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 توصية بالموافقة 
المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم 
دارة واستخدام جميع  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، تما هو وارد ف: الملحق، لتطبيقها على تلق: وا 

 .تزم بها الجهات المانحة لحساب األمانة بعد اعتماد هذه التعديالتالموارد الت: تل

التعديالت المقترحة على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح 
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 موجز -أوال  
إن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو البرنامج الرئيس: للصندوق لتوجيه التمويل  -1

تعميم إجراءات القدرة على من خالل المخصص للمناخ والبيئة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
ف:  1الخارجيةالتنمية أتد معهد ق. و الصمود أمام تغير المناخ ف: المشروعات االستثمارية للصندو 

هو أتبر برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أن  2015 عام الخارج: ف: استعراضه
 مناخ.ف: مجال التتيف مع تغير المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مخصص لتلبية احتياجات  حساب

ف: سُتختتم عة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج التأقلم لصالح زرامن  األولىوبالنظر إلى أن المرحلة  -2
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الصندوق يقترح بدء مرحلة ثانية من فإن ، 2017 /أيلولسبتمبر

لتعبئة تمويل تتميل: جديد من الجهات المانحة المهتمة للمساعدة ف: تعميق جدول أعمال الحيازات الصغيرة 
وستؤدي المرحلة الثانية تغير المناخ.  قادرة على الصمود أمامريفية عيش بناء سبل لالبيئة والمناخ تعميم 

ف: سياق المناخ لالحتياجات الناشئة للبلدان األعضاء ف: الصندوق دورا محفزا استجابة  حساب األمانة من
 المتطور.

الصك األصل:  حتاموفقا ألللمرحلة األولى بها تعهد والم المساهمات الت: وردت بالفعلإدارة وسوف تستمر  -3
عليه وافق  على النحو الذيبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  لحساب أمانة المنشئ

 2.الخامسة بعد المائةالمجلس التنفيذي ف: دورته 

الفترة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أمانة  حسابثانية من المرحلة السوف تغط: و  -4
على حساب  3التعديالت المقترحةوتتماشى . 2025 /تانون األولديسمبر 31إلى  2017 /أيلولسبتمبرمن 
لمرحلة الثانية. وتوضح ل مع التوجه المقترحبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  أمانة

                                                      

1 6www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de4860. 
  EB 2012/105/R.45الوثيقة  2
 EB 2016/118/INF.8الوثيقة  3

http://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
http://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
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مخرجات و تسهم أنشطة  تيف 4ممولة من الصندوقالبرامج التعميم المناخ ف: المعنونة المنقحة الوثيقة 
 .الحوافظتحقيق نتائج تعميم المناخ على مستوى األمانة ف:  حسابثانية من المرحلة ال

، سيتم عليه التعديالت المقترحةاألمانة و  حسابثانية من المرحلة التوجه على بعد موافقة المجلس التنفيذي و  -5
التمويل واالتفاق على التفاصيل  تعهداتتحديد إجراء عملية تشاور مع الجهات المانحة الحالية والمستقبلية ل

 لالسترشاد به ف:مقدما  مفاهيميةمشروع مذترة  وسيوزعالتمويل التل:. مظروف التنفيذية بما يتفق مع حجم 
  عملية التشاور.

 الخلفية –ثانيا  

 التحديات والفرص -ألف 

هم يستنون خ. ففيما يتعلق بتغير المناعلى الخطوط األمامية أصحاب الحيازات الصغيرة ن و يتون المزارع -6
ف: األراض: الطبيعية األتثر ضعفا وهامشية، مثل التالل، والمراع:، واألراض: شبه القاحلة والجافة، 

ونتيجة . شومناطق الدلتا والسهول الفيضية، ويعتمدون على الموارد الطبيعية الحساسة مناخيا لتسب العي
اآلفات، وارتفاع ب اإلصابةو  ،ألمطارالعشوائ: لتساقط الو  ،درجات الحرارة رتفاعابفإنهم يتأثرون بشدة لذلك، 

 ،األرضية اتر واالنهيا ،والجفاف ،مستوى سطح البحر، وظواهر الطقس المتطرفة مثل الفيضانات
لألراض: منة اآلحيازة ال حقوقإلى اب الحيازات الصغيرة واألعاصير وموجات الحرارة. وغالبا ما يفتقر أصح

السياسات  اتمناقش ف:وغالبا ما يتم تجاهلهم التمويل،  والحصول علىالموارد والوصول إلى األسواق و 
أن المجتمعات الريفية الفقيرة ه: الت: تتحمل من رغم على الوالوطنية بشأن قضايا تغير المناخ  العالمية

 من الحل. اأساسي اأيضا جزء وتمثلالعبء الناجم عن آثار تغير المناخ، 

الل المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، أثبت الصندوق أن خو  -7
 توفير المعلومات إذا ما تماالستثمار ف: المزارعين الفقراء أصحاب الحيازات الصغيرة منطق: جدا، وخاصة 

وليصبحوا من  تغير المناخقدرة على الصمود أمام تتسم باللمزارعين وتمتينهم العتماد نظم زراعية ل
تسهم مثل هذه االستثمارات ف: بناء الصمود لدى فرادى األسر وبناء و . المشارتين النشطين ف: األسواق

سبل العيش )سالسل القيمة( والنظم اإليتولوجية. وبدعم من الصندوق، بدأ تثير من المزارعين ف: االنتقال 
التربون ف: األماتن  منخفضة، الت: تنشئ سبل عيش ديةالمجالصغيرة  مشروعاتمن زراعة التفاف إلى ال

من ف: إطار المرحلة األولى بشأن التتيف مع تغير المناخ الطبيعية المعاد تأهيلها. وأوضح عمل الصندوق 
المناخ الموجه إلى ب األنشطة المتعلقةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أن تمويل 

الحيازات الصغيرة، بما ف: ذلك النساء، يمتن أن يساعدهم ف: الوصول إلى المعرفة المزارعين أصحاب 
تغير  أمامالصمود القدرة على والتمويل والشبتات االجتماعية والتتنولوجيات، وأن تحسين سياسات تعزيز 

على ارد الطبيعية قاعدة المو  قدرةاستعادة و لصالح الفقراء من شأنه تعزيز اإلنتاجية الزراعية الموجهة المناخ 
 لزراعة.لالبصمة التربونية  والحد منوالحفاظ عليها الصمود 

                                                      

ف: الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس  (EB 2016/118/R.16) تعميم المناخ ف: البرامج الممولة من الصندوق التصديق على الوثيقة المعنونةتم  4
ف:  ف: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ األطراف التنفيذي. وستقدم نسخة منقحة منها للعلم بعد اختتام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر

 مراتش.
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إحداث تغيير  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن المرحلة األولى  يسرتوف: حين  -8
من اإلجراءات الالزمة لالستثمار ف: بناء  طولأبداية عملية  إال فال يمثل ذلكتبير ف: عمليات الصندوق، 

فحجم التحدي هائل واالحتياجات من الموارد تبيرة. تغير المناخ.  على الصمود أمامالمجتمعات الريفية  قدرة
تغير المناخ الت: بشأن ف: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  وخالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف

وهو اتفاق  ،بلدا اتفاقا ملزما قانونا بشأن تغير المناخ 195، اعتمد 2015تانون األول قدت ف: ديسمبر/عُ 
 4. ومن شأن دخول اتفاق باريس حيز النفاذ ف: حتى اآلن بلدا 85 دق عليهاباريس، الذي ص

 CP.21/1) القرار(مؤتمر األطراف والعشرين ل ةالحادي الدورةمقرر أن يعزز  2016 نوفمبر/تشرين الثان:

مليار دوالر  100الذي يتضمن اعتزام البلدان المتقدمة مواصلة هدفها المشترك القائم الرام: إلى حشد 
مع  على التتيفمساعدة البلدان النامية من أجل  2025المناخ حتى عام أمريت: سنويا ف: إطار تمويل 

وتمويل مع تغير المناخ ف تحقيق التوازن بين تمويل التتيلطلب  هناكذلك،  إلى وباإلضافةتغير المناخ. 
مؤتمر األطراف ل والعشرين ةالثاني للدورة، على النحو الوارد ف: المبادرة الرئيسية األخيرة هالتخفيف من آثار 

 والعشرين ةالثاني الدورةف: أفريقيا" والمقرر اعتمادها ف:  من أجل الزراعةالت: يطلق عليها اسم "التتيف و 
 .ألطرافمؤتمر ال

بلدا  149من والعشرين لألطراف  ةالحادي الدورةوالمقدمة إلى المقررة وأوضح تحليل للمساهمات المحددة وطنيا  -9
ف: المائة منها تتضمن أنشطة التتيف مع تغير المناخ باعتبارها  93الصندوق أن  الدول األعضاء ف:من 

واستنادا إلى بتخفيف آثار تغير المناخ. بلدا إلى أهداف تتعلق  78أولوية ف: القطاع الزراع:، ف: حين أشار 
، يظل الصندوق ف: وضع القطريةلدعم المقدم من الصندوق لتثير من هذه البلدان ف: تنفيذ أولويات التتيف ا

مواصلة تيسير توجيه تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ إلى بلدانه األعضاء، مع استمرار المزارعين مالئم ل
، سيعمل الثانية من البرنامجالمرحلة  من خاللونقاط دخول رئيسية. و  أطرافاأصحاب الحيازات الصغيرة 

لتل منها ف: قطاع  وطنيادعم بلدانه األعضاء ف: تنفيذ أولويات المساهمات المحددة مواصلة الصندوق على 
 الزراعة والتنمية الريفية.

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة -باء 

بهدف زيادة قدرة  2012نامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: سبتمبر/أيلول ُأطلق بر  -11
عن طريق تعميم تغير المناخ  ، وذلك2020ماليين مزارع على الصمود أمام تغير المناخ بحلول عام  ثمانية

البرنامج نشئ أُ قد و . قراءف: عمل الصندوق القائم المتعلق بالتنمية الريفية مع أصحاب الحيازات الصغيرة الف
جهة  11مليون دوالر أمريت: من التعهدات وااللتزامات من  366وحشد  المانحينتحساب أمانة متعدد 

، وفرنسا، والنرويج، وهولندا، وجمهورية توريا، )بلجيتا( ، وفالندرزبلجيتا، وتندا، وفنلنداوه::  مانحة
ووافق المجلس التنفيذي على حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة . والسويد، وسويسرا، والمملتة المتحدة

 .2012ف: أبريل/نيسان الت: ُعقدت أصحاب الحيازات الصغيرة ف: دورته الخامسة بعد المائة 

المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة خمس سنوات، من  وتغط: -11
ص وأودعت مساهمات الجهات المانحة ف: حساب أمانة مخص  . 2017سبتمبر/أيلول  إلى 2012سبتمبر/أيلول 

ف: شتل منح لدعم تأقلم أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ  تمويل مشتركتدرجت ف: البرامج وأُ للبرنامج 
زات الصغيرة مع تغير المناخ ف: دمج تمويل برنامج تأقلم أصحاب الحياالمعرضة للخطر. وأُ ف: البلدان األعضاء 
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على  هعرضقبل عمليات تحسين وضمان الجودة الداخلية ويخضع للصندوق، ات االستثمار العادي برنامج ال
  عدد من العمليات الداخلية والبروتوتوالت التشغيلية. تم وضعالمجلس التنفيذي للنظر فيه. ولتيسير هذه العملية، 

، وافق 2012ف: سبتمبر/أيلول صالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج التأقلم ل استهاللومنذ  -12
مليون دوالر أمريت: من  285بمبلغ  تم االلتزاممشروعا مدعوما من البرنامج، و  36على  يالتنفيذ المجلس

حساب أمانة البرنامج التخاذ إجراءات ملموسة تساعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على التأقلم مع 
ف: مقدمة ف: شتل منح ف: صرف تمويل  من بين هذه المشروعاتمشروعا  21وبدأ . آثار تغير المناخ
لدواع أمنية.  المدعومة من البرنامج ف: اليمن قد تم تعليق أحد المشروعات علما بأنهإطار البرنامج. 

إلدارة الموارد،  بتتاريةج االهُ وأسهمت المنح المقدمة ف: إطار البرنامج ف: تحسين تحليل مخاطر المناخ، والنُ 
 وتحسين توجيه تدابير التتيف مع تغير المناخ ف: البرامج االستثمارية للصندوق.

وتطور إلى برنامج  إلى متانة دولية بارزةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  ووصل -13
، حصل مراحله االستهالليةوف: . عالم:ال على المستوىناجح للتتيف مع تغير المناخ ذي قيمة عالية 

 ةالمانحالجهات وعة وبعد ثالث سنوات، ازدادت مجم .البرنامج على دعم مال: من أربع جهات مانحة ثنائية
ف: مجال تغير المناخ ف: الصندوق بنحو ثالثة أضعاف، مما يوضح تقدير تلك الجهات للبرنامج. وف: عام 

اتفاقية األمم الت: أنشأتها  التغييرمن أجل زخم ال منارةم لألمم المتحدة البرنامج جائزة ا، منح األمين الع2013
خالل مؤتمر تغير المناخ ف: وارسو. وذلك جال التمويل االبتتاري تغير المناخ ف: مبشأن المتحدة اإلطارية 

ووزارة التنمية ، 2015الخارجية ف: عام معهد التنمية الت: أجراها الخارجية  االستعراضعمليات وأتدت 
أن نموذج برنامج التأقلم لصالح زراعة  ،2015و 2014و 2013الدولية ف: المملتة المتحدة ف: أعوام 

ومجموعة البلدان  نطاقهأصحاب الحيازات الصغيرة يحقق "المواءمة مع الغرض" ويمتن أن يتطور من حيث 
 المشمولة فيه وأدواته المالية.

ممارسات وعمليات  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن وشتلت المرحلة األولى  -14
ومع ذلك، ال مع تغير المناخ وأضفت عليها طابعا مؤسسيا، تما عززت القدرات داخل الصندوق. التتيف 
المناخ وتحسينه ف: برامج الصندوق على المدى تغير حاجة لمزيد من الجهود لمواصلة تعميم  هناكتزال 

إدارة استجابة نمية الخارجية. وف: إطار االستعراض الخارج: لمعهد الت الذي بي نهالطويل، على النحو 
لمستقبل برنامج التأقلم لصالح  لوضع خياراتنشئ فريق عمل داخل: الستعراض الخارج:، أُ الصندوق ل

زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وخلص هذا الفريق العامل إلى أنه نظرا لنجاح النموذج التشغيل: لتعميم 
اإلطار  مدةأمانة البرنامج قائما طوال  ابحسالمناخ ف: برامج االستثمار الزراع:، ينبغ: أن يستمر تغير 

، مع إمتانية قبول مساهمات جديدة خالل التجديد العاشر لموارد 2025-2016االستراتيج: للصندوق 
 الصندوق ف: شتل منح.



EB 2016/119/R.20 

5 

 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن المرحلة الثانية  –ثالثا 

ه  –ألف   التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامجمن المرحلة الثانية توجُّ
 

الشواغل المتعلقة بتغير المناخ ف: جميع برامج الفرص االستراتيجية  تدمج بشتل صريحالتزمت اإلدارة بأن  -15
، وتصاميم المشروعات ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق. القطرية، والمذترات االستراتيجية القطرية
 . 2015ف: فبراير/شباط  المحافظينمجلس نقاط اعتمدها  10ذا على خطة من جدول األعمال هويرتتز 

 لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةهذا االلتزام، سترتز المرحلة الثانية من برنامج التأقلم واستنادا إلى  -16
متوافقة مع المناخ لتجديد المساهمات األساسية والمساهمات والبرامج الالبيئة وضع برامج على تحسين 

من األنشطة التمتينية لتقييم المخاطر والفرص  مجموعةالتتميلية غير المقيدة. وسيتحقق ذلك عن طريق 
التتيف. المتعلق ب ستثماراال وتحديد أولوياتبالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المرتبطة بالمناخ 

 بشأنيام بذلك، ستوفر المرحلة الثانية من البرنامج دعما تحفيزيا لتنفيذ جدول أعمال الصندوق الق لدىو 
 .2025حتى عام  –ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق وما بعده  5المناختغير تعميم 

تمويل العمل  ف: مرحلته الثانيةلصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج التأقلم صل وسيوا -17
على تحليل للتحديات والفرص  استنادا إلىالتشخيص: الرام: إلى التصدي للشواغل البيئية والمناخية 

ت: تتسم الوطنية والوطنية. ومن شأن ذلك أن ييسر تحسين تصميم المشروعات ال ودون ةالمحليالمستويات 
ذلك، سيمول البرنامج ف:  وباإلضافة إلى درة على الصمود أمام تغير المناخ والموجهة لصالح الفقراء.قبال

تغير المناخ  معللتتيف  االبتتارية بالخياراتوتحديد األولويات المتعلقة  تقديرمرحلته الثانية أنشطة 
عيش السبل دعما لبشتل أفضل تخطيط وتخصيص الموارد لالقدرات المؤسسية  يبن:، و هر اوالتخفيف من أث

قليمية وعالمية. وستتصدى جميع األنشطة على الصمود أمام تغير المناخ، و  القادرة نتاج سلع عامة وطنية وا  ا 
الجنسين وأولويات األمن التمايز بين لشواغل  صريحالمنفذة ف: إطار المرحلة الثانية من البرنامج بشتل 

 الغذائ: والتغذوي.

 الخاصتيانات القطاع الحتومية والدولية و واسعة من الهيئات الحتومية وغير  مجموعةوسيجرى إشراك  -18
 .الثانية من البرنامجالمنتجات والخدمات ف: إطار المرحلة  تنفيذلتصميم و 

 وسيدعم البرنامج ف: مرحلته الثانية ما يل:: -19

  دارة الموارد دارة التوارث وا  الخبرات التقنية ف: مجال علوم المناخ والتتيف مع تغير المناخ وا 
)برامج  القطريةت البيئية واالجتماعية واالقتصاد البيئ: لتحسين االستراتيجيات الطبيعية والضمانا

وتصميم المشروعات. ويشمل ذلك إجراء تحليل تفصيل: للمخاطر ( القطريةالفرص االستراتيجية 
 وتصميم المشروعات؛ القطريةاالستراتيجية إعداد برامج الفرص البيئية ف: مرحلت: 

  :رصد التغييرات ل الفيزيائية الحيويةالمخاطر  من أجل تقديرعمليات التحليل الجغراف: المتان
 مشروعات الصندوق؛ الناجمة عنعلى األرض 

                                                      

 .4انظر الحاشية  5
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 المرأة والشباب وهيئات القطاع الخاص،  تشملدائرة أوسع نطاقا،  نشاءعمليات تشاورية إل
وتصميم الصمود أمام تغير المناخ المتعلقة بالقدرة على األولويات  تحديدف:  للمشارتة

 ؛ المشروعات وتنفيذها

 شارتة ف: عمليات حوار المجموعات الرئيسية، ولتن المهمشة، من أصحاب المصلحة للم
درة على الصمود أمام تغير المناخ والموجهة لصالح الفقراء مع قتعزيز الالرامية إلى السياسات 

المشارتة العليمة ف:  نوع: من أجل تحسيال ورفعلقدرات تصميم منتجات معرفية وبناء ا
 السياسات؛

  وقبل  القطريةاالستراتيجيات  برامج الفرص تحضيرية )بعد مرحلة إعدادتشارتية إجراء اختبارات
تل موقع لالتتيف مع تغير المناخ  لخياراتقائمة على المشارتة مرحلة تصميم المشروعات( 

على حدة. وتوفر هذه األنشطة معلومات بالغة األهمية لتوسيع نطاق االستراتيجيات وتيسير 
 الصغيرة؛ الحيازاتمن جانب أصحاب  استيعابها

  أنشطة درة على الصمود أمام المناخ ف: حافظة قلتعزيز النشر تتنولوجيات ونهج ابتتارية
والمعدات التائنات الدقيقة ف: التربة،  وتعزيز، اآلفات الحيويةمبيدات  مثل، جميعها الصندوق

نبعاثات المحايدة النقل الوسائل و الموفرة للعمالة، والتخزين والتجهيز ف: مرحلة ما بعد الحصاد، 
 غازات الدفيئة، والطاقة المتجددة؛ 

 طرقثل الفيديوهات التعليمية( و نظم إدارة المعرفة الت: تشمل منتجات معرفية سهلة االستخدام )م 
الجنوب من أجل تعزيز البدائل الزراعية الت: تتسم  بلداننشر المعرفة، إلى جانب التبادل بين 

 بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وباالستدامة البيئية.

لصالح زراعة أصحاب برنامج التأقلم من واستنادا إلى خبرات التنفيذ المتتسبة خالل المرحلة األولى  -21
على األقل للمرحلة الثانية من البرنامج أمريت: مليون دوالر  100حشد إلى  اإلدارة، تهدف الحيازات الصغيرة

شتق المناخ خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. ويُ تغير دعم تنفيذ جدول أعمال تعميم من أجل 
الت: وضعت خالل المرحلة  ةفالتتل احتساب مليون دوالر أمريت: من: معايير 100ر والبالغ المبلغ المقد  

المشروعات المتوقعة وتقييمات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: ف: إطار  وذخيرة؛ برنامجالمن األولى 
االبتتارات الخاصة بالسلع  لتوسيع نطاق المطلوبتمويل المنح  وحجمالتجديد العاشر لموارد الصندوق؛ 

من دورات دورة تل الوطنية واإلقليمية والعالمية. وسيجرى استعراض االحتياجات المالية للبرنامج بعد العامة 
 تجديد موارد الصندوق وستعرض آخر المستجدات على المجلس التنفيذي.

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من المرحلة الثانية  نتائجتحقيق  –باء 
  ورصدها

ف: تحقيق ن تسهم أ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج التأقلم  الثانية منالمرحلة  نمن شأ -21
. 2025-2016المناخ ونتائجه خالل فترة تنفيذ اإلطار االستراتيج: تغير الصندوق المتعلقة بتعميم  أهداف

نافذة تمويل مرنة لألنشطة المتعلقة بالمناخ من أجل تلبية االحتياجات  الثانية من البرنامجوستوفر المرحلة 
واسعة من  مجموعةخذ ف: التطور على األرض من خالل إشراك تغير المناخ اآلالناشئة والتصدي لسياق 



EB 2016/119/R.20 

7 

 

 – مخرجاتاألنشطة وال – الثانية من البرنامجتسهم النتائج التلية للمرحلة سوف األطراف الفاعلة الداعمة. و 
تعميم المناخ ف: البرامج الممولة من  المعنونة وثيقةالصيله ف: أهداف إطار النتائج الوارد تفف: تحقيق 
 :تحديدعلى وجه الالثانية أن تسهم ف: تحقيق ما يل:  ومن شأن المرحلة الصندوق.

تخطيط لأتثر منهجية على نحو تحليل المخاطر االجتماعية والبيئية والمناخية  استخدام (1)
 االستثمارات الت: تتسم بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ؛

 بتسييرتحسين مشارتة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: عمليات صنع القرار المتعلقة  (2)
 لتغير المناخ؛لحساسة ا الموارد الطبيعية

 األخرى ف: أنشطة التتيف مع تغير المناخ؛ الضعيفةزيادة مشارتة النساء والمجموعات  (3)

 القطاع الخاص ف: أنشطة التتيف مع تغير المناخ؛مشارتة تيانات تعزيز  (4)

نظم الزراعة الت: تتسم بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ الت: توفر األمن  خياراتزيادة  (5)
 الغذائ: والتغذوي وتسهم ف: إدرار الدخل؛

تتسم بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ لصالح الت: هج نُ الجيات و تتنولو الزيادة الوصول إلى  (6)
 أصحاب الحيازات الصغيرة واألفرقة الوطنية وتبادلها فيما بينهم؛

د بها ف: عمليات السياسات المستندة إلى األدلة والمتعلقة استرشالإنتاج المعرفة وتدوينها ونشرها ل (7)
 تتسم بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ. التربون والت: منخفضةبالتنمية الريفية 

المعدل نظام الستخضع المشروعات االستثمارية المدعومة من البرنامج ف: مرحلته الثانية للرصد باستخدام و  -22
ستخضع  ،إطار الفعالية اإلنمائية للصندوقذلك، وتجزء من وباإلضافة إلى قياس النتائج واألثر الجديد. ل

الذي تتولى إعداده حاليا وحدة  6العملياتنتائج إطار نظام إدارة المرحلة الثانية من البرنامج للرصد ف: 
إلعداد اإلطار  على شبتة اإلنترنتأداة تعقب  عملياتنتائج الدرج نظام إدارة . وسيتهاعاليفو  برمجة العمليات

لتعزيز الترتيز على التقييم الذات: والمساءلة عن النتائج. وسيستمر تقرير الفعالية  إشرافذج و نمو المنطق: 
اإلنمائية ف: الصندوق ف: اإلبالغ عن قضايا المناخ ورصد ما يجرى من أعمال ف: الصندوق بشأن تعميم 

وأنشطة التقارير المناخ ف: إطار المرحلة الثانية من البرنامج. وستمتد هذه األنشطة المعرفية تغير مراعاة 
 حتى دورة التجديد العاشر لموارد الصندوق وما بعدها.

وتماشيا مع إجراءات الصندوق ومبادئه التوجيهية، ستهدف جميع المشروعات االستثمارية المدعومة من  -23
للنظر  المجلس التنفيذيعلى قبل أن تعرض  ساسخط األالبرنامج ف: مرحلته الثانية إلى إنشاء بيانات 

. عملياتنتائج الإلى الرصد ف: إطار نظام إدارة  ستخضع سيناريوهات خط األساس واألهداف. و فيها
نة صغيرة من األنشطة إلى ، ستخضع عيالثانية من البرنامجولتحديد األثر األوسع الستثمارات المرحلة 

دارة ألثر تجريها دائرة االستراتيجية و لعمليات تقييم  ضافة إلى ذلك، سيجرى تعزيز استراتيجية ا  المعرفة. وا 
بشأن النتائج  7لبرنامج عن طريق إصدار تقارير مواضيعيةمن االمرحلة األولى الخاصة بإدارة المعرفة 

                                                      

 على مستوى المخرجات. 6
المال فيما يتعلق بأنشطة التتيف ه:  مقابل، واآلثار التغذوية الستثمارات التتيف، والقيمة والتمايز بين الجنسينالتقارير المواضيعية المتعلقة بالتتيف  7

  حاليا. قيد النظربعض التقارير 
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المناخ، من أجل تحسين إعداد برامج الصندوق بوجه عام تغير المتحققة من خبرة الصندوق ف: مجال تعميم 
 تتيف مع تغير المناخ ف: قطاع الزراعة. النقاش بشأن ال تعزيزو 

برنامج التأقلم لصالح من البرامج وتخصيص التمويل في إطار المرحلة الثانية  وضع –جيم 
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

ف:  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج التأقلم من المتوخى أن تسهم موارد المرحلة الثانية من  -24
 مجموعةالنهوض بتعميم مراعاة البعد البيئ: وتغير المناخ ف: االستثمارات األساسية للصندوق عن طريق 

المرحلة الثانية على الطرائق برمجة وتنفيذ موارد تمويلية أخرى. وستستند  الت: تحشدمن األنشطة التحفيزية 
برامج. وتما تان الحال ف: المرحلة األولى الت: يطبقها الصندوق حاليا ف: اإلدارة ومراقبة الجودة ووضع ال

 الثانية من البرنامجالمنح ف: إطار المرحلة  تصميمف: القيادة زمام ولى دائرة إدارة البرامج تلبرنامج، ستمن ا
ودعم تنفيذها. وتضطلع شعبة البيئة والمناخ ف: الصندوق بدور جهة التنسيق المسؤولة عن اإلدارة التلية 

دعم التنسيق الداخل: ورفع ستللبرامج التابعة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، و 
 .ةالخارجي مع الجهات المعرفةالتقارير وتبادل 

تنشر على أساس حالة سف: شتل موارد إضافية. و  الثانية من البرنامجت ف: المرحلة المساهما سيتم تلق:و  -25
. وبوجه القطريةبحالة، استنادا إلى التقييمات المحددة المنفذة واألدلة المعروضة خالل دورة وضع البرامج 

المقدمة من مساهمات ال( 1على النحو التال:: ) الثانية من البرنامجحدد تخصيص موارد المرحلة يسعام، 
تغير المتعلق بف: إطار جدول األعمال الدول: المعنية ف: الوفاء بالتزاماتها البلدان لمساعدة المشروعات 

 . : إطار إجراءات الصندوق للتقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:رة والموثقة ف( واالحتياجات المقد  2المناخ؛ )

الستثمارات اأولويات  تحديدمعيار للمساعدة ف: ت ةوالمناخي ةوالبيئي ةاالجتماعي ديراتويستند استخدام التق -26
إلى تصنيف بيئ: واجتماع: للمخاطر، إلى جانب تصنيف لقياس مدى تعرض المشروعات للمخاطر 

النتائج إلدارة الصندوق تحديد أولويات االحتياجات االستثمارية ف:  . وتتيح8المتعلقة بتغير المناخ وحساسيتها
إلى  الثانية من البرنامجأو المناطق الحساسة بيئيا، وتوجيه موارد المرحلة  المناخية الساخنة البؤر

المشروعات الت: تضيف فيها أنشطة المساعدة التقنية التتميلية أتبر قيمة. وسترد تفاصيل النهج المحدد 
الت: سيتم فاهيمية للبرنامج المالمتبع لتخصيص موارد المرحلة الثانية ومعاييرها وطرائقها ف: مشروع المذترة 

  .الجهات المانحةقبل عملية التشاور مع  توزيعها

                                                      

8 https://www.ifad.org/documents/10180/a36f992c-5e31-4fac-8771-404bea02796b 
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على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  9التعديالت المقترحة 

 الحيازات الصغيرة

 لبرنامج الصندوق للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةإنشاء حساب أمانة  
 إن المجلس التنفيذي:

 ،2012أبريل/نيسان  4-3ف: دورته الخامسة بعد المائة المنعقدة ف: 

الخاص بالتجديد التاسع لموارد  35-/د166( من قرار مجلس المحافظين رقم 3القسم ثالثا )ج()إذ يأخذ في االعتبار  
الصندوق للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصندوق، والمتعلق باستخدام المساهمات التتميلية لدعم برنامج 

 الصغيرة،

ذ يأخذ في االعتبار أيضا  القسم عاشرا من القرار ذاته الذي ينص على "تشجيع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل  وا 
جديد الموارد على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: زيادة نسبة التمويل الوطن: والدول: الموجه فترة ت

نحو تحسين رفاه الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتتميل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات 
إدارة الموارد والقيام بدور الوص: المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق مع هدف ووظائف  المالية والتقنية، بما ف: ذلك

 "ولن تظهر العمليات الت: ينطوي عليها أداء تلك الخدمات المالية ف: حساب الصندوق؛ الصندوق.
 

 قرر: 

اب األمانة"( إنشاء حساب أمانة لبرنامج الصندوق للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة )"حس -1
يضم األموال الت: سوف يتم اإلسهام بها من وقت إلى آخر بما يتماشى مع أحتام هذا القرار، أو أية أصول 

 أو مدفوعات أخرى لهذا الحساب.

دارة الموارد واألصول واإليرادات. و  حسابيتولى الصندوق إدارة  -2 أي تحدد أمانة وبهذه الصفة يتعهد بحيازة وا 
 على أساس هذه الصفة. مديرا للصندوق دوق باعتبارهأخرى يتخذها الصنقرارات أو إجراءات 

. لإلدارةُتجرى العمليات والمعامالت المالية لهذا الحساب من خالل حساب ثانوي للعمليات وحساب ثانوي   -3
 يحتفظ ن. وسوف يتم اإلبقاء على موارد حساب األمانة بصورة منفصلة ف: تل من هذين الحسابين الثانوييو 
 ن موارد الصندوق.عبشتل منفصل وارد حساب األمانة مب

عملة ن تكو .تتون وحدة الحساب ف: حساب األمانة ه: وحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدول: -4
وفقا  ت المعمول بااعمالالبالمنح مقومة  وينبغي أن تكونالدوالر األمريكي.  في حساب األمانة هو اإلبالغ

                                                      

تما ه: دون  لسهولة اإلحالة، تظهر اإلضافات المدخلة على الصك األصل: بخط بارز ويظهر خط عرض: لشطب األجزاء المحذوفة. وتبقى جميع األحتام األخرى 9
 تغيير.
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جراءات   العمالت القابلة للتحويل الحرمن حساب األمانة أي ويجوز أن يستخدم  .الصندوقلسياسات وا 
 .سدادتعملة 

، باستالم لجهة القائمة بإدارة الحسابلوافقة رئيس الصندوق بصفته رئيسا يفوض حساب األمانة، رهنا بم -5
شتل منح لألغراض العامة لحساب األمانة أو لبعض المشروعات أو البرامج المخصوصة  ف:الموارد التالية 

 الت: يدعمها حساب األمانة هذا:

الخاص  35-/د166( من قرار مجلس المحافظين رقم 3األموال المحولة وفقا للقسم ثالثا )ج()  (أ )
 بالتجديد التاسع لموارد الصندوق؛

للتحويل الحر بصورة مباشرة من الدول األعضاء ف:  المساهمات المقدمة بالعمالت القابلة  (ب )
 الصندوق؛

المساهمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر من قبل الدول غير األعضاء ف: الصندوق أو   (ج )
 غيرها من التيانات أو األفراد من القطاع الخاص؛

 الموارد األخرى.  (د )

 ذه الموارد ف: حساب األمانة.هجميع ب حتفظيم يذتر خالف ذلك ف: هذا القرار، وما ل

لمتونات  ،شتل منح ف:، لتمويلتوفير احصرا لعلى مدير الحساب موارد حساب األمانة  ويقتصر استخدام -6
تقنية ودعم االبتكار وبناء الساعدة لمرغرا  األ مشروعات وبرامج ف: الحافظة األساسية الت: يمولها الصندوق

مواتية  لتايئة بيئات ،والسلع العامة اإلقليمية أو الوطنية التأييدوحوار السياسات واستقطاب  القدرات
بغرض زيادة صمود صغار المزارعين ف: وجه تغير المناخ ف: مجاالت . للعمليات الحساسة مناخيا

( تحسين إدارة 1المخرجات الخمسة الرئيسية ف: برنامج التأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة : )
 ( زيادة إتاحة المياه وتفاءة استخدامها2والممارسات والتقنيات الزراعية المقاومة لتغير لمناخ؛ )األراض: 

( زيادة القدرات البشرية على التأقلم والحد 3لإلنتاج والتجهيز الزراع: لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )
( جعل البنى األساسية 4من مخاطر التوارث ذات الصلة بالطقس على المستويين المحل: والوطن:؛ )

الخاصة بزراعة أصحاب  ( توثيق ونشر المعرفة5الريفية قادرة على الصمود ف: وجه تغير المناخ؛ )
تركز هذه األنشطة على المجاالت المواضيعية التالية: يجب أن و  الحيازات الصغيرة الذتية بيئيا

ي الدول األعضاء في الصندوق في إلشراك المؤسسات الزراعية ف -االنخراط في مجال السياسات  (1)
 -تقييم المخاطر المناخية  (2تحقيق االلتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وأولويات التكيف الوطنية؛ )

االستخدام األكثر انتظاما لمعلومات المخاطر المناخية لتخطيط االستثمارات القادرة على الصمود  لتيسير
لزيادة مشاركة المرأة في أنشطة التكيف مع تغير المناخ، ومنافعاا  -لمرأة تمكين ا (3أمام تغير المناخ؛ )

لتعزيز مشاركة كيانات القطاع الخاص ومجموعات  -مشاركة القطاع الخاص  (4من هذه األنشطة؛ )
 -الخدمات المناخية  (5المزارعين في األنشطة الملموسة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ )

إدارة الموارد والتسيير  (6استخدام المعلومات المناخية لتخطيط االستثمارات القادرة على الصمود؛ )لتعزيز 
لتحسين مشاركة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات اتخاذ القرار والتكنولوجيات التي  -

دارة الموارد الطبيعية الحساسة مناخيا وملكيتام لاا؛ ) تحسين القدرة على إعداد  (7تتعلق بالتسيير وا 
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إدارة  (8واستخدام المعلومات والبراهين الخاصة بالزراعة المراعية لقضايا المناخ والتغذية ونظم األرغذية؛ )
 .لتحسين توثيق ونشر المعرفة عن الُناج الزراعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ -المعرفة 

لحساب األمانة، يطبق الصندوق نفس القواعد المطبقة على تشغيل وخضوعا ألحتام هذا القرار، وف: إدارته  -7
 موارد الصندوق بما يتماشى مع اتفاقية إنشاء الصندوق.

 يفوض الصندوق بحتم تونه مديرا لحساب األمانة، ومن خالل رئيسه، بما يل:: -8

جهات مع  مديرا،باعتباره اتخاذ جميع الترتيبات، بما ف: ذلك إنشاء الحسابات باسم الصندوق   )أ(
 ؛حسبما يراه مدير الحساب مالئما لصندوقل التابعةاإليداع 

ضرورية لتنفيذ أحتام هذا الحساب اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية األخرى الت: يراها مدير  )ب(
 القرار.

في سياسات التمويل ومعاييره و وسياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوقف: ضوء اتفاقية إنشاء الصندوق  -9
برنامج التأقلم من انية تراعى االعتبارات التالية عند تخصيص الموارد في إطار المرحلة الث، الصندوق

تنفيذ التزامات البلدان في إطار في مساهمات المشروع  (1) :ة أصحاب الحيازات الصغيرةلصالح زراع
التقدير قة في إطار إجراءات والموث  رة االحتياجات المقد  ( 2)تغير المناخ؛ ب المتعلقاألعمال الدولي جدول 

تحقيق  أن تسام في هذه الثانية من البرنامج. ومن شأن موارد المرحلة االجتماعي والبيئي والمناخي
المناخ بنسبة تغير م الصندوق بتعميم تماشيا مع التزا مخرجات إطار قياس نتائج تعميم قضايا المناخ

المسبقة للمساهمات المحتملة ف: المشروعات لتحقيق مؤشرات تؤخذ بالحسبان التقديرات  .في المائة 100
العشرة الرئيسية إطار نتائج برنامج التأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة عند تقدير المساهمات 

( عدد أفراد األسر الفقيرة من 1المحتملة لهذا البرنامج ف: المشروعات والبرامج الت: يمولها الصندوق: )
( حجم االستثمار 2حيازات الصغيرة الذين ازداد صمودهم ف: وجه تغير المناخ بسبب البرنامج؛ )أصحاب ال

( نسبة التمويل المستقطب للمشروعات مع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 3اإلجمال: الناشئ عنه؛ )
نبعاثات الت: تم ( أطنان اال4الحيازات الصغيرة مقارنة بنسبة استقطاب التمويل للمشروعات من دونه؛ )

( زيادة عدد الفصائل النباتية ف: المزرعة لتل مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة 5تجنبها أو احتجازها؛ )
( نسبة التغير ف: 7زيادة عدد الهتتارات من األراض: الت: تتم إداراتها بأفضل الممارسات؛ ) (6) المدعومين؛

( عدد المجموعات المجتمعية المنخرطة ف: 8منطقة المشروع؛ )تفاءة استخدام المياه لتل طن/هتتار ف: 
قيمة البنى األساسية الريفية الموجودة أو الجديدة الت: تم  إدارة البيئة والموارد الطبيعية المشتلة أو المعززة

ا. ( عدد الحوارات القطرية والدولية الت: تان للمشروع إسهاما نشيطا فيه10جعلها مقاومة لتغير المناخ؛ )
( عدد البلدان التي تحقق أولويات التكيف الوطنية بدعم من مشروعات الصندوق االستثمارية؛ 1)
عدد المشروعات االستثمارية التي تسترشد بتحليل المخاطر وأوجه الاشاشة المتعلقة بالمناخ؛  (2)
المخاطر المناخية؛  عدد النساء اللواتي أصبح بإمكانان الحصول على األصول والموارد الالزمة إلدارة (3)
عدد الشركات )بما في ذلك التعاونيات القائمة على المزارعين( المنخرطة في تعزيز واعتماد  (4)

عدد  (6عدد األفراد الذين يحصلون على خدمات إعالمية بشأن المناخ؛ ) (5تكنولوجيات وُناج التكيف؛ )
علقة باألراضي المحلية والمياه وصيد األفراد الذين يشاركون في عمليات التسيير وصنع القرار المت
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 عدد المشروعات والبرامج االستثمارية للصندوق التي تعد منتجات معرفية ومنتجات بشأن (7األسماك؛ )

  .الدراية الفنية فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وتنشرها

خل، وعمليات، ومعامالت تطبق المزايا والحصانات الممنوحة للصندوق على أمالك، وأصول، وأرشيفات، ود -11
وبهذا السياق يجوز للصندوق من خالل رئيسه أن يدخل ف: اتفاقيات وترتيبات قد تتون ة. حساب األمان

 .مطلوبة لضمان الحصانات واالمتيازات المذتورة ولتحقيق غايات حساب األمانة

والتزاماته، واسترداد النفقات يبق: الصندوق على سجالت وحسابات منفصلة لتحديد موارد حساب األمانة  -11
 الت: يتم تمويلها من هذا الحساب واستالم وصرف األموال ف: حساب األمانة.

( تقرير 1يزود رئيس الصندوق ف: أقرب وقت عمل: بعد نهاية تل سنة مالية المجلس التنفيذي بما يل:: ) -12
م المالية السنوية للصندوق قائمة ( تجزء من القوائ2عن المشروعات والبرامج الممولة من حساب األمانة؛ )

 مالية مخصوصة بحساب األمانة هذا.

يتم تسديد النفقات اإلدارية اإلضافية الت: يتتبدها الصندوق مباشرة ف: إدارته لحساب األمانة والنفقات الت:  -13
ما بعد يتتبدها الصندوق مباشرة عند إعداد وتقدير المشروعات والبرامج لعرضها على المجلس التنفيذي، وفي

عند إدارتها، إلى الصندوق من موارد حساب األمانة. ويتم اإلبقاء على الموارد المخصصة لهذا الغرض ف: 
تنفيذ الصندوق للمرحلة الثانية من المترتبة على تتاليف الوال ُتستخدم إال لسداد ة. الحساب الثانوي لإلدار 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

 د تصفية حساب األمانة، تحول جميع المبالغ المتبقية إلى الصندوق.عن -14

 لن يتون الصندوق مسؤوال عن أفعال أو التزامات حساب األمانة لمجرد تونه مديرا له. -15

 

 

 

 
 

 
 


