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 توصية بالموافقة
المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على إطار إدارة النتائج المنقح الستراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن 

 .وتغير المناخالبيئة 

استراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن البيئة وتغير المناخ للفترة 
 إطار إدارة النتائج: 2019-2025
 المقدمة

استراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن البيئة ، وافق المجلس التنفيذي على 2018ف: ديسمبر/تانون األول  -1
 ء إطار إدارة النتائجتان من المقرر ملالنتائج. و باستثناء إطار إدارة  2025،1-2019 وتغير المناخ

عادة تقديمه إلى المجلس ،وخطوط األساس ،واألهداف ،بمجموعة أتثر تفصيال من المؤشرات . وباإلضافة وا 
 :على النحو التال:تم تنقيح إطار إدارة النتائج  ،وخطوط األساس، األهدافو دمج هذه المؤشرات، إلى 

التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المتعلقة بالبيئة تم ضمان االتساق مع جميع  (1)
 والمناخ؛

ضمن إطار إدارة النتائج، وتوفير مؤشرات وأهداف  ربعاأل دمج نتائج االستراتيجية اآلن تم (2)
 مخصصة؛ 

حسب مجال العمل ، ف: السرد المعتمد لالستراتيجية ةموضح :تما هعرض جميع المخرجات، يتم  (3)
 ؛وخطوط أساس مخصصةومع مؤشرات 

بالنظر إلى الطبيعة المترابطة لبعض األنشطة عبر مجاالت العمل، تم تقديم مؤشرات مشترتة  (4)
شارات م  .زدوجالعد الم، لضمان التتامل مع تجنب رجعيةوا 

 

 

                                                      
 .EB 2018/125/R.12 انظر الوثيقة 1

https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/EB-2018-125-R-12.pdf
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 إطار إدارة النتائج: 2025-2019استراتيجية الصندوق وخطة عمله بشأن البيئة وتغير المناخ للفترة  
 

 البيئة وتغير المناخ وخطة العمل الخاصة بها استراتيجية

 خطوط األساس (2025 عام المؤشرات/األهداف )بحلول الهدف

 (2030)خطة عام  5-1 ةالمستدام لتنميةالمساهمة في تحقيق هدف ا

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأّثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة "
 ."2030بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 

 ماليين شخص )التجديد التاسع لموارد الصندوق( 10 مليون شخص بالمزيد من الصمود. 24: تمتع 2025بحلول عام 

 خطوط األساس (2025 عام المؤشرات/األهداف )بحلول المؤشرات األساسية الخاصة بالبيئة والمناخ

التالية إلطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الخاصة بالبيئة  سيةااألس ستستخدم المؤشرات
 إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد.في اإلبالغ في والمناخ 

عدد المجموعات المدعومة إلدارة مستدامة للمخاطر ذات  -11-3-2المؤشر األساسي 
 (.1-13)هدف التنمية المستدامة  الصلة بالمناخ والموارد الطبيعية

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

األشخاص الذين يتمتعون بوصول إلى التكنولوجيات عدد  -12-3-2المؤشر األساسي 
 (.2-13)هدف التنمية المستدامة  التي تحتجز الكربون وتقلص من انبعاثات غازات الدفيئة

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

عدد األشخاص/األسر التي تتبنى تكنولوجيات مستدامة بيئيا  -13-3-2المؤشر األساسي 
 .وجه تغير المناخوتتسم بالصمود في 

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

عدد هكتارات األراضي تحت اإلدارة التي تتسم بالصمود في  -14-3-2المؤشر األساسي 
 (.1-13)هدف التنمية المستدامة  وجه تغير المناخ

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

)ثاني أكسيد الكربون( عدد أطنان انبعاثات غازات الدفيئة  -15-3-2المؤشر األساسي 
 .و/أو احتجازها التي تم تجنبها

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

 تم تسجيل حقوق ملكيتهم أو استخدامهمالذين عدد األشخاص  -16-3-2المؤشر األساسي 
)هدف و/أو في نظم إدارة المعلومات الجغرافية  للموارد الطبيعية في السجالت الوطنية

 (.4-1التنمية المستدامة 
 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

 تجهيزمرافق اإلنتاج وال. دعم 3برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الجيازات الصغيرة 
 استخدامها.ة بزيادة توافر المياه وكفاء

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

بزيادة توافر . دعم األسر 4برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الجيازات الصغيرة 
 استخدامها.ة المياه وكفاء

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

. حماية البنى األساسية الريفية 7برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الجيازات الصغيرة 
 ظواهر المناخ.الجديدة أو القائمة من 

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 
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 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  النواتج

في  هاواعتباراتج أهداف البيئة وتغير المناخ ادمإفي  فعالة بصورة متزايدة الحكومات كون     - ألف
    .الريفية األخرىالتنمية ب الخاصة برامجوالسياسات الراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وزسياسات 

جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد 
 لكي تستنير بها تدخالت الصندوق. المساهمات المحددة وطنياتحلل أهداف والتزامات 

 غير منطبق

ة لدعم الحكومات ضروريوالموارد ال ،والنظم ،والشراكات ،والقدرات ،لمهاراتباالصندوق  تمتع     -باء 
 .البيئة وتغير المناخ في سياسات وبرامج التنمية الريفيةقضايا ج ادمإبشكل كامل في 

مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل متمم مخصص للمناخ في  500تعبئة ما يصل إلى 
على كي مليون دوالر أمري 200فترتي التجديد الحادي عشر والثاني عشر للموارد )منها 

 خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد(.األقل 

مليون دوالر أمريكي تقريبا في شكل تمويل  370تم تعبئة 
متمم مخصص للمناخ في فترة التجديد العاشر للموارد )خط 

عدد المشروعات الحاصلة على تمويل من  -1-1-6األساس 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، 

في فترة التجديد  ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف
 العاشر للموارد(

وسلع عامة عالمية التي تجعل سبل مساهمة استثمارات الصندوق في توليد أصول وخدمات بيئية      -جيم 
 عيش السكان الريفيين الفقراء أكثر ازدهارا وصمودا، وعمليات الصندوق أكثر استدامة بيئيا.

فترة التجديد الحادي عشر لموارد في  والمنحفي المائة من برنامج القروض  25ضمان أن 
"تركز على المناخ"، بما يتماشى مع منهجيات المصارف اإلنمائية المتعددة  الصندوق

 .التمويل المخصص للمناخاألطراف في رصد 
 غير منطبق

الريفية المستدامة، مما  شبإدارة سبل العيجعل الصندوق قائدا عالميا في توليد المعرفة الخاصة      -دال 
 يمكن الصندوق من لعب دور أكبر في استقطاب التأييد دعما للجهود العالمية الرامية إلى بناء كوكب صحي.

وسائل في المائة في تغطية أنشطة الصندوق المتعلقة بالبيئة والمناخ في  10زيادة بنسبة 
 اإلعالم المعترف بها دوليا.

 2018لعام  شعبة االتصاالتالرؤية لتقرير 

 واالنخراط لوصول: ا1مجال العمل 

 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات

مما يساهم في زيادة ت، السياسا لوصول واالنخراط فيا إزاءالمنظمة  نطاقنهج شامل على وضع  1.1
، وتعبئة الموارد ات،وبناء الشراك ،وتوعية أصحاب المصلحة ،وحوار السياسات ،فعالية البرمجة

 .البيئة وتغير المناخإدماج قضايا و

حالة في الدول األعضاء في الصندوق حيث ستتلقى المؤسسات الزراعية  50 1.1.1
 .المناخ اتلقدرات وسيشارك الصندوق في حوار بشأن سياسل ادعم

حوارا دوليا بشأن سياسات المناخ خالل المرحلة  18استكمل 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات من األولى 

 الصغيرة

بيئة المناخ والرات المتعلقة بونشالم تنزيالت فيفي المائة  10زيادة بنسبة  2.1.1
 شبكات التواصل االجتماعيدخول إلى الصفحات الشبكية وو/أو حركة ال

 للصندوق المتعلقة بالمناخ والبيئة.
 2018لعام  شعبة االتصاالتل الرؤية تقرير

 االنخراط في منتديين التفاقية ريو في السنة منتديات دولية خاصة بالبيئة والمناخ سنويا. 4االنخراط في  3.1.1

 شراكات جديدة خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 4 شراكات جديدة. 5إقامة أو االنضمام إلى  4.1.1

  الصندوق بأكملهاتعزيز جودة تدخالت البيئة وتغير المناخ، واألثار ذات الصلة بها عبر حافظة  :2مجال العمل 

 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات

إيجاد مرفق أو  تعزيز المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 1.2
بشأن  ،بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما ال سيماالتعاون، و تمويلي صغير النطاق لتحفيز
 واالبتكار.  ،ةيالبيئ الحمايةريادة األعمال الخضراء، و

اتفاقيات ثنائية أو مشروعات مشتركة على  5[ 1-2-6مؤشر مشترك مع ] 1.1.2
 للتعاون تحديدااألقل مع وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما 

 بشأن البيئة وتغير المناخ.
 التجديد العاشر لموارد الصندوق فترة خالل 3
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مليون دوالر أمريكي للمرحلة  100[ ضمان 2-1-6مؤشر مشترك مع ] 2.1.2
الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والذي 

 .سيوفر الدعم التقني وفرص التجريب والعرض العملي

مليون دوالر أمريكي من هذا الهدف في فترة  15تم تعبئة 
 التجديد العاشر لموارد الصندوق

أدوات وُنهج مبتكرة للحد من المخاطر البيئية وبناء الصمود في وجه تغير المناخ، مع توسيع  وضع 2.2
 ة المتجددة.طاقالكربون ومصادر ال اتدعم تكنولوجيات خفض انبعاثتي تبرامج الالنطاق 

 نهج استراتيجية الطاقة المتجددةمسودة  ودعمه. استراتيجية الطاقة المتجددةنهج الموافقة على  1.2.2

في المائة من المشروعات المعتمدة في فترة التجديد الحادي  30 نسبة استخدام 2.2.2
لفترة التجديد الثاني  ا)يعاد تقييمه تكنولوجيات الطاقة المتجددةعشر للموارد ل
 عشر للموارد(.

تكنولوجيات الطاقة في المائة من المشروعات استخدمت  13
 في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق المتجددة

تطوير منتديات التعلم على المستوى اإلقليمي والقطري التي تستقي من الخبرات البرمجية  3.2
 ومعارف الحكومات الشريكة، والمنتجين الريفيين وغيرهم.

[ المساهمة في حلقة عمل واحدة في السنة على 1-3-5مؤشر مشترك مع ] 1.3.2
التابعة  مراكز المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيمع األقل 

 للصندوق، وضمان إدماج التعلم الخاص بالبيئة والمناخ.

تم تيسير حلقتي عمل إقليميتين في إطار المرحلة األولى 
؛ الحيازات الصغيرةلبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

تابع  برنامج تجريبي للنهج المتكاملوحلقة عمل واحدة ل
 (2018-2016لمرفق البيئة العالمية )

توفير المشورة التقنية ودعم البلدان في النظر في االعتبارات الخاصة باالستدامة البيئية والصمود  4.2
 اتواستراتيجي ،ة وطنياحددلمتغير المناخ عند إعداد استراتيجيات التنفيذ للمساهمات افي وجه 

 .أهداف التنمية المستدامة، وعمليات التخطيط والسياسات الزراعية

في المائة من المشروعات المعتمدة في فترة التجديد الحادي عشر  54نسبة  1.4.2
يعاد تقييمها لفترة للموارد تشمل مؤشرا واحدا على األقل يتعلق بالبيئة وتغير المناخ )

 للموارد(.التجديد الثاني عشر 

في المائة من مشروعات برنامج التأقلم لصالح زراعة  54
أصحاب الحيازات الصغيرة في فترة التجديد العاشر لموارد 

 الصندوق

في تصميم  (EX-ACT) داة قياس ميزان الكربونمشروعا أل 60استخدام  2.4.2
 .داة قياس ميزان الكربونألمشروعا منجزا  15المشروع؛ واستخدام 

من مشروعات برنامج التأقلم لصالح زراعة  13تم تحليل 
 أصحاب الحيازات الصغيرة

  ة لهافدارلاءات التقدير البيئي واالجتماعي والمناخي واألدوات ارإج وتطبيق استمرار تشذيب :3مجال العمل 

 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات

والمناخي وما يرافقها من أدوات لدعم تصميم وتنفيذ إجراءات محدثة للتقدير البيئي واالجتماعي  1.3
من المخاطر فقط، وإنما تولد أيضا الفوائد البيئية والمناخية  خففالمشروعات والبرامج التي ال ت

 ألصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين الفقراء، مما يعكس نهجا مستمرا للتعلم.

، مع إعداد ي واالجتماعي والمناخياءات التقدير البيئرإجاالنتهاء من تحسين  1.1.3
 .2019ونشر المبادئ التوجيهية الجديدة بحلول الفصل الرابع لعام 

 القائمة التقدير البيئي واالجتماعي والمناخيإجراءات 

في المائة من برامج الفرص االستراتيجية القطرية خالل فترة التجديد  100 2.1.3
اءات التقدير البيئي واالجتماعي رإج دراسة خلفيةالحادي عشر للموارد تستنير ب

 التي تشمل مواضيع التعميم في الصندوق. والمناخي
 غير منطبق

في المائة من المشروعات الممولة من الصندوق والتي تمت  5أقل من  3.1.3
)بغض النظر عن  للموارد التجديد الحادي عشر فترة الموافقة عليها في

تم تصنيفها على أنها غير ي( المتعلقة بها المخاطر البيئية واالجتماعية والمناخية
اءات التقدير رجإلمتثال لال بالنسبةأو أقل أثناء التنفيذ(  3مرضية )بدرجة 

منتصف المدة )سيتم إعادة  استعراضعند  البيئي واالجتماعي والمناخي
  (.وللتجديد الثاني عشر للمواردتقييمها بعد خط األساس 

 2020سيتم توفير خط األساس في عام 

 نيالتحساستمرار ات ورتنمية القد: 4مجال العمل 

 خطوط األساس  (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات
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 تعزيز مكونات البيئة والمناخ في أكاديمية العمليات في الصندوق، وفي مناهج دورات اإلعداد. 1.4

البيئة والمناخ في أكاديمية العمليات في الصندوق، وفي مناهج  تعزيز مكونات  1.1.4
ة في جميع األقاليم )بما في ذلك على سبيل قدمدورات اإلعداد المتاحة والم

المثال ال الحصر: إدماج المساهمات المحددة وظنيا في برامج الفرص 
في المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف االستراتيجية القطرية؛ ومنهجيات 

رصد التمويل المخصص للمناخ؛ واإلجراءات المعززة للتقدير االجتماعي 
 (،EX-ACTوالبيئي والمناخي؛ وإطار التكيف، وأداة قياس ميزان الكربون )

 والمواضيع الشاملة(.

في المائة من مدراء البرامج القطرية على  100تم تدريب 
خالل فترة  إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 التجديد العاشر لموارد الصندوق 

توفير فرص التعلم الميدانية بشأن البيئة وتغير المناخ لجميع موظفي الصندوق، وال سيما لوحدات  2.4
 إدارة المشروعات والشركاء القطريين.

على األقل من أدوات التعلم اإللكتروني الجديدة/المحّدثة حول دمج أداتين ر يتوف  1.2.4
 .وبرامج التنمية الريفية اتعواعتبارات المناخ والبيئة في مشر

 2016في عامي  لتعلم اإللكترونيلأدوات تم إطالق  2
 2017و

تركز على البيئة  كل سنةواحدة على األقل قطرية ة عمل حلقالمساهمة في   2.2.4
 .وتغير المناخ، وتستهدف النظراء وأصحاب المصلحة الوطنيين و/أو المحليين

 غير منطبق

إتاحة التعلم في المنظمة، والتطور المهني، وفرص إقامة الشبكات الخارجية ألخصائي البيئة  3.4
 والمناخ، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والشباب، والسكان األصليين.

 من قبلة شامل عيضاحول مو ندواتدورات تدريبية أو  10تقديم ما ال يقل عن  1.3.4
واإلدماج  ين،الجنسالتمايز بين البيئة، والمناخ، وشعبة متخصصين في 

 .االجتماعي

فترة التجديد العاشر خالل  ندوات/دورات تدريبية  3تم تقديم 
 لموارد الصندوق

من المتخصصين الرئيسيين في  40ر وحض[ 1-2-5مؤشر مشترك مع ]  2.3.4
 منطبقغير   .الصندوق فرصة واحدة على األقل للتواصل الخارجي في السنة

 : إدارة المعرفة والمسح األفقي5مجال العمل 

 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات

 تجميع ونشر الدروس المستفادة المتعلقة بإدماج االستدامة البيئية والصمود في وجه تغير المناخ  1.5

)المستمدة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، ومرفق البيئة العالمية، 

 ومنح الصندوق، والبرامج األخرى(.

ورصدها  ،وتنفيذها ،منتجا لدعم تصميم المشروعات 40ما ال يقل عن   1.1.5
 .لبيئة وتغير المناخل الحساسةفي السياسات  نخراطواال ،وتقييمها

مطبوعات من قبل موظفي البيئة والمناخ أو  6ر تم إصدا
 2018تتضمن مدخالت لهم في عام 

بنظائرهم المواضيعيين في في الصندوق ربط مدراء البرامج القطرية وخبراء البيئة والمناخ      2.5

ين في روما، والمؤسسات المالية يبما في ذلك الوكالتين األخراألخرى، وكاالت األمم المتحدة 

، والمنظمات اإلقليمية، من خالل شبكات تعلم على المستوى اإلقليمي متخصصة األطراف متعددة

 بالبيئة والمناخ.

من المتخصصين الرئيسيين في  40ر وحض [2-3-4]مؤشر مشترك مع  1.2.5
 غير منطبق    .الصندوق فرصة واحدة على األقل للتواصل الخارجي في السنة

والتبادل بين بلدان الجنوب بين وحدات اإلدارة القطرية )تتضمن من حيث إنشاء منتديات التعلم     3.5

 التبادالت والجوالت الدراسية(. المبدأ

المساهمة في حلقة عمل واحدة في السنة على  [1-3-2]مؤشر مشترك مع  1.3.5
التابعة  مراكز المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثياألقل مع 

 مان إدماج التعلم الخاص بالبيئة والمناخ.للصندوق، وض

من تم تيسير حلقتي عمل إقليميتين في إطار المرحلة األولى 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

تابع  برنامج تجريبي للنهج المتكاملوحلقة عمل واحدة ل
 (2018-2016لمرفق البيئة العالمية )

الناشئة ذات الصلة بالبيئة والمناخ التي تؤثر على سبل عيش أصحاب الحيازات تحديد القضايا     4.5

الصغيرة من خالل مسح أفقي على المستويين اإلقليمي والعالمي، لكي يستنير بها تقرير التنمية 

 الريفية للصندوق الذي يصدر كل عامين.

 وع تقرير التنمية قضايا البيئة والمناخ الناشئة بشكل مناسب وفقا لموض إدماج  1.4.5
 (2016إصدار واحد من تقرير التنمية الريفية )  (.االكل سنتين )ثالثة تقارير إجمالذي يصدر لريفية           
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 : تعبئة الموارد6مجال العمل 

 خطوط األساس (2025المؤشرات/األهداف )بحلول  المخرجات

 تعبئة الموارد من مصادر متنوعة من أجل أنشطة البيئة وتغير المناخ    1.6

مليون دوالر أمريكي كتمويل للبيئة والمناخ من مصادر متنوعة  400ضمان     1.1.6
 محلية وثنائية ومتعددة األطراف.

التمويل الخاص بالمناخ والبيئة المعبأ خالل فترة التجديد 
 العاشر لموارد الصندوق:

مليون دوالر  50مشروعات بقيمة  8البيئة العالمية: مرفق 
 أمريكي تقريبا؛

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة: 
 ماليين دوالر أمريكي تقريبا؛ 306مشروعا بقيمة  42

ماليين دوالر أمريكي  8صندوق التكيف: مشروع واحد بقيمة 
 تقريبا

مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية  100ضمان [ 2-1-2مؤشر مشترك مع ]    2.1.6
، والذي سيوفر من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الدعم التقني وفرص التجريب والعرض العملي.

مليون دوالر أمريكي بالفعل من هذا الهدف في  15تم تعبئة 
 فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

 التمويل للمشروعات المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، بما فيها وكاالت األممضمان     2.6

 المتحدة التي توجد مقارها في روما، والمؤسسات المالية الدولية.         

اتفاقيات ثنائية أو مشروعات مشتركة على  5[ 1-1-2مؤشر مشترك مع ]     1.2.6
 للتعاون تحديداي توجد مقارها في روما وكاالت األمم المتحدة الت األقل مع

 بشأن البيئة وتغير المناخ.
 خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 3

 تمويل تعميم قضايا المناخ أيضا من برنامج القروض والمنح في الصندوق.     3.6

مشروعات فترة التجديد الحادي عشر للموارد في المائة من  100تحليل      1.3.6
 في المائة من مشروعات فترة التجديد العاشر للموارد 11 .بتمويل المناخ فيمايتعلق

في الصندوق  والمنحفي المائة على األقل من برنامج القروض  25تخصيص   2.3.6

في  35لموارد، ولفترة التجديد الحادي عشر لألنشطة التي تركز على المناخ في 

  الثاني عشر للمواردالمائة على األقل في فترة التجديد 
 غير منطبق

 


