالحك العمل فريق لدى التقييم قدرات تحسين) ب (المشروع؛ تنفيذ في العمل

 عملية خالل الريفي الفقر من الحد على وللتأثير الفقر من للحد المشروع أهداف تحقيق باحتمالية
 .التنفيذ
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 من الخاص القطاع استثمارات تشجيع الهادي والمحيط آسيا
 في الشمولية التجارية األعمال خالل

 نام فييت كان، باك مقاطعة

 كان باك مقاطعة في المحدود الدخل ذوي السكان دخل موارد تحسين هو المنحة من الغرض 500 198  الهولندية التنمية منظمة
 والخاص العام القطاعين بين ناجعة شراكة إقامة طريق عن وذلك جديدة، عمل فرص وإنشاء
 تعزز التي الفرص وإتاحة – والكفاءة بالدينامية يتسم الزراعية األعمال لتعزيز صندوق وإنشاء
 .الفقراء حياة جودة وتحسين النمو لتحقيق ومستدام شامل كحل الشمولية األعمال تنفيذ موتدع
 مقاطعة في المعنية األطراف قدرات وبناء تعزيز) أ: (يلي ما في الرئيسية المحددة األهداف وتتمثل
 برنامج إنشاء طريق عن والخاص العام القطاعين بين شراكات إقامة من يمكنّها بما كان باك
 وتصميم وتحديد القدرات، لتعزيز) 5P (للفقراء المناصرة والخاص العام القطاعين بين لشراكةل

 للفقراء المناصرة الفرص لتحديد واضحة رؤية إنتاج) ب (الشمولية؛ األعمال مشروعات وتنفيذ
 ريادة مهارات تنمية) ج (للشمول؛ فرص أفضل لديها التي واألسواق القطاعات تحديد طريق عن
 تصميم) د (الشمولية؛ األعمال مبادرات لتشجيع المصالح وأصحاب المعنية األطراف لدى مالاألع

 سلوك لتغيير واالستثمار األعمال تشجيع مركز قدرة وبناء وتنمية عمل، وخطة استراتيجية
) هـ(و الفقر؛ من الحد في للتأثير كبيرة احتماالت على تنطوي التي االستثمارات إزاء المشاريع
 تشجيع مركز قدرات وتنمية وأدواته، ودليله للتمويل الهادي والمحيط آسيا معهد استراتيجية إعداد

 بالفعالية تتسم دعم كوسيلة للتمويل الهادي والمحيط آسيا معهد إنشاء أجل من واالستثمار األعمال
 ينوتحس كان باك مقاطعة نمو على مستدام أثر وتوليد شمولية، استثمارات الجتذاب والكفاءة
 .الدخل محدودي من السكان معيشة مستوى

 الزراعي البيولوجي التنوع استخدام الهادي والمحيط آسيا
 لتكييف المزارعين ومعارف
 في المناخ تغير مع المحاصيل
 اإلسالمية إيران جمهورية

 والمحاصيل األغذية مواءمة زيادة طريق عن الفقراء المزارعين صغار صمود زيادة هو الغرض 000 200 المستدامة التنمية مركز
 الزراعي، البيولوجي التنوع على تنبني استراتيجية طريق عن المناخ تغير مع المهمة الغذائية
 ومن .الزراعية الهندسةو االستنبات بين والدمج المزارعين، ومشاركة األصليين، السكان ومعارف
 وكذلك البيولوجي، للتنوع التسويقو المضافة بالقيمة المعنية القضايا المشروع يتناول أن المقرر
 وسيضم .وبيعها البذور واستخدام واالدخار المزارعين بحقوق الصلة ذات القانونية القضايا

 سيعمل كما االستنبات، برامج في والتقليدية المحلية البذور من متنوعة مجموعات أيضا المشروع
 .البحثية والمؤسسات الزراعية المجتمعات مع المعرفة هذه ومشاركة وتخزين وتوثيق رصد على
 على الوطنية البرامج علماء قدرات وتعزيز البذور، إلنتاج القروية النظم تعزيز يتم أن المقرر ومن
 والمتنوعة الجودة عالية والشعير القمح أسواق تنمية ستجريو .متكاملة تشاركية بحوث إجراء

 .الحيوان وعلف الخبز جودة على التركيز مع بيولوجيا،
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 األصليين للسكان التكنولوجي االبتكار الهادي والمحيط آسيا
 الهشاشة من الحد: ماليزيا في

 في األصليين السكان بين والتهميش
 ماليزيا

 االجتماعي لإلقصاء وتعرضهم ماليزيا في األصليين السكان ضعف من الحد إلى المشروع يهدف 000 100  ساراواك ماليزيا جامعة
 التكنولوجيات خالل من تمكينهم في المحدد الهدف ويتمثل .اقتصاديا همتهميش مخاطر وتقليص
 سبل في مستدامة تحسينات وإجراء االجتماعي الشمول إلى الرامية السياسات وتطبيق االبتكارية
 االتصاالت، تحسين خالل من سبق ما يتحقق أن المقرر ومن .للريف الغذائي واألمن العيش
 .األصليين السكان يناسب بما مةمالمص الذاتي العون ومتطلبات والتعاون، المرأة، وتمكين

 تعزيز: والتغذية األسماك مصائد ربط الهادي والمحيط آسيا
 إلنتاج االبتكارية التكنولوجيات

 الرطبة واألراضي البرك في األسماك
 صغيرة أسماك أنواع على تحتوي التي
 بنغالديش في الغذائية بالقيمة غنية

 النساء بين السيما التغذية، وتحسين الفقيرة الريفية األسر دخل زيادة هو المنحة من الغرض 912 499 المائية األحياء موارد إلدارة الدولي المركز
 .المرتفعة الغذائية القيمة ذات الصغيرة األسماك من الفرد نصيب زيادة خالل من واألطفال،
 وتوافر الرطبة واألراضي الصغيرة البرك يةإنتاج زيادة) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل
 – المخاطر والمنخفضة المبتكرة المختلطة الزراعة تكنولوجيات استخدام خالل من األسماك هذه

 تحقيق) ب (اإلدارة؛ ممارسات وتحسين –الروبيانو الشبوط، وأسماك الصغيرة، األسماك باستخدام
 الحوامل النساء بين سيما وال المستهدفة، سراأل لدى األسرة تغذية في إيجابية سلوكية تغييرات

 في التأثير) ج(و الصغيرة؛ األسماك هذه استهالك طريق عن الصغار، واألطفال والمرضعات
 واألغذية األسماك على القائمة الفرص بأهمية يتصل فيما سيما ال الوعي، ورفع السياساتي الحوار
 .الدقيقة المغذيات باستخدام التغذية لتحسين

 المعرفة لتبادل أفريقيا معرض االتصاالت عبةش
 إثيوبيا، أبابا، أديس – الزراعية
  2010 األول تشرين/أكتوبر 21-18

 

 التبادل لتشجيع "  المعرفة لتبادل األول األفريقي المعرض  "تنظيم هو المنحة هذه من الغرض كان 500 55 الماشية لبحوث الدولي المعهد
 الظروف تحسين بغية والوطنية اإلقليمية بالتنمية المعنية األطراف نم كبيرة طائفة بين المتزايد
 المعرض وجمع .التنمية فرص وتعزيز الصغيرة الحيازات أصحاب من األسر لدى المعيشية
 إلنشاء متعددة مبتكرة سبل على التركيز مع ،راءهاو وما القارة في المتنوعة المعرفة أطياف
 مواضيعية،" تعلم مسارات "أربعة على المعرض وركز .يقهاوتطب وتوصيلها وتبادلها المعرفة
 المعرفة إنشاء في األفريقية للموهبة حاالت المسارات هذه وعرضت .األراضي قضية عن أحدها
 خالل ومن والسياسات، البحوث مجال وفي القاعدي، المستوى على واستخدامها وتبادلها الريفية
 .الوسطاء
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الشرقية أفريقيا ةبعش
 وبيةوالجن

 المعرفة إلدارة اإلقليمية التعلم عملية
 والجنوبية الشرقية أفريقيا في

 أفريقيا في المشاريع إدارة جوانب جميع في كامال دمجا المعرفة إدارة دمج هو المنحة من الغرض 000 452 الزراعيو  الريفيلالئتمان األفريقية الرابطة
 الذي األمر ونتائجها، المحسنة المشاريع دارةإ عمليات في اإلسهام ثم ومن ،والجنوبية الشرقية
 المحددة األهداف يلي وفيما .الفقراء الريف لسكان أكبر إنمائي أثر شكل في النهاية في ينعكس
 المعرفة إدارة مجال في الداخلي المستوى وعلى مكثفة بصورة والرعاية التدريب توفير) أ: (للمنحة
 يرتبط وما التيسير مهارات مجال في القدرات بناء) ب (الحكومة؛ وموظفي المشروع عمل لفريق
 من المعرفة إدارة دمج بغية التعلم عملية وتحديد تعميق) ج (المعرفة؛ إلدارة وأدوات نهج من بها

 دعم) د (العملية؛ في أخرى بلدان أربعة وإدماج بالتعلم المعنية العمل لحلقات ثالثة جولة عقد خالل
 الدروس توثيق من التأكد) هـ(و المعرفة؛ بإدارة وربطها مشاريعال وتقييم رصد عملية تحسين

 .وتبادلها وتجميعها والخبرات المستفادة
 الشرقية أفريقيا شعبة

 والجنوبية
 الصغيرة، الحيوانات تحسين مشروع
 زمبابوي

 الضعيفة لألسر العيش سبل ينوتحس لألسر، المستدام الغذائي األمن تحقيق في اإلسهام هو الغرض 000 200 أفريقيا رعاية منظمة
 الحيازات أصحاب المزارعين دخول زيادة في المحدد الهدف ويتمثل .الريفي الفقر من والحد

 يتحقق أن المقرر ومن .الصغيرة الحيوانات مزادات أسواق نظام في مشاركتهم خالل من الصغيرة
 للحيوانات المحسن اإلنتاج تعزيز )ب (الصغيرة؛ للحيوانات مزاد نظام إنشاء) أ: (التالية بالسبل هذا

 .الصغيرة الحيوانات تربية مجال تدعم التي المجتمعية المؤسسات تقوية) ج(و الصغيرة؛
 الشرقية أفريقيا شعبة

 والجنوبية
 خدمات في االجتماعي االستثمار
 في [التجارية األسواق إلى الوصول

 تنزانيا وجمهورية وأوغندا كينيا
 ]المتحدة

 من المتحدة تنزانيا وجمهورية وأوغندا كينيا في المتنامية المحلية األعمال شبكات دعم هو الغرض 000 200  الريفية والمناطق الزراعة تنمية منظمة
 هذه وتتيح .االجتماعيين المستثمرين استثمارات لجذب الريفية المعرفة شبكة مشروع خالل

 النساء ذلك في بما الفقراء، ريفيينال للسكان الحرة المهن في العمل فرصة المحلية األعمال
 استخدامها تحسين من المحلية التجارية األعمال المشروع يمكّن أن المقرر ومن .والشباب

 وخدماتها الشبكة لتشغيل الالزمة البيانات قواعد إدارة أجل من والمعلومات االتصاالت لتكنولوجيا
) أ: (يلي ما في المحلية األعمال تشبكا مساعدة في المحدد الهدف ويتمثل .تجاري نطاق على
 رأس تأمين) ب (التجارية؛ السجالت على بناء االجتماعيين للمستثمرين المالية التوقعات إعداد
 قدر تحقيق) ج (تجارياً؛ مجدية مستويات لتشمل العمليات نطاق لتوسيع الخاص االستثماري المال
 .الريفيين األعمال لرواد الشبكية الخدمات مع التفاعل من أكبر
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الشرقية أفريقيا ةعبش
 والجنوبية

 حول إقليمية عمل حلقة وتنفيذ تصميم
 إضافة التوريد (االستئمانية الترتيبات

 المشروعات في) المالية اإلدارة إلى
 نيروبي، في الصندوق يمولها التي
 2010 أيلول/سبتمبر كينيا،

 وبناء االستئمانية، المعرفة مجاالت من وغيرها المالية، اإلدارة تحسين هو المنحة هذه من الغرض 000 148 الدولية العمل منظمة – للتدريب الدولي المركز
 مكاتب مثل الفاعلة، األطراف من وغيرهم والمشاريع البرامج فيالوطنيين  العاملين قدرات
 إقليم في الريفية التنمية مشروعات تنفيذ في المنخرطة الوطنية التوريد ووحدات الحاسبات مراجعة
 القدرات المشاركين إكساب في العمل لحلقة المباشر الهدف ويتمثل .والجنوبية الشرقية أفريقيا
 إجراءات من وغيرها والمراجعة لتوريدا لعمليات وفاعلة ناجعة إجراءات وتنفيذ لوضع الالزمة
 التوجيهية لمبادئوا المنح/التمويل اتفاقيات أحكام مع تمشيا اإلنمائية، للمشروعات المالية اإلدارة

 أيضا العمل حلقة وساعدت .المانحين لدى أو/و الوطني المستوى على بها المعمول واإلجراءات
 بناء ثم ومن وإجراءاتها، األعضاء الدول عمليات في المشارك العمل فريق معرفة تعزيز على

 .وقدراتهم معرفتهم
 الشرقية أفريقيا شعبة

 والجنوبية
 المجمعة، للتنمية ليمبوبو مشروع
 أفريقيا جنوب

 وتمكين االقتصادية التنمية وتعزيز الفقر من الحد جهود دعم هو المنحة هذه من العام الهدف 805 296 السبعة مؤسسة
 هذا أنشطة وتسعى .أفريقيا بجنوب) تزانين منطقة (ليبموبو إقليم في الفقيرة الريفية المجتمعات
 األعمال مشروعات وتنمية األسواق، إلى الوصول هيئةوت المعرفة، نقل عملية تيسير إلى المشروع
 في المحددة األهداف وتتمثل .واإلنتاجية التقنية بالمهارات المزارعين وتسليح المستدامة، الزراعية
 .الزراعية لألعمال تزانين مجمع وإطالق الزراعية األعمال مجمع مشروع تجريب

 الالتينية أمريكا شعبة
 والكاريبي

 ثالث في اإلنتاجي نشيطالت إعادة
 المتأثرة الكيتشي منطقة في بلديات

 .غواتيماال أجاثا، المداري باإلعصار

   المتكاملة للزراعات السمبرادور رابطة
 
 

 وتسببت .2010 أيار/مايو 29-27 من الفترة في آجاثا المداري لإلعصار غواتيماال تعرضت 000 300
 – أرضية وانهياالت شديد نحر وحدوث ألنهارا وفيضان األراضي غرق في الغزيرة األمطار

 والبنية والمنازل بالممتلكات بالغة وأضرارا الوفيات، وعشرات الضحايا آالف مخلفة وراءها
 التي األضرار إصالح في المنحة من العام الهدف ويتمثل .الكينشي دائرة في والزراعة التحتية
 تنشيط طريق عن وكونين، وساكابوالس، أوسبانتان، بلديات في المداري اإلعصار فيها تسبب
 مقاطعة وإعمار تنمية مشروع في المشاركة الخمسة المنتجين صغار منظمات لدى اإلنتاجية القدرة

 يلي وفيما .الريفية الطرق إنشاء إعادة في أوسبانتان بلدية ودعم الصندوق، من الممول الكينشي
 للري نظامين إصالح) ب (الخضروات؛ لتعبئة مصنعين إصالح) أ: (المنحة لهذه المحددة األهداف
) ج (المحلية؛ واألسواق التصدير أسواق في البيع ألغراض المروية الخضروات إنتاج إلحياء
 زراعة إلعادة الزراعية واألدوات المدخالت تشتري التي الخمس للمنظمات اإلنتاجية القدرة تنشيط

 .أوسبانتان في لريفيةا الطرق من كم 100 إصالح) د (المفقودة؛ المحاصيل
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الالتينية أمريكا شعبة
 والكاريبي

 اإلقليمية التنمية خطة تصميم دعم
 مانكومونيداد لرابطة والمؤسسية

 نهر حوض في) البلديات  كومنولث(
 إكوادور بابا،

 لألراضي المستدامة لإلدارة مانكومونيداد رابطة
 مانتيكييا دي أبراس في الرطبة

 بابا حوض في المستدامة للتنمية وبرامجية مؤسسية جهات إنشاء هو المنحة نم العام الهدف 000 200
 السكان حياة جودة تحسين - مانكومونيداد لرابطة اإلقليمي النموذج ضمن - وضمان
 دي أبراس الرطبة األراضي في سيما وال المنطقة، هذه استوطنوا الذين الحضريين/الريفيين
 المؤسسي، المستوى على مانتيكيا، دي أبراس رابطة وضع) أ: (ليي فيما األهداف وتتمثل .مانتيكيا
 بابا؛ نهر حوض في الواقعة لألراضي اإلقليمية التنمية وتعزيز تنسيق عن المسؤولة الجهة بوصفها

 وصل على تعمل نُهج استخدام خالل من اإلقليمي للتدخل جديدة أشكال تصميم في اإلسهام) ب(
 والهوية والبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية بفرص غرافيالهيدرو الحوض رابطة مفهوم
 المقاطعات ومستويي اإلقليمي المستوى على للتنمية الرابطة مقترح ونشر تشجيع) ج (الثقافية؛

 .المجراة العملية لتعزيز التالية والخطوات االلتزامات وتحديد واألبرشيات،
 الالتينية أمريكاعبة ش

 والكاريبي
 مشروعات رصد دعم لوماتمع نظام
 الجمهورية الريفية، االقتصادية التنمية

 .الدومينيكية

 وتقييمها ورصدها الريفي الفقر من الحد وبرامج سياسات تصميم تحسين هو المنحة من الغرض 000  500 لإلحصاء الوطني المكتب
 واألسر لمزارعينا صغار عن وموثوقة حديثة وسكانية اقتصادية اجتماعية بيانات إتاحة طريق عن

 المحددة األهداف يلي فيما وترد .الدومينيكية الجمهورية من الغربية المقاطعات في الفقيرة الريفية
 بقطاع المعنية والخاصة العامة والمؤسسات الدومينيكية الجمهورية بين الحوار تشجيع) أ: (للمنحة

 ورصد إلدارة الالزمة ماتيةالمعلو االحتياجات تشخيص أجل من الحيوانية والثروة المحاصيل
 مشروع حول أساسية دراسة إلجراء منهجية تصميم) ب (الريفية؛ بالتنمية المعنية العامة السياسات

PRORURL Oeste لبالمحاصيل المتعلق األول المسح هدف وتمثل – الصندوق من الممو 
 والمعيشية عيةالزرا للظروف المحددة الخصائص حول البيانات جمع في الحيوانية والثروة
 المناطق في وأسرهم الصغيرة الحيازات أصحاب من منتج 000 16 من مكونة لمجموعة
 والمنتجين الحدودية المنطقة في للمزارعين محددة ومؤشرات إحصاءات توفير) ج (الحدودية؛
 معلومات إعداد في اإلسهام) د (المشروع؛ يشملهم الذين الصغيرة الحيازات أصحاب من الريفيين

 لتوفير جغرافية بإحداثيات ومزود حديث إلكتروني فضائي أرضي نظام وبدء لتصميم رجعيةم
 .والماشية بالمحاصيل الخاصة المعلومات
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الالتينية أمريكا شعبة
 والكاريبي

 في األصليين السكان من التعلم
 المناخ تغير مع التكيف سبل المرتفعات
 تعديل وكيفية أثره من والتخفيف
 في لها استجابة لمواقفوا االتجاهات

 القوميات متعددة بوليفيا دولة

 لحوض األصلية للشعوب اإلقليمي الدعم برنامج
 األمازون نهر

 األصلية للمجتمعات المناخ بتغير الخاصة للمعرفة المنهجي التنظيم هو المنحة هذه من الهدف 800 206
 .التنمية لمبادرات جديدة قترحاتم إلنتاج كأساس األنديز، جبال في أفريقية أصول من والمنحدرة
 في المرتفعات في األصليون السكان يستخدمها التي الطرق فهم) أ: (يلي ما العملية هذه وتتضمن
 لتغير التصدي في المستخدمة التقليدية الممارسات دراسة) ب (عليه؛ والتعرف المناخ تغير رصد
 إلى جيل من تناقلها وكيفية المعرفة لهذه السكان إدارة كيفية دراسة) ج(و ؛ أثره وتخفيف  المناخ
 .آخر

 الالتينية أمريكا شعبة
 والكاريبي

 الغونا مجتمع إلى الوصول طريق
 التجريبي المشروع مرافق – إيتساكوبا
 إدارة (الدقيق، الري نظم نطاق لتوسيع
 غواتيماال ،)هاالبا

 مع غواتيماال، في إيتساكوبا الغونا لمجتمع واالقتصادية االجتماعية التنمية في اإلسهام هو الغرض 920 27 الزراعية للخدمات SERVIRURAL مؤسسة
 لتوسيع التجريبي المشروع إطار في والنشر التنمية وأنشطة الدقيق، الري بحوث إجراء تسهيل
 إلى السكان وصول إمكانية لتحسين طريق بناء في المحدد الهدف ويتمثل .الدقيق الري نظم نطاق
 والتواصل االتصال تعزيز مع المشروع، لمرافق المجاورة والمجتمعات إيتساكوبا الغونا مجتمع
 .عام بشكل المجتمعات بين

 الالتينية أمريكا شعبة
 إدارة دائرة والكاريبي،
 شعبة البرامج،
 والمشورة السياسات
 التقنية

-األفريقي الزراعي االبتكار سوق
 البرازيلي

 في والمساهمة والبرازيل؛ أفريقيا في الزراعيين والخبراء العلماء بين شراكة إقامة هو الغرض 500 000 (FUNARBE) برنارديس آرثر مؤسسة
: يلي ما األهداف هذه وتتضمن .لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق وفي أفريقيا في الزراعية التنمية

 أفريقيا، في الزراعية التنمية دعم) ب (والبرازيل؛ األفريقية البلدان بين المعرفة تبادل تعزيز) أ(
 أفريقيا تنمية أجل من الجديدة للشراكة التابع أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج مع تمشيا
 وتسعى .الزراعية والتنمية البحوث مجال في االستثمارات تشجيع) ج (األفريقي؛ لالتحاد التابعة
 على بالتركيز األفريقية، القارة في الزراعي المجال في والتنمية االبتكار تعزيز إلى الشراكة هذه

 البلدان بين فيما الجنوب، دول بين الشراكات وتعزيز إقامة خالل من الصغيرة، الحيازات أصحاب
 على الشراكة هذه وستركز .آخر جانب من البرازيلية والمنظمات ،جانب من األفريقية والمنظمات
   .الزراعية المعرفة إنتاج في اعلةالف األطراف جميع بإشراك الزراعي، االبتكار
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 األدنى الشرق شعبة
  وأوروباأفريقيا وشمال

  2011 المشمش ندوة
 

 النساء ذلك في بما الفقراء، الريف سكان عيش سبل تحسين في الندوة تسهم أن المتوقع من 000 100 أرمينيا جمهورية
 المستقلة الدول كومنولث بلدان من مختارة ومجموعة وتركيا وجورجيا أرمينيا من كل في والشباب
 الخاصة العمليات تنمية دعم) أ: (التالية المحددة األهداف على وستركز .الصندوق في األعضاء
 والتبادل واألعمال العلوم مجالي في التعلم خالل من المشمش، إنتاج قطاع السيما البستنة، بقطاع
) ب (المحتملين؛ والعمالء والمنتجين التصنيع وشركات الخدمات ومقدمي والعلماء المزارعين بين

 تعزيز) ج (المشمش؛ إنتاج مجال في الفاعلة األطراف لمختلف التعاون وفرص المشاركة تعزيز
 للزراعة، األراضي وتجهيز المحسنة، المشمش وأصناف البساتين، إدارة بأساليب التقنية المعرفة
 مبادئ اعتماد) د (الحيوانات؛ وتربية تينالبسا زراعة وممارسات واألمراض، اآلفات وإدارة
 تغييرات واستحداث الوطنية، االستراتيجيات على تؤثر أن شأنها من تقنية واستراتيجيات توجيهية
 الريف لسكان العيش كسب فرص لتعزيز مستدام أساس على المشمش إنتاج لتنمية سياساتية
 وأفضل المستخلصة والدروس االبتكارية االستراتيجيات وتبادل المعرفة إنشاء دعم) ه (الفقراء؛

 يرعاه الذي الريفية األصول خلق برنامج ودعم تصميم) و (المشمش؛ إنتاج مجال في الممارسات
 أصحاب أصول زيادة في المساهمة بغية أرمينيا في والجوزيات الفاكهة قطاع لصالح الصندوق
 والجوزيات الفاكهة قيمة بسلسلة عينالمزار صغار وربط دخلهم وموارد الفقراء الصغيرة الحيازات

 .أكبر ربحية لهم يحقق بما أرمينيا في
 األدنى الشرق شعبة
 وأوروبا أفريقيا وشمال

 التنمية فعالية لقياس عملية طرائق
 المعرفة تبادل وتعزيز

 األدنى الشرق إلقليم الشريكة البلدان من مختارة مجموعة تمكين هو المنحة هذه من الغرض 000 250 سارالند جامعة في التقييم مركز
 رصد على قدراتها بناء من والتقييم الرصد عن المسؤولة الوطنية والمؤسسات أفريقيا وشمال
 في األخرى، اإلنمائية والمشاريع والبرامج الصندوق من الممولة اإلنمائية والمشاريع البرامج فعالية
 .بعد فيما اإلقليم في نطاقها توسيع بهدف ،منها كل في الفقر لمكافحة الوطنية االستراتيجية سياق
 ونظرائهم الرئيسية القُطْرية المشاريع موظفي اضطالع) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل

 تتوافق النتائج مستوى على المعلومات لجمع عملية طرائق واختبار بتصميم الوطنية المؤسسات في
 تعزيز) ب (القُطْرية؛ والمشاريع البرامج من ودمحد عدد في الوطنية والتقييم الرصد نظم مع

 – والتقييم للرصد الحسنة الممارسات وتعزيز ونشر المعرفة تبادل ألغراض النطاق توسيع فرص
 العمليات وفعالية الصندوق ومشاريع برامج فعالية وإظهار الصندوق، شركاء اختبرها التي

 .المعنية البلدان في األخرى اإلنمائية
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 األدنى رقالش شعبة
  وأوروباأفريقيا وشمال

 الفضلى الممارسات نطاق توسيع
 لمشتقات المنتجة العواس أغنام إلدارة
 في األغنام مزارعي لصغار األلبان
  آسيا غرب

 

 المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز
 )إيكاردا (الجافة

 إدارة مجال في الفضلى مارساتالم عن المعارف بأحدث المزارعين تزويد إلى المنحة تهدف 000 200
 األهداف وتتمثل .الطبيعية للموارد واستدامة فعالية أكثر استخدام ودعم دخلهم تحسين بغية األغنام
 عاما الثالثين مدى على أنتجت التي والمحلية العلمية المعرفة رصد) أ: (يلي ما في المحددة
 المواد هذه تنظيم) ب (عليها؛ الحصول هليس صيغة في الفيديو ومواد التقنية النشرات في األخيرة

 المزارع؛ بإدارة الخاص والتقويم المزارعين واقع على يركّز للمزارعين،" دراسي منهج "شكل في
 إطار في المواد فائدة ومدى باألمر، المهتمين المزارعين مع والممارسات األساليب اختبار) ج(

 أنشطة أثر لتقييم مؤشرات تصميم) د (لتدريبية؛ا بالدورات ربطها طريق عن اإلنمائية، المشاريع
 .ودخلهم المزارعين ممارسات على المشاريع

 األدنى الشرق شعبة
  وأوروباأفريقيا وشمال

 اإلقليمية الزراعية المعلومات شبكة
-WANA (أفريقيا وشمال آسيا لغرب

RAIN( 

 المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز
 )إيكاردا (الجافة

 صفوف في الفقر من الحد في للمساعدة اإلنمائية واألنشطة الزراعية البحوث دعم هو الغرض 000 200
 وشمال آسيا غرب في الغذائي األمن وتحقيق والشباب، النساء ذلك في بما الريفيين، السكان
 ومتاح متكامل معلومات مستودع ونشر إعداد) أ: (يلي ما تحقيق إلى الصندوق ويسعي .أفريقيا
 وقادرة المستعملين احتياجات حسب تهيئتها يمكن رقمية نظم بمنصات ومزود ومستدام، ستخداملال
 تكوين) ب (الزراعية؛ والتنمية البحوث مجال في المعنية األطراف مختلف احتياجات دعم على

 وتبادل المتبادل الدعم تحقيق لضمان المؤسسي المستوى على تعاونية إقليمية ممارسين جماعة
 الوطني المستوى على واألفراد المؤسسات من األساسيين الفاعلين قدرات بناء) ج (ت؛الخبرا
 المهارات واكتساب والوعي المعرفي التحصيل ذلك في بما والمعرفة، المعلومات وتبادل إلدارة
 على قادر الوطنيين الموظفين من طاقم إعداد) د (المعلومات؛ نظم وتكنولوجيات أدوات وتوفير
 دعم) ه (األخرى؛ القائمة المعلومات بنظم وخدماته محتواه وربط وتحديثه، الجديد ظامالن تغذية
 .الزراعية المعلومات وتبادل إلدارة ومؤسسية وطنية وسياسات استراتيجيات تصميم
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 األدنى الشرق شعبة
  وأوروباأفريقيا وشمال

 المعني الثالث العالم مؤتمر تنظيم
 اترابط طريق عن الريفية بالتنمية
 الخمس، اإلقليمية الزراعي االئتمان
 30-28 المغرب، مراكش،
 2010 األول تشرين/أكتوبر

 الشرق في الزراعي لالئتمان اإلقليمية الرابطة
 أفريقيا وشمال األدنى

 سكان استفادة تحسين خالل من الريفي الفقر من الحد في المساهمة هو المنحة من الغرض كان 000 60
 قرابة المؤتمر جمع وقد .الريفية المالية الخدمات من والشباب، النساء ذلك في بما الفقراء، الريف
 الحكومية غير والمنظمات اإلنمائية والمنظمات البنوك من التنمية مجال في الممارسين من 200

 الخبرات تبادل وتعزيز السياسات، حوار لتشجيع الدولية والمنظمات الصغري التمويل ومؤسسات
 لتقديم ابتكارية استراتيجيات وتصميم الريفي، التمويل مجال في القضايا أبرز بشأن والمعارف
 مواءمة في العالمي التعاون المؤتمر وشجع .الفقراء الريفيين السكان إلى فعالة ريفي تمويل خدمات

 برامج إقامة بغية المستخلصة، والدروس الفضلى الممارسات على اعتمادا الناجعة، االستراتيجيات
 من الحد ثم ومن أخرى، أمور جملة في عمل، فرص خلق شأنها من مستدامة ريفية صغري لتموي
 .الريفي الفقر

  النطاق توسيع عملية استعراض البرامج إدارة دائرة
 ألف-2 المرحلة - 

 العملية لخال من الصندوق من المقدمة المعونة فعالية تعزيز) أ: (وهو مزدوج غرض المنحة لهذه Brookings 500 000 مؤسسة
 مستوى على السياساتية والمكاسب المحلية االبتكارات ثارآ نطاق لتوسيع البلدان تقودها التي

 لجدول الناجع االستخدام عن األخرى اإلنمائية للمؤسسات يحتذى مثال وتقديم) ب (المشاريع؛
 الحالة ساتدرا إلعداد تحليلي نموذج إعداد) أ: (يلي ما األهداف وتشمل .النطاق توسيع أعمال

 الظروف في اًكبير اًتنوع تعكس والتي بلد، بكل الخاصة المسارات فهم تحسين) ب (القُطْرية؛
 إطار إعداد) د (النطاق؛ لتوسيع فعالة مسارات إقامة بشأن الفهم تحسين) ج (والمواضيعية؛ القُطْرية
 عمليات نطاق توسيع مسارات تصميم بعملية المتعلقة والقيود والفرص البدائل لفهم شامل

 من المستفادة الدروس بتجميع يسمح أن شأنه من ما وهو الريفي، الفقر من الحد لدعم الصندوق،
 .التنمية شركاء مع للتعلم عملية وإعداد المستفادة الدروس نشر) ه (القُطْرية؛ الحالة دراسات

 تمكين حول مسحية أداة وتنفيذ تصميم البرامج إدارة دائرة
   ليةالمح المجتمعات

 مسحية أداة تصميم طريق عن والتنمية التمكين بين التفاعلية للعالقة فهمنا تعميق هو الغرض 000 195 الدولي البنك
 في المحددة األهداف وتتمثل .المحلي المجتمع مستوى على والتمكين القدرات لقياس وتنفيذها
 وذلك – وتنفيذه صحته من والتثبت األبعاد متعدد أساس على التمكين لقياس مسحي نموذج تصميم
 أفريقيا إقليم في األقل على بلدان أربعة من مختارة مجموعة في تجرى مجتمعية استبيانات ضمن
 حول متكاملة استقصائية دراسات: المعيشة مستويات قياس دراسة ألغراض الصحراء جنوب
 .الزراعة
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 عيةالتو: البيولوجي التنوع أسبوع
 البيولوجي التنوع على الحفاظ بأهمية

 واستخدامه الزراعي

 العيش وسبل التغذية تحسين بغية الزراعي البيولوجي التنوع على الحفاظ دعم هو الغرض 000 200 البيولوجي للتنوع الدولية المنظمة
 الحدث هذهل المحدد الهدف ويتمثل .الفقراء الريف سكان على تؤثر وأنها السيما البيئية، والصحة

 يؤديه الذي بالدور  - األنشطة من مجموعة خالل من - اإلعالم في أسبوع مدار على امتد الذي
 وسوء الجوع ومحاربة والصحة التغذية وتعزيز الفقر من الحد في الزراعي البيولوجي التنوع
 المستهدف لجمهورا لحفز الثقافي، والتراث الثقافية الهوية وتعزيز المناخ تغير مع والتكيف التغذية،
 الجمهور جانب إلى اإلنمائي المجال في والممارسين السياسات صانعي ذلك في بما التحرك، على
 .العام

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 بالبحوث المعني العالمي المؤتمر
 التنمية أجل من الزراعية

 االستثمار تعزيز إلى التنمية أجل من الزراعية بالبحوث المعني العالمي تمرالمؤ عمليات تهدف 000 200 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 الحتياجات الزراعية البحوث تلبية لضمان الزراعي النظام مستويات جميع على والموجه الفعال

 البحوث أولويات ضبط في المساعدة إلى المؤتمر ويهدف .الموارد الفقير النهائي المستخدم
 األطراف ووممثل مجموعات تحدده الذي النحو على شامل، بشكل والعالمية، اإلقليمية الزراعية
 نجاح ضمان في المساعدة) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل .إقليم كل في المختلفة المعنية

 اإلنمائية لألولويات الزراعية البحوث مالءمة تحديد في وأهميتها وشموليتها اإلقليمية المشاورات
 الزراعية البحوث قيمة وزيادة اإلقليمية، األولويات مع والتعامل المعلنة، المستقبلية جاتواالحتيا
 الخبراء إشراك) ب (المشاورات؛ هذه في المدني المجتمع رؤى إشراك وتعزيز التنمية ألغراض
 التنمية أجل من الزراعية للبحوث تعاوني وإطار عالمي أعمال لجدول المبادئ وضع في العالميين

 مستقبلهم لتشكيل العالم في الفقراء السكان إعداد شأنه ومن الفقراء للسكان المعلنة االحتياجات دفعهت
 نطاق حول الصلة ذات األدلة توفير) ج (الغذائي؛ األمن وزيادة الفقر خفض بغية أفضل بصورة

 الالزمة السبل وتحديد إليه، والحاجة وقيمته المعرفة وتبادل الزراعي االبتكار نظم في االستثمار
 زيادة أجل من االستثمارات هذه تحسين خاللها من يمكن التي السياسات عمليات في لالشتراك

 .اإلنمائي أثرها
 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
 الحيوانية الثروة سياسات برنامج

 – آسيا جنوب في للفقراء المناصرة
 الثانية المرحلة

 في الحيوانات تربية على القائمين الريفيين والرجال النساء مصالح إدراج ضمان هو الغرض 000 100 تحدةالم لألمم والزراعة األغذية منظمة
 التي الدولية والبرامج واالتفاقيات الوطنية السياسات في) والهند وبوتان بنغالديش (آسيا جنوب
 في البرنامج من الثانية المرحلة شركاء دعم في المحدد الهدف ويتمثل .عيشهم سبل على تؤثر

 سياسات مساندة في الستخدامها السياسات مستوى على التأييد استقطاب أدوات إعداد في المشاركة
 .آسيا جنوب في الوطني المستوى على للفقراء المناصرة الحيوانية الثروة
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 المجتمعات عيش سبل وتعزيز دعم
 نالصو خالل من األسرية الزراعية
 ذات الزراعي التراث لنظم الدينامي
 العالمية األهمية

 األهمية ذات الزراعي التراث نظم مجتمعات قدرة تعزيز) أ: (وهو مزدوج غرض المنحة لهذه 000 200 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 الزراعي راثالت نظم إدارة أجل من األهلية، والمنظمات الفقراء المزارعين ذلك في بما العالمية،

 مع كريم عيش كسب من المجتمعات هذه أفراد وتمكينه ديناميا، وصونها مستدام أساس على
 معارف على واالطالع) ب (الزراعي؛ البيولوجي التنوع سيما ال الطبيعية، الموارد على الحفاظ
 المحلية وجياتالتكنول إلى إضافة وتوثيقها، تكرارها يمكن والتي لفقراءل المناصرة األصليين السكان

 الوعي رفع إلى المشروع ويسعى .الزراعي التراث نظم في إعدادها يتم التي المؤسسية والترتيبات
 – تجريبية اختبارات إجراء طريق عن فهمها وتعميق العالمية األهمية ذات الزراعي التراث بنظم
 ذات الزراعي راثالت نظم مواقع من مختارة مجموعة لتعزيز طريق وخطط مفاهيمي دليل بتوفير
 .ديناميا وصونها النكا وسري الهند في العالمية األهمية

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 المياه مجال في التدخالت حول دراسة
 الريفية العيش وسبل الزراعة لتحسين
 آسيا في الصغيرة الحيازات ألصحاب
 الهادي والمحيط

 آسيا إقليم في المياه مجال في المالئمة االبتكارية التدخالت حول معلومات توفير إلى المنحة تهدف 000 250 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 األمن مستوى على المباشرة والمحلية الخارجية المساعدة توفير في المساهمة بغية الهادي والمحيط
 المشورة تقديم يف االستراتيجي الهدف ويتمثل .لها المحتاجين ألشد الفقر من والحد الغذائي

 ومؤسسات القرارات لصانعي النتائج على وبالتركيز الطلب أساس على والتقنية السياساتية
 اإلقليمية ودون اإلقليمية المستويات على اآلخرين يينئاإلنما والممارسين التمويل/االستثمار
 المشروع ويسعى .الهادي والمحيط آسيا في المحلية والمجتمعات البلديات مستوى وعلى والوطنية
 واقتراح اإلقليم في الريفية العيش وسبل المياه بين الروابط تحليل) أ: (يلي ما تحقيق إلى تحديدا
 التي بالمياه العالقة ذات القيود تحديد) ب (استيعابها؛ لتيسير المرئيات باستخدام النتائج عرض
 إلى تهدف بالمياه صلة ذات ابتكارية مداخالت اقتراح) ج (الصغيرة؛ الحيازات أصحاب يواجهها
 المعنية األطراف من مجموعة في االشتراك طريق عن اإلقليم، في الريفية العيش سبل تحسين
 عمل) د (الصحراء؛ جنوب ألفريقيا المحددة المداخالت لتكميل المياه قطاع في العاملة القُطْرية
 برامج إلى لتقديمها فقراءلل والمناصرة بالمياه الصلة ذات االستثمارات بشأن محددة توصيات
 .المشروع يشملها تجريبية بلدان خمسة في النتائج إلى المستندة القُطْرية االستراتيجية الفرص
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 من الريف شباب استفادة تسهيل
 الزراعية األنشطة

 والريفي الزراعي للشباب الدولية الحركة
 الكاثوليكي

 وفرص العيش سبل تحسين خالل من الريفي الفقر من الحد في المساهمة هو المنحة من الغرض 000 400
 في المزارعين منظمات مساعدة في المحدد الهدف ويتمثل .الريفية المناطق في للشباب األعمال

 وإجراء بالزراعة عالقة ذات أنشطة في للدخول والرجال النساء من الفقراء الريف شباب دعم
 معارف تعزيز) أ: (يلي ما المشروع يستوجب الغاية، لهذه وتحقيقا .فيها ةمستدام استثمارات
 وأمريكا آسيا وجنوب الصحراء جنوب أفريقيا أقاليم في واإلقليمية الوطنية المزارعين منظمات
 – الزراعي القطاع في الفقراء والشبان الشابات تواجه التي المحددة التحديات بشأن الالتينية

 والفهم المعززة المعارف هذه ترجمة) ب (التحديات؛ هذه لمواجهة الناجحة امجوالبر والسياسات
 .اإلنمائيين والشركاء الحكومات إلى محددة وتوصيات مقترحات إلى المحسن

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 األصليين السكان بين الحوار تشجيع
 والحكومات المتحدة األمم ومنظمات

 إطار في القرار صناعة عمليات في فعالة مشاركة األصليين السكان مشاركة كفالة إلى هو الغرض 000 200 األصلية الشعوب لشؤون الدولي العامل الفريق
 الهدف ويتمثل .وأراضيهم حياتهم على تؤثر التي الريفي الفقر من والحد الريفية التنمية مبادرات
 وتنفيذ تحديد في العالم توىمس على األصليين السكان منظمات دعم في للمشروع المحدد

 الصندوق استضاف الغاية، لهذه وتحقيقا .العمليات هذه في بفعالية المشاركة أجل من استراتيجياتهم
 للسكان منظمات عن ممثلون فيها شارك ،2011 شباط/فبراير 18-17 الفترة في عمل حلقة

 عن ممثلين أيضا المشاركون وضم .ةالالتيني وأمريكا وآسيا أفريقيا في النامية البلدان من األصليين
 الشعوب وشباب نساء ومنظمات األصلية الشعوب بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم منتدى
  .األصلية

   
 السياسات شعبة

 التقنية والمشورة
 عيش وسبل الغذائي األمن تحسين

 البحث خالل من المحلية المجتمعات
 الزراعي والتعلم

 فقيرة ريفية أسرة 900 3 مجموعه لما العيش وسبل الغذائي األمن تحسين هو المنحة من الغرض 000 200 بياإثيو بقرة، ارسل مبادرة
 عام بحلول إثيوبيا في الجنوبي اإلقليم والية في غوفا غامو مرتفعات في مباشر غير بشكل مستفيدة
 األسر تنظيم) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل .اإلقليمية التعلم خبرات تبادل وإلى ،2012
 تخطيطها في والمشاركة المجتمعية التنمية أنشطة وتقاسم مواردها لتعبئة ذاتي عون مجموعات إلى

 الحيوانية والثروة األراضي (الطبيعية مواردها إدارة تحسين على األسر قدرات بناء) ب (وتنفيذها؛
 تعزيز) ج (االستدامة؛ وتحقيق الدخل وتنويع اإلنتاجية القدرة لتحسين) والعمل والغابات والمياه
 وتبادل الجديدة التكنولوجيات اعتماد في ثقتهم وتعزيز والتعلم البحث على المزارعين قدرات
 الكبرى االجتماعية المشكالت من الحد) د (اإلقليم؛ وفي البلد داخل المزارعين مع التعلم خبرات

 المدمرة التقليدية والممارسات لجنسينا بين المساواة عدم غرار على المستهدف، المجتمع في
 .االجتماعي والتهميش
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 حسنب يتسم عالم تحقيق نحو للعمل وحفزهم زواره في" التأثير "إلى المياه مجرى مشروع يهدف 850 103  لليونسكو التابع المياه مجال في التعليم معهد الثانية الموجة – المياه مجرى مشروع
 بحيث الوعي هذا تعزيز إلى المنحة وتسعى .جديدة موجة إنشاء ثم ومن – واستخدامها المياه إدارة
 الثالثة المحددة األهداف وتتمثل .الفقر على وتركيزا الفقراء مناصرة نحو توجها أكثر يصبح

 المياه؛ إدارة مجال في السريع والتعلم السياسات وتجديد االبتكار تعزيز) أ: (يلي ما في األساسية
 في المياه إلى الوصول وهي – مواضيع ثالثة حول والنُهج لألفكار النشط التبادل تشجيع) ب(

 المياه إدارة خالل من المناخ تغير مع التكيف نطاق وتوسيع المائي، واألمن الريفية، المناطق
 واستقطاب) ج (يفية؛الر المناطق في لألراضي المستدامة واإلدارة الفقر تخفيف خالل ومن الجوفية
 التوعية أنشطة خالل من المياه إدارة مجال في المعنية واألطراف المهنيين من أكبر مجموعة
 .الجديدة االجتماعي اإلعالم وسائل خالل من والترويج القدرات وتنمية

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة
 االستراتيجية ومكتب
 المعرفة وإدارة

 مشاريعلل الشمولي التخطيط دعم
 العالمي البرنامج يمولها التي القُطْرية
 الغذائي واألمن للزراعة

 من النامية البلدان في الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين استفادة ضمان المنحة من الغرض 000 350 )أجريكورد (الزراعية الوكاالت شبكة
 البرنامج بموجب الممولة يةوالريف الزراعية التنمية ألغراض العامة االستثمار وبرامج مشاريع
 التي المنتجين منظمات دعم في للمنحة المحدد الهدف ويتمثل .الغذائي واألمن للزراعة العالمي
 تصميم مرحلة في بنشاط المشاركة في المزارعين صغار تمثل والتي األعضاء مصالح على تركز

 في الخاص القطاع مويلت نافذة بموجب الممولة الوطني المستوى على االستثمارية المشاريع
 .البرامج

 االستراتيجية مكتب
 المعرفة وإدارة

 من للحد ملموسة استثمارية خطط وإعداد لمناقشة المستوى الرفيع السياسات حوار وتيسير تشجيع 000 100 أفريقيا في خضراء ثورة أجل من التحالف أفريقيا في الخضراء الثورة منتدى
 .أفريقيا في الصغيرة الحيازات أصحاب الفقراء الريفيين نالمزارعي صفوف في والفقر الجوع
 والحلول المبادرات حول معلومات توفير) أ: (يلي ما في للمشروع المحددة األهداف وتتمثل

 تحقيق من الصغيرة الحيازات أصحاب الريفيين الفقراء من األفارقة المزارعين لتمكين وتشجيعها
 وتوسيع المثبتة الحلول زيادة فرص استكشاف) ب (النجاح؛ تبمقوما يتمتعون أعمال كرواد النجاح
 القيمة سلسلة على تركز التي والخاص العام القطاعين بين الشراكات خالل من سيما ال نطاقها،

 القدرة لتحسين ابتكارية حلول إنتاج لحفز واالختناقات للقضايا نظامية رؤية تطبيق) ج (الزراعية؛
 في المحرز التقدم لقياس بإطار الخروج) د (الزراعية؛ القيمة لةسلس عناصر لجميع اإلنتاجية
 .عنه والناشئة المشروع في مناقشتها يجري التي وااللتزامات المشاريع
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 االستراتيجية مكتب
 المعرفة وإدارة

 األمن لجنة في الصندوق مساهمة
 التحضيري العمل – العالمي الغذائي
 والثالثين السابعة للدورة

 ريادي بدور وتضطلع روما مقرها التي الثالث الوكاالت إحدى باعتباره الصندوق موقف تعزيز 000 200 المتحدة لألمم والزراعة ذيةاألغ منظمة
 على والتقارب التأييد باستقطاب الخاصة وظائفها مستوى على العالمي الغذائي األمن لجنة دعم في

 على اللجنة تركيز زيادة في المساعدة إلى الصندوق يهدف السياق، هذا وفي .السياسات مستوى
 الغذائي األمن تحسين في ومنتجين، مستهلكين باعتبارهم وإمكانياتهم، الفقراء الريفيين احتياجات
 السابعة الدورة إنجاح على المساعدة في المحدد الهدف ويتمثل .العالم مستوى على والتغذية
 .الصندوق بعمالء العالقة ذات المواضيع حول شالنقا من مزيد إجراء ذلك في بما للجنة، والثالثين

 االستراتيجية مكتب
 المعرفة وإدارة

 والمنتجة الكريمة العمل فرص تشجيع
: الريفية المناطق في للشباب

 والبرامج لالستراتيجيات استعراض

 ويتمثل .الريفية قالمناط في الشباب صفوف في ومنتجة كريمة عمل فرص تشجيع هو الغرض 000 300 الدولية العمل منظمة
 التي الريفية التنمية برامج في العمل لمكونات الرئيسية السمات استعراض في المحدد الهدف
 التدريب، وتوفير الوظائف إنشاء في بالنظر ،"الكريم العمل "منظور من الشباب فيها يشارك
 النتائج، هذه إلى اواستناد .االجتماعي والحوار االجتماعية، والحماية العمل، في الحقوق وإرساء
 .المستقبل في مداخالت بإجراء توصيات تقديم سيجري

 الغربية أفريقيا شعبة
 والوسطى

 لفقراء المحاصيل فشل مخاطر خفض
 نظم تعزيز خالل من المزارعين

 في الساحل منطقة في التقليدية البذور
 أفريقيا غرب

 عن والغربية الوسطى أفريقيا في الفقر من بالحد المعنية الصندوق استراتيجية المشروع يدعم 000 487 البيولوجي للتنوع الدولية المنظمة
 الطبيعية مواردهم إدارة على ومنظماتهم الفقراء الريفيين السكان قدرة تعزيز) أ: (يلي ما طريق
) ب (المحلية؛ األشجار من القيمة عالية المنتجات من أكبر مجموعة وتسويق عليها، والحفاظ
 بين الروابط تعزيز) ج (الفقراء؛ مصالح على الشريكة الوطنية المؤسسات تركيز تحسين

 المشروع ولهذا .المستدامة الريفية التنمية في األخرى المعنية واألطراف الفقيرة الريفية المجتمعات
 نظم تعزيز خالل من المالية المخاطر من الحد في األول الهدف يتمثل .رئيسية محددة أهداف ثالثة
 التغير مستوى ارتفاع تالئم التي المحاصيل زراعة مواد من متنوعة مجموعات توفر التي البذور
 زيادة في الثاني الهدف ويتمثل .الواحد الموسم وداخل أخرى إلى سنة من األمطار توزيع في

) يةالصين واللوبيا المغتربة والديجيتاريا والدخن الذرة (المحلية الرئيسية الغذائية المحاصيل إنتاجية
 الثالث الهدف أما .المنخفض الوراثي المكافئ ذات للبيئات التشاركية االستنبات عملية خالل من

 المزارعين قدرات وتحسين المشترك العمل خالل من االجتماعي التماسك تعزيز في فيتمثل
 .والمعرفية والقيادية
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الغربية أفريقيا شعبة
  والوسطى

: ريقياأف في الغذائية القدرات بناء إعادة
 إلى الرامية والتجارة األسواق سياسات
 المحاصيل قيمة سالسل تشجيع
 الصغيرة الحيازات ألصحاب الرئيسية

 الوسطىو الغربية أفريقيا في

 قيمة سلسلة بتحليالت المتعلقة الجديدة والتطبيقية المعيارية المعرفة من االستفادة هو الغرض 000 300 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 تصميم توجيه شأنه من ما وهو والوسطى، الغربية أفريقيا إقليم في وتوصيلها الرئيسية المحاصيل
 المحاصيل لتنمية دعما والوطنية اإلقليمية والتجارة األسواق مستوى على السياسات مداخالت
 الرئيسية ةالمحدد األهداف أحد ويتمثل .الصغيرة الحيازات أصحاب ذلك ويشمل الرئيسية، الغذائية

 المعدلة والتقييم الرصد وعملية المشاريع تصميم لتحسين اإلرشادية المبادئ من مجموعة تحديد في
 األفريقي والمصرف الصندوق استخدام ألغراض الرئيسية الغذائية القيمة سالسل لتناسب خصيصا
 إعداد على محدد، بشكل المشروع، يعمل أن المقرر ومن .المماثلة التنمية تمويل ومنظمات للتنمية

 من مختارة مجموعة على يحتوي واحد مطبوع في والقُطْرية المتعمقة الحالة دراسات من مجموعة
 الرئيسية المحاصيل قيمة سالسل تنمية بعمليات العالقة ذات والشاملة المفاهيمية التحليالت
 اإلمدادات وتغيرات ياتواستراتيج اإلقليمي، االقتصادي والتكامل التجارية، والسياسات اإلقليمية،
 وتركز روما في إحداهما عمل، حلقتي عقد أيضا المقرر ومن  .الغذائي واألمن اإلقليمية، الغذائية
 السياسات على تركز واألخرى الرئيسية؛ المحاصيل قيمة سالسل لتحليالت المعيارية القضايا على

 غرب لدول االقتصادية الجماعة مع بالتعاون والوسطى الغربية أفريقيا إقليم في عقدها ويجري
 .أفريقيا
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 المستفيدة المؤسسة المنحة عنوان ةالمبادر الشعبة
 بالدوالر (المبلغ

 المنحة من الغرض )األمريكي

 الغربية أفريقيا شعبة
 والوسطى

 األعمال تنمية تحفيز في الشباب دور
 الغربية أفريقيا في والنمو الزراعية
 والوسطى

  الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة
 

 أفريقيا إقليم في ءونسا رجاال الفقراء الريف شباب بين الفقر من الحد هو المنحة من الغرض 000 250
 واالبتكار التجارية، األعمال وآفاق الفرص على واالنفتاح التدريب، خالل من والوسطى الغربية
 والمشاركة اإلبداع على لمساعدتهم النطاق الصغيرة الزراعية األعمال في الناجحة النماذج ومعرفة
 رواد خبرات تبادل) أ: (يلي ما في المحددة األهداف وتتمثل .التجارية األعمال في المستدامة
 وتكوين العمل فرص وإنشاء التجارية األعمال إلقامة الزراعة قطاع في الفقراء الشباب األعمال
 أجل من الزراعية التجارية األعمال فرص على الضوء تسليط) ب (الريفية؛ المناطق في الثروات
 الفرص أو/و القيود ذلك في بما الفقراء، الريف لشباب الثروات وتكوين العمل فرص إنشاء

 وإنتاج الزراعة مجاالت في العملية واالبتكارات النُهج عرض) ج (الجنسين؛ بين بالتمايز المتعلقة
 وحلول سياساتية وبدائل إطار تحديد) د (المشاركين؛ على التسويق وسالسل والتجهيز الغذاء
 في المشاركة على الفقراء ينالريفي الشباب تشجيع أجل من  القدرات بناء واحتياجات تنظيمية
 المراعية األنشطة وإدماج الفقراء، مصالح تعزز ابتكارات واعتماد الزراعية التجارية األعمال
 الرامية المبادرات وحفز) ه (واستراتيجيات؛ نُهج من بها يرتبط وما اإلطار في الجنسين بين للتمايز
 في العاملين المهنيين بين الشبكاتانشاء  على تساعد ممارسين وجماعات منصات إنشاء إلى

 .الريفية والتنمية الفقراء الريفيين الشباب تنمية مجاالت
 الغربية أفريقيا شعبة

 والوسطى
 األمم التفاقية األول العلمي المؤتمر
 الرصد: التصحر لمكافحة المتحدة
 واالجتماعي الحيوي الفيزيائي والتقييم

 األراضي وتدهور للتصحر االقتصادي
 مجال في القرار اتخاذ دعم راضألغ
 والمياه األراضي إدارة

  التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية أمانة
 

 التصحر مكافحة اتفاقية تنفيذ تعزيز إلى الرامية عملها وإطار العشرية االستراتيجية الخطة تدرك 000 100
 إلى المؤتمر وعمد .تفاقيةاال عمليات في العلمية المعرفة تدفق تحسين إلى الحاجة) 2008-2018(

 تم ما أحدث لمناقشة العالم أنحاء شتى من األراضي إدارة مجال في البارزين العلماء من نخبة جمع
 بإصالح الخاصة الجوانب ومنها والتصحر، األراضي تدهور وتقييم رصد مجال في إليه التوصل
 وتتمثل .المعرفة وإدارة تصاديةاالق االجتماعية والدوافع لألراضي المستدامة واإلدارة األراضي
 واضحة بدائل وتوفير عالمي حوار إلقامة المناسبة الظروف تهيئة) أ: (يلي ما في المحددة األهداف
 المتضررة؛ النامية البلدان في السيما األراضي، تدهور/التصحر وتقييم رصد لقضايا ممكنة وحلول

 أسباب لفهم والموضوعية بالشمول تتسم التي ئمةالمال والتقنية العلمية المعلومات استخدام دعم) ب(
 المعلومات نقل في والتوسط المعرفة تبادل تحسين) ج (ثارهما؛آو األراضي وتدهور التصحر
 .وإليهم النهائيين والمستعملين المعنية واألطراف المؤسسات من والتقنية العلمية
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