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نافذتي المنح بموجب  2016المنح التي صادق عليها رئيس الصندوق عام   
 العالمية/اإلقليمية والقطرية

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس 2009ف  دورته الثامنة والتسعين المنعقدة ف  ديسمبر/تانون األول  -1
دوالر أمريت ،  000 500على المنح الت  ال تتجاوز ما يعادل  ،نيابة عن المجلس ،الصندوق بالمصادقة

بالغ المجلس التنفيذي بصورة سنوية عن  باستثناء المنح الت  تمّول القطاع الخاص الساع  للربح، وا 
  .استخدام مثل هذه الصالحية

، حتى 2016عام للمنح الت  تمت المصادقة عليها بموجب هذا االتفاق  مرفقا بهذه الوثيقة توصيفيرد  -2
تما يتوّفر  ،ضمنا. وترد هذه المنح مقسمة حسب الشعبة المعنية 2016ديسمبر/تانون األول  31تاريخ 

وصف لألنشطة الت  تدعمها. وقد خضعت هذه المنح للمعايير وعملية المصادقة الواردة ف  سياسة 
 2015الصندوق بشأن تمويل المنح الت  صادق عليها المجلس التنفيذي ف  أبريل/نيسان 

(EB2015/114/R.2/Rev.1). 



 

 
 

E
B

 2
0

1
7

/1
2

0
/IN

F
.3

 

الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة آسيا والمحيط 
 الهادي

دور رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليم  ف  تعزيز 
 التتثيف المستدام للزراعة ف  جنوب آسيا

منظمة جنوب آسيا للرقابة على التجارة 
 واالقتصاد والبيئة

تعزيز التعاون بين الدول األعضاء ف  الرابطة اآلسيوية للتعاون اإلقليم  لدعم التتثيف المستدام  000 100
 عين الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرةللزراعة بترتيز على المزار 

شعبة أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

جمع وتوثيق ونشر الممارسات الجيدة الت  تولدها 
 المشروعات الممولة من الصندوق ف  مدغشقر

 تعزيز ثقافة إدارة المعرفة ضمن وزارة الزراعة ف  مدغشقر. 000 450 مدغشقر

 شعبة االنخراط العالم 
 والمعرفة واالستراتيجية

TerraNuova 45 000منظمة   TerraNuova منظمة اتفاقية مساهمة
1

ف  المشاورات غير الرسمية ف  روما قبيل انعقاد دورة  المدن ممثل  المجتمع  تمويل مشارتة 
وف  مجموعة العمل المفتوحة حول ربط أصحاب ، 2016لجنة األمن الغذائ  العالم  عام 

 ذات الصلة بهذا الموضوع. الصغيرة باألسواق واإلعداد لتوثيق أنشطة المجتمع المدن  الحيازات
شعبة أمريتا الالتينية 

 والتاريب 

تنمية األراض  دعما لإلطار الريف  ما بعد النزاع ف  
 تولومبيا

Corporación de Derecho 

Privado ، مرتز أمريتا الالتينية
 للتنمية الريفية

المساهمة ف  تصميم إطار السياسة الريفية بعد النزاع ف  تولومبيا بطرق تسمح لفقراء الريف  200 000
 باالستفادة من الفرص الناشئة.

شعبة الشرق األدنى 
 وشمال أفريقيا وأوروبا

ف  إطار مؤتمر األطراف  ةالمساهمة ف  يوم الزراع
الثان  والعشرين التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير 

 المناخ

دعم العمليات السياساتية ف  بلدان إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا للحد من تعرض  450 000 التنمية الفالحية ف  المغربوتالة 
 القطاع الزراع  لتغير المناخ

شعبة الشرق األدنى 
 وشمال أفريقيا وأوروبا

المساهمة ف  البحوث الخاصة بالبقوليات الت  يجريها 
 القاحلةالمرتز الدول  للبحوث الزراعية ف  المناطق 

المرتز الدول  للبحوث الزراعية ف  
 القاحلةالمناطق 

للترويج للبقوليات ألغراض تحسين الصحة، والتغذية  تطوير االبتتارات والسياسات التمتينية 50 000
 والزراعة المستدامة ف  المناطق الجافة.

شعبة الشرق األدنى 
 وشمال أفريقيا وأوروبا

دعم المؤتمر الدول  الثان  عشر لتنمية األراض  
الجافة بشأن التنمية المستدامة لألراض  الجافة ف  

 ، اإلستندرية، مصر، 2015عالم ما بعد 
 2016أغسطس/آب  21-24

وّفر هذا الحدث الفرصة لتبادل نتائج البحوث والخبرات بين الزمالء من جميع أنحاء العالم،  20 000 متتبة اإلستندرية
للترويج للتعاون الدول  ف  إعداد االستراتيجيات لمواجهة تحدي التنمية المستدامة لألراض  

 الجافة.

وحدة برمجة العمليات 
 وفعاليتها

حلقات العمل اإلقليمية للخبراء لتيسير التنفيذ القطري 
 لجدول أعمال العلوم ألغراض الزراعة ف  أفريقيا 

إعداد وتنفيذ جدول أعمال العلوم ألغراض الزراعة ف  أفريقيا المناصر للفقراء الذي تملته وتقوده  355 000  امنتدى البحوث الزراعية ف  أفريقي
ترح يمتلته أصحاب المصلحة لتعزيز التدابير المؤسسية الوطنية البلدان، من خالل إعداد مق

تما ترد ف  األولويات الت  يحددها أصحاب ذ جدول األعمال ف  بلدان مختارة، ألغراض تنفي
 المصلحة أنفسهم.

                                                      
 .يورو  40 000 ما يعادل المبلغ بالدوالرات األمريتية. تمت الموافقة على هذه المنحة بمبلغ 1
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الرائدة

المبلغ )بالدوالرات 
 نطاق المنحة األمريكية(

وحدة برمجة العمليات 
 وفعاليتها

المساهمة ف  االتفاقية بين الصندوق والشبتة 
 أفريقيا وجنوب آسيااإلقليمية للمزارعين ف  

الشبتة اإلقليمية للمزارعين ف  أفريقيا 
 وجنوب آسيا

دعم األمانة العامة للشبتة اإلقليمية للمزارعين ف  أفريقيا وجنوب آسيا ف  تنظيم وتدريب  30 000
المزارعين ف  أفريقيا وجنوب آسيا على مواجهة تقلبات المناخ وتغير المناخ، والقضايا ذات 

 .بغية تحسين فهمهم وزيادة إنتاجية محاصيلهم الصلة بالمناخ

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

مجموعة العمل الدولية المعنية بقضايا  دعم التنمية الذاتية للشعوب األصلية
 الشعوب األصلية

ان لتأثير على القرارات ف  برامج التنمية والسياسات العامة ف  البلدمن اتمتين الشعوب األصلية  500 000
  .المقترضة من الصندوق ف  أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريتا الالتينية والتاريب 

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدن  ف  األرجنتين، وتشاد، ومنغوليا لجمع البيانات الرعوية  450 000 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يقوده الرعاة الذينظام إدارة البيانات 
دارة المعلومات لتيسير اتخاذ القرارات السياساتية المستندة   .القرائن علىوتحليلها وا 

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

تعزيز القدرة على تقدير أثر إجراءات أمن الحيازة 
المشروعات الت  يدعمها الصندوق وغيرها من على 

 المشروعات ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة

أمانة الشبتة العالمية ألدوات األراض  
التابعة لبرنامج األمم المتحدة 

 للمستوطنات البشرية

الحيازة اآلمنة قياس واإلبالغ عن أثر التقدير و لالمساهمة ف  إعداد واستخدام المبادئ التوجيهية ل 220 000
 ؛على الحد من الفقر واألمن الغذائ  ف  البرامج والمشروعات الت  يدعمها الصندوق وغيرها

 وزيادة المعرفة والوع  بهذه المبادئ

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

المساهمة ف  احتفال األمم المتحدة للسنة الدولية 
 2016للبقوليات عام 

 زيادة الوع  بمساهمة البقوليات ف  األمن الغذائ  والتغذية 100 000 منظمة األغذية والزراعة

شعبة السياسات والمشورة 
 التقنية

المساهمة ف  المنتدى العالم  للوصول إلى األراض  
 2016والموارد الطبيعية 

 لح فقراء الريفامساواة وأمنا لألراض  والموارد الطبيعية لصالترويج لوصول أتثر  100 000 مرتز الدراسات الريفية والزراعة الدولية

مساهمة الصندوق ف  لجنة األمن الغذائ  العالم   دائرة إدارة البرامج
 2016عام 

لجنة األمن الغذائ  العالم / منظمة 
 األغذية والزراعة

رساء الشرتات؛ )ب(  تتلخص المهام الرئيسية للجنة بما يل : )أ( اإلسهام بالنهوض بالتنسيق 400 000 وا 
اإلسهام ف  تداخل السياسات الخاصة باألمن الغذائ  والتغذية؛ )ج( تعزيز اإلجراءات الوطنية 

 باألمن الغذائ  والتغذية.  واإلقليمية الخاصة
مساهمة الصندوق ف  لجنة األمم المتحدة الدائمة  دائرة إدارة البرامج

 المعنية بالتغذية

ائمة المعنية لجنة األمم المتحدة الد
 بالتغذية/منظمة األغذية والزراعة 

دعم األنشطة ذات الصلة باألهداف االستراتيجية األربعة، وه : )أ( تعظيم االتساق السياسات   130 000
واستقطاب التأييد للتغذية ف  األمم المتحدة؛ )ب( دعم اإليصال المتسق والخاضع للمساءلة من 

تحّري القضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بالتغذية؛ )د( قبل منظومة األمم المتحدة؛ )ج( 
 الترويج لتقاسم المعرفة عبر منظومة األمم المتحدة.

شعبة البحوث وتقدير 
 األثر

المساهمة ف  مشاورات الخبراء ف  منظمة األغذية 
 والزراعة

دعم مشاورات الخبراء ف  المنظمة بشأن البحوث واالستثمارات ف  التنمية الزراعية والريفية  30 000 منظمة األغذية والزراعة
، والذي استضافته منظمة األغذية والزراعة ف  مقرها ف  2و 1تحقيقا لهدف  التنمية المستدامة 

 .2017يناير/تانون الثان   11-9الفترة 
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