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بموجب نافذتي المنح  3102المنح التي وافق عميها رئيس الصندوق عام 
 العالمية/اإلقميمية والمنح القطرية

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس 4119ف: دورتو الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول  -1
دوالر أمريت:،  011 111يا ما يعادل الصندوق لينوب عنو ف: الموافقة على المنح الت: ال تتجاوز قيمت

باستثناء المنح المقدمة إلى القطاع الخاص الذي يسعى للربح، ورفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي عن 
 استخدام ىذه الصالحية.

بموجب ىذا االتفاق، حتى نياية  4102ومرفق بيذه الوثيقة وصف للمنح الت: جرت الموافقة علييا ف: عام  -2
. وترد قائمة المنح ووصفيا حسب الشعبة المختصة. وخضعت المنح 4102تانون األول ديسمبر/ 20

للمعايير المحددة ف: السياسة المنقحة لتمويل المنح ف: الصندوق وعملية الموافقة المتضمنة فييا، والت: 
 (.EB 2009/98/R.9/Rev.1)الوثيقة  4119اعُتِمدت ف: ديسمبر/تانون األول 
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

شعبة آسيا والمحيط 
 اليادي

أدوات لوضع استراتيجية بشأن األمن 
الغذائ:، والحد من الفقر، والتتيف مع 

 تغير المناخ

بنغالديش وغيرىا من الشرتاء اإلنمائيين من خالل فيم أفضل تحسين تصميم المشروعات من قبل حتومة  000 477 برنامج األغذية العالم:
 للروابط السببية بين األمن الغذائ:، والحد من الفقر، والتتيف مع تغير المناخ.

شعبة آسيا والمحيط 
 اليادي

التنمية االقتصادية المستدامة من 
ن الجنوب اخالل التعاون بين بلد

 والتعاون الثالث: ف: إندونيسيا

تخطيط اإلنمائ: وزارة ال
 الوطن:

السياسات وتوسيع  لإلعالمتحسين الوصول إلى المعرفة الخاصة بالشراتات بين القطاعين العام والخاص  000 500
 نطاق الممارسات االبتتارية لتمتين المزارعين الفقراء من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

شعبة آسيا والمحيط 
 اليادي

على إدارة  قدرة وزارة الزراعة والري
 المشروعات

متتب األمم المتحدة 
 لخدمات المشاريع

تطوير قدرة ثالث إدارات رئيسية ف: وزارة الزراعة والري ف: ميانمار إلدارة وتنفيذ مشروعات التحديث  000 500
 الزراع: امتثاال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

شعبة المراقب 
 المالية الخدماتو 

ات العليا لمراجعة لمؤسسبناء قدرات ا
 الحسابات

مبادرة ستيفتيلسان 
المنظمة الدولية لتطوير 

للمؤسسات العليا 
 لمراجعة الحسابات

دعم التزام الصندوق باستخدام نظم المراجعة القطرية وتحسين جودة أعمال المراجعة ف: بلدان مختارة ف:  000 300
 أفريقيا الغربية والوسطى.

 لدان.جيات لمراجعة الحسابات ف: ىذه البة، وتطوير واختبار أدوات ومنيإدخال أفضل الممارسات الدولي

شعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

منتدى التحالف من أجل ثورة خضراء 
ف: أفريقيا )التحالف من أجل ثورة 

 (2013 خضراء ف: أفريقيا

التحالف من أجل ثورة 
 خضراء ف: أفريقيا

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

 الريفيون الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة.
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

شعبة أفريقيا الشرقية 
والجنوبية/شعبة 

السياسات والمشورة 
 التقنية

بالنسبة فيم قضايا األراض: المتغيرة 
للستان الريفيين الفقراء ف: أفريقيا 

 جنوب الصحراء التبرى

المعيد الدول: للبيئة 
 والتنمية

األراض:  للتغير الذي تتعرض لوتحسين فيم الستان الريفيين الفقراء ف: أفريقيا جنوب الصحراء التبرى  000 325
خدام ذلك الفيم لتحسين التصميم، والتنفيذ وأثر السياسات والبرامج والمشروعات ، واستالمتاحة واستخداماتيا

 اإلنمائية.

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

الدعم والمساعدة من أجل إدماج 
 الشباب ف: مبادرات التنمية الريفية

البرنامج اإلقليم: 
للتدريب على التنمية 

 الريفية

ريف: ف: مشروعاات التنمية الريفية، ف: المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، زيادة إشراك الشباب ال 000 250
 وتذلك ف: رابطات الشباب أنفسيم ف: إقليم أمريتا الالتينية والتاريب:. 

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

مرتز أمريتا الالتينية  المساعدة التقنية لحتومة المتسيك
 للتنمية الريفية

، مع ير المساعدة التقنية لحتومة المتسيك ف: سياق الخطة الوطنية للتنمية والحملة الوطنية ضد الجوعتوف 800 250
نتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء.  السع: لزيادة إنتاج، وا 

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

األسود، دعامة حضارة  السرطان
 تولومبيا - از تشعب الري

ة الثقافية مؤسسة األنشط
   لشعب األفرو

 

زيادة التقاسم العادل للفوائد االقتصادية من االستخدام المستدام للموارد الطبيعية )وخصوصا السرطان  000 300
األسود( من خالل تعزيز المبادرات االقتصادية، والفردية الريادية، والتعاونية للستان الميمشين عرقيا ممن 

 تالينا.اطقت: بروفيدينسيا وسانتا تزا ف: منتينتمون لحضارة الري

شعبة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

دعم اإلعداد لتنفيذ برنامج التنمية 
 الريفية المقبل ف: المناطق الجبلية

لتنمية دعم وتنفيذ األنشطة الخاصة ببناء وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية، لإلعداد لتنفيذ برنامج ا 000 500 وزارة المالية
 الريفية الجديد الذي يستيدف المجتمعات الريفية الفقيرة ف: المناطق الجبلية.
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

شعبة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

مشروع التنمية الزراعية الرعوية 
وسالسل القيمة المتصلة بيا ف: والية 

 تونس -مدنين 

وزارة التنمية والتعاون 
 الدول:

ية للستان الريفيين الضعفاء وخلق فرص عمل جديدة عن طريق الظروف المعيشالمساىمة ف: تحسين  000 500
 تعزيز نظم اإلنتاج الزراعية الرعوية وتنمية سالسل القيمة المتصلة بيا.

شعبة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

بناء القدرات لتعزيز تنافسية الزراعة 
 جورجيا -وقدرتيا على الصمود

دعم وزارة الزراعة ف: تحسين قدرات ومعرفة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتمتينيم من التغلب  000 500 وزارة المالية 
 على الفقر من خالل تحسين إنتاجيتيم ووصوليم إلى األسواق.

متتب المستشار 
 العام

إعداد دليل قانون: عن الزراعة 
 التعاقدية

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

ساعد األطراف على بناء عالقات امين القانونية لشروط التعاقد ليسيحلل الدليل القانون: الجوانب والمض 749 177
مستدامة على المدى الطويل، مع إيالء اىتمام خاص بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: البلدان 

 النامية.

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

عمال الداعمة ألمنظمات المزارعين 
الزراعة األسرية: حالتان للتعلم من 

 المغرب

البرنامج اإلقليم: 
للتدريب على التنمية 

 الريفية

المساىمة ف: تحسين قدرات منظمات المزارعين، وتعلم وفيم نموذج التنمية الذي يشتل دعما ناجحا من  000 110
 قبل منظمات المزارعين للزراعة األسرية ف: المغرب.

شعبة السياسات 
 لمشورة التقنيةوا

االنخراط "والمبادئ التوجييية الدولية 
لتأمين استدامة مصايد األسماك 

صغيرة النطاق" الخاصة بصيادي 
 األسماك الحرفيين

تتوين توافق بين أصحاب المصلحة ف: المجتمع المدن: ف: مجال مصايد األسماك الحرفية بشأن رؤية  000 240 الدول: تروتشيفيامرتز 
وحول القضايا الرئيسية الت: ستتصمنيا المبادئ التوجييية الدولية لتأمين استدامة مصايد وموقف مشترك 

األسماك صغيرة النطاق وتعزيز مشارتة أصحاب المصلحة ف: المجتمع المدن: ف: عمليات صناعة 
 القرار ذات الصلة. 
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

دعم منظمات منتج: األغذية على 
للمبادئ ف: الترويج نطاق صغير 

التوجييية الطوعية بشأن التسيير 
المسؤول لحيازة األراض: ومصايد 

 األسماك والغابات وتنفيذىا

 اإليطاليةالرابطة 
 للزراعة البيولوجية

تحسين وتأمين وصول منتج: األغذية على نطاق صغير إلى األراض: ومصايد األسماك والغابات من  000 350
للمبادئ التوجييية الطوعية بشأن التسيير المسؤول لحيازة األراض: ومصايد األسماك  خالل  التنفيذ الفعال

 والغابات.

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

بناء قدرات الشبتة المشترتة بين 
 ات الزراعة العضويةمنظمالقارات ل

االتحاد الدول: لحرتات 
 الزراعة العضوية

الزراعة العضوية  ف: أفريقيا  وأمريتا الالتينية وآسيا  ة العاملين ف: تمتين أصحاب الحيازات الصغير  000 400
 شبتتيم الدولية الت: يمتنيا  تحديد أولوياتيم االستراتيجية والترويج ليا. وتعزيز

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

تعزيز سياسات محسنة لصالح الزراعة 
 األسرية ف: البلدان النامية

دعم مشارتة منظمات المزارعين ف: السنة الدولية للزراعة األسرية لتحسين الظروف المعيشية والدخول  000 500 المنتدى الريف: العالم:
واألمن الغذائ: للنساء والرجال العاملين ف: الزراعة األسرية ف: أفريقيا وآسيا وأمريتا الالتينية، وعلى وجو 

 ارة.الخصوص ف: األحد عشر بلدا المخت

شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

المبادئ التوجييية الطوعية  يذنشر وتنف
بشأن التسيير المسؤول لحيازة 

األراض: ومصايد األسماك والغابات 
 ف: بلدان مختارة ف: أفريقيا الغربية

الزراع:  المستقبلمبادرة 
 والريف:

وأمنيا ف: غامبيا ومال: وموريتانيا والسنغال وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الحيازات  تعزيز 000 500
وتعميم المبادئ التوجييية الطوعية بشأن التسيير المسؤول لحيازة األراض: ومصايد األسماك والغابات 

 على المستويات المناسبة.

المتتب األمام: 
 لدائرة إدارة البرامج

العالم:  المنتدى عضوية الصندوق ف:
 ريفيةللمانحين من أجل التنمية ال

الوتالة األلمانية للتعاون 
 الدول:

 تحسين التعاون بين الشرتاء اإلنمائيين الدوليين وتنسيق الحوار بين البلدان الشريتة. 000 135
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

المتتب األمام: 
 لدائرة إدارة البرامج

دعم مبادرة الشفافية ف: المعونة 
 الدولية

متتب األمم المتحدة 
 لخدمات المشاريع

ة الشفافية ف: المعونة الدولية من أجل جعل الوصول إلى واستخدام وفيم المعلومات عن صرف دعم مبادر  000 165
والتنسيق، واإلدارة لغرض تحقيق  ف: مبادئ الملتية، والمواءمة، بذلك المعونة أتثر سيولة، واإلسيام
  النتائج، والمساءلة المتبادلة.

المتتب األمام: 
لدائرة إدارة البرامج 

ات /شعبة السياس
 والمشورة التقنية

دور الشراتات بين القطاعين العام 
والخاص ف: سالسل القيمة الزراعية: 

عوامل تمتينية وأثرىا على فقراء 
 الريف

 

الت: توجو فعالية الشراتات بين القطاعين العام والخاص ف: تحقيق زيادات تحديد العوامل الرئيسية  000 470 معيد الدراسات اإلنمائية
عطاء نتائج إنمائية إيجابية عبر المجتمعات  مستدامة ف: دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وا 

 الريفية.

المتتب األمام: 
لدائرة إدارة البرامج 
/شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

شراتة عالمية لتعزيز نظم األغذية 
المستدامة المحلية الت: تضم صغار 
 المزارعين ومنظمات الشعوب األصلية

ة الدولية منظمال
 لألطعمة المتأنية

ضافة القيمة لسالسل األغذية المحلية، وتعزيز دور  000 500 تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية، وا 
 الزراعة األسرية، بما ف: ذلك الشعوب األصلية.

متتب الرئيس ونائب 
 الرئيس

إدخال دقيق التسافا ف: صناعة الخبر 
 ف: أفريقيا الغربية

معيد الدول: للزراعة ال
 يةمدار ال

إنتاج أصناف من التسافا عالية الجودة والقيمة الغذائية والمحتوية على نسبة التحسين إلى أقصى حد من  745 458
تبديل للقمح عن طريق دراسة العوامل الت: تؤثر على الجودة اإلجمالية لخبز  ينملغليسيامنخفضة من 

 القمح المرتب.-التسافا

س ونائب متتب الرئي
 الرئيس

المعيد الدول: للزراعة  مبادرة تنمية األعمال الزراعية للشباب
 يةمدار ال

إشراك الشباب بصورة مباشرة ف: أدوار متنوعة ومنتجة ف: الزراعة بقصد خلق وظائف تحسن من سبل  500 402
 تزيد من دخوليم.عيشيم من خالل دعم مبادرات تستند إلى الزراعة 
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

متتب الشراتات 
 بئة المواردوتع

تقييم احتياجات التنمية الزراعية 
ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: 

منطقة الخليج وفرص االستثمار مع 
 القطاع الخاص

الييئة العربية لالستثمار 
 واإلنماء الزراع:

طنية إجراء دراسة لتقييم االحتياجات ف: منطقة الخليج من أجل المساىمة ف: االستراتيجيات والبرامج الو  000 400
من خالل، بين جملة أمور أخرى، زيادة  واإلقليمية الخاصة بتحديات األمن الغذائ: ف: دول الخليج العربية

 تدفقات االستثمار الخاص وتحسين سبل العيش الريفية. 

متتب الرئيس ونائب 
 الرئيس

 اأفريقيشرق جماعة الدول الشريتة ف: 
ف: عاميا الخمسين: ندوة دولية عن 

وس من الماض: وآفاق الزراعة: در 
 الخمسين سنة القادمة

صندوق تيليمو 
 االئتمان:

دعم أصحاب المصلحة ف: قطاع الزراعة لوضع رؤية إقليمية من أجل بحث ومناقشة التدابير العملية  000 95
 المطلوبة لتحديث قطاع الزراعة بيدف خلق الثروة، والقضاء على الجوع، وتوليد فرص العمالة.  

ام: المتتب األم
لدائرة االستراتيجية 

دارة المعرفة/  وا 
المتتب األمام: 
 لدائرة إدارة البرامج

دعم تيسير ورصد السنة الدولية 
 2014للزراعة األسرية 

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

دروس ف: متابعة نقاشات السياسات الوطنية، وتحديد الدعم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  001 000
المستفادة من المزارعين األسريين بشأن السياسات الناجحة لدعم الزراعة األسرية، ومالحظة التغيرات 

توحة ف، ودعم إنشاء آلية م2014السنة الدولية للزراعة األسرية السياساتية الرئيسية الت: تحدث خالل 
 ومتاحة لتقاسم المعرفة.

المتتب األمام: 
لدائرة االستراتيجية 

دار   ة المعرفة وا 

 :منحة الصندوق الثانية لعام
المقدمة إلى األمانة  2012-2013

المشترتة للجنة المعنية باألمن الغذائ: 
 العالم: 

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم المتحدة

متانيات فقراء الري جنة المعنية باألمن الغذائ: العالم:للالمساعدة على زيادة ترتيز ا 000 200 ف على احتياجات وا 
والمساىمة بما يتعلمو الصندوق من خالل خبرتو الخاصة  العالم: والتغذوي األمن الغذائ:ف: تحسين 

 حول تيف يمتن للتنسيق بين الجيات الفاعلة المختلفة أن يضيف القيمة.

وحدة ضمان الجودة 
 والمنح

وضع جدول أعمال علم: للزراعة ف: 
أفريقيا: المشاورات والدراسات المتلف 

 إجراؤىا

 البحوث الزراعيةمحفل 
 ف: أفريقيا

ارات لزيادة وتعميق مساىمات العلوم ف: الزراعة ف: أفريقيا من أجل تحديد جملة من القضايا والخي 143 498
 استخدام مخرجات ونتائج العلوم الزراعية لإلسيام ف: األمن الغذائ: والحد من الفقر الريف: للفقراء.
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عبة الش /الدائرة

 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرة

المبلغ )بالدوالر 

 نطاق المنحة األمريكي(

شعبة اإلحصائيات 
 مائيةوالدراسات اإلن

لتقييمات أثر الخارجية  صالحيةال
دعم على المستوى المشروعات لل

 القطري 

الدولية لتقييم  المبادرة
 األثر

السياسات، وفيم ما يصلح، وأين، ولماذا، وتحت أية ظروف من خالل  صناعةزيادة استخدام األدلة ف:  000 500
 يما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات.القدرات التقييمية للمشروعات على توليد أدلة قوية فتحسين 

شعبة اإلحصائيات 
 والدراسات اإلنمائية

المعيد الدول: لبحوث   لألثر الحقة دعم تقن: ألربعة تقييمات
 السياسات الغذائية

زيادة استخدام األدلة ف: صناعة السياسات، وفيم ما يصلح، وأين، ولماذا، وتحت أية ظروف من خالل  000 500
 التقييمية للمشروعات على توليد أدلة قوية فيما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات. تحسين القدرات

شعبة اإلحصائيات 
 والدراسات اإلنمائية

رصد المشروعات وتصورات 
 السياسات

المعيد الدول: لتحليل 
 النظم التطبيقية

بلدا مختارا  24لمشروعات ف: االستفادة من أحدث تقنيات مراقبة األرض لتزويد الحتومات ووحدات إدارة ا 000 500
 بمنصة متقدمة للرصد.

شعبة اإلحصائيات 
 والدراسات اإلنمائية

المعيد الملت: لدراسات   لألثرالحقة دعم تقن: لستة تقييمات 
 المناطق المدارية

زيادة استخدام األدلة ف: صناعة السياسات، وفيم ما يصلح، وأين، ولماذا، وتحت أية ظروف من خالل  000 500
 تحسين القدرات التقييمية للمشروعات على توليد أدلة قوية فيما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات.

شعبة اإلحصائيات 
 والدراسات اإلنمائية

: لألثرالحقة دعم تقن: لستة تقييمات 
 استخدام نيج الوسائل المختلطة

سات، وفيم ما يصلح، وأين، ولماذا، وتحت أية ظروف من خالل زيادة استخدام األدلة ف: صناعة السيا 000 500 معيد الدراسات اإلنمائية
 تحسين القدرات التقييمية للمشروعات على توليد أدلة قوية فيما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات.

 


