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

 2020عام لوالمنح القطرية 

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

، دوالر أمريكي 500 000على المنح التي ال تتجاوز قيمتها ما يعادل  ،نيابة عنهبال ،الصندوق بالموافقة

إلى المجلس التنفيذي عن  اتقرير سنوي تقديمو ،المنح المقدمة إلى القطاع الخاص الساعي للربحتمويل باستثناء 

 استخدام هذه الصالحية.

، حتى نهاية 2020في عام بموجب هذا االتفاق ومرفق بهذه الوثيقة وصف للمنح التي جرت الموافقة عليها  -2

. وترد قائمة بهذه المنح حسب الشعبة ذات الصلة، كما يرد وصف لألنشطة 2020ديسمبر/كانون األول  31

، والتي في سياسة تمويل المنح في الصندوق ةالواردعملية الموافقة لوالتي تدعمها. وقد خضعت المنح للمعايير 

 (.EB 2015/114/R.2/Rev.1)الوثيقة  2015في أبريل/نيسان  عليهاالموافقة جرت 
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الدائرة/الشعبة/الوحدة 
 البلد/المؤسسة المستفيدة عنوان المنحة الرائدة

المبلغ 
)بالدوالرات 

 نطاق المنحة األمريكية(

شعبة البيئة والمناخ 

والتمايز بين الجنسين 

 واإلدماج االجتماعي

عمل هيئة األمم المتحدة المساهمة السنوية في 

 2020لعام  للتغذية

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

، لألمم المتحدةة جزء من التزامات خمس من وكاالت األمم المتحدة )منظمة األغذية والزراع 000 200

ة يوبرنامج األغذ، مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولةووالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

وهيئة األمم  ( للمساهمة في هيئة األمم المتحدة للتغذية.ومنظمة الصحة العالميةالعالمي، 

المتحدة الدائمة المعنية لجنة األمم المتحدة للتغذية، التي أنشئت حديثا، هي عبارة عن دمج بين 

، وآلية للتنسيق فيما بين الوكاالت من شبكة األمم المتحدة لحركة توسيع نطاق التغذية، وبالتغذية

العالمي والقطري، وتجمع بين وكاالت األمم المتحدة من أجل المستويين أجل التغذية على 

  التقدم بشأن التغذية. وتيرة تسريع

شعبة االنخراط 

العالمي والشراكات 

 وتعبئة الموارد  

مساهمة الصندوق في لجنة األمن الغذائي 

 2020العالمي لعام 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة 

 المساهمة في النهوض بالتنسيق (1تتمثل الوظائف الرئيسية للجنة األمن الغذائي العالمي في: ) 000 500

تعزيز  (3المساهمة في تقارب السياسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؛ ) (2)والشراكات؛ 

 العمل الوطني واإلقليمي لدعم األمن الغذائي والتغذية.

ة العالمية لتمويل الزراعة والتنمية مناصرال 

قمة التمويل دعم منحة الصندوق ل –الريفية 

 المشترك

رفيع المستوى بشأن الزراعة ال، واستضافة الصندوق للحدث قمة التمويل المشتركدعم لتنظيم  591 050 رابطة منتدى باريس للسالم

وزعماء  لمصارف اإلنمائية العامةأول تجمع على اإلطالق لوالتنمية الريفية. وتمثل القمة 

والتقدم  19-العالم لتعزيز االستخدام التحفيزي للموارد لدعم االنتعاش المستدام من أزمة كوفيد

 شأن أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس.ب

شعبة الشرق األدنى 

 وشمال أفريقيا وأوروبا

المنتدى الدولي لالبتكار في النظم الزراعية 

 والغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

، والغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنتدى الدولي لالبتكار في النظم الزراعيةدعم  000 50

وهو منتدى ديناميكي متعدد أصحاب المصلحة ومتعدد االختصاصات يهدف إلى تبادل 

الخبرات بشأن االبتكار الزراعي، وفهم إمكانات األنواع المختلفة لالبتكار، ودوافعه وعملياته 

 الرئيسية، باإلضافة إلى مسارات األثر.

 اتسياسُشعبة 

 لعمليات والنتائجا

 لدعم عضوية الصندوق في 2020مساهمة عام 

 المبادرة الدولية للشفافية في المعونة

برنامج ل والتزاماتها الخاصة بالشفافية وفقاالدولية للشفافية في المعونة لمبادرة لدعم تقديم ال 332 000 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

، المعونة اإلنفاق علىالمعلومات عن  على الحصول تسهيلخالل من  2008عمل أكرا لعام 

 .هاوفهم هاواستخدام

شعبة اإلنتاج المستدام 

 واألسواق والمؤسسات

مساهمة لدعم مشاركة منظمات المزارعين 

منظمات المزارعين الكوبية في برنامج 

في  ألفريقيا، والكاريبي، والمحيط الهادي

 الكاريبي

األغذية والزراعة لألمم منظمة 

 المتحدة

برنامج  عمليات التعلم داخل وبين األقاليم ضمن المزارعين الكوبية في دعم مشاركة منظمات 503 000

في الكاريبي. وسوف يعزز هذا  منظمات المزارعين ألفريقيا، والكاريبي، والمحيط الهادي

التعاون بين بلدان الجنوب ، ويحفز التعلم، وأوجه التآزر، ومنظمات المزارعينقدرات 

لمزارعي  شمولي منتدى إقليميفي اإلقليم، بما في ذلك من خالل إنشاء  والتعاون الثالثي

 .الكاريبي
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