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  لتمويل المنحطة العمل االستراتيجية المؤسسية خ

   المقدمة-أوال

كانون /، التي أقرها المجلس التنفيذي في ديسمبر1استحدثت السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوق -1

، مفهوم خطط العمل االستراتيجية لشعب الصندوق كوسيلة لتكامل تخطيط برنامج المنح، 2009األول 

ومن المفهوم أن  .ة لكل شعبة عن إدارة برنامج المنح الذي تختص به وإنجازاتهمع تفويض المسؤولي

 سوف يعتمد على مدى - في األجل األطول– العالمية واإلقليمية المنحتخصيص التمويل من نافذة 

قدرة كل شعبة على البرهنة على اإلسهام النسبي لها في خطة العمل االستراتيجية التي تضعها من 

الغايات واألهداف المؤسسية للصندوق على النحو المبين في سياسة تمويل المنح في أجل تحقيق 

 من تلك الوثيقة إلى أن تقدم الشعب خطط عمل 44الفقرة وعلى وجه التحديد، تدعو  .الصندوق

تحديد األهداف ذات األولوية لسياسة المنح التي ستتبعها الشعبة؛ ) أ: (استراتيجية تعمل على ما يلي

تلك األهداف في األولويات المؤسسية للصندوق، وكذلك صلتها بالبرامج حديد كيف ستساهم ت) ب(

اإلشارة إلى عدد المشروعات الممولة بمنح التي ستوضع خالل ) ج( األمر؛ القطرية، حيثما اقتضى

مع التسليم بإمكانية نشوء بعض الفرص خالل (السنة المقبلة وتقديم قائمة أولية بهذه المشروعات 

اإلشارة إلى الترتيبات التي ستستخدم  لإلشراف على المشروعات الجارية والجديدة ) د(؛ )السنة

وفي نفس الفقرة، تشير السياسة المنقحة لتمويل المنح إلى االلتزام بتقديم  .الممولة بمنح وللتعلم منها

لم، بما يؤدي إلى الصندوق ككل سنويا إلى المجلس التنفيذي للعتشمل  مؤسسيةخطة عمل استراتيجية 

وهذه الوثيقة هي أول خطة عمل استراتيجية مؤسسية  .تعزيز فهم المجلس للقيمة المضافة لهذه الحافظة

  .تقدم وفاء بهذا المقتضى

      الخبرة األولية-ثانيا

 العمل هذا ولكن ،الصندوق عبلشُ االستراتيجية العمل خطط عام يشهد إعداد هو أول 2010كان عام  -2

 سياسة تنفيذ في بها يسترشد جديدة إجراءات بعد توافرت تكن لم أنه إذ للغاية، تجريبياً العم اعتبر

 على الجديدة اإلجراءات تعرض وسوف (العمليات من خليط مؤقتة بصورة بقطُ ثم ومن المنح،

 أول في سريانها يبدأ أن المقرر ومن أيار،/مايو شهر في تعقد التي دورته في التنفيذي المجلس

 وبين المنقحة المنح سياسة وثيقة على الموافقة بين الواقعة الزمنية الفجوة وإبان .)2011 تموز/يويول

 الغايات تحقيق على للمساعدة العمليات مستوى على طبق اإلصالحات من عددا فإن اإلجراءات، توفر

 هي كانت والتي حالمن فرز لجنة حل تم المثال، سبيل فعلى .المنقحة المنح سياسة وثيقة من المتوخاة

 المنح؛ ذخيرة ضمن الكبيرة المبالغ ذات بالمنح الخاصة المفاهيم مذكرات تقبل خاللها من التي الوسيلة

 لشعب االستراتيجية العمل خطط عملية من كجزء شعبة كل إلى اآلن الوظيفة هذه فوضت وقد

 المنح أحوال في ككل نحةالم تصميم لوثيقة وحيد استعراض استحداث تم ذلك، إلى وإضافة .الصندوق

                                                      
 .EB 2009/98/R.9/Rev.1الوثيقة  1
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 بشأن التقنية اآلراء تولد التي الجودة وضمان الجودة تعزيز لطريقة وفقا االستعراض هذا ويتم .الكبيرة

 اإلنمائية األهداف بها تدعم التي والكيفية الصندوق بعمل صلتها مدى على والتعليقات المنحة تصميم

 والغايات للصندوق المؤسسية والسياسات اتيجياالستر اإلطار في المبينة األهداف وهي (للصندوق

 وثائق جهوزية مدى لتحديد األساس تشكل ثم ،)واحد آن في فراديةإل االصندوق شعبل االستراتيجية

  .التنفيذي للمجلس الشبكي الموقع على الوثائق تلك توضع كي المنحة تصميم

 الصندوق لشعب االستراتيجية عملال خطط تطبيق في 2010 عام في المكتسبة األولية الخبرة أوضحت -3

 وإرساء الجديدة المنح سياسة وثيقة في المتوخاة الغايات تحقيق في اإلسهام في مفيدة وسيلة توفر أنها

 نهج وضع يلزم أنه أيضا أوضحت ولكنها المنح، أموال استخدام في أشمل استراتيجي طابع ذي نهج

 خططل موحد استعراض إجراء وبعد .واحد نآ في وصيغتها الخطط تلك محتويات في تجانسا أكثر

 االقتراحات من عدد على البرامج إدارة دائرة وافقت ،2010 لعام الصندوق لشعب االستراتيجية العمل

 : يلي ما فيه بما ذلك، تحقيق كيفية حول التقنية والمشورة السياسات شعبة من المقدمة

 األجل متوسط تخطيط إطار إلى تستند نأ الصندوق عبلشُ االستراتيجية العمل  خططينبغي على •

 في الرئيسية الزخم باتجاهات ربطه ينبغي ما وهو سنوات، خمس إلى ثالث من فترة يغطي

 ؛إقليمية شعبة لكل األجل متوسطة الخطط
 ؛مماثلة معلومات تقدم وأن الخطط لتلك موحدا نموذجا الشعب كل ينبغي أن تستخدم •
 تم كيف) 2 (المقترحات؛ اختيار تم كيف) 1: (يلي ما تبين آليات إرساء شعبة لكل ينبغي •

  ؛الكبيرة المنح مقترحاتحالة  في التصميم لوثائق األقران استعراض
 صفحة من مفاهيم مذكرة على الدوام الصندوق لشعب االستراتيجية العمل خطط ينبغي أن تشمل •

    .الصغيرة المنح من للغرض موجز على تشتمل وأن الكبيرة المنح أحوال في واحدة

 استعراضا لسير الشعبة تورد أن يجب ،الصندوق لشعب االستراتيجية العمل خطط من خطة كل في -4

العمل، وأن تحدد ما استجد من الدروس المستفادة، وأن تبين الغايات االستراتيجية التي تسعى إليها كل 

ى ذلك، ينبغي بيان ترتيبات وإضافة إل .خطة وأن تعطي إطارا موجزا للبرنامج المقترح للسنة المعنية

وتلبي هذه الصيغة في جوهرها غاية وردت في وثيقة سياسة المنح تتمثل في كفالة  .اإلشراف واإلدارة

ويمكن إدراج  .استخدام موارد المنح بشكل استراتيجي أشمل وتحسين إدارة برامج المنح وتعزيز التعلم

ونظرا ألن  .ن أجل تحقيق الغايات االستراتيجيةمذكرة مفاهيم من صفحة واحدة تبين الطرق المتبعة م

 لم تصدر الموافقة عليها حتى منتصف العام، 2010خطط العمل االستراتيجية لشعب الصندوق لعام 

 المجلس التي وافق عليها نصف المنح الكبيرة العشرين حواليفمن الوجهة العملية لم يصمم إال 

بات الجديدة، ومعظم هذه المنح الكبيرة لم يبدأ تطبيقه إال  على نحو يلبي المتطل2010التنفيذي في عام 

ومن ثم فإن الخبرة المكتسبة من التنفيذ ال تزال جد محدودة إلى درجة تجعل من  .قرب نهاية العام

غير أن الشعب أشارت إلى دروس مستفادة مستجدة تتعلق  .غير المجدي وضعها في تقارير حتى اآلن

 أول تقرير مهم عن سير العمل وسيظهر . المنح باستخدام العمليات الجديدةبكيفية تعزيز إدارة برامج

    .2011في الميدان في تقارير الحافظة في منتصف 
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     عرض عام للقضايا والتحديات المستجدة  -ثالثا

أو ابتكارية /الترويج لنهج وتقنيات ناجحة و..."الغاية المعلنة للسياسة المنقحة لتمويل المنح هي  -5

مؤسسات وسياسات تمكينية تدعم التنمية الزراعية والريفية وتسهم بذلك في تحقيق الهدف األسمى ول

للصندوق المتمثل في تمكين السكان الريفيين الفقراء من النساء والرجال في البلدان النامية من زيادة 

عة مخرجات بعينها ولتحقيق هذه الغاية، تم تحديد أرب .)32الفقرة " (.دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي

 : للبرنامج الكلي للمنح، وهي تتمثل فيما يلي

تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير تقنيات وأساليب ابتكارية لدعم المجموعة التي يستهدفها  )1(

 الصندوق؛
 السياسات حول واستقطاب التأييد وحوارقيام هذه المجموعة المستهدفة نفسها بتشجيع التوعية  )2(

 ة للسكان الريفيين الفقراء، والقيام بذلك نيابة عنها؛ القضايا ذات األهمي
 تعزيز قدرة المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات لدعم السكان الريفيين الفقراء؛ )3(
 بالحد من المتعلقةتشجيع استخالص الدروس، وإدارة المعارف ونشر المعلومات بشأن القضايا  )4(

  .ة سواء داخل األقاليم أو فيما بينهاالفقر الريفي فيما بين أصحاب المصلح

تبني هذه الغاية على الخبرة الواسعة التي اكتسبها الصندوق في دعم البحوث المعنية بالتنمية وبناء  -6

ويحتاج  . الصندوقنشاءإالقدرات لدى مقدمي الخدمات، وهي غايات متضمنة في صلب اتفاقية 

على صعيد االبتكار كي يصبح هو صاحب الصندوق بصفة جوهرية إلى أن يحتل موقع الصدارة 

الدور القيادي في ممارسات التنمية، وهذا ما يعني بدوره كفالة التركيز في تصميم المنح على أفضل 

الممارسات في مجال استخالص الدروس وإدارة المعرفة بغية تحديد األنشطة والنظم التي ينبغي 

ويتمتع برنامج المنح بميزات واضحة في هذا  .توسيع نطاقها في برامجه الممولة بالقروض والمنح

ن المنح يمكن أن تستكشف األنشطة المقترنة بمخاطر أعلى من دون التسبب في نتائج أالصدد، حيث 

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل المنح على الترويج  .معاكسة لدى المقترضين من الصندوق

لشامل الذي يدعم، على سبيل المثال، الستخالص الدروس على المستوى الجغرافي والموضوعي ا

 أعاله آلية تكفل 5ويتعين اعتبار المخرجات الواردة في الفقرة  . السياسات وشبكات التعلمحوارشبكات 

عمل مصممي المنح ومنفذيها وفق إطار مؤسسي شامل وكفالة تركيز جهودهم على تحقيق إسهامات 

ديا كبيرا ولكنه تحد جدير بالمجابهة، وسيتم ويمثل ذلك تح .محددة ترفد غايات الصندوق كمؤسسة

  .رصد ما يتحقق من تقدم في هذا االتجاه بصورة منتظمة

       لمنح الصندوقالمخرجات االستراتيجية المؤسسية  -رابعا

عب الصندوق على يبرهن البرنامج الكلي الذي تم عرضه من خالل خطط العمل االستراتيجية لشُ -7

بتكارية في تناول القضايا اإلنمائية المهمة، وخصوصا في مجاالت تعزيز وجود دعم ملموس للنهج اال

ومعالجة الشواغل المتعلقة ) من حيث اإلنتاج واإلنتاجية في آن واحد(المخرجات المتعلقة بالغذاء 

 االستشارية الجماعة  استجابة لإلصالحات التي دعت إليهاوقد تعزز هذا الدعم .ويالتنوع الحيبتراجع 

، والتي حققت المواءمة بدرجة أوثق بين برامج عمل المراكز وبين أهداف  الدولية الزراعية للبحوث
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وكان  .) شهد زيادة في التمويل الموجه إلى منظومة تلك الجماعة2010والنتيجة أن عام (الصندوق 

زراعية الصندوق أيضا واحدا من األطراف النشطة في تنظيم ورعاية المؤتمر العالمي األول للبحوث ال

وقد شارك في المناقشات المثمرة في ذلك  .2010من أجل التنمية الذي عقد في مدينة مونبلييه في 

المؤتمر شركاء من المجتمع المدني وغيرهم من األطراف صاحبة المصلحة في التنمية، وأتاحت تلك 

وتبعا  .ية الحرجةالمناقشات فرصة للنظر في المستجدات العلمية وإمعان التفكير في القضايا العالم

لذلك، أصبح الصندوق في موقع يمكنه من المساعدة في تشكيل جدول أعمال البحوث المتعلقة بالتنمية 

 .والمساهمة المهمة في تنفيذه

 التي ترتبت عليه هي التي تجتذب قدرا أكبر النتائجغير أن ذلك لم يكن هو الغاية في حد ذاته، ولكن  -8

 مجرد وال يعني ذلك . البرامج اإلنمائية بعد توسيع نطاقها ومواءمتهابكثير من الدعم الالزم لتنفيذ

 تقوية نظم الدعم المؤسسي الريفي علىالتركيز على تحسين اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية، بل 

 بسبل تفيد منها الجماعات - إلى سالسل القيمة واألسواقكالوصول - ما بعد اإلنتاجمؤشراتو

وهذا يصور أيضا الصلة األساسية بين برنامج المنح وبين تحقيق  .ستهدفها الصندوقاألساسية التي ي

للفترة (لصندوق لوالخطة متوسطة األجل ) 2015-2011للفترة (لصندوق لغايات اإلطار االستراتيجي 

2010-2012(.  

تغير المناخ  المزيد من القضايا االستراتيجية، مثل التكيف مع 2011وسوف يعالج برنامج المنح لعام  -9

لصندوق؛ ويواصل الصندوق النظر في جملة موضوعات مهمة المجموعات المستهدفة لمن قبل 

أخرى، منها على سبيل المثال السبل التي يمكن من خاللها تعزيز الوصول إلى التمويل الريفي وتمكين 

كما أصبحت  .ةالسياساتيمنظمات المزارعين والسكان األصليين لكفالة إسماع صوتهم في القرارات 

 .قضية الطاقة في الريف موضوعا مهما من مواضيع النقاش

قامت كل شعبة في الصندوق بتحديد عدد من الموضوعات االستراتيجية المتعلقة ببرنامجها للمنح  -10

أو على المستوى العالمي فيما يخص شعبة (استنادا إلى تحليالت لألولويات الرئيسية كل في إقليمها 

ويرد في الجدول الوارد أدناه إشارات متبادلة لهذه الموضوعات مع  .)رة التقنيةالسياسات والمشو

مخرجات السياسات لتوضيح كيفية تحقيق المواءمة بين مخرجات السياسات المتوخاة ككل وبين 

ويرد مزيد من التوضيح لهذه الموضوعات بحسب الشعبة  .الموضوعات اإلقليمية والعالمية المعنية

، اختارت كل من 2011وبالنسبة لعام  .المطلوب تقديم الدعم لهااء إطار موجز للمنح أدناه، مع إعط

 تعديل الموضوعات الخاصة بكل  وشعبة أفريقيا الغربية والوسطىشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية

وقد تم اختيار الموضوعات  .2010منهما على التوالي، وذلك استنادا إلى تجربة كل منهما في عام 

اصة بشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بحيث تتوافق مع المخرجات المتوخاة في وثيقة الخ

سب الموضوع عن حافظة منحها حسياسة المنح، ولذلك ففي حال هذه الشعبة سيفيد إعداد التقارير ب

 .تحقيق غايات وثيقة سياسة المنحنحو أيضا في تقييم اإلسهام الذي تقدمه 
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 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا شعبة أفريقيا الغربية والوسطى شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية شعبة آسيا والمحيط الهادي  والمشورة التقنيةشعبة السياسات
 وأوروبا

 شعبة أمريكيا الالتينية والكاريبي

مخرجات  موضوعات الشعبة
السياسات

مخرجات  موضوعات الشعبة
السياسات

رجات مخ موضوعات الشعبة
السياسات

مخرجات  موضوعات الشعبة
السياسات

مخرجات  موضوعات الشعبة
السياسات

مخرجات  موضوعات الشعبة
السياسات

الحيازات  أصحاب لزراعة  الترويج

 الصغيرة
سالسل   تنمية 3+4 إدارة المعرفة 2الضعف  ومواطن المخاطر 2+3

الغذائية للمحاصيل  القيمة

 4 الفهم 4 إدارة المعرفة 3

طوير ت  نطاق  وسيعت

الموجهة  االبتكارية التكنولوجيات
النشاط   أوضاع ضبط 2+1الزراعية  لألعمال  الترويج 1 االبتكارات  نطاق  توسيع 1+4

 المصرفي القروي
 1 االبتكار 1االبتكارية  للتكنولوجيات  الترويج 3+1

نطاق  وتوسيع  ابتكار      

 التكنولوجيات المالئمة

ت تقوية قدرات المؤسسا 1

 الشريكة

وسيط في الالقيام بدور  3

   الشراكاتإرساء 
2+3 

صعيد   على  العمل      

 السياسات المستهدفة

 التأييد واستقطاب ،الوعي 2

 السياسات  وحوار

 4+3 توسيع النطاق 2

 2 المستنيرةوضع السياسة    3دور الشباب في الزراعة      

وتشجيع   عرفةالم  إدارة   4+3 تعزيز قدرات الموظفين      

الجنوب  بلدان بين  تعاونال

4 

      1 الطاقة المتجددة المحلية      

  
  :مخرجات السياسات

 . الصندوقالمستهدفة فيالترويج لألنشطة االبتكارية وتطوير تشجيع األنشطة االبتكارية وتطوير تقنيات وأساليب ابتكارية لدعم المجموعة   -1
  . السياسات حول القضايا ذات األهمية للسكان الريفيين الفقراء، والقيام بذلك نيابة عنهاواستقطاب التأييد وحوارا بتشجيع التوعية قيام هذه المجموعة المستهدفة نفسه  -2

 .تعزيز قدرة المؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات لدعم السكان الريفيين الفقراء  -3
  .ا بالحد من الفقر الريفي فيما بين أصحاب المصلحة سواء داخل األقاليم أو فيما بينهالمتعلقةمعلومات بشأن القضايا تشجيع استخالص الدروس، وإدارة المعارف ونشر ال  -4
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  موجز استراتيجيات تقديم المنح بحسب الشعبة -خامسا

 والمشورة التقنية   شعبة السياسات-ألف

 االستراتيجية الخاصة بالشعبة على بقي خطة العملوالمشورة التقنية، سوف تُ بالنسبة لشعبة السياسات -11

وال توجد إضافات أو تعديالت رئيسية  .2010 في عام الموضوعات والممارسات التي سبق تطويرها

  : يليكما 2012-2010 للفترة عيةيضا المومجاالتال وتبقىمقترحة، 

  مقترح؛ كعملالحيازات الصغيرة  أصحابالترويج لزراعة  •
 . التي يمكن توسيع نطاقهايةاالبتكارتطوير التكنولوجيات  •

 من النهج اإلنمائية الرئيسية التي المعلوم أن واحداًف :ويركز الموضوع األول على توسيع الفرص -12

أصحاب مبادرات يدعمها الصندوق هو الترويج لمزارعي الحيازات الصغيرة والنظر إليهم باعتبارهم 

ها، وعلى وجه الخصوص في حال وضمان صمودتعظيم مصادر دخلهم اآلمن ، والسعي إلى مجدية

تناول العقبات التي تؤثر تأثيرا بالغا ) 1: (وتتمثل الحاجات المدرجة هنا فيما يلي .النساء المزارعات

على القدرة على الكسب كموضوعات قابلة للبحث، وذلك عن طريق النظر أساسا في سالسل اإلنتاج 

 دخل كسب وإنتاج المحاصيل غير الغذائية، ومضافة،القيمة الإتاحة الفرص لتحقيق ) 2(والتسويق؛ 

وسوف تستخدم المنح أيضا في تحديد السبل الكفيلة بتوسيع نطاق االتصال المباشر  .خارج المزرعة

 المهمشة كاألقليات والشباب المجموعاتكي يشمل من يمتلكون أصوال وفرصا أقل، وخصوصا 

 منظمات المزارعين إلى األسواق وصولز وسوف يجري الترويج لتعزي . والسكان األصليينالنساءو

كما أن تعزيز قدرات منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين أمر جوهري  .وتأثيرها على السياسات

، عن طريق كفالة تحريك ذلك التحول محليا من خالل المشاركة الفعالة، ومن الريفيلتحقيق التحول 

 إلى األسواق والوصول إلى الوصولالريفية وفرص أجل القيام بدور الوساطة للوصول إلى الخدمات 

  . السياساتصانعي

يستخدم التمويل بالمنح وفق خطة العمل االستراتيجية لشعبة  وفيما يتعلق بالموضوع الثاني، سوف -13

والمشورة التقنية في تحديد ودعم األنشطة األساسية التي يمكن أن تؤدي إلى وسائل مهمة  السياسات

وسوف يشمل ذلك العمل  .لمجموعات المستهدفة في الصندوقاألمن الغذائي وأمن وابتكارية لتعزيز ا

 الصندوق روعاتفمش:  والمياه واستخدامهما االستخدام األمثليضاعلى الوصول اآلمن إلى األر

 الحيازات الصغيرة كل عام، والغالبية العظمى أصحاب مليون مزارع من 30وبرامجه تدعم حوالى 

 لدى هؤالء في ويتمثل الهم الغالب نائية، هامشية بيئية زراعية نظمالعيش في منهم تكدح من أجل 

 نظم العلوم الرسمية ونظمومن الضروري تطوير جوانب التآزر بين  . الهشةبيئاتهمالحفاظ على 

 اإلنتاج، مما يؤدي إلى تحسين نظمصمود /المعارف غير الرسمية من أجل تعزيز ربحية واستدامة

   .غذائي، أو تحسين غير مباشر له عن طريق إنتاج فوائض قابلة للبيعمباشر لألمن ال
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 في التمويل الريفي، وحيازة األراضي، وتمكين 2011وسوف تتمثل المجاالت الرئيسية للدعم في  -14

؛ ومعظمها سبق بالفعل تحديده في خطة العمل االستراتيجية وتمكين النساء والشبابالسكان األصليين 

وتضم ذخيرة البرامج الحالية لهذه  .2010ة السياسات والمشورة التقنية في عام التي وضعتها شعب

 العالمية المنح مقترحات بمنح صغيرة من نافذة 10 مقترحا بمنح كبيرة و14 عدد 2011الشعبة لعام 

وهناك ثمانية من الطلبات المقترحة تتصل بالموضوع الرئيسي األول من موضوعات خطة  .واإلقليمية

المنح الموجهة إلى ) 1: (ة إلى ما يلي على سبيل المثالهه الشعبة، وذلك من خالل المنح الموجعمل هذ

الجماعة االستشارية لمساعدة الفقراء وإلى مركز تبادل معلومات التمويل الصغري من أجل تطوير 

اعدة المنحة الموجهة إلى مرفق مس) 2(وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية ورصد تلك الخدمات؛ 

) 3(السكان األصليين من أجل دعم عمليات تطوير القدرات الصغيرة لدى منظمات السكان األصليين؛ 

من أجل تطوير سالسل القيمة مع التركيز على العدل " نوفيب-أوكسفام"المنحة الموجهة إلى منظمة 

شرات، والمعهد المنح الموجهة إلى المركز الدولي لفيزيولوجيا وإيكولوجيا الح) 4(بين الجنسين؛ 

 من أجل نشر وتطبيق الدروس والشبكة المستدامة للمساعدات السلعيةاألرز، الدولي لبحوث 

أما الموضوع الرئيسي الثاني فهو موضوع  . الغذاءالمستخلصة من الممارسات الجديدة المتعلقة بإنتاج

) 1: (ا يلييلقى دعما خاصا عن طريق طلبات خمسة تقترح، ضمن جملة أمور، سبال لتحقيق م

  حيوانيةتطوير تركيبات أعالف) 2(الترويج للتكيف مع تغير المناخ عن طريق التنوع الحيوي؛ 

) 3(؛ )الثروة الحيوانيةبالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث (مبتكرة تستخدم في تربية الثروة الحيوانية 

  .المستهدفة في الصندوق البديلة لصالح المجموعات بحث إمكانية إنتاج محاصيل الطاقة الحيوية

المقصود من المنح الصغيرة أن تمثل إسهامات من الصندوق موجهة إلى عدد من حلقات العمل  -15

 مليون دوالر 0.5مقدار كل منها ( طلبات تعتمد على توجيه منح 3والحلقات الدراسية، بينما توجد 

دف من أحد تلك المنح الصغيرة واله . في المائة من التمويل بالمنح الصغيرة50، تمثل حوالى )أمريكي

 إلى منظمة تعتمد على التمويل الذاتي في إطار  المياه الزراعية في أفريقياهو تيسير تحويل منظمة

 وهناك منحة ثانية موجهة إلى تشغيل أنشطة المنتدى ؛لوكاالت األفريقية المعنية بالمياهلتحاد املكية 

يسعى إلى إرساء صالت بين الخدمات االستشارية في األفريقي للخدمات االستشارية الزراعية الذي 

   . في أفريقيا وإنشاء مركز لتبادل المعلومات ومنتدى للنقاش بلدا15ً

 مليون دوالر 14.85 يبلغ مجموع التمويل المطلوب من الصندوق لهذه الطلبات في الوقت الراهن  -16

وهناك تنافس  .مليون دوالر أمريكي في حال المنح الصغيرة 2.98أمريكي في حال المنح الكبيرة و

فالقائمة : شديد على الحصول على التمويل بالمنح في إطار عمل شعبة السياسات والمشورة التقنية

وهناك سمة ملحوظة في  .نظر فيها حتى اآلنال تمالتي الواردة أعاله تضم حوالى نصف الطلبات 

هي التعاون ووالمشورة التقنية   الذي وضعته شعبة السياسات2011لعام برنامج التمويل بالمنح الكبيرة 

 من برنامج شامل في هذا الشأن تبلغ وتمثل مساهمة الصندوق جزءاً: مع الجهات المانحة األخرى

   . مليون دوالر أمريكي65تكلفته أكثر من 
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   شعبة آسيا والمحيط الهادي-باء

ادي المكتسبة في إدارة برنامجها المركب للمنح الممول بمنح يستفاد من تجربة شعبة آسيا والمحيط اله -17

 أنه، كي تصبح هذه العملية 2010 العالمية واإلقليمية ومن نافذة المنح القطرية في عام المنحمن نافذة 

أكثر كفاءة، ينبغي أن يكون في إمكان الصندوق مبادلة التمويل بين فئتي المنح من أجل تحاشي قصور 

 العالمية المنحلربط بين المنح المقدمة من نافذة لوإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة  .2رداستخدام الموا

وتتعلق هذه  .واإلقليمية من ناحية وبين البرامج القطرية من ناحية أخرى يمكن أن تخنق االبتكار

لجة المالحظات بإدارة جوانب نظام المنح الجديد، وسوف تسعى الشعبة إلى إيجاد السبل الكفيلة بمعا

   .هذه القضايا مستقبال

 على الموضوعات الرئيسية التالية 2011تواصل خطة العمل االستراتيجي لهذه الشعبة التركيز في عام  -18

  : التي تختص بها

 ؛ ومواطن الضعفالمخاطر •
باتباع نهج سالسل القيمة واإلمكانية المتاحة للترويج ( التي يمكن توسيع نطاقها االبتكارات •

 .)ن الجنوبللحوار بين بلدا

وسوف يزيد التركيز في المنح مستقبال على التحديات المستجدة التي يواجهها المزارعون الفقراء التي  -19

تزيد من حدة مخاطرهم ومواطن الضعف لديهم وفي المناطق التي يتركزون فيها، كالمناطق األقل 

وهناك أيضا  .جبلية النائيةتميزا وهي المناطق من القاحلة إلى شبه القاحلة، والمناطق الساحلية وال

، وخصوصا عن طريق الصالت مع التكرارمعايير ثابتة أخرى سيستمر تطبيقها، كإمكانية 

   . وإمكانية االبتكارالتقنية الممولة بقروض من الصندوق، والجودة المشروعاتا

نح إقليمية  منحة واحدة إقليمية صغيرة وأربع م2011 لعام لمشروعاتتشمل القائمة المؤقتة لذخيرة ا -20

ولدى هذه  . مليون دوالر أمريكي، على التوالي5.5مليون دوالر أمريكي و 0.5 تقدر قيمتهاكبيرة 

 1.5 بقيمةمنحة : الشعبة أيضا مقترحان بمنحتين إقليميتين كبيرتين ضمن االحتياطيات وهما كالتالي

مبادرة (ليون دوالر أمريكي م 1.6واألخرى بمبلغ ) لتنميةل  الهولنديةمنظمةال(دوالر أمريكي مليون 

  مليون1.1بمبلغ (كما تشمل ذخيرة المشاريع لدى هذه الشعبة منحة قطرية كبيرة واحدة  .)الرخاء

ما المنح األربع أ .) دوالر أمريكي000 875بمبلغ (وأربع منح قطرية صغيرة ) دوالر أمريكي

إدخال منهجية طرق التعلم في ) 1: (المندرجة ضمن نافذة التمويل العالمية واإلقليمية فتدعم ما يلي

للتدريب على التنمية الريفية في المخروط الجنوبي ألمريكا  عن طريق البرنامج اإلقليمي اإلقليم

تعميم مبادرات السياسات ) 2(الجنوب؛ بين بلدان لتعاون ل توفر أيضا دعما الالتينية، ومن ثم فهي

تطوير البحوث والسياسات عبر ) 3(؛ )مم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لأل( للفقراء المناصرة 

كجهة تتولى الدور القيادي في اتحاد صيني  Kasselجامعة (الحدود من أجل معالجة قضايا ندرة المياه 

وجمهورية الو الديمقراطية  األعالف في األراضي المرتفعة من كمبوديا نظمتحسين ) 4(؛ )نغوليم

                                                      
 من أجل مبادلة جزء من ونتيجة لذلك، هناك مناقشات جارية بين شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية وشعبة آسيا والمحيط الهادي 2

 بجزء من مخصصات المنح اإلقليمية المدرجة 2011مخصصات المنح القطرية المدرجة في برنامج شعبة آسيا والمحيط الهادي لعام 
  .في برنامج شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية
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الموجهة إلى ( المنحة اإلقليمية الصغيرة أما .) للزراعة االستوائيةالمركز الدولي(وفييت نام  الشعبية

   . في اإلقليمالنساءتمثيل  تعزيزفهي موجهة إلى )  غير الحكوميةWOCANمنظمة 

 شكل قرض مقدم إلى إندونيسيا من أجل مشروع على القطرية الكبيرة المقترحة دعما المنحةوتشكل  -21

وهناك منحة صغيرة واحدة من نافذة المنح القطرية  .الشماليةو كلوماوكو لوما في العيشلتنمية سبل 

 الزراعة، وهناك ومكننةالحضرية -مقدمة إلى بوتان بهدف دراسة القضايا المتعلقة بالهجرة الريفية

منحة صغيرة أخرى مقدمة إلى الهند تشكل إسهاما من شعبة آسيا والمحيط الهادي في مبادرة عالمية 

سواق أ أصحاب الحيازات الصغيرة إلى وصولبهدف تعزيز ت والمشورة التقنيةشعبة السياساتديرها 

  .تجارة العادلة والمنتجات العضويةال

   شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية-جيم

  :لويات عملها بشأن ما يلي على أو2011 في عام لمواضيعياتركيزها  ستواصل هذه الشعبة  -22

 ؛إدارة المعرفة •
 . بين أصحاب الحيازات الصغيرة الزراعية والتكاملعماللأل  لمؤسساتالترويج •

 إلى المشروعاتإدارة المعرفة على بناء منظومة إقليمية إلدارة المعرفة والتعلم ترتكز وسوف ترتكز  -23

 باألنظمة الحكومية، وتروج لفرص تبادل المعارف والتعلم عن متصلة الصندوق، وتكون التي يدعمها

وسوف تستخدم هذه  .الجنوببين بلدان ودوائر الممارسة، والتبادل طريق بناء الشبكات اإلقليمية، 

 برنامجها للمنح اإلقليمية من أجل توسيع نطاق عملية إدارة المعرفة كي تشمل 2011الشعبة في عام 

، وسوف تسعى إلى تعزيز تبادل المعارف والتعلم بشأن باالستناد إلى الطلبمنظمات المزارعين 

 منح كبيرة مخططة من أجل دعم إدارة 3وهناك في الوقت الحالي  .راضيالقضايا المتعلقة باأل

؛ شبكة الصندوق األفريقية- فيدأفريكامرحلة جديدة من) 1: (يلي إقليمي، وهي كما  على أساسرفةالمع

برنامج لتقوية قدرات اتحاد ) 3( مرحلة جديدة من الشراكة الريفية إلدارة معارف التمويل؛ )2(

وسوف تمكن هذه المنح  .ية المؤسسالتنميةريقيا الشرقية عن طريق إدارة المعرفة والمزارعين في أف

وسوف تتكامل هذه المنح مع  . والتعلم اإلقليميةرفة الجهود الرامية إلى بناء نظم إدارة المعمن مواصلة

ولي  المعهد الدمع( بشأن إدارة موارد الري الصندوق الجارية المدعومة بمنح المواضيعيةالشبكات 

 وتغيير عهد السكان واالبتكارم( أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق وصول ؛)إلدارة المياه

بين بلدان  وإدخال مسارات التعلم في إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية من أجل دعم التبادل ؛)المنظمات

وسوف يبلغ مقدار  .)بيالبرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية في المخروط الجنو( الجنوب

   . مليون دوالر أمريكي4.5المنح الثالث الكبيرة 

 ألغراضقدرات ال تنميةمنحتان سوف تدعمان : وهناك أربع منح صغيرة مخططة اآلن، وهي كما يلي -24

 تعمل على التمكين من مواصلة جهود إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية الرامية ومنحةإدارة المعرفة، 

ال تزال قيد (أصحاب الحيازات الصغيرة، وأخرى لألعمال الزراعية والتكامل بين  إلى الترويج

 على أساس إقليمي بشأن القضايا المتعلقة باألراضي، مع المعرفةتهدف إلى دعم تبادل التعلم و) اإلعداد
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 .بجدول أعمال السياسات اإلقليميةالمشروعات التركيز بصفة خاصة على ربط الخبرة على مستوى 

   . مليون دوالر أمريكي0.94وف تبلغ قيمة المنح الصغيرة األربع وس

والمشورة  تواصل شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية أيضا النظر في الطلبات الواردة من شعبة السياسات -25

التقنية من أجل المشاركة في تمويل منحتين، إحداهما تدعم تطوير سالسل القيمة على مستوى المجتمع 

 وخلق الثروة لصالح الفقراء، واألخرى موجهة إلى تنمية قيق العدالة بين الجنسينلتح .المحلي 

   . في أفريقياالنظم الغذائيةالقدرات من أجل تحديث 

   شعبة أفريقيا الغربية والوسطى -دال

  :  هي كما يلي2011لدى هذه الشعبة سبعة موضوعات للتمويل بالمنح في عام  -26

، وإتاحة فرص ) واألرزاسافالسيما الك(محاصيل الغذائية  القيمة الخاصة بالسالسل تنمية •

لحصول على نصيب من األسواق لمحاصيل التصدير عالية القيمة استنادا إلى تعزيز التكامل ا

 ؛الشاملةبين منظمات المنتجين المفتوحة 
ت  لزيادة الوساطة المالية واستحداث أدوانتديات المصرفية القروية كي تعمل كمشبكاتال تعزيز •

ومن (وإدخال تكنولوجيات جديدة ) مثل أوامر الدفع وأدوات تمويل الموردين(مالية جديدة 

 ؛)أمثلتها تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهواتف الجوالة
القائمة على العلوم الحديثة والتقليدية على حد (ابتكار وتوسيع نطاق التكنولوجيات المالئمة  •

سين إدارة موارد المياه وأنظمة الدورة الزراعية في سياق  تحسين التربة وتحأجلمن ) سواء

تغير المناخ المتوقع في إقليم الساحل، وذلك استنادا إلى تحسين الصالت وآليات التغذية العكسية 

فيما بين مراكز األبحاث الدولية، وأجهزة البحوث الزراعية الوطنية، ومنظمات المزارعين 

 قطاع الخاص والمجتمع المدني؛واألطراف المشاركة األخرى من ال
 التي قد ال ترغب السياسات المستهدفة، وخصوصا بشأن القضايا الحساسة مستوىالعمل على  •

  تحمل مسؤوليتها؛المشروعات
زيادة جاذبية العمل في الزراعة والمشروعات الريفية لدى الشباب وزيادة الفرص المتاحة لهم  •

 يف لهم؛  ما يرتبط بذلك من فرص التوظوزيادةفيه 
، والرصد روعات الممولة من الصندوق في مجال إدارة المشلمشروعات موظفي اقدراتتعزيز  •

 والتقييم، وتبادل المعارف؛
  .الزراعيةالنظم  المحلية من أجل المجتمعات الريفية مع المتجددةتكامل الطاقة  •

) 1: (، وهما كما يلي2010وقد برز درسان رئيسيان أمام هذه الشعبة من خبرتها المكتسبة في عام  -27

أهمية اتباع النهج التشاركي في اختيار الموضوعات ذات ) 2(ضرورة توخي المزيد من االبتكار؛ 

ومن األمثلة الدالة على الدرس المستفاد  .األولوية وفي معالجة برامج المنح حتى نيل الموافقة عليها

بنن، /Songhaiمثل مركز (ة الدولية  المتميزة ذات السمعالبحوثالشراكات مع مراكز األول تشجيع 

" أبطال" بينما أعاد الدرس المستفاد الثاني التركيز على ضرورة اختيار )مستردامأ/Vrijeوجامعة 

     . المنحبرنامجل
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 بصورة أساسية على توسيع نطاق 2011وسوف يركز البرنامج المقترح لعمل هذه الشعبة في عام  -28

قيا الغربية والوسطى كي تمتد إلى المناطق التي لم تنشأ فيها الشراكات االبتكارية في إقليم أفري

، والعمل على مستوى السياسات ة الريفية المصرفيالشبكاتمثل  (2010شراكات المنح في عام 

 استخدام مصادر الطاقة المتجددة المحلية عن طريق الشراكة مع إلىوسوف يرتكز أيضا  .)المستهدفة

، تقترح الشعبة برنامجا 2011وبالنسبة لعام  . المعنيةالتقنيةية واألجهزة المنظمات غير الحكومية المحل

 المنحوخمس منح صغيرة من نافذة )  ماليين دوالر أمريكي5بمبلغ (للمنح يتألف من أربع منح كبيرة 

وتتمثل غايات المنح األربع  .) مليون دوالر أمريكي0.95بمبلغ (العالمية واإلقليمية في الصندوق 

تعزيز الوصول إلى خدمات التمويل الريفي عن طريق المساعدة ) 1: (ة المشار إليها فيما يليالكبير

توفير حلول تجريبية ) 2(؛ )التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا( وصناديق الضمانات التقنية

 مراكز إنشاء) 3(؛ )صندوق األوبك للتنمية الدولية(للطاقة الريفية على مستوى المجتمعات المحلية 

المعهد الدولي للزراعة (تميز من أجل الترويج لتدريب موظفي المشاريع على سالسل القيمة 

دعم شبكات تجار الحاصالت الزراعية في توفير بذور األرز المستخدمة في إنتاج ) 4(؛ )االستوائية

تدعم معرضا أما المنح الصغيرة الخمس فسوف  .)شبكة المواطنين من أجل الشؤون الخارجية(التقاوي 

البتكارات الشباب، وتوزيع لوحات توليد الطاقة الشمسية، وتبادل الخبرات بين المجتمعات المحلية 

الريفية المتحدثة باللغة البرتغالية عن طريق اإلذاعة، وتحديد اآلليات المالئمة للترويج لتعزيز حيازة 

  .األراضي

   شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا   -هاء

 في مجموعات بحسب المخرجات 2011قامت هذه الشعبة بتجميع أولويات التمويل بالمنح لعام   -29

  ).5 الفقرة انظر( . المحددة بإيجاز في السياسة المنقحة لتمويل المنح في الصندوقاألربعةالرئيسية 

 8.84  منحة يبلغ مجموع قيمتها14 عدد 2011يشمل برنامج المنح الذي تختص به هذه الشعبة لعام  -30

؛ وست منح ) ماليين دوالر أمريكي5قيمتها (مليون دوالر أمريكي، منها أربع منح إقليمية كبيرة 

 2.46قيمتها ( قرض منتمول مكونا ؛ وأربع منح ) مليون دوالر أمريكي1.38قيمتها (إقليمية صغيرة 

إلى تركيا قيمته  مقدم  الذخيرةوهناك أيضا مشروع ممول بمنحة من احتياطي .)مليون دوالر أمريكي

سوف يتم )  إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةمقدم( مليون دوالر أمريكي 0.5

  . في حال تم توفر موارد إضافية للمنح خالل هذا العامروعاتإدراجه ضمن ذخيرة المش

يرة، ومنحتان مقدمتان منها منحة إقليمية كبيرة ومنحة إقليمية صغ(وهناك أربع منح من بين تلك المنح  -31

سوف تلبي على وجه الخصوص )  إحداهما لمصر واألخرى لجورجياة القطريالمنحنافذة بموجب 

الموضوع األول من الموضوعات التي تختص بها هذه الشعبة وتروج للنهج االبتكارية، عن طريق 

ويجري  .الصندوق وتوسيع النطاق في إطار العمليات التي يضطلع بها للتكييفبحث مدى قابليتها 

 التجريبي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة االبتكارية على لتكييفاتصميم المنحة الكبيرة من أجل 

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في اإلقليم، وهو مجال جديد من مجاالت تركيز عمل هذه 

 النظمنتاجية في وهناك منح أخرى تندرج تحت هذا الموضوع تتعلق بمكاسب اإلنتاج واإل .الشعبة
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الزراعية، والتي ال تزال تمثل عوامل رئيسية في اإلقليم، وسوف تواصل هذه الشعبة التركيز في 

   . الريفية في سالسل القيمة الزراعيةاألسرصالت باألسواق عن طريق دمج العملها على إرساء 

 باألزمات، وسوف يشمل متأثرةوداخل إقليم الشرق األدنى والشرق األوسط وأوروبا هناك عدة بلدان  -32

موجهة إلى )  مليون دوالر أمريكي1قيمتها ( منحة إقليمية كبيرة 2011برنامج التمويل بالمنح لعام 

لقي ، ويتوقع أن تُلخطر النزاعات المجتمعات المحلية تعرضتحديد الصالت بين التنمية الريفية وبين 

ووفق األولوية  .ندوق في مجال التنمية الريفيةنتائج هذا العمل الضوء على كيفية زيادة فعالية دور الص

الثالثة لعمل هذه الشعبة، هناك إدراك واضح في اإلقليمين الفرعيين اللذين يتكون منهما هذا اإلقليم 

مفاده أن ) ، ودول أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثاوشمال أفريقياوهما الشرق األدنى (

أو إعادة /وهناك حاجة إلى تقوية و .دمات والمعرفة يعوق معدل التنميةالضعف في مستوى تقديم الخ

بما ) سواء األجهزة الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص(توجيه الهيئات المعنية 

 المجموعات المستهدفة فييمكنها من توفير السلع والخدمات على نحو أكثر تكيفا مع حاجات 

مكونات من لمنها ثالث منح إقليمية، ومنحتان ( خمس منح المشروعاتة وتضم ذخير .الصندوق

ن من أجل دعم هذا مامصم) لجمهورية العربية السوريةل واآلخرلبوسنة والهرسك ل أحدهما قرضين

ويمثل دعم نشر المعارف والترويج لها عن طريق طائفة متنوعة واسعة من قنوات االتصال  .المخرج

 ثالث مبادرات لتقديم منح 2011وتشمل ذخيرة البرامج لعام  .ميع المنحسمة رئيسية في تصميم ج

وق الجارية في هذا الصندمشروعات إقليمية صغيرة تهدف إلى تطوير أدوات المعرفة المولدة من 

اإلقليم باستخدام نظام إدارة النتائج واألثر، وكذلك نشر معارف الصندوق في منتديات اإلقليم المعنية، 

 اآلن على االنتهاء من إعداد وشمال أفريقيا وأوروباوتعكف شعبة الشرق األدنى  .ى المياهومنها منتد

 مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وربما يتم ذلك بالتعاون مع ة إطارييةاتفاق

   . المتوسطعل المدى التعاون االستراتيجي ألغراضعب أخرى منخرطة في هذا الموضوع، شُ

   شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي -اوو

تتمثل الموضوعات االستراتيجية الستة التي تم اختيارها لعمل هذه الشعبة من أجل توجيه برنامجها  -33

  :  فيما يلي2012-2010للتمويل بالمنح على امتداد الفترة 

المجتمعات  التي تؤثر على الناشئة تحليل عدد من االتجاهات االقتصادية واالجتماعية .الفهم •

الريفية، وتقييم استراتيجيات االستجابة لدى فقراء الريف، من أجل استخالص توصيات محددة 

 توالمشروعاعملية فيما يخص تصميم وتنفيذ السياسات 
والترويج له في ) في النهج والمؤسسات والمنظمات والتكنولوجيات (االبتكار تحفيز .االبتكار •

 . الريفية دعما لفقراء الريفسياسات وبرامج ومشاريع التنمية 
 تشجيع الشراكات الجديدة الالزمة لتحقيق أهداف . الشراكاتإرساءسيط في الوالقيام بدور  •

 . الصندوق في اإلقليم أو شبه اإلقليم أو البلد المعني
 الصندوق من أجل تمشروعا توسيع ونقل نهج ابتكارية مختارة مولدة من .توسيع النطاق •

 .لفقر الريفيتعزيز أثرها على ا
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، ستقطاب التأييداالتحالفات و ، بناء الحوارريقوذلك عن ط . المستنيرةالسياساتوضع  •

 جديدة أو تحسن الفرص الحالية لصالح والترويج لتغييرات على مستوى السياسات تهيئ فرصاً

 .فقراء الريف وتدعم تلك التغييرات
ئة الخبرات والمعارف والتجارب العملية  تعب.بين بلدان الجنوبتعاون الإدارة المعرفة وتشجيع  •

     .  النامية األخرىاألقاليملدى شركاء الصندوق من أجل دعم التنمية الريفية في هذا اإلقليم وفي 

أسفرت الدروس التي برزت من إجراء تمحيص أدق لبرنامج المنح عن اتجاه شعبة أمريكا الالتينية  -34

وتعكف شعبة أمريكا الالتينية  .مية وتخفيض عدد المنح القطريةوالكاريبي إلى اختيار زيادة المنح اإلقلي

تمت الموافقة على : والكاريبي اآلن على تنشيط حافظة المنح التي تتوالها، وذلك على النحو التالي

، والغالبية العظمي من كل المنح القائمة لفترات 2010 وعام 2009ثلثي المنح المنفذة حاليا في عام 

كذلك تعكف هذه الشعبة على زيادة حجم منح برنامجها  .ا في األشهر القليلة الماضيةطويلة تم إغالقه

 ملموس منها؛ فقد زادت قيمة أثرحتى يقل عدد التدخالت على صعيد المنح بينما يزيد ترجيح تحقيق 

 المنح الموافق يوسطب في المائة مقارنة 210 في المتوسط بنسبة 2009المنح الموافق عليها في عام 

وقد سجلت الشعبة ضرورة تقوية األساليب الصريحة في تيسير استيعاب  .2007عليها في عام 

وتنبغي اإلشارة إلى أن حجم  .الدروس المستفادة واالستفادة من التجارب المكتسبة من تنفيذ المنح

ها  حال للجودة في تصميمبأيالمنحة األصغر نسبيا قياسا إلى القروض ال يبرر إيالء اهتمام أقل 

فالمنح تخدم أغراضا استراتيجية ألنها تؤدي دور العامل المساعد في العمليات التي تعتبر  .وتنفيذها

   .في اإلقليم أو شبه اإلقليم أو البلد المعني  الصندوقمهمةضرورية لتحقيق 

ن ثالث منح إقليمية كبيرة ومنحتين إقليميتيلسوف تعرض شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي مقترحات  -35

وقد تم استعراض عملية اختيار المنح هذه، وأجرى ذلك االستعراض فريق  .2011صغيرتين في عام 

من موظفي الشعبة ومن اختصاصيي استعراض خارجيين مستقلين، وذلك بتنسيق من قبل الخبير 

تنظيم الترويج الضطالع الشباب ب) 1: (وتركز المنح الكبيرة على ما يلي .االقتصادي اإلقليمي بالنيابة

إرساء صندوق إقليمي (المشروعات في األراضي الريفية الفقيرة في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي 

المتعلقة العامة  السياسات حوار) 2(؛ )لدعم االبتكار وشبكة إقليمية لمنظمي المشروعات من الشباب

مواصلة الدعم ( الالتينية  واألمن الغذائي في منطقة المخروط الجنوبي في أمريكااألسريةبالزراعة 

برنامج التدريب على  – السوق المشتركة للمخروط الجنوبي ألمريكا الالتينية FIDA/الناجح لبرنامج

 وخفضتغير المناخ، ) 3(؛ )التنمية الريفية في المخروط الجنوبي وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب

 ،)برنامج تقليص االنبعاثات(النامية ي البلدان  فاألحراج وتدهور الغابات إزالةاالنبعاثات الناجمة عن 

عن طريق الترويج للوصول إلى الفرص التي يتيحها برنامج ( أمريكا الوسطى إقليموالفقر الريفي في 

 وتوسيع المعرفة المتعلقة بناء) 1: (أما المنح اإلقليمية الصغيرة فتغطي ما يلي .)تقليص االنبعاثات

 المساواة في إقليم أمريكا وانعدامالفقر الريفي ) 2(نديز؛ ألة أعالي جبال الحيوانية في منطقبالثروة ا

عن طريق التعاون مع الهيئات الشريكة في استكشاف الطرق التي من خاللها (الالتينية والكاريبي 

وسوف تتطلب المنح اإلقليمية الكبيرة  .)تتسبب جوانب عدم المساواة في تقليص أثر النمو على الفقر

 بينما ستتطلب المنح اإلقليمية ، ماليين دوالر أمريكي كدعم من الصندوق5 بحوالي يقدر مبلغا

   . مليون دوالر أمريكي0.98الصغيرة مبلغا يصل إلى 


