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EB 2018/123/INF.4 

1 

التي وافق عليها رئيس الصندوق بموجب نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية  المنح
 2017عام  والمنح القطرية

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس 2009ف: دورته الثامنة والتسعين المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول  -1
باستثناء  دوالر أمريت:، 500 000على المنح الت: ال تتجاوز قيمتها ما يعادل نيابة عنه الموافقة بالصندوق 

للربح، ورفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي عن استخدام هذه  الساع:المنح المقدمة إلى القطاع الخاص 
 الصالحية.

بموجب هذا االتفاق، حتى نهاية  2017ومرفق بهذه الوثيقة وصف للمنح الت: جرت الموافقة عليها ف: عام   -2
ذات الصلة، تما يرد وصف لألنشطة المنح حسب الشعبة بهذه وترد قائمة . 2017ديسمبر/تانون األول  31

خضعت المنح للمعايير المحددة ف: سياسة تمويل المنح ف: الصندوق وعملية الموافقة قد . و الت: تدعمها
 (.EB 2015/114/R.2/Rev.1)الوثيقة  2015نيسان /أبريل : اعُتِمدت ف:المتضمنة فيها، والت
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 2017المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق بموجب نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية والمنح القطرية عام قائمة ب
الدائرة/الشعبة/الوحدة 

 المستفيدةالبلد/المؤسسة  عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة آسيا والمحيط 
 الهادي

تعزيز قدرات سالسل القيمة الزراعية الشمولية ف: 
 الفلبين

توفير سبل ابتتارية قابلة لتوسيع النطاق للتحول الريف: الذي يؤثر على السياسات الوطنية، ويولد فوائد  000 500 حتومة الفلبين
المشروعات تنمية قدرات دائرة التجارة والصناعة على تنفيذ برامج  تعزيزمستدامة قابلة للقياس، من خالل 

 مة.لحجم باستخدام نهج سالسل القيالريفية الشمولية الصغيرة ومتوسطة ا
 

 
منتدى األمن الغذائ: والتغذوي ف: جزر المحيط 

، المؤتمر اإلقليم: آلسيا والمحيط 2018الهادي لعام 
 ي لمنظمة األغذية والزراعة، فيج:الهاد

 

تعزيز قدرات جزر المحيط الهادي على تخطيط وصياغة السياسات المستنيرة والمالئمة للترويج للتنمية  000 250 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
الريفية المستدامة واألمن الغذائ: والتغذوي، والحد من المخاطر والضعف، وتحسين الظروف االقتصادية 

 واالجتماعية ف: جزر المحيط الهادي.

 شعبة االتصاالت
تعزيز معارف ومهارات وقدرات الصحفيين ف: البلدان النامية، بهدف تعظيم أصوات فقراء الريف نساء  Thomson Reuters 350 000مؤسسة  لدان النامية. تدريب الصحفيين ف: الب

ورجاال، والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمجتمعات الريفية للوصول إلى صّناع القرارات 
 والسياسات ف: العالم بأسره.

 

أفريقيا الشرقية  شعبة
 والجنوبية

دعم إدماج األسواق الزراعية اإلقليمية ف: لجنة 
 المحيط الهندي. 

 

المساهمة ف: تنفيذ البرنامج اإلقليم: لألمن الغذائ: والتغذوي للجنة المحيط الهندي، من خالل توليد  000 500 لجنة المحيط الهندي 
 لتحقيق االنسجام بين السياسات ومعايير الجودة.والمشاورات، وتطوير اآلليات المؤسسية  ،المعارف

 

شعبة أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

Jóvenes con Todo الترويج للروابط وأوجه التآزر بين السياسة االقتصادية واالجتماعية والمبادرات لصالح الشباب الريفيين  000 500 حتومة السلفادور
 ف: السلفادور

 

ضفاء  الطابع التنظيم:  التعزيز المؤسس:، وا 
واالنتشار ألغراض توسيع نطاق النموذج الشمول: 

 اإلنتاج: من االقتصاد االجتماع: ف: المتسيك

 

اللجنة االقتصادية ألمريتا الالتينية 
 -والبحر التاريب: التابعة لألمم المتحدة

 المتسيك

لالقتصاد االجتماع:، وتنظيم ونشر المساهمة ف: تعزيز اإلجراءات والوصول المؤسس: للمعهد الوطن:  000 500
 يدعمهاألنشطة الت: يمولها المشروع الذي و  ،المتراتمة من خالل الخبرة المؤسسية المعارفالخبرات و 

 . "االقتصاد االجتماع:: األراض: والشمول"الصندوق بعنوان 
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 المستفيدةالبلد/المؤسسة  عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

تأداة  الطعامالعودة إلى الجذور: استخدام فن تذوق  
 للتنمية الريفية.

Fundación Intereclesiástica para 
la Cooperación al 

Desarrollo(ICCO Cooperación) 

دخول محتملة لزيادة التفاءة،  تنقطةالترويج لالبتتارات ف: التنمية الريفية، باستخدام فن تذوق الطعام  000 472
 باألسواق، مع ترتيز مخصوص على النساء والشباب. صغار المزارعينوتاحتمال لربط 

 

تعزيز القدرات المؤسسية لوتالة تجديد األراض: على  
مستوى األراض: ف: ثالث بلديات عانت من النزاع 

 ف: تولومبيا. 

 

لتنمية الزراعية على مستوى األراض: والمستوى من أجل ا الجديد المساهمة ف: تعزيز اإلطار المؤسس: 000 300 مرتز أمريتا الالتينية للتنمية الريفية
أعمال ما بعد  جدول لتنفيذ ل تعزيز المخطط التشغيل: والمؤسس: لوتالة تجديد األراض:الوطن: من خال

 النزاع. 

 

بناء القدرات المؤسسية لوحدة إدارة المشروعات  
المرتزية ف: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ف: 

 هندوراس.

 

 هذه الوحدة. رهاتديحدة اإلدارة المرتزية للمشروعات لدعم مشروعات التنمية الريفية الت: و  تعزيز قدرات 000 250 هندوراس حتومة

 

بمؤشرات  ةاجتماعي ةتطوير نظم بيانات اقتصادي 
جغرافية ومعلومات ألغراض التخطيط الريف: الفعال 

 نمية األقاليم المعزولة ف: بيرووت

 

مستندة إلى تعزيز السياسات والبرامج العامة للتطرق للفقر، من خالل التنمية المحلية ال المساهمة ف: 000 200 صندوق األمم المتحدة للستان
 المناطق الحضرية.مع  روابطالو التنوع الريف: 

وحدة برمجة العمليات 
 وفعاليتها

 2-دعم المبادرات الدولية لشفافية المعونة 

 

  2-للمبادرة الدولية لشفافية المعونة توفير الدعم  000 63 متتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 المستفيدةالبلد/المؤسسة  عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

: 2017دعم أسبوع اإلرشاد الزراع: ف: أفريقيا، 
دماج الشباب مناخياتوسيع نطاق الزراعة الذتية  : وا 

 والنساء والثورة الرقمية.

 

المنتدى اإلفريق: للخدمات االستشارية 
 الزراعية

ف: نهج خدمات اإلرشاد والمشورة الزراعية لتعزيز  مناخياالمساهمة ف: تعميم تقنيات الزراعة الذتية  000 350
 –ف: أفريقيا األشد ضعفا االستدامة البيئية والصمود ف: وجه تغير المناخ لصالح الستان المزارعين 

 وبخاصة النساء والشباب. 

 

أمريتا الدورة اإلقليمية األولى لمنتدى المزارعين ف:  
 الالتينية والتاريب:.

 

Centro Latino-Americano de 
Economia Humana (CLAEH) 

170 000 

المزيد من الشراتات التشغيلية الفعالة والتعاون بين منظمات المنتجين من أصحاب الحيازات  رساءإ
 اجتماع إقليم:.تنظيم  من خاللالصغيرة والحتومات والبرامج القطرية للصندوق. ولتحقيق هذه الغاية، 

الدورة اإلقليمية األولى لمنتدى المزارعين ف: آسيا  
 والمحيط الهادي 

اتحاد المزارعين اآلسيويين من أجل 
 التنمية الريفية المستدامة

130 000 

الدورة اإلقليمية األولى لمنتدى المزارعين ف: أفريقيا  
 الشرقية والجنوبية

 

 000 100 اتحاد مزارع: أفريقيا الشرقية

الدورة اإلقليمية األولى لمنتدى المزارعين ف: أفريقيا  
 الغربية والوسطى

شبتة المنتجين لمنظمات الفالحين ف: 
 غرب أفريقيا 

 

100 000 
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 المستفيدةالبلد/المؤسسة  عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

ألمن الغذائ: العالم: امساهمة الصندوق ف: لجنة  دائرة إدارة البرامج
 التابعة لألمم المتحدة 2017عام 

تتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة فيما يل:: )أ( المساهمة ف: النهوض بالتنسيق والشراتات ؛ )ب(  000 400 لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 
األمن الغذائ: والتغذية؛ )ج( تعزيز اإلجراءات الوطنية واإلقليمية ب الخاصةالمساهمة بإدماج السياسات 

 لألمن الغذائ: والتغذية. دعما

 

دعم إشراك المجتمع المدن: ف: لجنة األمن الغذائ:  
 العالم: 

 

Terra Nuova-Centro per il 
Volontariato Onlus 

جراءات األمن الغذائ: والتغذية على المستوى الوطن: واإلقليم: والعالم:، من خالل  000 250 تحسين سياسات وا 
 الغذائ: العالم: التابعة لألمم المتحدة.تعزيز مشارتة منظمات المجتمع المدن: ف: لجنة األمن 

 

المساهمة ف: اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم  
 المتحدة

 

والسياسات والبرامج والمشاريع الت: تحسن  المساهمة ف: الحوتمة األتثر دعما للتغذية، والبيئة التمتينية 000 130 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 التغذية على المستويين العالم: والقطري.

 

شعبة البحوث وتقدير 
 األثر

تقدير أثر االبتتارات التتنولوجية ونشرها بموجب 
مجمع بيئات األرز غير المواتية ف: جنوب شرق 

 آسيا 

  Virginia Polytechnic معهد 
 فرجينيا وجامعة والية

، وأفضل ممارسات اإلدارة ف: المزارع وآثارها التقدير الموضوع: لتبن: فصائل األرز المقاومة لإلجهاد 000 495
 األسرية ف: نيبال والفلبين وفييت نام.

دور البحوث الزراعية واالستثمار الزراع: ف: تحقيق  
 الهدفين األول والثان: من أهداف التنمية المستدامة

 

المساهمة ف: المبادرة المشترتة لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق والجماعة االستشارية للبحوث  000 50 لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 
الزراعية الدولية والبنك الدول: ف: "ترتيز بحوث التنمية الزراعية والريفية واستثماراتها على تحقيق هدف: 

 التنمية المستدامة األول والثان:"
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 المستفيدةالبلد/المؤسسة  عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

دارة راتيجية و دائرة االست ا 
 المعرفة

متابعة المجتمع المدن: لعملية التمويل والتنمية 
 وجدول أعمال أديس أبابا

 

ديسمبر/تانون األول  13-11روما ف: اتيج: ف: اجتماع التخطيط االستر  المدن:تيسير مشارتة المجتمع  000 25 جمعية التنمية الدولية
 .2018استعدادا لمنتدى التمويل والتنمية القادم عام  2017

 

 


