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المنح التي وافق عليها رئيس الصندوق بموجب نافذتي المنح العالمية/اإلقليمية 

 2019عام لوالمنح القطرية 

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق 2009في دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في ديسمبر/كانون األول  -1

باستثناء المنح المقدمة ، دوالر أمريكي 500 000بالموافقة نيابة عنه على المنح التي ال تتجاوز قيمتها ما يعادل 

 ورفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي عن استخدام هذه الصالحية. ،إلى القطاع الخاص الساعي للربح

بموجب هذا االتفاق، حتى نهاية  2019ومرفق بهذه الوثيقة وصف للمنح التي جرت الموافقة عليها في عام  -2

. وترد قائمة بهذه المنح حسب الشعبة ذات الصلة، كما يرد وصف لألنشطة 2019ديسمبر/كانون األول  31

مها. وقد خضعت المنح للمعايير المحددة في سياسة تمويل المنح في الصندوق وعملية الموافقة التي تدع

 (.EB 2015/114/R.2/Rev.1)الوثيقة  2015في أبريل/نيسان  تمت الموافقة عليهاالمتضمنة فيها، والتي 
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الرائدة

المبلغ 
)بالدوالرات 

 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة آسيا والمحيط 

 الهادي

تمكين التحول الرقمي لزراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

متعدد أصحاب المصلحة لالبتكار نظام إيكولوجي  لوضعتوفير خارطة طريق على مراحل  200 97 المنتدى االقتصادي العالمي

 دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة اآلسيان.من أجل للتكنولوجيات الرقمية 

شعبة البيئة والمناخ 

والتمايز بين الجنسين 

 واإلدماج االجتماعي

منظومة المساهمة السنوية في اللجنة الدائمة ل

 2019ألمم المتحدة المعنية بالتغذية لعام ا

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

ووضع سياسات وبرامج  بيئة مواتيةبناء ، وفي مجال التغذيةأقوى تسيير المساهمة في  000 130

 ومشروعات تحّسن التغذية على المستويين العالمي والقطري.

شعبة أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

-2018منتدى الثورة الخضراء في أفريقيا 

 موارد إضافية – 2020

التحالف من أجل ثورة خضراء في 

 أفريقيا

 تقاسم (1لمخرجات التالية: )تحقيق المنتدى الثورة الخضراء في أفريقيا ة لإضافي مساهمة 000 300

على شبكات إضفاء الطابع الرسمي  (2نماذج األعمال الزراعية الشاملة ؛ ) بشأنالمعرفة 

بين  إقامة شبكات (4توعية أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ ) (3أصحاب المصلحة المتعددين؛ )

 تنمية الزراعة األفريقية.مجال أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في 

شعبة االنخراط 

والشراكات العالمي 

  وتعبئة الموارد 

ألمن الغذائي امساهمة الصندوق في لجنة 

 2019عام لالعالمي 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة 

 التنسيقالنهوض بالمساهمة في  (1ي: )فالرئيسية للجنة األمن الغذائي العالمي  تتمثل الوظائف 000 500

تعزيز  (3التغذية؛ )و األمن الغذائيالمتعلقة بالمساهمة في تقارب السياسات  (2والشراكات؛ )

 .والتغذية الغذائي الوطني واإلقليمي لدعم األمنالعمل 

مساهمة الصندوق في عقد األمم المتحدة الدولي  

 2020-2019للزراعة األسرية للفترة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

قتصادي االجتماعي وإدماجهم االتحسين وبيئة سياسات مواتية للمزارعين األسريين؛  تهيئة 000 500

الصمود تعزيز القدرة على وتشجيع الزراعة المستدامة؛ و؛ تهمورفاهي وقدرتهم على الصمود

 ؛ وتعزيز منظمات المزارعين األسريين.هتغير المناخ والتكيف مع أمام

تعزيز أنشطة المناصرة العالمية من أجل  

 2االستثمار في هدف التنمية المستدامة 

Global Poverty Project, Inc. 300 000 المواطنين وأصحاب المصلحة من خالل حملة عالمية تؤدي إلى زيادة االستثمار  تعبئة

الحكومي في حلول التنمية الزراعية والريفية للمساعدة في القضاء على الفقر والجوع في 

 .2030العالم بحلول عام 

لمعهد الدولي لتوحيد القانون منحة صغرى ل مكتب المستشار العام

من أجل االنتهاء من إعداد الدليل  الخاص

القانوني المستقبلي بشأن عقود االستثمار في 

 األراضي الزراعية

 1 70 000 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

 

عقود االستثمار في األراضي الزراعية،  بشأنالدليل القانوني المستقبلي االنتهاء من إعداد دعم 

 الخاصة بالحيازة والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين والحكومات وأصحاب الحقوق الشرعية

والمجتمعات المحلية بتوجيهات من القانون الخاص بشأن العقود التي تنطوي على معاملة 

 الزراعة. الحيازة، من أجل تشجيع االستثمارات الشاملة والمستدامة فيتشمل 

دائرة االستراتيجية 

 وإدارة المعرفة

تقييم الطلب على التمويل من أجل التحول 

 الريفي الشامل والمستدام

الدخل من  تقييم نوعي الستعداد البلدان )البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة تقديم 000 500 معهد التنمية ما وراء البحار

( للحصول على تمويل لدعم التحول الدخل من الشريحة العلياة والبلدان متوسط الشريحة الدنيا

 .بموجبها هذا الدعم مقبوال يكونالريفي الشامل والمستدام، وللظروف التي 

                                                      

  .2021-2019من مخصصات مكتب الرئيس ونائب الرئيس للمنح الصغرى، وفقا لمذكرة التوجيه االستراتيجي لمنح الصندوق للفترة  1
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الرائدة

المبلغ 
)بالدوالرات 

 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة اإلنتاج المستدام 

 واألسواق والمؤسسات

: تعزيز اجتماعيمنتجات األلبان لتحقيق أثر 

 المعرفة واالستدامة

Global Dairy Platform Inc. 

(GDP) 

الدخل للشباب والنساء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة إدرار زيادة فرص العمل و 000 500

مدفوعة المستدامة لمنتجات األلبان التنمية الالصندوق من خالل في نتائج الوإطار إدارة 

بتحسين تخطيط السياسات االستراتيجية للقطاعين العام والخاص ومستويات أعلى من 

 مارات القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.استث

 

البرنامج الجامع لمنظمات المزارعين في أفريقيا 

 هاديحيط الموبلدان الكاريبي وال

 191 497 اتحاد مزارعي أفريقيا الشرقية

، هاديحيط المكجزء من البرنامج الجامع لمنظمات المزارعين في أفريقيا وبلدان الكاريبي وال

تحسين قدرة منظمات المزارعين على تقديم  (1المخرجات الرئيسية لهذه المنح في: )تتمثل 

منظمات صول إمكانية حتحسين  (2واالقتصادية وربط أعضائها باألسواق؛ ) التقنيةالخدمات 

( تحسين بيئة األعمال وتنافسية أصحاب الحيازات 3لى الخدمات المالية؛ )المزارعين ع

تعزيز  (5؛ )المزارعيندرات المؤسسية والكفاءة المهنية لمنظمات تعزيز الق (4الصغيرة؛ )

 المعرفة ونشرها بين األقران لتكرارها وتوسيع نطاقها.

لمنظمات المزارعين  ةاإلقليمي المنصة

 في وسط أفريقيا

497 191 

شبكة منظمات المزارعين والمنتجين  

 الزراعيين في غربي أفريقيا

497 191 

منظمات المزارعين والمنتجين شبكة 

 الزراعيين في غربي أفريقيا

112 360 

االتحاد العام لالتحادات الزراعية في 

 أفريقيا الجنوبية
497 191 

نظم المتعلق بمل لمنصة الع صغيرةة منح 

 أمريكا الالتينية مركز - األغذية

المركز ، ومقره األغذيةنظم المتعلق بمل التابع لمنصة العأمريكا الالتينية  مركز تشغيلدعم  2 500 000 المركز الدولي للزراعة االستوائية

هو زيادة الحوار  األغذيةنظم المتعلق بمل وهدف منصة الع. الدولي للزراعة االستوائية

 صحية.المغذية والشاملة والوالمستدامة و الفعالة األغذيةنظم المتعلق ب

 

                                                      

 .2021-2019في المائة لكل دائرة(، وفق لمذكرة التوجيه االستراتيجي لمنح الصندوق للفترة  50وإدارة المعرفة للمنح الصغرى )من مخصصات دائرة العالقات الخارجية والحوكمة ودائرة االستراتيجية  2


