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مذكرة  - الحيازات الصغيرةالمرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
 1مفاهيمية

 عراض عاماست -ألف

خرى ذات األ ، وأهداف التنمية المستدامة13يعتبر عمل الصندوق للتطرق لهدف التنمية المستدامة رقم  -1
من الفقر واستئصال الجوع  الحدمن المهمة الجوهرية للصندوق المتمثلة في  متأصال   ا  الصلة بالمناخ جزء

تنفيذ للقروض والمنح ف   ويتمثل طموح الصندوق ف  ضمان مساهمة إجمال  برنامجهفي المناطق الريفة. 
للتعامل مع المخاطر ذات  التأقلمغايات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، وتعزيز الصمود والقدرة على 

جراءات التخفيف منه ف  السياسات  الصلة بالمناخ، والتوارث الطبيعية، وإلدماج التأقلم مع تغير المناخ، وا 
 .واالستراتيجيات والتخطيط الوطن 

ومن بين  هنالك حاجة لسياسات ابتكارية وبرامج استثمارية للتطرق لهذه المخاطر الجديدة والمتنامية. -2
االبتتارية ف  الصندوق والت  تحظى باعتراف واسع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات األدوات 

الصغيرة. وهو أتبر برنامج تأقلم عالم  لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمبادرة الريادية ف  
 .منظومة األمم المتحدة تتل

، يمثل عالمة فارقة في الصندوق لصغيرة هو برنامجبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات ا -3
برامج االستثمارية الزراعية للصندوق. الغايته تعزيز االستدامة البيئية والصمود ف  وجه تغير المناخ ف  

إلى  2012وصممت المرحلة األولى من هذا البرنامج لتغطية فترة خمسة سنوات، من سبتمبر/أيلول 
الصندوق منح برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات  برمج ،ذه الفترة. وخالل ه2017سبتمبر/أيلول 

ماليين من أصحاب الحيازات  8بلدا لدعم  41ماليين دوالر أمريت  ف   305بما قيمته اإلجمالية  الصغيرة
 .الصغيرة الضعفاء ف  التأقلم مع أثار تغير المناخ، وبناء سبل عيش تتسم بقدر أتبر من الصمود

ابة تما تطور ليغدو بمث ج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بصورة دولية رائعة،حظي برنام -4
تلقت المرحلة األولية منه  العالمة الفارقة المعترف بها دوليا تبرنامج للتأقلم مع تغير المناخ. ومنذ استهالله،

وف  السنوات الثالث الت  تبعتها، ازداد عدد الجهات "المانحة  .جهات مانحة ثنائية دعما حالية من أربع
هذا البرنامج. لى االعتراف الدول  واسع النطاق بللمناخ" ف  الصندوق بأتثر من ثالثة أضعاف، مما يشير إ

ووزارة ، 2 2015ما وراء البحار عام لوقد أتدت االستعراضات الخارجية الت  قام بها تل من معهد التنمية 
، أن نموذج عمل البرنامج 3( 2016، 2015، 2014، 2013)نمية الدولية ف  المملتة المتحدة لألعوام الت

 .موائم للغرض الذي أنشئ ألجله، وجاهز للتطور لجهة الطموح وجملة البلدان الت  يدعمها

                                                      

 https://ifadbox.ifad.org/owncloud/s/Q1Bp60cRo3zgDBwانظر النص الكامل للمذكرة المفاهيمية على الموقع:  1
تقرير مرحلي لمعهد التنمية لما وارء البحار بشان برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  2

6aab84de4860-b18e-4e9e-b871-https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847 
 استعراض وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبرنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 3

v.uk/iati_documents/4729613.odthttp://iati.dfid.go 

http://iati.dfid.gov.uk/iati_documents/4729613.odt
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ين خدمات . ومن األمثلة على ذلك: تحسأدخلت جملة من التدابير االبتكارية المتنوعة من خالل البرنامج -5
األرصاد الجوية الهيدرولوجية مع تحسين فرص الوصول إلى المعلومات المناخية )من خالل خدمة الرسائل 
النصية القصيرة(، والخدمات االستشارية الزراعية، وتخزين المحاصيل بعد الحصاد بأسلوب مقاوم لتغير 

ا على سبيل المثال المحاصيل الملحية أو المناخ، وتعزيز المعرفة بخدمات اإلرشاد، والبحوث التطبيقية )منه
 .المقاومة للفيضانات والجفاف(

باإلمكان تحويل جميع األنشطة التي يدعمها البرنامج من خالل البرمجة االعتيادية للصندوق في  -6
ولتن ستتون هنالك حاجة لدعم تقن  مخصص وبناء للقدرات لبعض األنشطة االبتتارية على  المستقبل.

 .مان تعظيم الفعاليةوجه الخصوص لض

تم إدراج الدروس المستفادة من المرحلة األولى من البرنامج حتى تاريخه في تصميم المرحلة الثانية  -7
)تقييم  السابق تمرار بالجمع بين الدعم التحليل بموجب المرحلة الثانية من هذا البرنامج، سيتم االس 4منه.

التعرض لمخاطر المناخ والتصنيفات المناخية، والمؤشرات المناخية ف  المؤشرات والتبليغ(، مع الدعم 
الصندوق.  وتشديبها ف  عمليات )الدعم التقن  واالستثماري ف  تصميم المشروعات وتنفيذها( الالحق

ى المساعدة التقنية )على تل من من هذا البرنامج، سيترتز الدعم الذي يوفره عل وخالل المرحلة الثانية
مصادر أخرى، ثمارات ذات الصلة بالمناخ ستأت  من االست ستأت المستوى السياسات  والتشغيل ( ف  حين 

 .مع استقطاب العمل األساس  للمرحلة الثانية من هذا البرنامج

دعم الفعال لجدول المرحلة الثانية من هذا البرنامج كأداة أساسية لل فإن الصندوق سينشئ ،وباختصار -8
 ، لدعم تعبئة الموارد ودعم بناء القدرات واالبتتار واالستفادة من مصادر التمويل األخرى.التعميم فيه

كذلك ستستخدم المرحلة الثانية من هذا البرنامج الستقطاب التمويل المشترك من مصادر أخرى غير  -9
على سبيل  عة ف  وجه تغير المناخ، ومنهاألغراض االستثمارات الملموسة ف  بناء صمود الزراالصندوق، 

من مرفق البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ، من خالل تمويل أعمال التصميم المخصص  ،المثال
يرتز فيه تعميم قضايا المناخ على جملة  نموذجف  للمناخ. وتعتبر هذه الهيتلية الجديدة ضرورية للتحرك 

إلى نموذج تسهم فيه  ،منح الصندوقوق، ويعتمد على توفر حوافز لصندفرعية من الدول األعضاء ف  ا
 ستثمارات الذتية البيئية.االجميع الدول األعضاء ف  الصندوق ف  تصميم 

أصحاب  زراعة من حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح المذترة استعراضا لطرائق المرحلة الثانية وتوفر هذه -11
. والبد من قراءتها 2016لمجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول الحيازات الصغيرة، الذي وافق عليه ا

  تمت المصادقة فيها على تمديد حساب أمانة البرنامج إلى الت EB 2016/119/R.20،5بالتزامن مع الوثيقة 
لدعم إيصال الهدف االستراتيج  الثالث ف  اإلطار االستراتيج  للصندوق  (2025-2017)مرحلة ثانية 

)تعزيز االستدامة البيئية والصمود ف  وجه تغير المناخ لصالح األنشطة االقتصادية للستان الريفيين 
 6الفقراء(.

                                                      

 انظر الجول ف  الملحق الذي يسلط الضوء على الفوارق بين المرحلتين. 4
 أصحاب الحيازات الصغيرةزراعة إنشاء حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح  صكالتعديالت المقترحة على  5

(https://ifadbox.ifad.org/owncloud/s/Q1Bp60cRo3zgDBw 
  تمتين التحول الريف  المستدام والشمول : 2025-2016 للفترة االستراتيج  للصندوقاإلطار  6

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-R-4-Rev-1.pdf 

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-R-4-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-R-4-Rev-1.pdf
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ب في المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحا إلى أين نتجه وما هو الجديد -اءب
 الحيازات الصغيرة

دعم البرمجة تعميم قضايا المناخ ف  الصندوق، بحيث ييبقى تمويل البرنامج أحد لبنات بناء جدول أعمال  -11
. ( والتمويل الشريكالمقيدةغير المستنيرة بقضايا المناخ للمساهمات األساسية )والمساهمات التتميلية 

ال بد قضايا المناخ ف  الصندوق ذات النقاط العشر،  وإليصال االلتزامات الطموحة الواردة ف  خطة تعميم
تتاليف اإلضافية الت  ينطوي عليها تغير المناخ بالنسبة للتنمية الريفية، من خالل برامج االستثمار لل للتطرق

لزيادة  يوفر الصندوق فرصة للجهات المانحة ،وف  هذا السياق لموارد الصندوق. العاشرف  فترة التجديد 
ا ف  تجديد الموارد بمساهمات تتميلية غير مقيدة، تخصص إلجراءات المناخ من خالل نظام التزاماته

ونتيجة لعمل تعميم قضايا المناخ ف   .االعتيادي ف  الصندوق تخصيص الموارد على أساس األداء
عدًا نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حاليا ب يضمالصندوق ف  المرحلة األولى من هذا البرنامج، 

بقاء على إلللهشاشة البيئية. وسوف توفر هذه المساهمات التتميلية غير المقًيدة التدفقات العائدة الضرورية ل
 االستدامة المالية لبرنامج عمل يستنير بقضايا المناخ.

صمود ف  الولضمان برمجة أموال التجديدات األسايسية والتمويل المشترك من جهة ثالثة بأسلوب يتسم ب -12
تغير المناخ ويستنير بالمخاطر، يحتاج الصندوق لإلبقاء على جملة من أنشطة المساعدة التقنية الت  وجه 

ويمتن تقسيم هذه األنشطة إلى أنشطة مبدئية وه   أثبتت فعاليتها خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج.
ف   ضية يمتن برمجتهاأنشطة غير إقرا المشروعات، وأنشطة نهائية وه  ضرورية خالل عملية تصميم
 وه  ترفد المشروعات االستثمارية للصندوق على مدى فترة تنفيذها. ،ميزانيات المشروعات اإلفرادية

أنشطة تساعد حلة الثانية من هذا البرنامج المر  ستمول، ولي المقدم لتصميم المشروعاتاأل دعم للبالنسبة  -13
لفرص المناخية والبيئية ف  تصميمات المشروعات ه على االستمرار ف  تقدير المخاطر واالصندوق وشرتاء

الجديدة ف  الصندوق، والت  تجرى بناء على إجراءات التقدير البيئ  واالجتماع  والمناخ  ف  الصندوق. 
ستسمح المرحلة الثانية من هذا البرنامج  خاطر المناخ بموجب هذه اإلجراءات.واستنادا إلى تصنيفات م

والتخفيف من أثاره ف  أي سياق استثماري محدد، مثال  تأقلم مع تغير المناخبخيارات مختلفة ألنشطة ال
دراج االستثمارات ذات الصلة ف  ميزانيات المشروعات  )سلسة من سالسل القيمة أو إقليم مستهدف(، وا 

 وأما نمط الدعم المتصور فهو ينطوي على ما يل : وأطرها المنطقية.

  ل خبراء التأقلم مع تغير المناخ واقتصاديين بيئيين، وعلماء مث -االستعانة بخبراء تقنيينتمويل
أخصائيين ف  المناخ وخبراء ف  إدارة الموارد الطبييعية وحيازتها، وحرفيين ف  إدارة التوارث وخبراء 

وباحثين للمشارتة ف  بعثات تصميم المشروعات  اجتماعف  الحماية االجتماعية والبيئية، وعلماء 
 والبرمجة القطرية.

  من شرتاء البحوث تصف مخاطر المناخ والفرص المناخية  دراسات تقنية أو أوراق عملتمويل
 الصندوق المحددة. وسياق التعرض لتدخل ما من تدخالت

 لتوصيف  ت الجغرافيمراقبة األرض ومنتجات وضع الخرائط المستندة إلى نظام المعلوما تمويل
 السياقات البيئية والمناخية ف  مناطق مشروعات الصندوق أو سالسل القيمة المستهدفة.
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  لوضع خطوط أساس محددة للصمود ف  المواقع المعرضة للمخاطر العمليات التشاركيةتمويل. 

  مثل تيانات القطاع الخاص ومؤسسات تعبئة مجموعات أصحاب مصلحة مخصوصة تمويل
المشترك أو شرتاء المعرفة، والت  يمتن أن تدعم إدماج المناخ والتمويل المشترك ذي  التمويل

 .الصلة بالمناخ

  الت  تساعد على وضع المشروعات ضمن الحوار السياسات   أحداث االتصاالت ورفع الوعيتمويل
 الشامل لقضايا المناخ ف  بلد ما.

  حول  ،لموظف  الصندوق ومستشاريه وفرق مشروعاته وشرتائه الحتوميين تدريب تقني محددتمويل
قضايا ذات الصلة بالمناخ واالستدامة البيئية، بما ف  ذلك عن تيف يمتن لهذه القضايا أن تتون ال

 ذات صلة بالبرمجة االستراتيجية وبأفتار مشروعات محددة.

، فستضمن والمبنية في تصميم المشروعات اإلفرادية، النهائيةأنشطة المساعدة التقنية  أما ف  سياق -14
مما  ا بالمخاطر وشامال لقضايا المناخ،أموال المرحلة الثانية من البرنامج أن يتون تنفيذ البرامج مستنير 

 ينطوي على ما يل :

   دعم نقل ونشر تتنولوجيات التأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره والمعرفة الخاصة بها )بما ف
 مختلف(. يات الت  يتم نقلها من سياق قطاع  أو قطري أو إنمائ ذلك تتنولوج

 انخراط مؤسسات القطاع الزراع  ف  االمتثال لاللتزامات الدولية بشأن تغير المناخ ولألولويات   دعم
رة الزراعة ووزا بين الصوامع السياسية )بين وزارةوردم الفجوة  الوطنية بشأن التأقلم مع تغير المناخ،

 البيئة( الت  تعيق تدفق المعلومات واالبتتارات ذات الصلة بتغير المناخ ضمن الهياتل الحتومية.

  تقديرات البيئية والمناخية واالجتماعية على مستوى البرمجة االستراتيجية لت  تستنير بها الدعم
المخرجات انخراطات الصندوق، واستثمارات تجديد الموارد على المستوى القطري بهدف تعزيز 

 اإلنمائية.

 يج الستخدام المخاطر، وبخاصة للترو  دعم تحليل مفصل لمخاطر المناخ ف  المشروعات عالية
 أتثر انتظاما لمعلومات المخاطر المناخية من قبل الحتومات الوطنية أو المحلية.

  بين الجنسين، إدماج المشروعات والهياتل ف  البرامج االستثمارية للصندوق لتمتين المرأة والمساوة
لضمان انخراط أتبر عدد من النساء بصورة نشطة واستفادتهن من استثمارات التأقلم مع تغير المناخ 

 والتخفيف من أثاره.

  وتعظيم الفوائد التغذوية للزراعة الت  تتسم من إيجاد نهج وعمليات تمتن المشروعات من االستفادة
 بالصمود ف  وجه تغير المناخ.

 والمؤسسات المالية ف  أنشطة التأقلم مع تغير المناخ  ئات القطاع الخاصتعزيز مشارتة هي
 والتخفيف من آثاره ف  المشروعات االستثمارية للصندوق.

  معلومات المناخية من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.التمتين وتعزيز استخدام 

  ناخ واالستدامة البيئية.القضايا ذات الصلة بالم ف تعزيز قدرة المجموعات المجتمعية 
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   الموارد الطبيعية.و تعزيز أمن حيازة األراض 

  قضايا ذات الصلة بالمناخ، وتعزيز توثيق ونشر المعارف الخاصة البناء نظم إدارة المعرفة بشأن
 الت  تتسم بالصمود ف  وجه تغير المناخ.و بالنهج المتعلقة بالزراعة المستدامة بيئيا، 

 ات ومنتجات اتصاالت بشأن ستثمارية ف  الصندوق على تطوير تتنولوجيمساعدة المشروعات اال
 خاصة بالمناخ.قضايا 

سوف تدمج المرحلة الثانية من البرنامج عددا من النهج البرمجية االبتتارية. وتعتبر هذه النهج إضافات  -15
 :بالمائة 100يعادل  حاسمة لنموذج عمل المرحلة األولى من هذا البرنامج لتحقيق تعميم لقضايا المناخ بما

   تقديم عقود استراتيجية للمساعدة التقنية للتيانات غير الحتومية لتعزيز إدماج قضايا المناخ ف
جدول أعمال بحوث مناخية دعما لبرامج الفرص  ذلك برامج القطرية للصندوق، ويمتن أن يشملال

وعات الصندوق ف  سياق أو توفير خدمات استشارية منتظمة لجميع مشر  ،االستراتيجية القطرية
قطري ما. ومن أجل المض  قدما بجهود التأقلم ف  السياقات الهشة وف  البلدان الت  تمتلك حوافظ 

المرونة التافية لتوجيه أنشطة يالمرحلة الثانية من البرنامج  تتسمسوف  .تتسم بمخاطر عالية
والتيانات غير الحتومية ومعاهد صورة مباشرة إلى شرتاء األمم المتحدة بالمساعدات التقنية هذه 

 .البحوث

 ""ن الذين يتمتعون بالخبرة ف  قضايا أي الخبراء المحليون أو الدوليو " وضع األقدام على األرض
المناخ ف  المؤسسات الشريتة للصندوق أو المتاتب القطرية للصندوق، وتوفير خدمات استشارية 

شراف واستعراضات منتصف الفترة من التقدم تقنية لفريق البرنامج القطري. وستمتن بعثات اإل
أن تأت  من مؤسسات بلدان الجنوب. ويمتن للمرحلة  بشأن هذه المساعدة الت  من المحبذبتوصية 

الثانية من البرنامج أن تمول عقود الخدمات مع المؤسسات اإلقليمية لدعم مشروعات متعددة ف  
 بلدان الجنوب وتنمية القدرات االستشارية اإلقليمية.تعزيز نقل المعرفة بين  وبالتال ، مختلفةبلدان 

للجهات المانحة للمساهمة ف  النهوض بمواضيع مخصوصة،  سبيال إضافيا النوافذ المواضيعيةيوفر تمويل  -16
تعتبر ضرورية للزراعة الت  تتسم بالصمود ف  وجه تغير المناخ. وتتضمن النوافذ المواضيعية المحتملة 

والترويج لمشارتة الشباب ف  إجراءات المناخ  لمتجددة والتعاون بين بلدان الجنوبتتنولوجيات الطاقة ا
واألثر التغذوي لتغير المناخ واالنخراط مع شرتاء القطاع الخاص. وستوضع أولويات لهذه المواضيع 

بدء قتراحات للق بالطلبات المخصوصة بالتقدم بامع برنامج المنح ف  الصندوق، وسيشرع الصندو  قبالتنسي
 جراءات دعم الحوافز الت  تتسم بترتيز مواضيع .إلفيما بعد ببرنامج مترس حصرا 

ويعود ذلك جزئيا لوجوب سل القيمة، تنمية سالفظة المرحلة األولى من البرنامج بيتعلق حوال  نصف حا -17
ة الت  توفر فرصة سانحة لمتافأة الزراع بما يتعدى الميدان وجزئيا، ألن سالسل القيمةإدارة الهشاشة البيئية 

ويمتن تلبية طلب السوق من خالل سلع زراعية تتسم باالستدامة تتسم بالصمود ف  وجه تغير المناخ. 
ت غاز الدفيئة الناجمة عن قطاع التجارة باألغذية، تغير المناخ، مما يقلل من انبعثا والصمود ف  وجه

 غيرة بسالسل القيمة، ويخلق فرص العمل وينوع مصادر الدخل.ويربط المزيد من أصحاب الحيازات الص
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وسوف توفر المرحلة الثانية من البرنامج دعما تحفيزيا لهذا الموضوع، مع انخراط شرتاء مالئمين من 
 .القطاع الخاص وبناء قدراتهم، تسبيل لالستقطاب واالستدامة ف  آن معا

 ا من خالل خطين من المساعدة التقنية:حلة الثانية من البرنامج أساسر سيتم إيصال الم -18

  الت  تدعمها المرحلة الثانية من البرنامج بمرحلة يتعلق الجزء األول من أنشطة المساعدة التقنية
ولضمان البرمجة الشاملة المستنيرة بالمخاطر خالل ف  دورة مشروعات الصندوق.  األوليةالتصميم 

، ستدعم المرحلة الثانية من البرنامج أنشطة تصميم 2025-2016فترة اإلطار االستراتيج  للصندوق 
قدير إضافية يوص  بها تقدير للمخاطر المناخية يجرى لتل مشروع جديد تجزء من إجراءات الت

وسيتضمن ذلك تقديرات للتعرض لتغير المناخ وتقييم اقتصادي لألثر  البيئ  واالجتماع  والمناخ .
 وسالسل القيمة المختلفة وأنشطة متملة للتصميم. ،المختلفةتأقلم ف  األقاليم خ  وخيارات للالمنا

 فيتعلق باألنشطة المدرجة ف  ميزانيات المشروعات ، أما الجزء الثاني من المساعدة التقنية
رساء الشراتات ألغراض إدارة مخاطر المناخ ف   اإلفرادية. وتدعم هذه األنشطة تنمية القدرات وا 

دارة المعرفة وحوار السياسات، ودعم االبتتارات لخيارات محددة للتأقلم مع  المؤسسات الوطنية وا 
وخالل تغير المناخ والتخفيف من آثاره وتوسيع نطاقها، وبناء الصمود على مستوى المشهد العام. 

المرحلة األولى من هذا البرنامج، وصل نصيب هذه األنماط من أنشطة المساعدة التقنية إلى ما 
بالمائة من إجمال  األنشطة الت  مولها حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة  47يعادل 

 أصحاب الحيازات الصغيرة.

لنظرية التغيير للمرحلة الثانية من البرنامج، وأهدافها ومخرجاتها ومساهماتها  ويرد ف  الملحق األول موجز -19
حة باالختالفات األساسية بين المرحلة األولى ف  أهداف التنمية المستدامة، ف  حين يوفر الملحق الثان  الئ

 والمرحلة الثانية من البرنامج ف  سياق الهيتلية المالية الجديدة للصندوق الخاصة بالمناخ.
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 هماتها في أهداف التنمية المستدامةازراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وأهدافها ومخرجاتها ومس الثانية برنامج التأقلم لصالح مرحلةنظرية التغيير في ال

 نظرية التغيير للمرحلة الثانية:

الستمرار ف  إدراج أنشطة المساعدة التقنية ألغراض لنشطة االقتصادية للستان الريفيين الفقراء، فنن الصندوق بحاجة أللتعزيز االستدامة البيئية والصمود ف  وجه تغير المناخ ل
المناخ، وعلى استقطاب الموارد من  التأقلم مع تغير المناخ ف  برامجه االستثمارية. وبدون الدعم المتمل فنن الصندوق لن يتمتن من اإلبقاء على البرمجة المستنيرة بقضايا

 بالمائة. 100ير المناخ على التنمية الزراعية، أو بتحقيق هدفه المتمثل ف  تعميم قضايا المناخ بنسبة القطاعين العام والخاص للتطرق للتتاليف اإلضافية لتغ

 عامالهدف الموضوع ل مصدر البيانات المؤشر 7 الهدف االستراتيجي
20258 

غاية هدف 
التنمية 

 المستدامة
االقتصادية لتعزيز االستدامة البيئية والصمود ف  وجه تغير المناخ لألنشطة 

 للستان الريفيين الفقراء
رة الت  يعدد أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفق
 تلقت دعما ف  التتيف مع أثار تغير المناخ

نظام إدارة النتائج واألثر 
 ؛ف  الصندوق

مؤشر نظام إدارة النتائج 
ف  فترة التجديد العاشر 

 للموارد

 1.5 ماليين شخص 10

2.4 

 

 2025ـهدف  مصدر المعلومات المؤشر مستوى الحافظةالمخرجات على 
هدف 

التنمية 
 المستدامة

اج البرامج القطرية مإد تخطيط االستثمارات المستنير بقضايا المناخ::  .1
للصندوق ومشروعاته االستثمارية لمخاطر المناخ ومعلومات التعرض لمخاطر 

القطرية النسبة المئوية من برامج الفرص االستراتيجة 
ق الت  تدرج المعلومات وتصميمات مشروعات الصندو 

برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية 

100% 13.3 

                                                      

 db096e6a71b5-a31e-42dc-664e-https://www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4 2015-2016 ة المنصوص عليها ف  اإلطار االستراتيج  للصندوق للفترةاألهداف االستراتيجي 7
ذا جاءت  100 أمانة المرحلة الثانية من البرنامج بما ال يقل عنقتراض مساهمات ف  حساب با 8   عندئد البد من مراجعة وتعديل األهداف تبعا لذلك ،مات بنطاق مختلفالمساهمليون دوالر أمريت . وا 

https://www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4-664e-42dc-a31e-db096e6a71b5
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ومذترات االستراتيجايت  وفرص المناخ مخاطر الخاصة ب المناخ
القطرية، إجراءات 

التقدير البيئ  والمناخ  
واالجتماع ، مذترات 

 االستعراض

 

تعبئة الموارد من تغير المناخ: ل وارد للتطرق للتكاليف اإلضافيةتعبئة الم .2
القطاعين العام والخاص للتطرق للتتاليف اإلضافية لتغير المناخ على 

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

إجمال  المبلغ بالدوالرات األمريتية المعبأ من مصادر من 
غير الصندوق للمشارتة ف  تمويل االستثمارات ذات الصلة 

ثار( ف  المشروعات والتخفيف من األبقضايا المناخ )التأقلم 
 صندوقللاالستثمارية  

شعبة البيئة والمناخ 
واستعراض الحافظة، 
ذخيرة مرفق البيئة 

والصندوق  ةالعالمي
 األخضر للمناخ

 7.2 مليون دوالر أمريت  300

17.3 

جراءات استثمارات إدارة مخاطر المناخ:  .3 هدف المشروعات االستثمارية وا 
 .مخاطر ذات الصلة بالمناخالالميزانية للحد من 

عدد مشروعات الصندوق االستثمارية الت  تستثمر ف  الحد 
 و نقلهاأ امن المخاطر ذات الصلة بالمناخ والتخفيف منه

 2.4 مشروع  100 استعراض الحافظة

 المخرجات على مستوى المشروعات
 تمولها المرحلة الثانية من البرنامج()التي 

 2025هدف  مصدر البيانات المؤشر
هدف 

التنمية 
 المستدام

زيادة استخدام المعلومات الخاصة بمخاطر رفع الوعي بمخاطر المناخ:  .4
المناخ من قبل فرق مشروعات الصندوق ومؤسسات القطاع الزراع  

 والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

مؤشر الهدف  الذين تتوفر لهم خدمات معلومات المناخعدد األفراد 
ف  نظام  3االستراتيج  

 إدارة النتائج واألثر

 13.1 شخص 000 000 1

13.3 

تعزيز العالقات المؤسسية ف  الدول األعضاء ف   :السياساتياط االنخر  .5
 الصندوق لتنفيذ التزامات المناخ الدولية وخطط التأقلم الوطنية

األعضاء ف  الصندوق الت  تتلقى فيها عدد الدول 
المؤسسات الزراعية دعما على بناء القدرات واالنخراط ف  

 الحوار السياسات  بشأن قضايا المناخ

 13.2 بلدا 50 استعراض الحافظة

 5.5 إمرأة000 000 3  3الهدف االستراتيج  ممارسات الن عن تبن  يبلغ اللوات عدد النساء  زيادة مشارتة النساء ف  أنشطة التأقلم مع تغير المناخمكين المرأة: ت .6
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وتتنولوجيات المستدامة بيئيا والت  تتسم بالصمود ف  
 وجه تغير المناخ

ف  نظام إدارة النتائج 
 واألثر

تعزيز مشارتة تيانات القطاع الخاص ومجموعات اشراك القطاع الخاص:  .7
 والتخفيف من آثارهالمزارعين ف  إجراءات التأقلم مع نغير المناخ 

إجمال  المبالغ المستقطبة بالدوالرات األمريتية من 
هيئات القطاع الخاص لدعم إجراءات التأقلم مع تغير 

 المناخ والتخفيف من آثاره

 17.3 مليون دوالر أمريت  100 استعراض خارج 

17.17 

الفوائد المناخ الت  ستزيد من تغير لم مع قتبن  إجراءات التأ  األمن التغذوي:  .8
 مالتغذوية لصالح المزارعيين أصحاب الحيازات الصغيرة وأسره

 ألسر الت  يتوفر لها دعم مستهدفعدد األشخاص/ا
 لتحسين تغذيتها

مؤشر الهدف 
ف   االستراتيج  األول

 نظام إدارة النتائج واألثر

 2.1 شخص 000 000 1

 

المزارعيين أصحاب تحسين مشارتة القدرة على إدارة الموارد الطبيعية:  .9
ذات الصلة  اتالحيازات الصغيرة وملتيتهم لعمليات وتتنولوجيات اتخاد القرار 

دارتها بصورة تراع  قضايا المناخ  بحوتمة الموارد وا 

عدد المجموعات المدعومة إلدارة مستدامة للموارد 
 الطبيعية والمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ

مؤشر الهدف 
 االستراتيج  الثالث ف 
 نظام إدارة النتائج واألثر

 1.4 مجموعة  000 10

8.6 

12.2 

13.1 

14.2 

15.1 

زيادة المعرفة بالممارسات والنهج الزراعية الت  تتسم إدارة المعرفة:  .10
بالصمود ف  وجه تغير المناخ المتاحة على المستوى الوطن  واإلقليم  

 والعالم 

بشأن عدد الحوارات الوطنية واإلقليمية أو العالمية 
قضايا المناخ حيت تسهم المشروعات الت  يدعمها 

 الصندوق أو شرتائه فيها بصورة نشطة

تتبع أنشطة/منتجات 
المعرفية ذات الصلة 

 بقضايا المناخ

 2.4 حوار 100

13.2 

12.1 
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 بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالرئيسية الفوارق 

                                                      

 EB 2012/105/R.45 الوثيقة .صالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةخاص بحساب أمانة برنامج التأقلم لانظر المقترح ال 9
 أصحاب الحيازات الصغيرة. الوثيقةزراعة إنشاء حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح  انظر التعديالت المقترحة على صك 10

EB2016/119/R.20 

  

 المرحلة األولى
(2012-2017) 

 

 المرحلة الثانية
(2017-2025)  

 10حساب أمانة البرنامج  9حساب أمانة البرنامج  أين تذهب مساهمات الجهات المانحة؟

ماهي عالقة أموال المانحين لتجديد موارد 
 تتميلية تتميلية الصندوق؟

 هي البلدان التي ستستفيد من التمويل؟ ما
الترتيز على أقل البلدان نموا والبلدان متوسطة 

 الدخل من الشريحة الدنيا 

 
 استنادا إلى التعرض لتغير المناخ

 منح منح ما هي شروط التمويل؟ 

االستثمارات الملموسة لتصميم وتنفيذ دعم  ما الذي تدعمه مساهمات الجهات المانحة؟
 المساعدة التقنية

االستثمارات الملموسة لتصميم وتنفيذ دعم 
 المساعدة التقنية

 كيف تخصص مساهمات الجهات المانحة؟
استنادا إلى التعرض للمخاطر، والطلب 

، والفرص المتاحة لتوسيع النطاق القطري،
 وشروط اإلقراض

استنادا إلى تقديرات مخاطر المناخ، والتزامات 
المناخ الوطنية، وشروط اإلقراض، والنوافذ 

 المواضيعية

تستنير المخصصات بإجراءات التقدير  هل
 المناخي والبيئي واالجتماعي في الصندوق؟

 نعم ال

بالكامل مع  مختلطةتصميمات متاح لخيار الهل 
 نعم نعم إدماج منح البرنامج في ميزانيات المشروعات؟

هل هناك خيار لمنح إضافية للمشروعات 
 الجارية؟

 نعم

 

 ال

 

ولتن يتم دعم المشروعات الجارية من خالل 
 عقود المساعدة التقنية المالئمة

هل هناك خيار لعقود مؤسسية للمساعدة 
 نعم ال التقنية؟
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لمبادرات إقليمية أو عابرة هل هناك خيار 
 نعم ال للحدود؟

هل هناك خيار لتوفير المنح مباشرة لمجموعات 
مجتمعية أو شركاء األمم المتحدة أو مؤسسات 

 البحث المحلية والدولية؟
 نعم ال


