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بموجب نافذتي المنح  2012المنح التي وافق عميها رئيس الصندوق عام 
  العالمية/اإلقميمية والمنح القطرية

 رئيسض المجلس التنفيذي ، فو  2002الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول  ف: دورتو   -1
دوالر أمريت:،  000 500الصندوق لينوب عنو ف: الموافقة على المنح الت: ال تتجاوز قيمتيا ما يعادل 

، ورفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي الذي يسعى للربحلقطاع الخاص إلى ا ةباستثناء المنح المقدم
 . الصالحيةعن استخدام ىذه 

بموجب ىذا االتفاق، حتى نياية  2012لمنح الت: جرت الموافقة علييا ف: عام وصف ل يذه الوثيقةبومرفق  -2
شعبة المختصة. وخضعت المنح قائمة المنح ووصفيا حسب ال. وترد 2012ديسمبر/تانون األول  31

المحددة ف: السياسة المنقحة لتمويل المنح ف: الصندوق وعملية الموافقة المتضمنة فييا، والت: للمعايير 
   (. EB 2009/98/R.9/Rev.1)الوثيقة  2002دت ف: ديسمبر/تانون األول م  اعت  
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الشعبة الدائرة/

المبمغ )بالدوالر 
 نطاق المنحة األمريكي(

 بيدفتعزيز قدرات دائرة التنمية الريفية  شعبة آسيا والمحيط اليادي
إعداد استراتيجية للتنمية الريفية تستند 

لى الدالئل ألغراض الحد من الفقر إ
 الريف:

دائرة التنمية الريفية، وزارة الشؤون 
اتحاد  الحدودية ف: جميورية

 انماريم

والترويج لألمن الغذائ:  ،دعم استراتيجية الحتومة للتخفيف من حدة الفقر والتنمية الزراعية 211 111
  .وأمن الدخل لصالح فقراء الريف

: التمايز بين الجنسين 01بوتان + 
ف: عالم للجبال والتنمية المستدامة 

 متغير

المرتز الدول: للتنمية المتتاملة 
 يةجبلمناطق اللل

السع: لتحقيق تنمية مستدامة ألغراض الحد من الفقر ف: المناطق الجبلية حول العالم مع  000 150
 .لمساواة بين الجنسين وتمتين المرأةبااىتمام متزايد 

البحوث التشارتية وتعزيز القدرات على  
وتقدير أثر مشروعات  ،الرصد والتقييم

 الصندوق ف: اليند وبوتان

لبحوث السياسات  المعيد الدول:
 الغذائية

أداء المشروعات ف: مجال الرصد والتقييم بيدف توليد براىين قوية عن نواتج وأثر تحسين  000 500
 .مع بيانات واضحة عن التقدم المحرز ف: تنفيذىا ،المشروعات

ف: التنمية المجتمعية ف:  شرتاء الشراتات ف: الزراعة عالية القيمة 
 فيج:

بالمائة على األقل من انتاج  31رتة على زيادة ف: العوائد بحدود اأسرة مش 311حصول  000 500
  .المنتجات عالية القيمة

إعداد وريادة تنفيذ المبادرات المتتاملة  
 رللتجارة األخالقية/العضوية ف: جز 

  المحيط اليادي

األمانة العامة لمجتمع المحيط 
 اليادي

من  إلى األسواق عالية القيمةمحيط اليادي من أصحاب الحيازات تعزيز وصول مزارع: ال 000 500
 .شيادات المنتجات العضوية المالئمة والمعترف بياخالل الحصول على الدعم وعلى 

شعبة آسيا والمحيط اليادي/شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

إرسال األموال إلى الوطن ف: آسيا 
 والمحيط اليادي

لى إتعزيز وصول العمال المياجرين وأسرىم ف: المناطق الريفية من إقليم آسيا والمحيط اليادي  000 300 البنك الدول: لإلنشاء والتعمير 
قتصاديا وف: الوقت المحدد ألمواليم وغيرىا من الخدمات تحويالت فعالة يمتن االعتماد علييا ا

 .المالية

صحفيين ف: البلدان النامية على اقتناص قصص نضال المزارعين أصحاب بناء قدرات ال 310 379 مؤسسة طومسون رويترز  للصحفيين القطريينإعداد تدريب  شعبة االتصاالت
الحيازات الصغيرة والحلول للتغلب على تحديات تغير المناخ، ورواية ىذه القصص بصورة 

 .أفضل

والتعلم الخاصة بتمتين إدارة المعرفة  شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية
المرأة ف: مجموعات المنتجين الريفيين 

 ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية

التحالف من أجل ثورة خضراء ف: 
 أفريقيا

المساىمة ف: تحسين قدرات قيادة مجموعات المنتجين الريفيين ومجموعات النساء الريفيات  000 200
المبادرات الفردية وبناء ميارات  ،اصة بالزراعةللمشارتة ف: والتأثير على صناعة القرارات الخ

 .الزراعية الحاسمة للوصول إلى أفضل أشتال المشارتة ف: األسواق
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شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية/شعبة 
 السياسات والمشورة التقنية

تنمية القدرة على تحديث النظم الغذائية 
  األفريقية

أمناء جامعة والية  مجلس
 ميتشجان

 

الحد من الفقر الريف: ف: أفريقيا من خالل تسريع نمو اإلنتاجية عريضة القاعدة ف: الزراعة  000 400
 .وفرص العمالة المربحة ف: األعمال الزراعية ذات الصلة

 

إدارة المعلومات لصالح مشروعات  شعبة أمريتا الالتينية والتاريب:
السياسات العامة ف: التنمية الزراعية 

الغذائ: ف: أمريتا والريفية واألمن 
 الالتينية

 

اللجنة االقتصادية ألمريتا الالتينية 
 والتاريب:

مساعدة على تحسين تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة للتنمية الريفية والمشروعات ال 000 400
مع اىتمام خاص باالستدامة واإلدماج والحد من الفقر بين  ،الزراعية ومشروعات األمن الغذائ:

 .الستان الريفيينصفوف 
 
 

 Instituto Centroamericano  التنمية الريفية والسياسة النقدية 
de Estudios Fiscales 

لمبادرة حوار مستنير حول العالقة بين التنمية الريفية  ،على أساس المدخالت التقنية ،الترويج 560 498
  .لمحاربة الفقر الريف:سيم ف: صياغة سياسات عامة فعالة ت الت:والسياسة النقدية 

المنتجون الريفيون أصحاب الحيازات  
نتاج وتسويق الزراعة الذتية  الصغيرة وا 
بيئيا ف: مناطق التاريب: الناطقة 

 باإلنجليزية

معيد البلدان األمريتية للتعاون ف: 
 ميدان الزراعة

 ،الزراعة ف: اقتصاداتيا المعنيةالمساىمة بصورة فعالة ف: جيود دول التاريب: لزيادة مساىمة  000 300
 الحد من الفقر الريف: بيدفولتحسين صمود قطاع الزراعة ف: وجو آثار تغير المناخ 

دراسة لتحويالت المغتربين والخدمات  شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 المالية البريدية ف: تازاخستان

 اإلدخار مصارف مجموعة
 األوروبية

 ،اإلشراك المال: للستان الفقراء غير المتعاملين مع المصارف ف: المناطق الريفيةزيادة  890 199
 .وبخاصة متلق: تحويالت المياجرين

تعزيز األمن الغذائ: لالجئين السوريين  
 (األردن)ف: مخيم الزعتري 

الفقراء الريفيين من النساء والرجال الذي يعيشون ف: مخيم سيبن: المشروع قدرات الصمود لدى  000 500 الييئة الخيرية األردنية الياشمية
 .واألسر األردنية الريفية الفقيرة الت: تعيش على أطراف المخيم ،الزعتري لالجئين السوريين

 تالمستياستخدامات بديلة لشجيرة  
(Prosopis Juliflora ) :تعلف حيوان

 ف: شرق السودان والصومال

ف: القرن ية والبيئية و الشبتة الرع
 األفريق:

تحسين سبل عيش الرعويين والرعويين الزراعيين من خالل تزويدىم بالفرص والميارات  000 270
 .تعلف حيوان: تلالستفادة من المستي

 ارالخضالندوة اآلسيوية األوروبية حول  
  الخضراء والورقيات

  .وزيادة دخوليا وأمنيا الغذائ: المساىمة ف: تحسين سبل عيش األسر الريفية 000 30 جميورية أرمينيا

تعزيز أدوار وقدرات المنظمات غير  متتب الرئيس ونائب الرئيس
الحتومية على توسيع نطاق التنمية 

 الزراعية 

 الدول: للعمل األمريت: المجلس
 الطوع:

والحد من الفقر الريف: ف: البلدان النامية من  ،المملوتة من البلدان المعنيةالتنمية الزراعية دعم  706 324
سبل العملية للمنظمات غير الحتومية ألغراض بناء قدرات الشرتاء لخالل تحديد أفضل 

 .المحليين
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انخراط أصحاب الحيازات  تعزيز متتب الرئيس ونائب الرئيس
من خالل  الصغيرة ف: سالسل القيمة

 التنظيم:تعزيز البناء القدرات و 

تعزيز قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على تطوير المشروعات ألغراض االستدامة طويلة  000 495 الدول: للزراعة االستوائيةالمعيد 
 .والخبرات ألغراض توسيع النطاقاألمد واستقاء الدروس 

المؤتمر العالم: الثان: المعن: بالبحوث  
 2012الزراعية من أجل التنمية 

لألمم منظمة األغذية والزراعة 
 المتحدة

التنمية ف: جميع أنحاء العالم وزيادة أىميتيا وأثرىا ف: نقل وتعزيز البحوث الزراعية لنظم  000 200
 .التنمية

أثر تحويالت المغتربين لجية  خالل تعظيمتامل القارة األفريقية من الترويج للتنمية المحلية ف:  000 200 مصرف التنمية األفريق: مبادرة اليجرة والتنمية شعبة السياسات والمشورة التقنية
 .واالستثمار وخلق الوظائف والمشروعات الصغيرة االدخار

دائرة إدارة البرامج /شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

إطار دينام: إلعداد وتقييم استراتيجيات 
 البلدان النامية للحد من الفقر

يصال برامج فعالة للحد من الفقر وا  تعزيز القدرات التحليلية لممارس: التنمية لتطوير  000 300 معيد األلفية عداد وا 
 .تما ىو متصور ف: استراتيجيات البلدان النامية للحد من الفقر ،الريف:

للتنوع البيولوج: واألمن الغذائ: الترويج  شعبة السياسات والمشورة التقنية
 للشعوب األصلية 

واإلبقاء  ،لتفعيل التنوع البيولوج: الزراع: وأىميتو لألمن الغذائ: والتغذويبناء شراتات فعالة  000 50 الدولية للتنوع البيولوج:المنظمة 
 .على نظم األغذية المحلية المتنوعة

 إلىقيمة انتاج الفحم المستند سلسلة  
 ةالقابل ةالطبخ ف: المنازل االبتتاري

للفقراء لصالح ة لتوسيع النطاق والمناصر 
 النساء

من الطبخ على الحطب إلى فرصة جديدة  تطوير انتاج الفحم الحجري على أساس منزل: 000 300 الشبتة الدولية للخيزران والروطان
 .لتسب الزرق وسلسلة قيمة مستدامة ألغراض التمتين االقتصادي للنساء الريفيات الفقيرات

للموارد اإلدارة الرشيدة المناصرة للفقراء  
 ف: ظل مناخات متغيرة

 .الحد من ضعف فقراء الريف ف: وجو اآلثار السلبية لتغير المناخ 000 400 المتقدمة االستدامة دراسات معيد

تمتين ممثل: منظمات الشعوب  
صياغة  منف: العالم بأسره األصلية 

استراتيجياتيا حول المشارتة الفعالة ف: 
عمليات صناعة القرار الخاصة 
بالمبادرات التنموية الت: تؤثر على 

 حياتيا وأراضييا

الفريق العامل الدول: لشؤون 
 الشعوب األصلية

ف: العالم بأسره على صياغة استراتيجياتيا حول تمتين ممثل: منظمات الشعوب األصلية  000 500
تة الفعالة ف: عمليات صناعة القرار الخاصة بالمبادرات التنموية الت: تؤثر على حياتيا المشار 

 .وأراضييا

إليام أصحاب المصلحة غير الممثلين  
األسبوع العالم: لألمن ب تمثيال تامال

ف:  3103الغذائ: والمائ: المنعقد عام 
 استتيولم

المعيد الدول: للموارد المائية ف: 
 استتيولم 

االستخدام  صوب ،المستقبل متتاملة معرفيا لسياسات موجية نحو طور ىذا األسبوع ورو ج  000 500
 .لفقراستئصال االمستدام لموارد المياه ف: العالم والتنمية المستدامة و 
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شعبة السياسات والمشورة التقنية/متتب 
دارة المعرفة  االستراتيجية وا 

دعم المزارعين ومنتج: األغذية من 
الحيازات الصغيرة إلسماع أصحاب 

  31صوتيم ف: مؤتمر ريو +

Associazione Italiana per 

l'Agricoltura Biologica 
ودعم إنتاج الغذاء الناجح والمستدام  ،31رفع الوع: بين أصحاب المصلحة ف: مؤتمر ريو + 000 120

وبناء االقتصادات  ،على نطاق صغير ومتوسط تمساىم رئيس: ف: األمن الغذائ: العالم:
  .واإلبقاء على التنوع البيولوج: والموارد الطبيعية ف: التوتب ،الريفية

دارة المعرفة تحديد السبل لتوسيع نطاق سالسل قيمة  متتب االستراتيجية وا 
 األرز ف: أفريقيا جنوب الصحراء 

التحالف من أجل ثورة خضراء ف: 
 أفريقيا

مع إشارة خاصة إلى فقراء الريف نساء ورجاال  ،واألمن الغذائ: الدخولالمساىمة ف: زيادة  000 100
  .من اإلنتاج وحتى المستخدم النيائ: ف: أفريقيا ،المنخرطين ف: سالسل قيمة األرز

دارة المعرفة منتدى التحالف من أجل ثورة خضراء  متتب االستراتيجية وا 
 (2012ف: أفريقيا )

التحالف من أجل ثورة خضراء ف: 
 أفريقيا

تشجيع وتيسير حوار السياسات رفيع المستوى لتطوير خطط ملموسة ألغراض توسيع نطاق  000 100
وىو الحوار  ،واألمن الغذائ: ف: أفريقيا االستثمارات واالبتتار لصالح النمو الزراع: المستدام

 .الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرةالذي يقوده المزارعون الريفيون 

ارعين أصحاب تحسين سبل عيش المز  
الحيازات الصغيرة من خالل االستفادة 
ضفاء القيمة على التنوع  المستدامة وا 

 البيولوج: الزراع:

دارتو وصونو من جانب تيسير االستخدام الفعال والمستدام  000 500 المنظمة الدولية للتنوع البيولوج: للتنوع البيولوج: المحل: وا 
المصلحة، وبخاصة ف: مجال األمن الغذائ: والتغذية المجتمعات الريفية الفقيرة وأصحاب 

متانيات توليد الدخل والتأقلم مع تغير المناخ  .وا 

منظمات الزراعة األسرية دعم انخراط  
 31ف: مؤتمر ريو +

 

Confederacao Nacional 
dos Trabalhadores na 
Agricultura  

ودعم انتاج األغذية المستدامة الناجحة على  ،31توليد الوع: بين أصحاب المصلحة ف: ريو + 750 68
 ،وبناء االقتصادات الريفية ،نطاق صغير ومتوسط تمساىم رئيس: ف: األمن الغذائ: العالم:

 .واستدامة التنوع البيولوج: والموارد الطبيعية على التوتب

-3103األولى لعام المنحة الصندوق  
إلى األمانة المشترتة  المقدمة 3102

 معنية باألمن الغذائ: العالم:للجنة ال
ألعمال التحضيرية للدورة األغراض 

   3103السنوية لعام 
 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

 اللجنة المعنية باألمن الغذائ: العالم: على احتياجاتالمساعدة على زيادة الترتيز ف: عمل  000 200
 : تحسين مستوى األمن الغذائ:فواإمتانيات فقراء الريف تمستيلتين ومنتجين ف: آن واحد، 

 .والتغذوي العالميين

تعزيز المعرفة بتوافر األغذية   
 استخداميا على مستوى العالمو 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

بين األنماط المختلفة  بصورة محتملة التفريق معتقدير األنماط الحالية لالستيالك من األعالف  000 200
المحرتات والنزعات الرئيسية ف: استخدام األعالف على عالوة على تحديد  ،من الحيوانات

.المستوى الوطن:  

والتجارب الرائدة للمراقبة  المنيجيات 
 الدولية للزراعة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

صحة العمود األساس: لإلطار المنيج: للمراقبة العالمية للزراعة ق من تطوير واختبار والتحق 000 70
 .طبوغرافية دولية للحيازات الزراعية وخصائصيا لجية األصول والنتائجواقتراح 

دعم الفقراء نساء ورجاال من خالل جدول أعمال سياسات: عالم: ألغراض اإلدارة المستدامة  000 30 معيد دراسات االستدامة المتقدمة العالم: للتربة األسبوع 
 لجنسين. للتربة وموارد األراض: الت: تساىم ف: الحد من الفقر واألمن الغذائ: والمساواة بين ا
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تعزيز الشراتة ألغراض توسيع نطاق  
سبل العيش المستدامة ف: الزراعة 
األسرية والزراعة صغيرة النطاق 

 ومجتمعات الشعوب األصلية

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

تحديد ودعم المزارعين الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر الزراعية الفقيرة  250 480
من خالل تعزيز الشراتة الدولية الخاصة بنظم التراث الزراع:  ومجتمعات الشعوب األصلية

 .اليام عالميا

الصندوق لمعرض إتسبو الخامس  دعم 
 للتنمية العالمية بين دول الجنوب

 بلدانالوحدة الخاصة بالتعاون بين 
)برنامج األمم المتحدة  الجنوب

 اإلنمائ:(

وموقع الصندوق ف: التعاون بين دول  ،الصندوق على المستوى القطريتعزيز أثر عمليات  000 30
  .الجنوب والتعاون الثالث: ف: المحافل السياساتية الدولية

دارة المعرفة أطر توسيع النطاق وتدخالت الطاقة  متتب االستراتيجية وا 
 االبتتارية

حل مشاتل الطاقة النيج المنيجية لفيم مشترك لتقدير أي الحلول ى: األنجح ف: تطوير  000 20 لمواردمعيد الطاقة وا
وتقدير القدرة على توسيع نطاق النماذج الواعدة أو  ،الريفية وأي منيا غير الناجحة ولماذا

 .المثبتة
وتالة الشراتة الجديدة لتخطيط  المنتدى األفريق: للتنمية الريفية 

 وتنسيق التنمية ف: أفريقيا

التحديات الرئيسية والفرص المتجددة ف: التحول  الترويج لجدول أعمال تعاون: يرتز على 000 70
وتعبئة قيادة سياساتية قوية ونيج متتامل مناصر للفقراء لصالح  ،الريف: ف: البلدان األفريقية

 .التنمية الريفية

المحاصيل ندوة دراسية دولية حول  
ت ف: القديمة والجديدة لتلبية التحديا

 القرن الواحد والعشرين

رفع الوع: العام والسياس: باألىمية الحالية والمستقبلية للمحاصيل غير المستخدمة استخداما  000 32 جامعة قرطبة
 .ألغراض التخفيف من الفقر الريف: والجوع تامال 

بناء نموذج  –تقاسم الدروس والميارات  شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
 أعمال ألغراض تقاسم المعرفة

IED Afrique 250 000  مساعدة المشروعات على التنظيم واالستفادة من المعرفة المنبثقة نتيجة لخبراتيا ف: تنفيذ
 .ومساعدتيا على التعلم من تل من الحاالت الناجحة والفاشلة ،المشروعات

سالسل القيم الزراعية  يةتحسين شمول 
 ف: أفريقيا الغربية والوسطى

يمولو الصندوق لتنمية سالسل القيمة ف: زيادة دخول الستان الريفيين زيادة فعالية الدعم الذي  000 500 ميتشغانمجلس أمناء جامعة والية 
 .وبخاصة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

دعم تصميم استراتيجية وخطة عمل  
لسالسل قيمة السلع عالية التأثير ف: 

 نيجيريا

التنمية المستدامة وخطة عمل للتحول و  ،تصميم استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد 000 500 جميورية نيجيريا االتحادية
 .لقطاع الزراعة ف: نيجيريا

 المساواة بين الجنسين واإلنتاجية 
 

لمدة سنتين حول توثيق االختالفات بين الجنسين ف: اإلنتاجية الزراعية ف: تنفيذ برنامج بحث  292 329 البنك الدول:
 زراعة أفريقيا جنوب الصحراء.

 


