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1 

المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق بموجب نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية 
 2018والمنح القطرية عام 

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

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

بموجب هذا االتفاق، حتى نهاية  2018للمنح الت: جرت الموافقة عليها ف: عام  ومرفق بهذه الوثيقة وصف -2
. وترد قائمة بهذه المنح حسب الشعبة ذات الصلة، تما يرد وصف لألنشطة 2018ديسمبر/تانون األول  31

 الت: تدعمها. وقد خضعت المنح للمعايير المحددة ف: سياسة تمويل المنح ف: الصندوق وعملية الموافقة
 (.EB 2015/114/R.2/Rev.1)الوثيقة  2015المتضمنة فيها، والت: اعُتِمدت ف: أبريل/نيسان 
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة 1الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

 شعبة آسيا والمحيط
 الهادي

بناء سالسل القيمة المستدامة والشمولية ف: إقليم آسيا 
 والمحيط الهادي

Tanager 500 000 والتدريب  ،امج تنمية سالسل القيمةحاب الحيازات الصغيرة من خالل بر تحسين سبل عيش المزارعين أص
دارة ما بعد الحصاد، األمر الذي يمتن واالبتتارات ف:  ،على الممارسات الزراعية الجيدة اإلنتاج وا 

 .إلى أسواق أعلى مردودا من الوصول المزارعين
شعبة البيئة والمناخ 

والتمايز بين الجنسين 
 واإلدماج االجتماع:

عمليات الحوار الشمولية من القاعدة إلى القمة بين 
 الشعوب األصلية والصندوق

الفريق العامل الدول: لشؤون الشعوب 
 األصلية

تمتين الشعوب األصلية من المساهمة ف: الحد من الفقر واستراتيجيات التنمية المستدامة واالنخراط  000 260
 ذي الصلة باحتياجاتهم ف: البلدان النامية ف: أفريقيا وآسيا وأمريتا الالتينية والتاريب:. السياسات:

شعبة البيئة والمناخ 
والتمايز بين الجنسين 
 واإلدماج االجتماع:

الندوة العالمية لتحويل الزراعة المتنقلة إلى نظم 
 زراعية تتسم بالصمود ف: جنوب وجنوب شرق آسيا

للتنمية المتتاملة ف: المرتز الدول: 
 المناطق الجبلية

انتقال تعزيز صمود مجتمعات الزراعة المتنقلة ف: وجه األحداث المناخية وغيرها من الهزات من خالل  000 125
قضايا لصامدة ف: وجه تغير المناخ والمراعية فعال نحو نظم الزراعة المجدية اقتصاديا الشمولية ا

 التغذية.
 الشرقيةشعبة أفريقيا 

 والجنوبية
التحالف من أجل ثورة خضراء ف:    (2020-2018) خضراء ف: أفريقياالثورة منتدى ال

 أفريقيا
الهدف من هذا المنتدى هو توفير منتدى يشرك جميع أصحاب المصلحة من جميع سالسل القيمة  000 300

المترسة لضمان األمن الغذائ:  تاتاوالترويج للمبادرات والشر  ،الزراعية لمناقشة السياسات والممارسات
الذي من شأنه أن يحسن حياة  ،والحد من الفقر وتحفيز النمو الزراع: المستدام والشمول: والمربح

 المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: أفريقيا بأسرها.
شعبة االنخراط العالم: 

والعالقات متعددة 
 األطراف

من لألمساهمة الصندوق ف: لجنة األمم المتحدة 
 2018الغذائ: العالم: عام 

( المساهمة ف: النهوض بالتنسيق أتتمثل المهام األساسية للجنة األمن الغذائ: العالم: بما يل:: ) 000 500 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
اإلجراءات ( تعزيز ج( المساهمة ف: التدخل السياسات: الخاص باألمن الغذائ: والتغذية )بوالشراتات )

 الوطنية واإلقليمية دعما لألمن الغذائ: والتغذية.
يتمثل هدف هذا المنتدى ف: جعل النظم والعمليات ذات الصلة باالبتتارات والبحوث المتعلقة باألغذية  000 500 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 2018المنتدى العالم: لالبتتارات والبحوث الزراعية  

 أتثر فعالية واستجابة وعدالة بهدف تحقيق المخرجات التنموية المستدامة.الزراعية 
والتعاون الثالث:  لتعاون بين بلدان الجنوبااستقطاب  

لتشاطر حلول التنمية الريفية الخاصة بانخراط القطاع 
 الخاص

التحالف من أجل ثورة خضراء ف:   
 أفريقيا

للتنمية الريفية االبتتارية ف: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي دعما للمزارعين الترويج لحلول القطاع الخاص  000 500
نتاجهم الزراع: ألغراض األمن الغذائ: والتغذية  أصحاب الحيازات الصغيرة ف: زيادة إنتاجيتهم وا 

 واألنشطة المولدة للدخل.

                                                      

 .2018ديسمبر/تانون األول  31بتاريخ  الجهة الراعية للمنحةاستنادا إلى الشعبة الت: تعين  1
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة 1الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

لجنة األمم المتحدة ف: دعم مشارتة المجتمع المدن:  
 العالم:ألمن الغذائ: ل

Terra Nuova – مرتز المتطوعين 
ONLUS 

جراءات األمن الغذائ: والتغذية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل  000 250 تحسين سياسات وا 
 تعزيز مشارتة منظمات المجتمع المدن: ف: اللجنة.

المساهمة ف: لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية  
 بالتغذية

وبرامج ومشروعات تحسن من التغذية على  ،وبيئة وسياسات تمتينية ،المساهمة ف: حوتمة أقوى للتغذية 000 130 األغذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة
 المستويين العالم: والقطري.

الغرض من هذا المنتدى هو تيسير المناقشات المفتوحة بين الحتومات واألتاديميين ورواد األعمال ف:  000 50 المعهد البرازيل: األفريق: المساهمة ف: المنتدى البرازيل: األفريق: 
بصورة  2018البرازيل والبلدان األفريقية حول المجاالت ذات االهتمام المشترك. وسيرتز المنتدى عام 

 خاصة على الشباب.
 شعبة أمريتا الالتينية

 والتاريب:
تحالف التعلم لتعزيز قدرات التقييم التشارت: وتحسين 
سالسل القيمة وتحالفات التجارة الشمولية مع مشروع 
الشمول االقتصادي واالجتماع: لصغار المنتجين 

الذي يموله  الريفيين ف: شمال شرق هندوراس
 الصندوق

والثروة الحيوانية وشرتائها على استخدام المنهجيات التشارتية واإلقليمية تعزيز قدرات وزارة الزراعة  000 500 المرتز الدول: للزراعة االستوائية
ختيار والمشارتة ف: تصميم ورفع سوية سالسل القيمة ونماذج الوتطبيق العدسات متعددة األبعاد ل

وتغير األعمال الت: تأخذ بعين االعتبار اإلدماج األفق: للمواضيع الشاملة )التغذية والتمايز بين الجنسين 
 المناخ والشباب والشعوب األصلية(.

ربط الزراعة األسرية بالبرنامج الوطن: للوجبات  
 المدرسية ف: غواتيماال

المساهمة ف: المشارتة الفعالة لمنظمات الزراعة األسرية ف: البرنامج الوطن: للوجبات المدرسية ف:  000 450 غواتيماالف:  برنامج األغذية العالم:
 تموفرين للوائح طعام يقدم ف: المدارس يتون طازجا ومغذيا وصحيا ومراعيا للقضايا الثقافية.غواتيماال 

شعبة سياسة العمليات 
 والنتائج

توفير الدعم للمبادرة الدولية لشفافية المعونة والتزاماتها بالشفافية تما هو وارد ف: جدول أعمال أترا عام  000 33 متتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع دعم المبادرة الدولية لشفافية المعونة
 من خالل تبسيط  الوصول إلى المعلومات واستخدامها وفهمها. 2008

متتب الشراتات وتعبئة 
 الموارد

سالسل اإلمدادات الشمولية العالمية لألغذية الزراعية 
المات التجارية من االلتزامات إلى بما يتخطى الع
 المأخذ واألثر

تحقيق نقلة ف: ممارسات األعمال األساسية ف: سالسل إمدادات األغذية الزراعية نحو الوصول إلى  000 500 أمريتا  OXFAMمنظمة
بشأن يتسم بالمسؤولية االجتماعية والبيئية واالقتصادية من خالل إحراز التقدم المنتجات الزراعية بأسلوب 

 االلتزامات القابلة للتبع بهدف تعزيز سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
شعبة البحوث وتقييم 

 األثر
الخيزران لسبل العيش: دعم الصندوق للمؤتمر 

 العالم: لمنتجات الخيزران والروطان
يسعى هذا المؤتمر إلى خلق وع: أتبر باإلمتانيات التامنة للخيزران والروطان ف: التنمية المستدامة من  000 220 الشبتة الدولية للخيزران والروطان 

رساءخالل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات ألغراض حوار السياسات  الشراتات وعرض االبتتارات  وا 
 التقنية والعلمية.
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة 1الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

دراسة بحوث لتوفير المعلومات عما لو تانت  
وق تمتلك إمتانية تونها سبيال تدخالت الصند

 للتخلص من الفقر لألشخاص من ذوي اإلعاقات

اختبار انخراط الصندوق الحال: مع األشخاص من ذوي اإلعاقات وتحليل إمتانية مشروعات الصندوق  Skidmore  20 000تلية
الت: يعان: ف: دعم إيجاد سبيل منتج للتخلص من الفقر لألشخاص الذين يعانون من إعاقات واألسر 

 أحد أفرادها من إعاقة.
االجتماع االستشاري القطري عن مواءمة البحوث  

 لألهداف االستراتيجية للزراعة ف: نيجيريا
تنظيم اجتماع استشاري بهدف تعزيز المواءمة بين بحوث المعهد الدول: للزراعة االستوائية وبرامج  000 10 لمعهد الدول: للزراعة االستوائيةا

والتحرك بصورة أتثر خصوصية نحو تحقيق األهداف االستراتيجية  ،وبرامج شرتاء هذا المعهداإليصال 
 بشأن الزراعة. االتحاديةلحتومة نيجيريا 

دارة  دائرة االستراتيجية وا 
 المعرفة

ساعة الفقر الريف: وساعة الجوع الريف:: استخدام 
حقيق هدف: التنمية المستدامة التتنولوجيات لرصد وت

 والثان:األول 

ل و إتاحة البيانات ذات الصلة بهدف: التنمية المستدامة األول والثان: ف: المناطق الريفية وتيسير الوص 000 495 مختبر البيانات العالمية
( 2( نماذج البيانات للتأتيد على ساعة الفقر الريف: للتمتين من تجميع البيانات؛ )1)إليها من خالل: 

( 3لوضع النماذج/توجهات اإلسقاطات الخاصة بالفقر ف: تل بلد ف: العالم؛ )تصميم نهج موثوقة ومتينة 
 إعداد سلع عامة لدعم جهود استقطاب التأييد.

 


