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1 

بموجب نافذتي المنح  4102المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق عام 
 العالمية/اإلقليمية والمنح القطرية

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس 2112ف: دورته الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول  -1
دوالر أمريت:،  211 111الصندوق لينوب عنه ف: الموافقة على المنح الت: ال تتجاوز قيمتها ما يعادل 
لى المجلس التنفيذي عن باستثناء المنح المقدمة إلى القطاع الخاص الذي يسعى للربح، ورفع تقرير سنوي إ

 استخدام هذه الصالحية.

بموجب هذا االتفاق، حتى نهاية  2102ومرفق بهذه الوثيقة وصف للمنح الت: جرت الموافقة عليها ف: عام   -2
. وترد قائمة المنح ووصفها حسب الشعبة المختصة. وخضعت المنح 2102ديسمبر/تانون األول  20

حة لتمويل المنح ف: الصندوق وعملية الموافقة المتضمنة فيها، والت: للمعايير المحددة ف: السياسة المنق
 (.EB 2009/98/R.9/Rev.1)الوثيقة  2112اعُتِمدت ف: ديسمبر/تانون األول 
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
شعبة آسيا والمحيط 

 الهادي
تقدير المخاطر والهشاشة ف: 

 جيلجيت بالتستان
 

برنامج األغذية 
 باتستان -العالم: 

باتستان عن طريق تقديم أداة تخطيط  ف:فقراء ف: منطقة جيلجيت بالتستان الستان الريفيين التغذية ول و دختحسين سبل عيش و  000 160
 ستعداد لها واالنتعاش منها.واال ،مخاطر التوارث التخطيط لطوارئ تنويرة لتحسين و نامييد

شعبة آسيا والمحيط 
 الهادي

 لتوسيعنماذج قابلة  وضع
بشأن الثروة الحيوانية  النطاق

ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: 
 ميانمار

وزارة الثروة الحيوانية 
ومصايد األسماك 
 والتنمية الريفية 

لتوسيع ، وتوفير نماذج قابلة الحيوانات لتقديم خدمات محسنة ف: اإلنتاج الحيوان: وتربيةخيارات مجدية تحديد وتجريب  دعم الوزارة ف: 000 500
  .لفقراء ف: القطاعل رصمنالالالستثمار النطاق 

والمحيط شعبة آسيا 
 الهادي

برنامج اإلنتاج المستدام للتاتاو 
 ف: سوالويزي الوسطى

مؤسسة 
SwissContact 

التنمية الزراعية ف: مقاطعة ألغراض " برنامج التمتين الريف:  من الصندوق الممولاالستثمار الت: حققها مشروع  االستفادة من النتائج 000 500
ن: تحقق ذلك من خالل تعزيز الدعم التقتشتيلها. وسوف يالت: تم من خالل ضمان استدامة المجموعات  سوالويزي الوسطى"

 ة ف: سوالويزي الوسطى.هدفقرية مست 051ار مزارع: التاتاو ف: لصغ ةإلى األسواق بهدف تحسين سبل العيش المستدام لوصولوا

شعبة آسيا والمحيط 
 الدراساتالهادي/شعبة 

 النمائيةااإلحصائيات و 

تقييم أثر التمويل الصغري ف: 
 باتستان

وتالة التعاون التقن: 
 والتنمية

نشر الدروس المستفادة من تدخالت و ، فعاليةال، وتحليل جمع األدلة من خالل ف: مجال التمويل الريف: والبرمجة السياسات تنوير صنع 000 340
 .الصندوق مدعومة منالتمويل الصغري ال

وجمهورية تنزانيا المتحدة  ، ومالوي، وأوغندا،محطة ف: إثيوبيا 01البرامج اإلذاعية الزراعية الت: تبثها الت: تخصصها  ساحةمالزيادة  913 199 إذاعة المزارع العالمية إذاعة المزارع للمرأة شعبة االتصاالت
مات الهامة لتحسين سبل المعلو  فرص الحصول علىالمزيد من ر يوتوف اتالمزارعنساء ال مشاغلو  ،منظوراتأصوات، و  سماعإل

 معيشتهن.
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
تنمية قدرات صحف: البلدان  شعبة االتصاالت

 النامية
مؤسسة طومسون 

 رويترز
والمجتمعات الريفية،  ةر يصغالمزارعين أصحاب الحيازات القصص  ونقل ستحواذاوقدرتهم على بناء وع: الصحفيين ف: البلدان النامية  148 313

 إلى صناع القرار والسياسات ف: جميع أنحاء العالم.لوصول لمساعدتهم على ا

شعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

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

أجل ثورة خضراء ف: أفريقيا 
1102) 

التحالف من أجل ثورة  
 خضراء ف: أفريقيا

توسيع نطاق االستثمارات واالبتتار لصالح النمو "تطوير خطط ملموسة ألغراض تشجيع وتيسير حوار السياسات رفيع المستوى ل  000 100
 أصحاب الحيازات الصغيرة.من ، وهو الحوار الذي يقوده المزارعون الريفيون الفقراء "الزراع: المستدام واألمن الغذائ: ف: أفريقيا

شعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

تعميم سياسات وتسيير األراض: 
نامج التنمية الزراعية ف: بر 

التابع للشراتة   الشاملة ألفريقيا
 الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

اللجنة االقتصادية 
التابعة لألمم ألفريقيا 
 المتحدة

والمبادئ طار اإلو  والتحديات ف: أفريقيا :ضااألر بشأن وتنفيذ سياسات األراض: ف: أفريقيا وفقا إلعالن االتحاد األفريق:  وضعدعم  000 325
 .، بهدف تعزيز األمن الغذائ: والتنمية الزراعيةف: أفريقيا :ضاالتوجيهية بشأن سياسة األر 

شعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

االبتتارات ف: زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة ف: جنوب 

أفريقيا من أجل الصمود ف: وجه 
 تغير المناخ

قسم: أماثول: وتاتادو من مقاطعة تغير المناخ ف:  ف: وجه صمودقدرة صغار المزارعين األسريين على الشامل لتعزيز بناء نهج  960 444 جامعة نلسون مانديال 
 لتترار على المستوى الوطن:.ل –تاب الشرقية 

المتتب األمام: لدائرة 
دارة  االستراتيجية وا 

 المعرفة

منحة الصندوق األولى لعام:  
المقدمة إلى  1102-1105
المشترتة للجنة المعنية األمانة 

 باألمن الغذائ: العالم:

منظمة األغذية  
 والزراعة لألمم المتحدة

متانيات   000 400 فقراء ف: تحسين األمن الستان الريفيين الالمساعدة على زيادة ترتيز اللجنة المعنية باألمن الغذائ: العالم: على احتياجات وا 
يتعلمه الصندوق من خالل خبرته الخاصة حول تيف يمتن للتنسيق بين الجهات الفاعلة  الغذائ: والتغذوي العالم: والمساهمة بما

 المختلفة أن يضيف القيمة.
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
شعبة أمريتا الالتينية 

 والتاريب:
توسيع نطاق البحوث اإلقليمية 

ارعين وابتتارات صغار المز 
زير اخنالضمن سلسلة قيمة 

 الغينية

الهيئة التولومبية 
 للبحوث الزراعية 

قيمة الخنازير على المشارتة ف: سالسل  ةالخنازير الغيني لمنتج: الرابطات المحليةتربية الخنازير الغينية وتعزيز قدرات بزيادة المعرفة  400 499
 الغينية.

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

ألعمال الريفية الشبتة اإلقليمية ل
  الشاملة

اتحاد تعاونيات 
الزراعية  عمالاأل

ف: والصناعية 
 نيتاراغوا 

من القطاعين العام والخاص  الرئيسيين ت المشاريع الريفية الصغيرة على المستويين اإلقليم: والدول:، والتعاون مع الشرتاءدعم رابطا 600 499
 .قليمفقراء ف: اإلان الريفيين التلساستثمارية للتطوير أدوات 

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

 مناطقالستان الريفيين الفقراء، وخاصة ف: المرتفعات و وطنية لصالح البرامج التحسين االستراتيجيات والسياسات واألطر القانونية و  000 300 مجموعة تحليل التنمية الفقر والتنمية الريفيةتحليالت 
 .بيرو ف:عالية الالمطيرة  الغابات

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

ات المؤسسية برنامج بناء القدر 
 ف: وزارة الزراعة

وزارة الزراعة والثروة 
الحيوانية والغذاء ف: 

 غواتيماال

د، والرصد والتقييم، مع اقعتوال، والتوريد، واإلدارة المالية له، ميزانيةوضع ، وتخطيط العمل و اتعو ر على إدارة المشتعزيز قدرة الوزارة  000 500
  مشروعات الصندوق.ف: التنفيذ العام لالترتيز على اتتساب التفاءة والفعالية 

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

بناء سياسات عامة عادلة 
وشاملة من أجل فقراء الريف ف: 

 تولومبيا

مؤسسة 
Corporación 

PBA 
 

فقراء واألقليات الريفيين الالستان المساهمة ف: وضع السياسات العامة لقطاع الزراعة ف: تولومبيا، مع الترتيز بوجه خاص على  000 500
 الت: تروج لها الحتومة. مهمة التحول الميدان: ثنية، بما يتماشى معاإل
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
متتب الرئيس ونائب 

 الرئيس
بناء القدرة على الصمود من 
 أجل األمن الغذائ: والتغذوي

المعهد الدول: لبحوث  
 السياسات الغذائية

وتحفيز العمل من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية المشارتة ف: الحد من الفقر الريف: ف: البلدان النامية من أجل بناء  على والتأثير تنوير 000 200
رساءو  ،الدروس قاسم، وتفجواتعن طريق جمع المعلومات، وتحديد ال غذائ: والتغذويلألمن ال القدرة على الصمود  .شراتاتال ا 

متتب الرئيس ونائب 
يئة الرئيس/ شعبة الب

 والمناخ

دعم مشارتة المزارعين ف: 
مؤتمر األطراف المعن: بتغير 

 ، الدورةالمناخ )مؤتمر األطراف
(، ليما، ديسمبر/تانون 11

 1102األول 

 لمزارعينامنظمة 
 العالمية

مؤتمر الدورة العشرين لأصحاب الحيازات الصغيرة ف: حوار السياسات العالم: حول تغير المناخ ف:  ينمزارعللممثال  11دعم مشارتة  000 200
 أنشطة تواصلية ومعرفية مستهدفة.هذا الحوار من خالل استقطاب التأييد ف: ف:  األطراف وتعزيز دورهم

إدارة النظم الزراعية المائية  دائرة إدارة البرامج 
 عيشلتحسين التغذية وسبل ال

المرتز العالم: 
 لألسماك

الغنية الصغيرة ألسر الريفية الفقيرة ف: النظم الزراعية المائية ف: ميانمار من خالل زيادة تناول األسماك تحسين تغذية وسبل معيشة ا 000 400
 .، وتذلك من خالل زيادة دخل األسرةونهانتجي الت:بالمغذيات الدقيقة والخضروات 

الغذائ: من  تتيفالقدرة على ال دائرة إدارة البرامج 
خالل المحاصيل الجذرية 

والدرنية ف: المجتمعات الجبلية 
والساحلية ف: إقليم آسيا والمحيط 

 الهادي

المرتز الدول: 
 للبطاطس

عن طريق إدخال  هاديف: إقليم آسيا والمحيط الساحلية الو  المجتمعات الجبليةتعزيز القدرة على التتيف الغذائ: بين األسر الفقيرة ف:  000 200
 المشروعات االستثمارية للصندوق. ف: إطار وبشتل رئيس:، المحاصيل الجذرية والدرنية على االبتتارات

خلق الفرص من أجل تنمية  دائرة إدارة البرامج 
 زراعة قادرة على الصمود

المرتز الدول: للزراعة 
البيولوجية ف: 

 األراض: المالحة

جنوب الصحراء، أفريقيا و أفريقيا الشرق األوسط وشمال  مختارة من ثر تغير المناخ ف: بلدانالمناطق الزراعية األتثر عرضة أل تحديد 000 400
 .صمودالمجتمعات الريفية، ودخلها، وقدرتها على ال عيشالبديلة لتعزيز سبل  ةوتطوير ونشر نظم اإلنتاج المستدام
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
ل المعارف بين استراتيجيات نق دائرة إدارة البرامج 

بلدان الجنوب من أجل توسيع 
سبل العيش القائمة على نطاق 

الخيزران المناصرة للفقراء، 
وتوليد الدخل وخلق فرص 

 العمل، واإلدارة البيئية ف: أفريقيا 

الشبتة الدولية 
 للخيزران والروطان

ف: أفريقيا وآسيا وتعظيم الفوائد الت: تعود  الدولية للخيزران والروطانالسابقة للشبتة مبادرات ال من خلصةاالستفادة من الدروس المست 000 500
سبل توسيع نطاق من أجل بين بلدان الجنوب لنقل المعرفة على المجتمعات المحلية المشارتة والبيئة من خالل استراتيجيات فعالة 

 .العيش القائمة على الخيزران والمناصرة للفقراء

م تحسين إدارة المحاصيل نظا دائرة إدارة البرامج 
وتعزيز إمداد البذور ف: 

األراض: المنخفضة البعلية 
المعرضة للجفاف ف: جنوب 

 آسيا
 

المعهد الدول: لبحوث 
 األرز

استقرار إنتاجية األرز ف: األراض: المنخفضة البعلية المعرضة للجفاف ف: جنوب آسيا من خالل مجموعة من تعزيز وتحقيق  000 300
 .الشمول واإلمداد التفؤ للبذور، ونظممحسنة، الدارة اإلقنيات وتومة للجفاف، مقاالصناف األ
 

مبادرة تنمية األعمال الزراعية   دائرة إدارة البرامج 
: شراتة بين القطاعين للشباب

الخاص والعام لتمتين مشارتة 
 الشباب ف: الزراعة

المعهد الدول: للزراعة 
 االستوائية

دعم مبادرات تستند إلى الزراعة و  ،بقصد خلق وظائف تحسن من سبل عيشهم ،أدوار متنوعة ومنتجة ف: الزراعة إشراك الشباب ف:  500 402
 تزيد من دخولهم.

تحسين نوعية دقيق التسافا  دائرة إدارة البرامج 
والتغذية والصحة من خالل 

استعماله ف: صناعة الخبز ف: 
 أفريقيا الغربية

المعهد الدول: للزراعة 
 االستوائية

من أجل األمن الجودة  لتعزيز إنتاج الخبز عال: التسافا أصناف رزفو  عال: الجودة الفرص والقيود ف: إنتاج دقيق التسافا تقدير 745 458
 الغذائ: والصح:.

مجموعات النساء الشعبية  دائرة إدارة البرامج 
المناصرة ألولويات التنمية 

ف: جدول  الريفية المتحولة
 - 1105أعمال التنمية بعد 

ملتية لمخططات أولية وضع 
شاملين وموجهين من وتنفيذ 

 القاعدة إلى القمة

الريفية لتأطير  النسائيةمنحة شبتة واسعة ومتنوعة من المنظمات الشعبية ستيسر الالمحلية، و  على المستويات العالمية والوطنيةالعمل ب 000 250 لجنة هويرو
القرار ورسم صنع عمليات السع: للتأثير على ، و 1105جدول أعمال ما بعد عام بفيما يتعلق بشتل مناسب إلنمائية أولوياتها ا

 .السياسات وفقا لذلك
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
شعبة السياسات 
 والمشورة التقنية

لقاءات دولية بشأن "الزراعة 
األسرية والبحوث" ف: إطار 

السنة الدولية للزراعة األسرية 
1102 

Agropolis 110 000 والمجتمع المدن:، والقطاع الخاص، وصناع القرار( والباحثين من مصلحة المعنيين )المزارعين األسريينتعزيز الحوار بين أصحاب ال ،
 سرية.لبحوث الزراعية الدولية لتنمية الزراعة األاأجل إعادة النظر ومواصلة تطوير جدول أعمال 

شعبة التخطيط 
 االستراتيج: 

الحضرية ونظم -التحوالت الريفية
السرود األغذية: إعادة تأطير 

األمن الغذائ: وتحديد ب الخاصة
الخيارات السياساتية الت: تدعم 

 التحوالت المستدامة

المعهد الدول: للبيئة  
 والتنمية

 مدينالتعملية الروابط بين  بشأنالحالية  السياسة سرودعلى  والتأثير لالنخراط ف:ودعم شبتة عالمية من الباحثين والممارسين  جمع 000 500
 .والحد من الفقر الريف:، مع الترتيز بوجه خاص على النظم الغذائية

 شعبة الدراسات
 واإلحصائيات االنمائية

ليم: الريف:: التحول اإلق
المسارات، وتسلسل السياسات، 
والنتائج اإلنمائية ف: الصين، 

 وميانمار، وفييت نام.

مرتز السياسات 
 الزراعية ف: الصين

لتحقيق نمو أقوى وأتثر إنصافا  يةلتحوالت الريفية من خالل المقارنة عبر البالد، وتقديم توصيات سياساتل يةالسياسات مضامينتحديد ال 000 500
 .نام تيوفي ،وميانمار ،الصين ف: شبه وطنيةف: مناطق 

 شعبة الدراسات
 واإلحصائيات االنمائية

الالحقة دعم تقن: للتقييمات 
ألثر برنامج تشجيع المشاريع 
الريفية الصغرى باستخدام نهج 

 الوسائل المختلطة

 (ولماذا، وتحت أية ظروفصُلح ف: برنامج تشجيع المشاريع الريفية الصغرى، فهم ما  السياسات )أي صنعزيادة استخدام األدلة ف:   000 240 دي ال سالجامعة 
 من خالل تحسين القدرات التقييمية للمشروعات على توليد أدلة قوية فيما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات. 

 شعبة الدراسات
 واإلحصائيات االنمائية

تعزيز وتوسيع شبتة مرصد 
 الزراعة العالم:

منظمة األغذية  
 والزراعة لألمم المتحدة

 لتنويروذلك بشتل فعال، واإلبالغ عن التحوالت الريفية  ،رصدو ، لتحديد مرصد الزراعة العالم: مراصد ة وتوسيع شبتةتعزيز وتقوي 000 400
 :.حوار السياسات على المستوى الوطن
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة المبادرةالدائرة/الشعبة 
المبلغ )بالدوالر 

 الغرض من المنحة األمريت:(
 شعبة الدراسات

 واإلحصائيات االنمائية
تقييمات الحقة  ةدعم تقن: ألربع 

استخدام نهج الوسائل بلألثر 
 المختلطة

من خالل تحسين القدرات التقييمية  (فهم ما يصلح، وأين، ولماذا، وتحت أية ظروف )أي السياسات صنعزيادة استخدام األدلة ف:   000 500 إيست أنغلياجامعة 
  للمشروعات على توليد أدلة قوية فيما يتعلق بنتائج وأثر المشروعات.

شعبة أفريقيا الغربية 
 والوسطى

جاهزية التنفيذ لبرنامج االستثمار 
 الزراعة ف: غاناف: قطاع 

من الفقر من خالل تحسين فرص  المستدام سعى للحدبرنامج االستثمار ف: قطاع الزراعة ف: غانا، الذي يل االستهاللدعم مرحلة  000 500 جمهورية غانا
وقيادتها ف: إجراءات  وتعزيز قدرات وزارة األغذية والزراعةازات الصغيرة ف: المناطق الريفية، األعمال الزراعية للمزارعين أصحاب الحي

 .التخطيط والتنفيذ للتنمية الزراعية

 
 

 


