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 المنح نافذتي بموجب 5102 عام الصندوق رئيس عليها وافق التي المنح
 القطرية والمنح اإلقليمية/العالمية

 رئيس التنفيذي المجلس فّوض ،6112 األول كانون/ديسمبر ف: المنعقدة والتسعين الثامنة دورته ف: -1
 أمريك:، دوالر 011 111 يعادل ما قيمتها تتجاوز ال الت: المنح على الموافقة ف: عنه لينوب الصندوق
 عن التنفيذي المجلس إلى سنوي تقرير ورفع للربح، يسعى الذي الخاص القطاع إلى المقدمة المنح باستثناء
 .الصالحية هذه استخدام

 نهاية حتى االتفاق، هذا بموجب 6130 عام ف: عليها الموافقة جرت الت: للمنح وصف الوثيقة بهذه رفقي -2
 المنح وخضعت .المختصة الشعبة حسب ووصفها المنح قائمةوترد  .6130 األول كانون/ديسمبر 13

 ف: اعُتِمدت والت: فيها، المتضمنة الموافقة وعملية الصندوق ف: المنح تمويل سياسة ف: المحددة للمعايير
 (. EB 2015/114/R.2/Rev.1 الوثيقة) 6130 نيسان/أبريل
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الدائرة/الشعبة المبادرة
المبلغ )بالدوالر 

المنحة نطاق األمريك:(  

 والمحيط آسيا شعبة
 الهادي

 لإلنتاج الزراع: لما  اإلنعاش العاجل
 بعد اإلعصار

من التعاف: من الكارثة الطبيعية وتعزيز الصمود طويل األمد  فانواتو جمهوريةتمكين  000 500 فانواتو جمهورية
 لمجتمعات الصيد والزراعة الت: ضربها إعصار بام.

   سبل العيش المستدامة مشروع
 الضباب: الخالية من التلوث

 للبحوث الدول: المركز
 الحرجية

 المستنقعاتألراض:  سبل عيش المجتمعات من خالل اإلدارة المستدامةتحسين  000 495
  إندراغيري.سونغاي كامبار ب الهيدرولوجية المستنقعاتأراض:  وحدةلالتابعة 

   ،تعزيز إدارة المعرفة، والتعاون
 وحوار السياسات

 جمهورية ف: المالية وزارة
 الشعبية الصين

ة الريفية المستدامة، وتعزيز ياإلثراء الجيد لعملية وضع السياسات ف: منطقة التنم 000 300
بين بلدان الجنوب بشأن التنمية الريفية والحد من الفقر، وأهمية  المعرف:التعاون 

خل ارساء الشراكات بين أصحاب المصلحة دعمليات الصندوق ف: الصين، وا   فعاليةو 
 البلد.

 الشرقية أفريقيا شعبة
 والجنوبية

 الزراعة بشأن قانون:ال دليلال تنفيذ 
 التعاقدية

 والزراعة األغذية منظمة
 المتحدة لألمم

المعهد الدول: الذي وضعه  التعاقدية الزراعة بشأن قانون:ال دليلتوسيع أثر وفوائد ال 000 475
/الصندوق، وذلك بنشر رسائل هذا منظمة األغذية والزراعة /لتوحيد القانون الخاص

وهو ما سيؤدي إلى انخراط ليه. والسماح بالوصول إوتوصياته األساسية  الدليل
إرساء رجاال ونساء ف: روابط سوق مربحة ومستدامة من خالل  الفقراء الريفيين

 المزارع. اتعالقات تعاقدية مع بائع: منتج

  رنامج تنمية البنى جاهزية تنفيذ ب
األساسية إلنتاج السكر والتنمية 

 المجتمعية المستدامة ف: باجامويو

ستهالل البرنامج، بما ف: ذلك إجراء ألجل ادعم الحكومة للوصول إلى جاهزية التنفيذ  000 450 المتحدة تنزانيا جمهورية
طالق أنشطة تشاركية حول التخطيط ا  توعية ميدانية بشراكة مع المقاطعة الحكومية، و 

الستخدام األراض:، باإلضافة إلى إعداد مبادئ توجيهية مفصلة متعلقة بتنفيذ 
 البرنامج.

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

 (6130 أفريقيا ف: خضراء ثورة أجل

 ثورة أجل من التحالف
 أفريقيا ف: خضراء

أكتوبر/تشرين  6سبتمبر/أيلول و 62، زامبيا بين لوساكاف:  6130قد مؤتمر عام عُ  000 300
فريقيا أل  حكومة زامبيا والسوق المشتركة  كل من شارك ف: استضافتهو  6130األول 

خلق  – نساءالشباب والتحويل األقوال إلى أفعال بشأن تحت شعار "الشرقية والجنوبية 
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الدائرة/الشعبة المبادرة
المبلغ )بالدوالر 

المنحة نطاق األمريك:(  

 ".على أرض الواقع األسواق الزراعية الشاملة

   :تنمية خط أساس الرصد البيئ
 البنى تنمية برنامجطويل األمد ل

إلنتاج السكر والتنمية  األساسية
 المجتمعية المستدامة ف: باجامويو

وضع قيمة المؤشرات األساسية ف: المجاالت الرئيسية، وذلك ألجل رصد أثر سبل  000 200 ستكهولم ف: البيئة معهد  
 العيش، وجودة وحجم المياه، والموارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية

 مقاطعةإلنتاج السكر ف: المستقل  برنامجالقبل تطوير نواة القطاع الخاص و 
لرصد البيئ: ل شامل برنامج بوضعمعهد البيئة ف: ستكهولم  يقوم سوفو باجامويو. 

 .الحقا

 األمام: المكتب
  البرامج إدارة دائرةل

  الجماعة االستشارية للبحوث تقديم
للمساعدة التقنية  الزراعية الدولية

الخاص علم: العمال األجدول ل
  لزراعة ف: أفريقيابا

 لبحوث الدول: المعهد
 الغذائية السياسات

 وضع: وذلك من خالل، جدول األعمال العلم: الخاص بالزراعة ف: أفريقيادعم تنفيذ  000 500
مجال العلوم والتكنولوجيا ونشر األدوات الموجودة  حولالمعلومات  تقاسمأدوات لتعزيز 
 المساهمة قائمة؛ال ةالتكنولوجيقاعدة القدرات ؛ بناء الوطن: واإلقليم: ينعلى المستوي

الجماعة االستشارية للبحوث  شركاء الت: يجريهاو البحوث القائمة على األدلة  ف:
ف:  م:عمال العلاألجدول  أشغالتعزيز المرحلة المقبلة من جل ألالزراعية الدولية 

 تأثير مباشر على الفقر ف: المناطق الريفية وبالتال: سيكون لهذه البحوثأفريقيا، 
 وي.األمن الغذائ: والتغذعلى و 

  ف:  ةالمنتج عجلة المشاركةالدفع ب
األعمال الزراعية من خالل مقاربة 

 المعهد الدول: للزراعة االستوائية
ف:  حول المقاولين الزراعيين الشباب

نيجيريا، وكينيا وجمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

 للزراعة الدول: المعهد
 االستوائية

الزراعية للشباب كوسيلة  األعمالنطاق الفرص المتاحة ف: مجال الزراعة و توسيع  600 499
لثالثة، الريفية والتنمية االقتصادية ف: البلدان األفريقية ا العيشلدفع عجلة سبل 

أفريقيا جنوب  عبرالشباب ف: أماكن أخرى  ي يقودهذال :وكنموذج للتحول الريف
 الصحراء.

    وخاصة النساء  - صحاب الحيازات الصغيرةبالمزارعين األسريين أ تشجيع االعتراف 400 496 للتنوع الدولية المنظمةنظم التراث الزراع:،  صموددعم
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الدائرة/الشعبة المبادرة
المبلغ )بالدوالر 

المنحة نطاق األمريك:(  

أصحاب الحيازات وأسر المزارعين    
 والمجتمعات األصلية ،الصغيرة

دينامية، واإلدارة المن خالل الحفاظ على  هموتمكين -والشباب والشعوب األصلية   البيولوج:
 المستدامة وتوسيع نطاق نظم التراث الزراع: ف: الصين والفلبين وتونس.

  
 

  :األمم  لجنةمساهمة الصندوق ف
  الدائمة للتغذية المتحدة

ف: التغذية، بما ف: ذلك  المنسقة المشاركةالمتعلق بألمم المتحدة لنظام اتقديم الدعم  000 30 العالمية الصحة منظمة
 توسيع نطاقشبكة منظومة األمم المتحدة من أجل ف: دوره كرئيس مشارك عن طريق 

وكاالت األمم المتحدة ودعم تنسيق السياسات  داخلتعزيز أنشطة التغذية  ؛التغذية
 المتعلق بالمناصرة تقديم الدعم لنظام األمم المتحدة ؛النظام ف: كلالتغذية  بشأن

بشأن بمثابة مستودع ومنصة لتبادل المعرفة  هجعلالعالمية المنسقة ف: التغذية؛ 
 التغذية ف: جميع أنحاء النظام.

 االنخراط شعبة
  والبحوث العالم:

  المنحة الثانية المقدمة من الصندوق
للعامين  لجنة األمن الغذائ: العالم:ل

6131-6130 

 والزراعة األغذية منظمة
  المتحدة لألمم

منصة رئيسية  اباعتباره العالم: األمن الغذائ: تعزيز مناقشات ومنتجات لجنة 000 400
من خالل مساعدة مشاورات التركيز والمناقشات وذلك ألصحاب المصلحة المتعددين 

زراعة أصحاب الحيازات ن القضايا الرئيسية ذات الصلة بالجماعية والعامة بشأ
فية فيما لمجتمعات الريبا خاصةالصغيرة ودورها ف: النظم الغذائية، فضال عن قضايا 

 والتغذية. باألمن الغذائ:يتعلق 

 الالتينية أمريكا شعبة
 والكاريب:

  تكنولوجيا المعلومات توسيع استخدام
للتخفيف من مخاطر  واالتصاالت

اإلنتاج والتسويق ف: سلسلة قيمة 
 البن

 الجمعية الوطنية للبنلخدمات الت: توفرها تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة ل 000 500 الجمعية الوطنية للبن
االنتاج وتوسيع ب متعلقة ، وبالتال: تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات جيدةواالستفادة منها
 إلى األسواق. همنطاق وصول

   :تعزيز أوجه التآزر األقاليم المنتجة
بين برامج التحويالت النقدية 
 المشروطة والتنمية اإلنتاجية

Corporación de 
Derecho Privado 

RIMISP  مركز أمريكا
 الالتينية للتنمية الريفية

المساهمة ف: تحسين فعالية سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية ف: المناطق  000 300
التحويالت النقدية  المستفيدين من فقراء الريف الريفية ف: المكسيك من خالل تمكين

 األسرة.برامج اإلنتاجية وزيادة دخل اللوصول إلى من االمشروطة 
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الدائرة/الشعبة المبادرة
المبلغ )بالدوالر 

المنحة نطاق األمريك:(  

   النموذج اإلنتاج: والتنظيم: لـ تعزيز
Cooperativa Integral 

Agrícola Mujeres 4Pinos 

Cooperativa 
Agrícola Integral 
Unión de Cuatro 
Pinos 

من خالل  النساء الريفيات المنتجاتالتنظيمية لمنظمات و  اإلنتاجية قدراتالتعزيز  000 250
 األقران.بين  تعلمالو تبادل المعرفة 

 الشراكات مكتب
 الموارد وتعبئة

  :تعزيز دعم المجتمع المدن
تنمية جل لمنظمات المزارعين أل

 محسنةزراعية 

 للعمل األمريك: المجلس
  التطوع: الدول:

 مناقشات استراتيج: وفعال ف:المشاركة بشكل منظمات المزارعين ل االنخراط المتزايد 000 500
 .رساء الشراكات، وف: المناصرة وا  الزراعية ميةنللتالسياسة الوطنية 

 السياسات شعبة
 التقنية والمشورة

 توسيع نطاق ل: النتشارمشروع ا
المال: االبتكاري  دماجاإل

دوات ف: األالتخرج و  واستراتيجيات
 أفريقيا

Fundación Capital 
(FundaK) 

المال: ج ادماستراتيجيات اإلفيما يخص  االبتكاريةتكرار وتوسيع نطاق الحلول  000 500
سبل العيش ف: أفريقيا، فضال عن دعم جهود الحكومة لتحسين برامج تحسين و 

 .ة النطاقعلواسلتدخالت التحويلية واأمام اق يالحماية االجتماعية، وبالتال: فتح الطر 

  منظمات  المشاورة اإلقليمية مع
 :لرعاة ومربلالمجتمع المدن: 

سياسات من أجل وضع  :ماشيةال
 الرع: تدعمأفضل 

 بيطريين بال حدود 
 ألمانيا 

السياسات والبرامج على  تصميملمساهمة ف: لرات المجتمع المدن: الرعوية تعزيز قد 000 500
 الصعيدين اإلقليم: والدول:.

   تعزيز التدريب التقن: ف: الزراعة
اإليكولوجية لفائدة منظمات المنتجين 

أصحاب الحيازات الصغيرة ف: 
 مريكا الجنوبيةأ

Associacao 
Pachamama 

أصحاب الحيازات الصغيرة المستدامة ف: األرجنتين والبرازيل وشيل:  تعزيز زراعة 280 449
 واي من خالل خدمات بناء القدرات والتدريب التقن: ف: الزراعةغوكولومبيا وبارا

  .اإليكولوجية

 

   بناء القدرات لتنفيذ المبادئ التوجيهية
مصايد األسماك الدولية لتأمين 

Centro 
Internazionale 
Crocevia 

تأمين مصايد جل مبادئ التوجيهية أللل مجتمعات الصيد ومنظماتهم ملكيةضمان  000 350
أصحاب المصلحة بحيث يتم جعلهم ، تنفيذها، والتحكم بوالمستدامة األسماك الصغيرة
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 المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الدائرة/الشعبة المبادرة
المبلغ )بالدوالر 

المنحة نطاق األمريك:(  

 .الوطن: ودون اإلقليم: ينالمبادئ التوجيهية على المستوي تنفيذلالرئيسيين  والمستدامةالصغيرة 

   :تعزيز إشراك منظمات المزارعين ف
  البرامج العامة

المزارعين  برامج التنمية الزراعية العامة بشكل أفضل الحتياجات وقدراتاستجابة  AgriCord 250 000 شبكة
لمنظمات الت: لمن خالل إشراك حقيق:  نساء ورجاال أصحاب الحيازات الصغيرة

 تمثلهم ف: تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

   ف: مؤتمر  ينمشاركة المزارعدعم
األطراف المعن: بتغير المناخ 

(، 63 )مؤتمر األطراف، الدورة
 - /تشرين الثان:نوفمبر 11باريس، 

 6130 /كانون األولديسمبر 33

مؤتمر األطراف المعن: بتغير المناخ ف: ل 63دعم مشاركة صغار المزارعين ف: الدورة  000 200 منظمة المزارعين العالمية
أهمية الزراعة كجانب هام من  حولباريس؛ تسهيل الحوار بين المزارعين واألطراف 

الزراعة العالمية ودورها المحوري  حول وع: األطراف زيادةمفاوضات تغير المناخ؛ 
 تحديات تغير المناخ.مواجهة لالمقدمة  حلولالف: 

 الغربية أفريقيا شعبة
 والوسطى

  مصايد بناء القدرات ف: وزارة
وتربية األحياء المائية ف:  األسماك

 جمهورية الكونغو

وزير االقتصاد والمالية 
والحافظة والميزانية 

، حكومة جمهورية العامة
 الكونغو

توجهه النتائج تخطيط جل ألحياء المائية ألتعزيز قدرات وزارة مصايد األسماك وتربية ا 000 500
وتربية األحياء المائية  األسماك مصايد مشروع من أجل دعموذلك وتنفيذ األنشطة، 

، وجذب ف: مصايد األسماك االستثمارب الوزارة المتعلقة مشاريعوجميع  الداخلف: 
 المزيد من االستثمارات.

   تعزيز تقاسم المعرفة وتوسيع نطاق
 الجيدة ف: السينغالالممارسات 

مية لتنالصندوق الوطن: 
الزراعة والحراجة والثروة 

 الحيوانية

خص الحد من فيما ينشر االبتكارات الناجحة والممارسات الجيدة على نطاق واسع  000 500
 .الفقر الريف:

 


