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1

بموجب نافذتي المنح 2011المنح التي وافق علیها رئیس الصندوق عام 

  العالمیة/اإلقلیمیة والمنح القطریة

، فوض المجلس التنفیذي السلطة 2009الثامنة والتسعین المنعقدة في دیسمبر/كانون األول في دورته- 1

فقة على المنح التي ال تتجاوز قیمتها ما لرئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لینوب عنه في الموا

500یعادل  دوالر أمریكي، باستثناء تمویل المنح المقدم للقطاع الخاص الربحي، ورفع تقریر سنوي 000

إلى المجلس التنفیذي عن استخدام هذه السلطة. 

التفاق، حتى بموجب هذا ا2011بیان بالمنح التي جرت الموافقة علیها في عام ومرفق طي هذه الوثیقة- 2

شعبة المختصة. وخضعت قائمة المنح ووصفها حسب ال. وترد 2011دیسمبر/كانون األول 31نهایة 

المنح للمعاییر المحددة في السیاسة المنقحة لتمویل المنح في الصندوق وعملیة الموافقة المتضمنة فیها، 

). EB 2009/98/R.9/Rev.1(الوثیقة 2009دت في دیسمبر/كانون األول مِ والتي اعتُ 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

آسیا والمحیط شعبة 

  الهادي

بناء القدرات من أجل دور 

منظمات قیادي للمرأة في

سیا منتجي المزارع في إقلیم آ

  والمحیط الهادي

ر في تنظیم النساء من أجل التغیی

  الزراعة وٕادارة الموارد الطبیعیة

اضطالع المرأة بدور قیادي ومناصرتها لتحقیق التغیر في إرساء ثقافةتتمثل الغایة من هذا المشروع   000 500

في البلدان التي اتسم فیها األداء في قضایا المساواة بین الجنسین بالضعف واتسم فیها أداء القطاع 

شروع فیتمثل في ة على مستوى الحكومة باالنخفاض. أما الهدف العام للمالریفي من حیث تمثیل المرأ

) 2) اضطالع المرأة بدور قیادي بطریقة مستدامة؛ (1كفاءات في المجاالت التالیة: (تعزیز القدرات وال

حشد الدعم من قبل الزمالء والمناظرین الرجال لقضایا المساواة بین الجنسین واضطالع المرأة بدور 

المصلحة وممثلي المستفیدین ین من بین األطراف أصحاب) تعزیز كفاءات األعضاء الرئیسی3(قیادي؛

، واختیار قیاداتهم بالطرق في مناطق مشروعات الصندوق من أجل السماح لهم بالتعبیر عن أنفسهم

      المالئمة ووضعهم موضع المساءلة، وٕادارة منظماتهم بطریقة فعالة. 

آسیا والمحیط شعبة 

  لهاديا

- دراسة الهجرة الریفیة

الحضریة والتنمیة المؤسسیة 

وبناء القدرات ألغراض 

  السیاسات والتخطیط

200  مملكة بوتان لقطاع الموارد الطبیعیة المتجددة السیاسات الرئیسة أهدافتحقیق فيالغایة من هذا المشروعتمثل ت  000

تغالل المستدام لموارد األرض الزراعیة والرعویة وهي تعزیز سبل الرزق الریفیة المستدامة، والترویج لالس

القابلة لالستزراع، والحفاظ على االستغالل المستدام لموارد الغابات والموارد المائیة والترویج له، وتعزیز 

المحددة للمشروع فتتمثل فیما یلي: (أ) إجراء دراسة عن الهجرة الریفیة هدافاألمن الغذائي. أما األ

حقیق التنمیة المؤسسیة؛ (ج) تطویر حسابات التورید واالستغالل ووضع میزانیة الحضریة؛ (ب) ت

  عمومیة للغذاء.
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

تمكین صحفیي البلدان   شعبة االتصاالت

  النامیة

TRF(  289مؤسسة طومسون رویترز ( الیة ومحرریها من أجل تحقیق الفعبناء قدرات صحفیي البلدان النامیةتتمثل الغایة من هذا المشروع  في  140

في ما یعدون من تقاریر عن الموضوعات التي تتناول الفقر الریفي، وذلك من أجل هدف عام هو 

إسماع صوت الرجال والنساء الفقراء الریفیین لواضعي السیاسات والقرارات في العالم بأسره. ویجري 

ارات والتوعیة تحقیق هذا الهدف عن طریق تنظیم سلسلة من الحلقات التطبیقیة الموجهة لتنمیة المه

وینصب التركیز في كل واحدة من تلك الحلقات التطبیقیة على الفقر الریفي والروابط –بالقضایا المعنیة 

بین شواغل المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة والجهود الرامیة إلى مجابهة تحدیات األمن الغذائي 

فيس محافظي الصندوق المنعقدالعالمي. وقد تم تنظیم حلقات تطبیقیة متزامنة مع اجتماع مجل

؛ وبمناسبة اإلعالن في القارة األفریقیة عن نشر تقریر 2011العاصمة اإلیطالیة روما في فبرایر/شباط 

داكامدینةوفي الفقر الریفي الصادر عن الصندوق في مدینة كیب تاون بجنوب أفریقیا في مایو/أیار؛ 

ة باریكارا بكولومبیا في دیسمبر/كانون األول. أما آخر في نوفمبر/تشرین الثاني؛ وفي مدینببنغالدیش

  . 2012بریل/نیسان أتلك الحلقات التطبیقیة فمن المقرر عقدها في مدینة اإلسكندریة بمصر في 

  التلفزیوني العالميالمسلسل  شعبة االتصاالت

  المستقبل""إطعام

TVE(499(التلفزیون اإلسباني نشر الوعي بین الجماهیر المستهدفة الرئیسیة باالتجاهات العالمیة روع  فيتتمثل الغایة من هذا المش  932

البازغة بشأن الغذاء، وتأثیر تلك االتجاهات على المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة في البلدان النامیة 

9.5هم والقرارات التي یتعین اتخاذها الیوم من أجل إطعام سكان عالم یتزایدون باستمرار حتى یبلغ تعداد

المحددة للمشروع فتتمثل فیما یلي: (أ) تسجیل ونشر هداف. أما األ2050نسمة بحلول عام لیاراتم

من الغذائي العالمي؛ المعرفة على نطاق عالمي بشأن مساهمة زراعة الحیازات الصغیرة في تحقیق األ

حول الناتج الزراعي والترویج للمناقشة وحوار السیاسات ةسئلة وعرض وجهات نظر جدید(ب) إثارة أ

الالزم إلطعام األجیال المقبلة؛ (ج) البرهنة لواضعي السیاسات والقطاع التجاري وغیر التجاري على أن 

الزراعة صغیرة الحجم في مقدورها أن تلبي الطلب المتنامي على الغذاء وغیره من السلع والخدمات 

تعریف الجماهیر المستهدفة لفقراء الریف؛ (د) الزراعیة وتولید الدخل وطائفة متنوعة من المنافع األخرى

    على المستوى العالمي بالدور الذي یؤدیه الصندوق في دعم زراعة الحیازات الصغیرة. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة أفریقیا الشرقیة 

  والجنوبیة

تطویر نموذج تعامل یقوم 

استالم دعلى الدفع نقدا عن

األكیاس لصالح صغار 

المزارعین في كینیا وتنزانیا 

  ندا وأوغ

440  منظمة "براید أفریكا" قلیم قة لتسویق الحاصالت الزراعیة في إة بالثر تهیئة بیئة آمنة جدیفيا المشروعتتمثل الغایة من هذ  000

تطویر نظام تمویل تتوفر له مقومات البقاء تجاریا فیتمثل فيالهدف المحدد للمنحةشرق افریقیا. أما 

كیاس وفق خدمة تعامل آمنة لصالح صغار المزارعین في كینیا استالم األدیقوم على الدفع نقدا عن

مجموعات مستهدفة لهذا المشروع هي كما یلي: (أ) صغار المزارعین ثالث وأوغندا وتنزانیا. وهناك 

منظمو المشروعات الریفیة المعرضین للخطر بوصفهم عمالء شبكات اتصال الشركات الریفیة؛ (ب)

سواق المحلیة الذي یكتسبون دخلهم ویمارسون أعمالهم مما تتیحه ن ضمن شبكات روابط األالداخلو 

فرص النشاط؛ (ج) المشروعات المدعمة بموارد الصندوق والشركاء الذي یتیحون نفاذا أفضل إلى 

  األسواق أمام المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة في إقلیم أفریقیا الشرقیة والجنوبیة.   

شعبة أفریقیا الشرقیة 

  وبیةوالجن

التعلم الخاصة مبادرة 

ملكیة األراضي بضمان

والموارد الطبیعیة في إقلیم 

  أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

برنامج المستوطنات البشریة التابع 

لألمم المتحدة، وبرنامج الموئل التابع 

لألمم المتحدة/الشبكة العالمیة ألدوات 

  األراضي 

200 سهام في تنمیة وتكامل أدوات ونهج تراعي صالح الفقراء في مجال اإلتتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

ضمان الحصول على الحقوق في األرض والموارد الطبیعیة ضمن برامج التنمیة. وسوف تتحقق هذه 

المحددة التالیة: (أ) تحسین البحوث والتحلیالت التي یقوم بها الصندوق هدافالغایة عن طریق األ

مدعمة بموارده وغیرها من األطراف المعنیة بشأن القضایا والتدابیر الرامیة إلى والبرامج والمشروعات ال

تعزیز ضمان ملكیة األراضي والموارد الطبیعیة لصالح الفقراء من الرجال والنساء؛ (ب) تعزیز قدرات 

الصندوق والبرامج والمشروعات المدعمة بموارده وغیرها من األطراف المعنیة في مجال وضع 

تیجیات القطریة وتصمیم ودعم تنفیذ المشروعات والبرامج؛ (ج) تعزیز دور كل من الصندوق االسترا

استلهام الدروس وحوار يوالبرامج والمشروعات المدعمة بموارده وغیرها من األطراف المعنیة في مجال

      بضمان ملكیة األراضي والموارد الطبیعیة. السیاسات حول القضایا المتعلقة
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

یقیا الشرقیة شعبة أفر 

  والجنوبیة

تعزیز قدرات منظمات 

في أفریقیا الشرقیة المزارعین 

عن طریق إدارة المعرفة 

  والتنمیة المؤسسیة

اتحاد مزارعي أفریقیا الشرقیة 

)EAFF(  

150 تعزیز قدرات منظمات المزارعین الوطنیة و اتحاد مزارعي أفریقیا تتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

صفه منظمتهم اإلقلیمیة األم من أجل تعبئة وتمثیل المزارعین الفقراء ذوي الحیازات الصغیرة الشرقیة بو 

یتمثل في دعم المراحل وتوفیر الخدمات ألعضاء تلك المنظمات. أما الغرض من هذه المنحة فسوف 

المتلقي، األولى من تطویر نظام إدارة المعرفة والتعلم داخل منظمات المزارعین الوطنیة ولدى الطرف 

كن مما یلي: مواصلة التعلم وتحسین القدرات التنظیمیة لدى هذه المنظمات؛ واالضطالع وهو ما یمّ 

وغیرها من شركاء التنمیة بالدعم في بوظائفها األساسیة؛ وتزوید المشروعات المدعمة بموارد الصندوق 

هدفان في هذه المنحة هما كینیا مجال التعلم وٕادارة المعرفة الموجه لصالح المزارعین. والبلدان المست

وتنزانیا، مع التركیز على إقامة الروابط مع البرامج والمشروعات المدعمة بموارد الصندوق وغیرها من 

  مشروعات التنمیة الریفیة في هذین البلدین.   

شعبة أفریقیا الشرقیة 

  والجنوبیة

توثیق التدریب المقدم إلى 

المشروعات المدعمة بموارد 

  دوقالصن

 Stichtingشتیختینغ إیالیامؤسسة

ILEIA  

150 تعزیز عملیة إدارة المعرفة على المستوى اإلقلیمي في أفریقیا الشرقیة تتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

والجنوبیة عن طریق تیسیر تنمیة مهارات التوثیق لدى موظفي المشروعات المدعمة بموارد الصندوق 

بناء مهارات وقدرات عملیة لموظفي ما الهدف المحدد لهذه المنحة فهوأیة. وموظفي الدوائر الحكوم

  بلدان في مجال توثیق التجارب العملیة لكل من تلك البلدان. ثالثة المشاریع وموظفي الحكومة في 

شعبة أفریقیا الشرقیة 

  والجنوبیة

تطویر تكنولوجیا ابتكاریة

تقوم علىالباوباببخاصة 

تنقلة ماستخدام وحدات 

لتحسین تصنیع مسحوق 

فاكهة الباوباب من أجل 

تكرار تطبیقها في أفریقیا 

  الجنوبیة

  منظمة فایتوترید أفریكا

PhytoTrade Africa  

70 تمكین المجتمعات الریفیة الفقیرة في أفریقیا الجنوبیة من تولید دخل تتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

اجتماعیا وبیئیا في المنتجات الطبیعیة من خالل الشركات المنخرطة مكمل عن طریق التجارة المستدامة 

تصنیع ثمار . وسوف یركز هذا المشروع على االبتكار في مجالمنظمة فایتوترید أفریكافي عضویة

فاكهة الباوباب. أما الهدف المحدد لهذه المنحة فیتمثل في تطویر تكنولوجیا تقوم على استخدام وحدات 

ح أكثر كفاءة وتصل إلى مزید من المناطق النائیة والمنتجین الریفیین في أفریقیا الجنوبیة متنقلة كي تصب

     .بوتیرة سریعةوالتكرار في المنطقة بأسرهاوتوسیع قاعدة العرض والتمكین من توسیع النطاق
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة أمریكا الالتینیة 

  والكاریبي

مبادرة األسواق االبتكاریة 

للحاصالت الزراعیة في 

أمریكا إقلیم–برازیل ال

  الالتینیة والبحر الكاریبي

  مؤسسة آرثر برناردیس

Fundação Arthur 
Bernardes  

500 المستدام بین البرازیل والبلدان التعاونلتطویر إطار متفق علیه من أجل سیوفر هذا المشروع الدعم  000

المبادرة مصدرا جدیدا للخبرة التي األخرى في إقلیم أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي. وسوف تتیح هذه

تفید في تحدید واستهداف مشروعات قائمة على ذوي الحیازات الصغیرة تراعي صالح الفقراء باستغالل 

ما لدى البرازیل من من ابتكارات وبحوث. وسوف تشتمل هذه المبادرة على تطویر الجهود من أجل 

تمثل غایات هذا وتات المختلفة من التنمیة النسبیة. المساهمة في سد الفجوات بین البلدان ذات المستوی

أمریكا الالتینیة المشروع في تطویر شراكات بین الباحثین الزراعیین والخبراء الزراعیین في بلدان

اإلنمائیة هدافوالبرازیل، وتعزیز التنمیة الزراعیة التي تراعي صالح الفقراء، واإلسهام في تحقیق األ

لمتوقع من هذه المبادرة أن تؤدي إلى تولید شراكات محددة ومنتجة بین منظمة لأللفیة الجدیدة. وا

إقلیم الفقراء من ذوي الحیازات الصغیرة في التي تدعمالبحوث الزراعیة ومنظمات التنمیة الزراعیة 

    .أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي

شعبة أمریكا الالتینیة 

  والكاریبي

وة بناء المعرفة بشأن الثر 

الحیوانیة في منطقة أعالي 

  جبال األندیز وتوسیع نطاقها

  (األرجنتین)البیولوجيمؤسسة التنوع 

Fundación Biodiversidad  

497 تعزیز القطاع اإلنتاجي الذي یعتمد على فصیلة حیوانات الجملیات تتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

تیسیر العالقة بین طریقیات وصغار الحرفیین عنالجنوب أمریكیة لمصلحة أفقر شرائح مربي الجمل

المصلحة؛ وٕاتاحة المعلومات والمعرفة والمهارات ووسائل االتصال من أجل تحسین األطراف أصحاب

المصلحة وتحسین روابطها مع األسواق التي تتیح لها األطراف أصحابعملیة صنع القرارات لدى هذه 

ه المنحة فتتمثل فیما یلي: (أ) تحدید وتعزیز وتوسیع نطاقالمحددة لهذهدافأفضل الفرص. أما األ

اري لألنشطة االبتكاریة، المبادرات االبتكاریة في قطاع الجملیات من خالل توفیر الدعم المالي واإلد

تي یثبت نجاحها وقابلیتها للتكیف مكانیة الحصول على موارد جدیدة للمشروعات التجاریة الوتیسیر إ

ا للمساهمة في تخفیف حدة الفقر وقابلیتها للتوسع داخل المجتمع المحلي وخارجه، وان لتكرار وأهمیتهوا

تكون في الوقت نفسه ذات قیمة لتنمیة هذا القطاع؛ (ب) تحسین إدارة المعرفة، باستغالل األدوات 

سات استنادا ندیز؛ (ج) الترویج لحوار السیااألالمهمة للتنمیة المستدامة للثروة الحیوانیة في منطقة جبال 

إلى صیاغة وطرح استراتیجیات وخطط وبرامج وطنیة وٕاقلیمیة ومحلیة تشجع التنمیة المتكاملة للثروة 

    الحیوانیة من فصیلة الجملیات في منطقة جبال األندیز. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة أمریكا الالتینیة 

  والكاریبي

یع ستعلم: تو إقلیمبیرو ك

نطاق المنهجیات الناجحة 

التنمیة في مجال التمكین في 

  الریفیة

  مؤسسة كابیتال

Fundación Capital  

250 تتمثل الغایة من هذا المشروع في المساهمة في فهم وتوسیع نطاق الممارسات الفضلى في مجال   000

تخفیف حدة الفقر الریفي، وذلك استنادا إلى المنهجیات الناجحة المنفذة في المشاریع المدعمة بموارد 

في تعزیز قدرات العاملین في مجال الهدف اإلنمائيویتمثل لجنوبیة في بیرو.الصندوق في المرتفعات ا

االبتكارات التي جرى تطویرها وٕاقرارها من قبل مشروعات التنمیة الریفیة في مجال توسیع نطاق

الصندوق في المرتفعات الجنوبیة في بیرو، وذلك فیما یخص ثالثة مجاالت استراتیجیة رئیسیة في 

والمالي؛ والتنمیة اإلقلیمیة استنادا إلى التعبیر عن قیمة الهویة لمدنيل هي كما یلي: الدمج االمقام األو 

  الثقافیة؛ وٕادارة المعرفة على المستوى المحلي. 

العناصر والعملیات التي تمكن من ) تحدید أنجح1المحددة لهذه المنحة فتتمثل فیما یلي: (هدافأما األ

االت التمكین وٕادارة المعرفة على المستوى المحلي ودمج فقراء الریف تحقیق نتائج مستدامة في مج

) نشر الممارسات الفضلى عن طریق "إقلیم تعلم" یمكن فیه للعاملین في 2اجتماعیا ومدنیا ومالیا؛ (

) تمكین أصحاب 3التنمیة الریفیة أن یتعلموا من أصحاب المهارات المحلیین عن المنهجیات الناجحة؛ (

المحلیین والعاملین في التنمیة الریفیة من تكوین شبكة لتبادل المعرفة وتكرار الممارسات المهارات 

        الفضلى.  

شعبة أمریكا الالتینیة 

  والكاریبي

القدرات اإلنتاجیة بناء 

منتجةامرأة 275وتمكین 

للخضروات أعضاء في 

  تعاونیة 

“Mujeres 4 Pinos”  

من النفاذ إلى النشاط 

  سواق التصدیرالتجاري وأ

  التعاونیة الزراعیة الموحدة

Cooperativa Agrícola 

Integral “Mujeres 4 Pinos”, 

R. L.  

250 عضاء التعاونیات في ریف أامرأة من السیدات المنتجات/275تتمثل الغایة من هذا المشروع في تمكین   000

المحددة لهذه هدافأما األدخل.غواتیماال من تحسین النفاذ إلى األسواق وتحسین إمكانیة اكتساب ال

المنحة فتتمثل فیما یلي: (أ) تیسیر تشیید البنى التحتیة من أجل دعم اإلنتاج الالحق على الحصاد؛ 

(ب) تقلیص الخسائر المتحققة في مرحلة اإلنتاج الالحق على الحصاد؛ (ج) تولید فرص التوظیف 

نشطة في مجال األعمال امرأة 275زیز قدرات المحلیة في عملیات اإلنتاج والفرز والتعبئة؛ (د) تع

تشجع على و ؛ (هـ) إنشاء منظمة ریفیة تتوفر لها مقومات االستدامة تتولى الترویج منتجة للخضرواتو 

المذكورة من خالل تسجیل نشاطهم في مجال تعاونیةالعضاء في األتولید دخل إضافي ألسر السیدات

لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة وٕامكانیة الحصول على إنتاج الخضروات وتسویقها؛ (و) الترویج

     التكنولوجیا الالزمة. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة أمریكا الالتینیة 

  والكاریبي

جهة ااالستعداد القانوني لمو 

تغیر المناخ والتنمیة الریفیة 

  في أمریكا الالتینیة

المنظمة الدولیة لقانون التنمیة

)IDLO(  

248 تعزیز االستعداد القانوني لمواجهة تغیر المناخ في أمریكا الالتینیة، المشروع فيتتمثل الغایة من هذا  865

مع المعاونة في ذات الوقت على كفالة الحصول على منافع تمویل المناخ وأسواق تراخیص الكربون، 

: (أ) وذلك كمساهمة في التنمیة الریفیة المستدامة. وهناك هدفان محددان لهذه المنحة یتمثالن فیما یلي

قییم وتنفیذ اإلصالح القانوني الخاص بتغیر المناخ على المستوى المحلي الذي یتلقى الدعم في تدعم 

المكسیك وٕاكوادور وكولومبیا وغواتیماال؛ (ب) تفعیل اإلصالح القانوني والمؤسسي لمواجهة تغیر المناخ 

  . الكاریبيأمریكا الالتینیة و على نحو یراعي صالح الفقراء في كل أرجاء إقلیم

شعبة أمریكا الالتینیة 

والكاریبي/دائرة إدارة 

  البرامج

الدروس المستفادة من 

الشعوب األصلیة ومجتمعات 

الغابات في أمریكا الوسطى 

بشأن التحول العالمي إلى 

ضر، فیما یخص اقتصاد أخ

مؤتمرعمل الصندوق و 

  20ریو+

  رابطة

Asociación Coordinadora 

Indígena y Campesina de 

Agroforesteria Comunitaria 

de Centroamérica 

(ACICAFOC)  

31 سوف ینفذ هذا المشروع أنشطة موجهة في الجانب األكبر منها إلى المشاركین في المناسبات التي تنظم   250

20، وذلك بهدف الربط مع مؤتمر ریو + 2012إبان فترة انعقاد دورة مجلس محافظي الصندوق لعام 

). 2012نمیة المستدامة المقرر عقده في مدینة ریو دي جانیرو (في منتصف یونیو/حزیران المعني بالت

تتمثل الغایة من هذا المشروع في تطویر وترویج نهج جدیدة من أجل االقتصاد األخضر والتكیف مع 

وس تغیر المناخ وتخفیف آثاره ووضع أطر مؤسسیة جدیدة للتنمیة المستدامة تستند إلى التجارب والدر 

. أمریكا الوسطىو المكسیكالشعوب األصلیة ومجتمعات الغابات فيإدارة الغابات من قبلالمستفادة من

والتوصیات ) تشاطر الدروس المستفادة1فیما یلي: (نمثالیتلهذه المنحة فانالمحددهدفانأما ال

الریفیة المستدامة في أمریكا المتعلقة بالبدائل التي تعتمدها المجتمعات المحلیة من أجل الترویج للتنمیة

الوسطى وهي البدائل التي یمكن أن تساعد الصندوق وغیره من المنظمات اإلنمائیة على تصمیم 

في أمریكا الوسطى ي) إرساء حوار مع األطراف النشطة في المجتمع المدن2تدخالت أكثر كفاءة؛ (

ندوق وغیره من المنظمات اإلنمائیة على حول أهم الشواغل والنهج االبتكاریة التي یمكن أن تعاون الص

         توسیع نطاق التنمیة الریفیة المستدامة في ذلك اإلقلیم. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

أمریكا فيمكتب االتصال 

  الشمالیة

إحداث تحول في التنمیة 

الزراعیة واإلنتاج الزراعي 

في أفریقیا: سد الثغرات في 

التمایز بین الجنسین وتمكین 

المرأة الریفیة على صعیدي

  السیاسات والممارسة

  ندوة سالزبورغ العالمیة

Salzburg Global Seminar  

75 المصلحة على مستوى رفیع األطراف أصحابحوار بین الغایة من ندوة سالزبورغ العالمیة، وهيتمثلت   000

دم المحرز في مجال المساواة بین الجنسین قي تسریع وتیرة التف، 2011نظم في نوفمبر/تشرین الثاني 

المحددة لهذه المنحة فقد تمثلت فیما یلي: (أ) هدافتمكین المرأة ضمن الزراعة والتنمیة الریفیة. أما األو 

جمع مسؤولین رفیعي المستوى من الحكومات ومنظمات المزارعین ومجموعات المرأة الریفیة والقطاع 

الغایات ونقط لریفیة وبحثالخاص في البلدان النامیة من أجل الدخول في حوار حول الزراعة والتنمیة ا

البدء االستراتیجیة المشتركة إلرساء التعاون فیما بینهم؛ (ب) مناقشة الممارسات الفضلى واألفكار 

في والتجارب التشغیلیة التي یمكن توسیع نطاقها؛ (ج) تحدید التدخالت واألعمال االستراتیجیةاالبتكاریة 

المانحة وبناء القدرات وتخصیص الموارد؛ (د) تیسیر مجاالت السیاسات والممارسة وأنشطة األطراف 

  بناء الشراكات التعاونیة وتشاطر االلتزام باالضطالع بأعمال مشتركة. 

أمریكا فيمكتب االتصال 

الشمالیة/مكتب 

  االستراتیجیة وٕادارة المعرفة

مبادرة الممارسات الفضلى 

  واالبتكارات المشتركة بین

  الصندوق ومنظمة "إنترأكشن"

InterAction  

المجلس األمریكي للعمل الدولي 

  منظمة "إنترأكشن"–التطوعي 

InterAction  

200 قدرات المنظمات األعضاء في منظمة "إنترأكشن" من أجل تتمثل الغایة من هذا المشروع في تعزیز  000

لوعي بالمیزات ة الزراعیة في البلدان النامیة، وتوسیع نطاق ایمجال التنميمجابهة التحدیات الرئیسة ف

النسبیة للمنظمات غیر الحكومیة في تهیئة سبل الرزق في الریف، وٕارساء أساس لتوسیع نطاق التعاون 

بین قطاع المنظمات غیر الحكومیة واألطراف المؤسسیة المهمة في مجال التنمیة الزراعیة القائمة على 

مجاالت التحدي ) دمج 1ثل فیما یلي: (المحددة لهذه المنحة فتتمهدافذوي الحیازات الصغیرة. أما األ

ات الفضلى واالبتكارات الرئیسیة التي تواجه الزراعة واألمن الغذائي ضمن إطار منقح لمبادرة الممارس

ن لألمع خریطة موسعة أقوى) وض2لتوزیع خریطة تلك الممارسات واالبتكارات؛ (ووضع منصة

امج المیدانیة التي تضطلع بها المنظمات غیر المتعلقة بالبر الغذائي تمكن من تشاطر المعلومات

المصلحة األطراف أصحابالحكومیة وجوائز الممارسات الفضلى واالبتكارات، فضال عن الحوار بین 

) االستفادة من النتائج المتعلقة بالممارسات الفضلى واالبتكارات ومنصة 3وبناء الشبكات والتنسیق؛ (

األطراف أصحابمن االحكومة األمریكیة واألطراف المانحة وغیرهتوزیع الخریطة في إثراء الحوار مع 

المصلحة بشأن السبل الكفیلة بتعزیز آثار أعمال المنظمات غیر الحكومیة وتوسیع نطاق التنمیة 

      الزراعیة.  
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

أمریكا في مكتب االتصال 

رئیس الالشمالیة/مكتب 

/شعبة ونائب الرئیس

  السیاسات والمشورة التقنیة

مج شراكات التحالفات برنا

  الوطنیة

165  التحالف من أجل التحرر من الجوع تتمثل الغایة من هذا المشروع في تحسین السیاسات التي تراعي صالح الفقراء عن طریق تعزیز قدرات   000

المجتمع المدني على المشاركة، بطریقة منسقة ومستدامة، في تطویر وتنفیذ ورصد أنشطة التنمیة 

المحددة هدافمن الغذائي والتغذیة التي تضطلع البلدان المعنیة بالدور القیادي فیها. أما األالزراعیة واأل

) تنویع 2) تعزیز القدرات التنظیمیة والمالیة للتحالف الوطني؛ (1األربعة لهذه المنحة فتتمثل فیما یلي: (

إلشراك منظمات ائتالف المجموعات النشطة في إطار التحالف الوطني، مع إیالء اهتمام خاص

) تعزیز قدرات المناصرة وتحلیل السیاسات لدى 3تمثل الدوائر الریفیة؛ (ومجموعات المزارعین التي 

التحالف الوطني كي یتسنى له تحقیق تحسن فعال في السیاسات التي تراعي صالح الفقراء عن طریق 

) طرح الحجج 4كل في بلده؛ (تخطیط وتنفیذ أنشطة الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة االنخراط في

المؤیدة لزیادة االستثمارات من قبل الحكومات والمؤسسات الخیریة والمؤسسات متعددة األطراف في بناء 

ائتالفات المجتمع المدني واآللیات المستخدمة في أنشطة الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة، وذلك 

    باالستعانة بدراسات الحالة والممارسات الفضلى.  

الشرق األدنى شعبة 

  وشمال أفریقیا وأوروبا

دعم المنتدى العربي الثاني 

للمیاه والتقریر اإلقلیمي 

والمنتدى العالمي السادس 

  للمیاه

310  المجلس العربي للمیاه ، في بهاةأسهم هذا البرنامج، عن طریق تحسین سیاسات إدارة المیاه والحوار وبناء الشبكات المعنی  000

ء الریف من الرجال والنساء من تحقیق دخل أعلى وتحسین األمن الغذائي في منطقة عمل فقراتمكین

المجلس العربي للمیاه، وهي منطقة تشهد إجهادا مائیا شدیدا وتعاني من انعدام األمن المائي. أما 

متماسكة وضع استراتیجیة مائیة عربیة ) اإلسهام في1المحددة لهذه المنحة فتمثلت فیما یلي: (هدافاأل

) اإلسهام في تطویر وتعمیم ممارسات وقدرات 2وفعالة تراعي صالح زراعة ذوي الحیازات الصغیرة؛ (

) تسجیل وتجمیع وتشاطر الدروس المستفادة 3وتكنولوجیات متقدمة في مجال إدارة المیاه في الریف؛ (

تعزیز الشراكات وشبكات )4في مجال إدارة موارد المیاه في منطقة اختصاص المجلس العربي للمیاه؛ (

  المعرفة من أجل تعزیز األمن المائي في التنمیة الزراعیة في كل أرجاء المنطقة.
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

الشرق األدنى شعبة 

  وشمال أفریقیا وأوروبا

التكیف مع المناخ المتغیر 

  في البلدان العربیة

الرابطة الوطنیة للتنمیة المستدامة 

  والحفاظ على الحیاة البریة

(ANDDCVS)  

130 دعم الجهود التي یبذلها البنك الدولي من أجل إنتاج تقریر من هذا المشروع فيالرئیسیةتتمثل الغایة  000

رئیسي عن التكیف المناخي في البلدان العربیة. والمتوخى منه هو تعزیز صمود مختلف القطاعات في 

تیسیر )1فیما یلي: (لمنحة فیتمثالنأما الهدفان المحددان لهذه االبلدان العربیة أمام التغیر المناخي. 

المشاورات وتجمیع المعارف العلمیة المتعلقة بأثر التغیر المناخي على مختلف القطاعات في البلدان 

) توفیر إرشادات عملیة وتوعیة عملیات السیاسات المتعلقة بالتكیف مع التغیر المناخي في 2العربیة؛ (

  المنطقة.   

الشرق األدنى شعبة 

  ل أفریقیا وأوروباوشما

مسار التعلم بشأن الطرق 

المبتكرة في تسویق الثروة 

الحیوانیة من شمال أفریقیا 

  شرقهاإلى 

  مؤسسة

Corporacion Regional 
PROCASUR  

120 سیتولى هذا المشروع تدریب ممثلي المشاریع المدعمة بموارد الصندوق وشركائه من السودان وغیره من   000

وفعالیتها في مجال ألدنى وشمال أفریقیا وأوروبا من أجل تحسین أداء المشاریع الشرق ابلدان إقلیم

تسویق الثروة الحیوانیة. وعن طریق منهجیة "مسارات التعلم" في إدارة المعرفة وبناء القدرات، سیطلع 

م المشاركون في التدریب على الممارسات الفضلى واالبتكارات المتعلقة على وجه التحدید باحتیاجاته

ومطالبهم، وسوف یزودهم المشروع أیضا بدعم وتدریب الحقین في إطار المتابعة. أما الهدفان 

) تحدید خمس على األقل من التجارب واالبتكارات الفضلى 1المحددان لهذه المنحة فیتمثالن فیما یلي: (

في مقرر تعلیمي في مجال تسویق الثروة الحیوانیة في كینیا وٕاضفاء الطابع المنهجي علیها وتضمینها

من أجل االستفادة من العلم الذي یتمیز بقیمة تبادل عالیة واالستفادة من إمكانیة توسیع نطاق تلك 

) إرساء مجموعة من 2التجارب واالبتكارات في المشاریع المدعمة بموارد الصندوق في هذا اإلقلیم؛ (

ة مباشرة وعن بعد من أجل تعزیز الممارسات تدعم المشاركین في التدریب عن طریق تقدیم المساعد

  عملیة التعلم الالزمة ضمن المسار ومتابعة التكیف واعتماد العملیات االبتكاریة.     
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة الشرق األدنى 

  وشمال أفریقیا وأوروبا

الحلقة التطبیقیة اإلقلیمیة 

المعنیة ببناء القدرات في 

  مجال االتصال الفعال

المؤتمر المتوسطي الدائم للوسائل 

  السمعیة والبصریة

(COPEAM)  

100 بریل/نیسان في العاصمة اللبنانیة بیروت في أ، التي سوف تنظمتتمثل الغایة من هذه الحلقة التطبیقیة  000

تعزیز قدرات المشاریع والبرامج المدعمة بموارد الصندوق وغیرها من المشاریع والبرامج في،2012

اإلنمائیة في بلدان مختارة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من أجل اإلسهام بشكل أفضل في 

زیز تحقیق وتوسیع االتصال المباشر بالمستفیدین من جهود تخفیف الفقر الریفي، وذلك عن طریق تع

مهارات االتصال لدى األطراف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات والسلطات المحلیة. وسوف یؤدي 

تعزیز مهاراتهم في االتصال إلى تقویة أثر التدخالت اإلنمائیة فضال عن تحسین القدرة على تحقیق 

  نتائج أفضل لصالح فقراء الریف، بما في ذلك المرأة والشباب. 

شعبة الشرق األدنى 

  وشمال أفریقیا وأوروبا

تقییم التدخالت في مجالي 

نقل إدارة الري وٕادارة الري 

القائمة على المشاركة في 

الشرق األدنى وشمال إقلیم

  أفریقیا وأوروبا

  المعهد الدولي إلدارة المیاه

(IWMI)  

  

70 اص المجلس الجمهور المستهدف األوسع في منطقة اختصتتمثل الغایة من هذا المشروع في توعیة  000

العربي للمیاه في المناسبات الدولیة واإلقلیمیة الرئیسیة بأداء روابط مستخدمي المیاه؛ باعتبار ذلك حجر 

الزاویة في اإلدارة الرشیدة لموارد المیاه في المنطقة كجزء من جهود تخفیف حدة الفقر. وسوف تتمثل 

نقل إدارة الري وٕادارة الري القائمة على األداة الرئیسیة لهذا المشروع في إجراء استعراض لمشاریع 

، وهو العام الذي بدأت الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبافي إقلیم2000المشاركة الموثقة منذ عام 

اإلنمائیة لأللفیة الجدیدة. وسوف یسهم هذا المشروع في تحسین فهم وتحدید هداففیه مهلة تحقیق األ

الشرق األدنى وشمال أفریقیا تعزز روابط مستخدمي المیاه في إقلیمإمكانات البرامج والمشاریع التي

  .وأوروبا

شعبة الشرق األدنى 

وشمال أفریقیا 

/شعبة السیاسات وأوروبا

  والمشورة التقنیة

تقییم وتحسین إنتاج وتسویق 

الناقة في بعض حلیب

  البلدان العربیة

ناطق المركز العربي لدراسات الم

ساد) لة (أكالجافة واألراضي القاح

  بسوریا

300 زیادة الدخل وتخفیف حدة الفقر وتحسین األمن الغذائي تتمثل الغایة الكلیة من هذا المشروع في  000

للمجتمعات الرعویة، بما في ذلك المرأة والشباب في البلدان المستهدفة عن طریق استغالل حلیب الناقة. 

تعزیز المعرفة المتوافرة حالیا عن حلیب الناقة ي: (أ)المحددة لهذا المشروع فتتمثل فیما یلهدافأما األ

ب) تنفیذ تدخالت وتعمیق فهم إمكانیات تسویقه والقیود التي تواجه إمكانیة زیادة دخل الفقراء منه؛ (

وتسویقه؛ (ج) زیادة الوعي لدى األطراف أصحاب معالجتهنتاج حلیب الناقة و ترمي إلى تحسین إ

حلیب الناقة جومات والقطاع الخاص حول السیاسات التي تدعم إنتاالمصلحة وبدء حوار مع الحك

      وتصدیره. وأما المجموعة المستهدفة من هذا المشروع فهي الرعاة في الجزائر والمغرب والسودان.   
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

االستجابات المنسقة في   دائرة إدارة البرامج

مواجهة انعدام األمن الغذائي 

أمانة تنسیق –وأمن التغذیة 

ق المهام رفیع المستوى فری

المعني بأزمة األمن الغذائي 

  العالمیة

أمانة تنسیق فریق المهام رفیع 

المستوى المعني بأزمة األمن الغذائي 

  العالمیة

400 تتمثل الغایة من فریق المهام رفیع المستوى المعني بأزمة األمن الغذائي العالمیة في كفالة تمكین الناس   000

ن ومستقبال. وتتمثل االستراتیجیة الكلیة لعمل هذا الفریق في اإلطار الشامل للعمل من إطعام أنفسهم اآل

في صیغته المحدثة ضمن النهج ذي المسارین الذي یتبعه الفریق المذكور. ویعمل فریق التنسیق التابع 

فریق عضاء والتآزر بین مساهمات أتشجیع التجانس)1لفریق المهام المذكور من أجل تحقیق ما یلي: (

ة الموجهة إلى قلیمیإلواةالقطریالمهام المذكور على مستویات السیاسات واالستراتیجیات واألعمال

) اضطالع أعضاء فریق المهام 2تحقیق تحسین مستدام في مستوى األمن الغذائي وأمن التغذیة؛ (

الغذائي وأمن المذكور بتنسیق المناصرة من أجل تحسین تجانس السیاسات القطریة المتعلقة باألمن

) 3التغذیة، وتعبئة الموارد الالزمة لألعمال القطریة واإلقلیمیة وكفالة البرهنة على ما یتحقق من نتائج؛ (

التقارب بین أعمالهم المتعددین والتنسیق بینهم، وتعزیزتحسین انخراط األطراف أصحاب المصلحة

) اتساق واستمراریة 4ألعمال الفعالة؛ (وجهودهم المشتركة الرامیة إلى البرهنة على توسیع نطاق ا

مساءلة النظام الدولي فیما یتعلق باألمن الغذائي وأمن التغذیة، وتعزیز تقدیر أثر أعمال الفریق 

  المذكور.    

من جزر النجاح إلى بحار   دائرة إدارة البرامج

توسیع نطاق تنمیة التغیر:

أسواق المنتجات الزراعیة 

النفع والغذائیة بطریقة تحقق 

  للجمیع

/مركز Stiching DLOمؤسسة 

االبتكارات اإلنمائیة بجامعة 

  فاغینینغین ومركز البحوث التابع لها

75 تكوین صورة شاملة للجهود المبشرة البازغة من تجارب العقد یتمثل الهدف العام لمبادرة التعلم الدولیة في  000

ذائیة مستدامة ومنصفة.  وسوف تشتمل المبادرة المنصرم في إرساء سالسل قیمة للمنتجات الزراعیة والغ

على تحدید الخیارات ذات اإلمكانیة العالیة من حیث االبتكارات القابلة لتوسیع نطاقها مستقبال. وسوف 

تتمثل النتیجة المتوقعة من هذه المبادرة في جدول أعمال مشترك بشأن التعلم من االبتكارات یشمل 

ن االتجاهات المقترحة لتوسیع نطاق تنمیة األسواق على ه الفكر بشأیعكس أحدث ما توصل إلیمنظورا 

جمع وتلخیص أما الهدفان المحددان لهذه المنحة فیتمثالن فیما یلي: (أ)نحو تمتد منافعه إلى الجمیع.

تنفیذ تنمیة األسواق على نحو تمتد منافعه إلى التجارب اإلیجابیة والسلبیة على امتداد العقد المنصرم في 

على نطاق واسع وعلى نحو مستدام، وخصوصا لصالح المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة؛ (ب) الجمیع

وضع جدول أعمال لالبتكارات یتناول الموضوعات الجوهریة الواجب معالجتها بشكل جماعي، باعتبارها 

فة والحكومة. جزء من مبادرة تعلم مشتركة ینخرط فیها القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات المعر 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

دائرة إدارة البرامج /شعبة 

  السیاسات والمشورة التقنیة

مبادرة بناء القدرات وتنمیة 

الشبكات المشتركة من أجل 

تطویر نظام غذائي عالمي 

م للشعوب أرض أمستدام و 

  2011األصلیة لعام 

  الحركة الدولیة لألطعمة المتأـنیة

Slow Food International  

250 لمجتمعات المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة الغایة من هذه المبادرة في تحسین أحوال سبل الرزقتتمثل  000

) تحسین 1المحددة لهذه المنحة فیما یلي: (هدافوالشعوب األصلیة في بلدان مختارة. وقد تمثلت األ

ج لنهج مستدام في والمجتمعات الریفیة من أجل الترویقدرات منظمات المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة

زیادة تبادل المعرفة بین شبكات مؤسسة والبرامج القطریة التي ینفذها )2األنظمة الزراعیة وتطبیقه؛ (

الصندوق بشأن األمن الغذائي وتنمیة األسواق المحلیة أمام المنتجات المحلیة التي تنتجها الشعوب 

عاون الشعوب األصلیة من خالل تشاطر ) تنمیة أرض أم للشعوب األصلیة بهدف تقویة ت3األصلیة؛ (

بنضال هذه الشعوب األصلیة من أجل الحفاظ على حقوقها في الوصول إلى ةالمتعلقالمعرفة والتجارب

وثقافتهم التقلیدیة. وتتمثل المجموعات المستهدفة في منظمات معارفهمأرض األسالف وأقالیمهم و 

    بلدا في مختلف أرجاء العالم. 20الشعوب األصلیة التي تنتمي إلى ما یقرب من 

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

بناء شراكة ناضجة مشروع 

من أجل توسیع نطاق إدارة 

  میاه الزراعة في أفریقیا

(AgWA)  

لألمم منظمة األغذیة والزراعة

  المتحدة

350 األولین من مشروع بناء المساعدة في إرساء العملیات االستهاللیة للعامین یهدف هذا المشروع إلى  000

في عموم القارة األفریقیة، (AgWA)شراكة ناضجة من أجل توسیع نطاق إدارة میاه الزراعة في أفریقیا 

حیث إن هذه العملیات تتعلق بالمكونات الخمسة التالیة ذات األولویة في نشاط هذا المشروع: (أ) 

ات؛ (د) تعبئة الموارد؛ (هـ) التنسیق بین تشاطر المعرفة؛ (ج) تنمیة القدر ؛ (ب)استقطاب التأـیید

األطراف المانحة. ویتمثل الهدف االستراتیجي للمشروع في تمكین هذه المبادرة من التحول بنجاح إلى 

ه وخطوط أهدافكیان فعال ناضج مقبول على نطاق واسع تشعر المؤسسات األفریقیة بملكیته، یحقق 

    . نشاطه بوضوح في مجال إدارة میاه الزراعة



1
5

E
B

 2
0

1
2

/1
0

5
/IN

F
.2

  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

قدرات مواجهة المخاطر في 

مجمع لألمن اءأفریقیا: إنش

  الغذائي لعموم أفریقیا

العالمي التابع لألمم األغذیةبرنامج 

  المتحدة

220 تزوید الحكومات المشاركة في أفریقیا بأدوات مالیة وموارد تسهم في تتمثل الغایة من هذا المشروع في  420

حقیق االستعداد المالي الفعال في مواجهة أحوال الطقس المتطرفة. وعلى وجه أكثر تحدیدا، یتمثل ت

الهدف من هذا المشروع في تصمیم كیان لتجمیع المخاطر یشعر األفریقیون بملكیته یسمى المجمع 

ود موارد األفریقي لقدرات مواجهة المخاطر. وهذا المجمع سوف یمكن البلدان األفریقیة من ضمان وج

مخصصة لألحوال الطارئة لمواجهة أحوال الطقس المتطرفة بأكثر الطرق مردودیة من حیث التكلفة عن 

طریق االستفادة من التنویع الطبیعي لمخاطر الطقس في كل أرجاء القارة األفریقیة. والمجموعة النهائیة 

ر من سواها والتي تعاني من المستهدفة في هذا المشروع هي مجموعات السكان المعرضة للمخاطر أكث

استفادة ه البلدانهذسوف تستفید أشد درجات انعدام األمن الغذائي في البلدان المشاركة في المشروع، و 

  غیر مباشرة من استجابات أكثر موثوقیة وفعالیة في أوقات الكوارث المرتبطة بالطقس.   

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

مشروع التعلم فیما بین

األقالیم بشأن عملیات 

تصنیع األلیاف الحیوانیة 

  الدقیقة وأسواقها المتخصصة

رابطة الشعوب الرعویة وتنمیة الثروة 

  الحیوانیة للشعوب األصلیة

200 ف الحیوانیة عالیة ازیادة دخل فقراء الریف الذین یشتغلون بإنتاج األلیتتمثل الغایة من هذا المشروع في  000

وآسیا وأمریكا الالتینیة، وتحقیق تلك الزیادة عن طریق مبادالت عبر األقالیم بین القیمة في أفریقیا 

مجموعات منتجي الثروة الحیوانیة وغیرها من األطراف الرئیسیة النشطة، وعن طریق اكتساب 

هدافالمعلومات والممارسات الفضلى بشأن تصنیع وتسویق األلیاف الحیوانیة عالیة القیمة. أما األ

لهذه المنحة فتتمثل فیما یلي: (أ) توفیر المعلومات والمساعدة العملیة لمجموعات منتجي الثروة المحددة

قالیم العالم المتنوعة من أجل زیادة قیمة منتجاتهم من األلیاف الحیوانیة؛ (ب) السماح یوانیة في أالح

ة في التسویق؛ (ج) طرف لسلسلة التسویق بالحصول على معلومات مفیدللمنتجین الواقعین عند أدنى 

دعم مربي الثروة الحیوانیة من أجل االستفادة من القیمة اإلضافیة المتحققة من زیادة الطلب الدولي على 

      بعض منتجات األلیاف الحیوانیة. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

المؤتمر الدولي بشأن 

خدمات اإلرشاد الزراعي 

والخدمات االستشاریة الریفیة 

جل توفیر سبل الرزق من أ

  المستدامة

المنتدى  العالمي للخدمات 

االستشاریة الریفیة المستضاف من 

طق الزراعیة اقبل رابطة تنمیة المن

  والریفیة

200 ، 2011نوفمبر/تشرین الثاني 18-15المدة في، الذي عقد في نیروبيالغایة من هذا المؤتمرتتمثل  000

ادل الخبرات وتعزیز القدرات والتعاون من أجل صیاغة من أجل تبمن الناسفي جمع مجموعة

العاملین والبحث وغیرهم منمتوصیات تقدم إلى واضعي السیاسات واألطراف العاملة في مجاالت التعلی

ن مستقبل ودور الخدمات االستشاریة الریفیة ضمن نظم االبتكار الزراعیة. أما في التنمیة الریفیة بشأ

خدمات اإلرشاد والبحوث (أ) تحسین التفاعل بین المنحة فقد تمثلت فیما یلي:المحددة لهذه هدافاأل

(ب) تشاطر ؛المزارعین ومنظمي المشروعات الزراعیة وواضعي السیاسات واألطراف المانحة والكیاناتو 

الدروس المستفادة والحوار بشأن ثغرات المعرفة المحددة من خالل التجارب السابقة في نهج الخدمات 

ستشاریة الریفیة؛ (ج) استكشاف دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال وٕامكانیة توسیع نطاق اال

المشروعات التجریبیة الناجحة في توفیر خدمات اإلرشاد الزراعي في مختلف مراحل سلسلة القیمة؛ (د)

ألدلة من تعزیز الوعي بأهمیة مؤسسات الخدمات االستشاریة الریفیة، باستخدام الحجج القائمة على ا

أجل إقناع وكسب وجذب االستثمارات العامة والخاصة، مع استخدام دلیل إرشادات التقییم الصادر عن 

تعزیز الوعي بأهمیة تهیئة مؤسسیة المنتدى العالمي للخدمات االستشاریة الریفیة كأداة رئیسیة؛ (هـ) 

رسائل واضحة بشأن داعمة إلیجاد فرص جدیدة للمزارعین ذوي الحیازات الصغیرة؛ (و) وضع 

    السیاسات الخاصة باإلرشاد الزراعي.  

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

توسیع نطاق الممارسات 

الناجحة المتعلقة بالتنمیة 

المستدامة لثروة المجترات 

الصغیرة على نحو یراعي 

  صالح الفقراء

150  الرابطة الدولیة لمربي الماعز إنتاج المجترات الصغیرة یعد أداة فعالة من أدوات تخفیف حدة لبرهنة على أنفي ااألولىتتمثل الغایة  000

) االضطالع 1: (ین التالیینالمحددهذا المشروع على الهدفینفي األقالیم شحیحة الموارد. ویركز الفقر

بعملیة حصاد للمعرفة على مستوى عالمي عن نظم تربیة المجترات الصغیرة في المزارع في المناطق 

كي اإلنمائیة لأللفیة الجدیدةهدافیحة الموارد التي ثبتت فعالیتها في تخفیف حدة الفقر بمعاییر األشح

وضع نهج عملي، استنادا إلى ما تم جمعه من المعارف، )2یتسنى لآلخرین تطبیق تلك المعارف؛ (

لمستوى الوطني لترتیب أولویات العملیات/االستراتیجیات وتوعیة واضعي السیاسات والقرارات على ا

    واألطراف المانحة بمدى فعالیة تنمیة ثروة المجترات الصغیرة في تخفیف حدة الفقر. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

شعبة السیاسات والمشورة 

  التقنیة

المؤتمر العالمي للزراعة 

األسریة: إطعام العالم 

  والعنایة بكوكب األرض

-الریفیة العالميالتنمیةمنتدىرابطة

  المنتدى الریفي العالمي

150 في سبل كسب الرزق لدى تتمثل الغایة من هذا المؤتمر في اإلسهام في تحقیق تحسین مستدام  000

المزارعین العاملین في المزارع األسریة في العالم النامي، وذلك عن طریق توفیر محفل عالمي لمناقشة 

وأسرهم بشأن أهمیة القضایا المؤسسیة والقیام بأنشطة المناصرة نیابة عن مزارعي الحیازات الصغیرة 

معالجة القیود والفرص المحددة التي یواجهونها في مجال التنمیة، وذلك على المستوى العالمي وعلى 

مستوى كل إقلیم. والهدف العام من هذه المنحة هو المساهمة في الترویج للسیاسات الوطنیة النشطة 

  ة في كل البلدان.  الموجهة لصالح تحقیق تنمیة مستدامة لألنظمة الزراعیة األسری

مكتب االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

تعلم المعارف والمهارات 

الالزمة لسبل الرزق في 

  الزراعة واألنشطة الریفیة

ألمم المتحدة للتربیة والعلم منظمة ا

  والثقافة

350 لها إلى الشباب من هذا المشروع في تحلیل أنواع المعارف والمهارات التي یجري نقالعامةتتمثل الغایة  000

بمختلف لف طرائق التدریس والتعلم الرسمیة وغیر الرسمیةتمن خالل مخفي الریف ودینامیات إبالغها

وكذلك مفاهیم الشباب عن العمل الزراعي والریفي. وسوف تستخدم هذه المنحة لتغطیة مكونین أشكالها

من أجل تحقیق هدف محدد رئیسیین من مكونات المقترح الخاص بالبحوث، وكالهما مصمماثنین

حوث إلى تحقیق ما یلي: استكشاف أنواع برئیسي واحد كما یلي: (أ) یرمي المكون األول الخاص بال

المعارف والمهارات، ال سیما مهارات القراءة والكتابة والمهارات المتعلقة بالزراعة، التي یجري نقلها إلى 

كیز على نحو خاص على النظم غیر الرسمیة بمختلف الجیل الناشئ في المناطق الریفیة مع إیالء التر 

أنواعها ومنظور المساواة بین الجنسین إلى جانب االستخدام الفعال لتكنولوجیات المعلومات واالتصال؛ 

(ب) ویرمي المكون الثاني الخاص بالبحوث إلى تحقیق ما یلي: تحلیل وفهم برامج تنمیة المهارات من 

  ؤدي إلى تحسین أوضاع التوظیف للشباب، وخصوصا اإلناث.    أجل اقتراح التدابیر التي ت
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

مكتب االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

المنحة الثانیة المقدمة من 

الصندوق لتغطیة التكالیف 

الممتدة على عامین للفترة 

مانة لأل2010-2011

المشتركة للجنة المعنیة 

–باألمن الغذائي العالمي 

األعمال التحضیریة للدورة 

  لسابعة والثالثینا

غذیة والزراعة لألمم األمنظمة 

  المتحدة

200 تمثلت الغایة من هذه المنحة في المساعدة على تعزیز التركیز في عمل اللجنة المعنیة باألمن الغذائي   000

في تحسین مستوى مستهلكین ومنتجین في آن واحد،كالعالمي على احتیاجات فقراء الریف وٕامكاناتهم، 

ه المنحة على نجاح الدورة المحددة لهذهدافائي وأمن التغذیة العالمیین. وقد ساعدت األاألمن الغذ

والثالثین للجنة المذكورة بشكل جوهري، واشتمل الهدفان المحددان لهذه المنحة على ما یلي: (أ) السابعة

الذي یسلط ات العامة للجنة المذكورة على التوثیق المرجعي الموضوعيسالتركیز في مناقشات الجل

الضوء على القضایا التي یرغب الصندوق في طرحها للحوار، وهي القضایا المتعلقة باألمن الغذائي 

وزراعة الحیازات الصغیرة؛ (ب) توعیة وتنسیق النقاشات الثالثة التي اتخذت شكل مائدة مستدیرة بشأن 

التي خصصت لموضوع السیاسات. وقد اضطلع الصندوق بالدور القیادي في المائدة المستدیرة

  "االستثمارات الزراعیة المتجاوبة مع احتیاجات ذوي الحیازات الصغیرة".    

مكتب االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

مشروع إدارة المعرفة من 

  أجل التنمیة

KM4Dev

رابطة هیلفیتاس السویسریة للتعاون 

  الدولي

155 إجراء تجربة حول كیفیة تعمیق ى تحقیق ما یلي: (أ)یهدف مشروع إدارة المعرفة من أجل التنمیة إل  000

(ب) إیجاد السبل الكفیلة بإرساء الروابط والتعلم في إطار مشروع ؛وتوسیع تشاطر المعرفة وبناء القدرات

أو ر المطلوب لدواع تتعلق بالجغرافیاإدارة المعرفة من أجل التنمیة مع االهتمام بمن لم یشاركوا فیه بالقد

مختلف السبل التي یمكن اتباعها من قبل (ج) تحدید واستكشاف؛ القدرة على الوصولالنفوذ أو 

المجتمع المحلي بشكل مستدام لتشجیع تنمیة القیادات ومواصلة توفیر منافع ملموسة للمعنیین من 

    األفراد والمنظمات. 
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

مكتب االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

تقریر حالة األغذیة والزراعة 

الصادر عن 2012لعام 

منظمة األغذیة والزراعة 

  لألمم المتحدة

منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

  المتحدة

100 تتمثل الغایة من هذا التقریر في تعزیز قاعدة األدلة التي یستند إلیها تحسین السیاسات العامة وزیادة   000

االبتكاري علیها جمیعا من ضفاء الطابع اصة في زراعة الحیازات الصغیرة وإ االستثمارات العامة والخ

التحضیرات لتقریر حالة األغذیة أجل تحقیق األمن الغذائي. وسوف تستخدم هذه المنحة في دعم

هدافأما األسوف ینصب التركیز فیه على موضوع االستثمار في الزراعة.الذي2012ة لعام الزراعو 

المعرفة المتعلقة باستثمارات ذوي الحیازات األكثر تحدیدا لهذه المنحة فتتمثل فیما یلي: (أ) دعم تولید 

الصغیرة في الزراعة؛ (ب) دعم تولید المعرفة المتعلقة بالسیاسات التمكینیة واالستثمارات العامة المكملة 

الالزمة أكثر من سواها والفعالة أكثر من سواها من أجل تیسیر استثمارات ذوي الحیازات الصغیرة في 

ل على صعید األمن الغذائي؛ (ج) إعطاء دفعة لزیادة الوعي العام بأهمیة الزراعة لتحقیق مستوى أفض

استثمارات ذوي الحیازات الصغیرة في الزراعة والظروف المهیئة لهذه االستثمارات من أجل تحقیق األمن 

    الغذائي في البلدان النامیة. 

مكتب االستراتیجیة وٕادارة 

  المعرفة

تعزیز االستفادة من الزراعة 

  ي تحسین التغذیة والصحةف

المعهد الدولي لبحوث سیاسات 

  األغذیة

50 تتمثل الغایة العامة من هذه المشاورات في توعیة األعمال التي تضطلع بها األطراف النشطة الرئیسیة   000

واضعو السیاسات والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص والعاملون في حقل التربیة بما في ذلك–

والتأثیر على تلك األعمال وتحفیزها من أجل إعادة مواءمة السیاسات الراهنة وتصمیم –ن والباحثو 

االستثمارات الموجهة إلى الزراعة من أجل تحقیق أمن ین استخدام سوتنفیذ استراتیجیات جدیدة وتح

) 1(المحددة لتلك المنحة فتتمثل فیما یلي:هدافین صحة أفقر سكان العالم. أما األالتغذیة وتحس

) زیادة الوعي بالسبل التي من خاللها 2تحسین فهم الروابط القائمة بین الزراعة والتغذیة والصحة؛ (

) إنشاء شبكة للحوار عبر 3یمكن تعزیز االستفادة من الزراعة من أجل تغذیة فقراء الریف وصحتهم؛ (

  القطاعات وتشاطر المعلومات على كل المستویات.   
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

وٕادارة مكتب االستراتیجیة 

رئیس الالمعرفة/مكتب 

  ونائب الرئیس

الواقع والتحدیات في انتقال 

نظام –آثار آلیة الثمن

معلومات أسواق الحاصالت 

  الزراعیة

)AMIS(  

منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

  المتحدة

200 المزارعین لواضعي السیاسات ومنظمات تتمثل الغایة من هذا المشروع في تعزیز قاعدة المعرفة المتاحة   000

وغیرهم من األطراف النشطة عن انتقال آثار االرتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء والنفط من األسواق 

ي یحسنوا تصمیم وتنفیذ السیاسات والبرامج الرامیة إلى تمكین كالعالمیة إلى أسواق البلدان النامیة، 

سعار الغذاء والنفط ألطول أجال في ألتغیرات االمزارعین ذوي الحیازات الصغیرة من االستفادة من ا

و تخفیف األثر السلبي لالرتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء والنفط العالمیة على العالمیة، و/أ

  المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة وغیرهم من الفقراء.   

فهم العالقات تحسین محددة هي كما یلي: (أ)أهدافوعلى وجه التحدید، یرمي هذا المقترح إلى تحقیق 

بین أسعار الغذاء والنفط وتحدید المؤشرات المرتبطة بانتقال آثار االرتفاعات المفاجئة في 

حسین فهم آلیات ومحددات انتقال الغذاء؛ (ب) ت/صدمات األسعار من سوق الطاقة إلى سوقاألسعار

على المناطق الریفیة التي آثار االرتفاعات الحادة في أسعار الغذاء الدولیة داخل البلدان، مع التركیز

یمارس فیها ذوو الحیازات الصغیرة نشاطهم؛ (ج) تحدید مجموعة من المؤشرات المرتبطة بانتقال آثار 

االرتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء من األسواق الدولیة إلى األسواق المحلیة والریفیة، وهو ما یمكن 

یرة إبان االرتفاعات الحادة في األسعار الدولیة أن یساعد تقییم جوانب ضعف ذوي الحیازات الصغ

جل تخفیف آثار تلك االرتفاعات، بما في ذلك السیاسات على المستوى القطري من أوتحدید خیارات 

تأثیراتها على الحوافز والمخاطر التي یواجهها المزارعون ذوو الحیازات الصغیرة في األجلین القصیر 

  واألطول. 

ة أفریقیا الغربیشعبة 

  والوسطى

الترویج للتوظیف المستدام 

لصالح المزارعین الشباب في 

  مجتمع أوغو (السنغال)

یة، وهي المنظمة غیر الشباب والتنم

الحكومیة للكشافة من الشابات 

  في السنغالوالشبان

500 د فرص وزیادة الدخل  وٕایجاتتمثل الغایة العامة من هذا المشروع في تعزیز األمن الغذائي المستدام  000

عمل جدیدة مستدامة للشباب الریفي (من النوعین على السواء). فذلك سوف یساعد بشكل فعال على 

المحددة هدافمكافحة انعدام األمن الغذائي ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة للشباب في المنطقة. أما األ

ن الخدمات والبنیة التحتیة لتلك المنحة فتتمثل فیما یلي: (أ) تحسین إمكانیة استفادة الشباب الریفي م

ق؛ (ب) زیادة اإلنتاج عن طریق لتكنولوجیات المالئمة وكفاءة السو وتحقیق عوامل الكفاءة في تطویر ا

  تحسین اإلنتاجیة؛ (ج) تحسین دخل الشباب الریفي في المنطقة التي یغطیها المشروع.      
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

أفریقیا الغربیة شعبة 

  والوسطى

منصة/شبكة ابتكارات 

: منظمو المشروعات الشباب

  عناصر التغییر–الشبان 

  صندوق فیلبس ستوكس

Phelps Stokes Fund  

295 إقلیمتتمثل الغایة العامة من هذا المشروع في المساهمة في تخفیف حدة الفقر بین الشبان الفقراء في  000

تجاري، واالبتكار احتماالت النشاط الو االطالع على الفرص السانحة أفریقیا الغربیة والوسطى عن طریق

حة للشباب القابلة للتكرار في مجال األعمال التجاریة الصغیرة القائمة جوالمعارف المتعلقة بالنماذج النا

على الزراعة لتمكینهم من إنشاء تلك المشروعات واالنخراط فیها. ویتمثل الهدف العام من هذه المنحة 

لتصرف باستقاللیة وبشروطهم هم وتیسر تبادل في تهیئة ودعم بیئة تمكینیة یستطیع فیها الشباب ا

الخبرات وتیسر كذلك التعلم وتكوین الشبكات بین منظمي المشروعات الشبان.  

أفریقیا الغربیة شعبة 

  والوسطى

إسماع صوت المزارعین 

الشبان في إقلیم أفریقیا 

  الغربیة والوسطى

وكالة األنباء الدولیة "إنتربریس 

  سیرفیس" ومؤسسة 

società
cooperativa consortile 

a r.l.

198 تمثلت الغایة العامة من هذا المشروع في تسلیط الضوء على االبتكارات الحالیة في مجال الزراعة والتي   000

مع التركیز في االهتمام على مزارعي تحمل إمكانیة إحداث تحول في التنمیة الریفیة في القارة األفریقیة

في إحداث تغییر في تصورات القارة مومساهمته–صا المرأة والشباب وخصو –الحیازات الصغیرة 

الساحة العالمیة عن طریق تشاطر المعرفة بالممارسات االبتكاریة في إقلیم أفریقیا الغربیة لىاألفریقیة ع

في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطىعيمزار صوت والوسطى. وفي معرض ذلك حقق المشروع إسماع 

عالمیة الدائرة حول االرتفاع المستمر في أسعار الغذاء، والتغیرات المناخیة واألمن الغذائي النقاشات ال

العالمي. وقد أتاحت هذه المنحة أیضا الفرصة لصحفیین ومحررین من البلدان النامیة في أفریقیا الغربیة 

  والوسطى للمشاركة في حلقة تطبیقیة إقلیمیة عن بناء المهارات في ذلك اإلقلیم.

أفریقیا الغربیة شعبة 

  والوسطى

شبكة إذاعات المجتمعات 

المحلیة الرامیة إلى تبادل 

  وتنظیم التجارب المحلیة

(Net-CREOLE)  

سرة والتضامن واألوزارة التوظیف 

  االجتماعي بالرأس األخضر

150 لدان الناطقة لالتصال الفعال لصالح أفقر المجتمعات المحلیة الریفیة في البیروج هذا المشروع  000

بالبرتغالیة، وخصوصا في أفریقیا الغربیة ولكنها مفتوحة أمام االقالیم األخرى في أفریقیا وآسیا، وقائمة 

على تجارب ملموسة تقوم على المشاركة المباشرة النشطة من قبل المجتمعات المحلیة الریفیة في مجال 

وخصوصا المرأة –الریف والمهمشون االتصال االجتماعي. أما المجموعات المستهدفة فهي فقراء

الذین یعیشون في المناطق التي تغطیها اإلذاعات الریفیة والمحلیة في كل من غینیا بیساو -والشباب

  .  يوالرأس األخضر وسان تومي وبرینسیب
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  المؤسسة المستفیدة  عنوان المنحة  الشعبة المبادرةالدائرة/

المبلغ (بالدوالر 

  الغرض من المنحة  األمریكي)

أفریقیا الغربیة شعبة 

  والوسطى

دعم أنشطة التمویل الصغري 

  في تشاد وتوغو

  بحوثالمركز الدولي للتنمیة وال

(CIDR)  

  

150 دعم استدامة اإلنجازات المتحققة في المرحلة الثانیة تتمثل الغایة من هذا المشروع، في حال تشاد، في  000

الدولي للتنمیة الممول بقرض من الصندوقةالشمالیاویر غمنطقةاألمن الغذائي في من مشروع

الممول اویر غبرنامج دعم التنمیة الریفیة في وكفالة التحول المرتبط بالزراعیة في مجال التمویل الریفي 

تعزیز القدرات و، فإن الغایة من هذا المشروع تتمثل فيفي توغبقرض من الصندوق أیضا. أما 

لثالث من مؤسسات التمویل الصغري لتمكینها من زیادة تنویع أدواتها وخدماتها المالیة التنظیمیة

، وخصوصا التنمیة الزراعیةاطق التي یغطیها مشروعالموجهة إلى مختلف شرائح العمالء في المن

  صغار المزارعین المشتغلین في سالسل الحاصالت الزراعیة الغذائیة. 
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