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 موجز تنفيذي
وتراجع اتجاهات القدرة على تحمل الديون  1ارتفاع مستويات الجوع وانعدام األمن الغذائي،يؤثر  -1

غير متناسب على  تأثيراالمناخ والهشاشة الضعف أمام تغير وزيادة  2واالستثمارات العامة في الزراعة،
في المناطق الريفية. ويعد تحقيق  الذين يعيشون فقرا وضعفا أكثر الناسالمجموعة المستهدفة للصندوق: 
من المشاركة في  التي يستمدونهازيادة القدرة اإلنتاجية للفقراء والفوائد  -األهداف االستراتيجية للصندوق 

بالغ أمرا  -على الصمود أمام المناخ  تهاوقدر ألنشطتهم االقتصادية البيئية  السوق، وتعزيز االستدامة
التجديد العاشر لموارد الصندوق في الفترة فترة  خاللالعالمية التي حدثت  االنتكاساتلتعويض  األهمية
 .2030 وللمساهمة الجماعية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2016-2018

الصندوق خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق لعملية انتقال داخلي لتجعله وللقيام بذلك، خضع  -2
والبلدان التي تعاني من الفقيرة . وتم التركيز بشكل متزايد على البلدان من أجل تحقيق مهمتهمناسبا للغرض 

، مما فةالحوكمة ضعيهياكل  تكونحيث المستهدفة أعلى المخاطر و  المجموعاتأوضاع هشة، حيث تواجه 
 يعيق تحقيق التنمية الريفية الفعالة والمستدامة.

عن األداء التشغيلي  اسنوي معلوماتتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق األداة الرئيسية المستخدمة لتقديم يعد و  -3
ل والذي يمثلتجديد العاشر لموارد الصندوق، لوالمؤسسي للصندوق. ويستخدم إطار إدارة النتائج المتفق عليه 

تلك التي المماثلة لمن البيانات الكمية والتصنيفات النوعية  مزيجا تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق،أساس 
تقرير الفعالية اإلنمائية يستخدمها مكتب التقييم المستقل. وباإلضافة إلى مؤشرات إطار إدارة النتائج، فإن 

نظرة عامة  لتقديم الحافظة الجارية سالمةلمحة سريعة عن أيضا يقدم ألول مرة  2019للصندوق لعام 
 أداء الصندوق. علىشاملة آنية و 

يقاس كما  على أرض الواقع ُينسب إليها اقوي االصندوق تأثير  مشروعاتأثرت وعلى المستوى التشغيلي،  -4
 اتالتجديد العاشر لموارد الصندوق، أدت االستثمارات في العملي خاللألثر: لمن خالل أحدث تقييمات  ذلك

مليون شخص على زيادة  47مليون شخص على الوصول إلى السوق، وساعدت  50قدرة إلى زيادة 
مليون شخص ريفي  26قتصادي، وحسننت قدرة اال حراكالمزيد من المليون شخص  62إنتاجهم، ومنحت 

 جميع أهداف األثر المحددة. ة بذلكتجاوز مالصمود، المزيد على 

إلى ما مجموعه أقل بقليل  والوصولمليار دوالر أمريكي من اإلقراض  3.3تحقق هذا األثر من خالل قد و  -5
مليون شخص، ضمن نطاق الوصول المستهدف للتجديد العاشر لموارد الصندوق وهو ما يشكل  115من 

. وُأجريت مليون شخص 98والبالغ عددهم  2017األشخاص الذين تم الوصول إليهم في عام بتحسنا مقارنة 
حيث  جات، مثل الري وتوفير الخدمات المالية وأنواع مختلفة من التدريب والبنية التحتية،استثمارات في مخر 
ضمن النطاقات المستهدفة.  إلى حد كبيرالنتائج على مستوى المخرجات كليا أو  نصف تحققت أكثر من

                                                      

 مؤشرات المستوى األول من إطار إدارة النتائج بشأن الفقر وانعدام األمن الغذائي على المستوى العالمي. 1
 2019لعام  إصدار خاص - ةعن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامتقرير األمين العام  2

ogress_t_XXXX_Report_of_the_SG_on_the_pr2019_22700Ehttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/

owards_the_SDGs_Special_Edition.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22700E_2019_XXXX_Report_of_the_SG_on_the_progress_towards_the_SDGs_Special_Edition.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22700E_2019_XXXX_Report_of_the_SG_on_the_progress_towards_the_SDGs_Special_Edition.pdf
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وهو ما تجاوز  –التصميم  عندوصنفت اآللية المستقلة لمجموعة ضمان الجودة المشروعات على أنها قوية 
على الرغم من أن المشروعات الُمصممة في  -في المائة  94التصنيفات اإليجابية الهدف حيث بلغت 

في  82) ن الهدفحققت نتائج أقل قليال مو التحسين  المزيد منحاجة إلى وجود هشة أظهرت الوضاع األ
 في المائة(. 85 قدره بهدفالمائة مقارنة 

خالل فترة التجديد  في المشروعات التي ُأغلقت قائمةلقة بالكفاءة واالستدامة وظلت تحديات التنفيذ المتع -6
البلدان التي  كبير من، حيث يوجد تركيز ىوسطالو  يةغربأفريقيا الفي  أساساو العاشر لموارد الصندوق، 

وفي بعض الحاالت، تحديات تتعلق بالملكية  – عموماتعاني من أوضاع هشة وقدرات تنفيذ ضعيفة 
 دشد  ويُ وكمة على المستوى الوطني كما هو موضح في العديد من تقييمات مكتب التقييم المستقل. والح

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ و  2019لعام نتائج وأثر عمليات الصندوق  عنالتقرير السنوي 
فيما  اتوأداء المشروعهذه التحديات القوي بين وهذا التقرير على االرتباط  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

دراكا لهذه الشروط  تحقيق نتائج مستدامة وفعالة من أجل الحاسمة  األساسيةيتعلق بالكفاءة واالستدامة. وا 
جهود على جبهات متعددة تمشيا مع االلتزامات المستقلة للتجديد الحادي العاشر تُبذل على نطاق واسع، 

دارة المشترياتالرصد والتقييم، مجال لنظم الوطنية في لموارد الصندوق، بما في ذلك تعزيز القدرات وا  وا 
لتجديد العاشر لموارد الصندوق في ااإلجمالية كانت النسبة واإلدارة المالية؛ وزيادة التمويل المشترك )حيث 

حكومة؛ من جانب الالملكية  المزيد من، لضمان التمويل المشترك المحلي(، وخاصة أقل من الهدف المحدد
 عن طريقطموحة في األوضاع الهشة  نتائجمع الرغبة في تحقيق  الصعبةالوعي بالسياقات وموازنة 
 بدعم منتظم وأوثق للتنفيذ.و أقل تعقيدا  مشروعاتتصميم 

انخفاض  شكلفي  الحافظة الجاريةوبدأت الجهود التي بذلتها اإلدارة لتحسين الجودة تؤتي ثمارها بالفعل في  -7
في المائة من المشروعات  13حاليا  تواجهخالل العام الماضي:  3شاكلالتي واجهت م مشروعاتعدد ال

في الربع في المائة  23مقارنة مع بالالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مشاكل  المقرر إغالقها خالل
حيث زادت  –األداء  عالية مشروعاتأحد أهم مؤشرات ال – المصروفات. كما تحسننت 2018األول من عام 

. ومع التركيز 2017في عام  في المائة 13.1 مرتفعة من 2018في المائة في عام  17.8نسبة الصرف إلى 
 األدلةللمشروعات في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، تشير  المقررالقوي على التمويل المشترك 

 .كثيراألعلى باألهداف  لتحقيق السليماألولية إلى أن المنظمة تسير على الطريق 

في  7.8بنسبة الكفاءة المؤسسية  معدلوعلى المستوى المؤسسي، تحققت نتائج تشغيلية إيجابية بتحسن  -8
التي يبذلها جهود يبين الفي المائة، مما  8.2التجديد العاشر لموارد الصندوق البالغ  بهدفالمائة مقارنة 

عملية الصندوق أيضا  أجرىكفاءة. وخالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ليكون أكثر الصندوق 
المنظمة إلى المكاتب الُقطرية  وظائففي المائة من  30نقل حيث ، على عملياته المركزيإلضفاء الطابع ال
 يئة المركزية.لموظفين في باوبناء قدرات  الشواغرلملء ال تزال مستمرة الجهود  غير أن والمراكز اإلقليمية.

 الكليبيئة عالمية معقدة، كان األداء تعمل في التغيير الداخلي و بمرحلة من  تمر  ، في سياق منظمة اوختام -9
خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق إيجابيا إلى حد كبير على المستويين التشغيلي والمؤسسي. ومع 

                                                      

 الوضع الذي يمثل مشكلة ُيعزى في معظم الحاالت إلى قيود تتعلق بالكفاءة على مستوى المشروعات. 3
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النظر إلى مكانة الصندوق وطموحه المتزايد في العمل المستويين، بهذين ذلك، ال تزال هناك تحديات على 
 الصندوق التي يدعمهالمشروعات حققت ا. وعلى الرغم من هذه التحديات، وأكثرها هشاشةالمناطق أبعد في 

 .2030في الحد من الفقر الريفي بشكل عام وتنفيذ خطة عام  وأسهمت، اكبير  اإيجابي أثرا األقاليمفي جميع 

وجودتها، والتركيز بشكل خاص على تعزيز  الحوافظلمضي قدما، تلتزم اإلدارة بمواصلة تحسين إدارة عند او  -11
لةاستدامة وكفاءة العمليات، من أجل تقديم مساهمة  هداف التنمية المستدامة.ألومستدامة  معجن
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 مقدمة -أوال 

خمسة أقسام رئيسية؛ حيث يقدم القسم ثانيا  إلى 2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  ينقسم   -1
 يعرضالعاشر لموارد الصندوق والنتائج المحققة مقابل إطار إدارة النتائج، و  عن أداء التجديدمعلومات 

لى أقصى حد، مع التركيز إلزياد الفعالية اإلنمائية  اتالقسم ثالثا اإلجراءات المتخذة طوال دورة المشروع
تعميم  ىيركنز عل القسم رابعا فصاليتضمن . و الوقت الفعليفي على الحافظة الجارية واستخدام بيانات 

صيل المضي قدما. وترد تفاتغير المناخ )على غرار تقرير العام الماضي(، ويقدم القسم خامسا ُسبل قضايا 
 .الثانيالتحليل في الملحق التي واجهت قيود الالمنهجية، بما في ذلك مصادر البيانات، وجودتها، و عن 

بعض هذه المؤشرات من خالل بيانات  تقييم ىوجر ويتضمن إطار إدارة النتائج مجموعة من المؤشرات.  -2
 والمخرجاتوالتمويل المشترك وتقييمات األثر  المصروفات، مثل قابلة للقياس من الناحية الكمية موضوعية

من خالل  يجري تقييمهاعبارة عن مقاييس ذاتية من المؤشرات على مستوى المشروعات. والبعض اآلخر 
، وتصنيفات التصميم، اإلنجازلتصنيفات على مستوى النتائج عند التصنيفات والدراسات االستقصائية، مثل ا

ومؤشرات أداء البرامج القطرية. ومن المهم مراعاة هذا التمييز بين التدابير النوعية الذاتية والتدابير 
 مستويات إطار إدارة النتائج.مختلف الموضوعية والقابلة للقياس عند استعراض 

التجديد العاشر لموارد في غ مقابل إطار إدارة النتائج تقييم النتائج: اإلبال –ثانيا 
 الصندوق

هذه الفترة شهدت و . للغاية( بسياق عالمي معقد 2018-2016اتسمت فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ) -3
خضع الصندوق لعملية إصالح داخلي مهمة لجعل المنظمة فقد انتقاال داخليا على جبهات متعددة. أيضا 

المراكز دون اإلقليمية  ونقلهم إلىالموظفين التشغيليين والتقنيين  ةالمركزي عن طريقغرض مناسبة لل
الصندوق أيضا عددا كبيرا من التزامات  ذنفن ، 2018واالضطالع بعملية إعادة مواءمة تنظيمية. وخالل عام 

عداد المنظمة الالزم س ااألس لوضع 4التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المناسب لتحقيق بالشكل وا 
ضمان االستدامة من أجل  ةالمالي يةأهداف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وأجرى استعراضا للهيكل

الصندوق ثقافة النتائج وجدد  أرسى، 2016في عام  الفعالية اإلنمائيةالموافقة على إطار  معالمالية. و 
هامة، بما في ذلك الخارجية الستعراضات للعديد من االلتقييم الذاتي. وأخيرا، خضع الصندوق يته بشأن اهيكل

، والتقييم الذي االستراتيجية والمخاطر تنفيذ البرامج التشغيليةتقييمات التقييم المستقل للمخاطر المالية، و 
 5لوظيفة التقييم. ينالخارجي األقرانأجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف، واستعراض 

واالستعراضات الخارجية والسياق العالمي المعقد  الواسعةه الخلفية لإلصالحات الداخلية هذ ضوءوفي  -4
 على النحو التالي: تحقق األداء مقابل كل مستوى من مستويات إطار إدارة النتائجبالتحديات، المحفوف و 

خالل فترة على المستوى القطري. اإلنمائية  واآلثار النتائج: المستوى الثاني من إطار إدارة النتائج (1)
ُينسب إليها على كبيرا  التجديد العاشر لموارد الصندوق، حققت العمليات التي يمولها الصندوق تأثيرا

مليون شخص  50 أظهر، اتتقييمات األثر. ومن بين المستفيدين من المشروع هوضحتالنحو الذي أ

                                                      

 انظر الملحق الخامس بشأن وضع التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 4
 .2019تم االنتهاء من بعض هذه التقييمات في عام  5
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المزيد  مليون شخص 62، وزيادة اإلنتاج عن مليون شخص 47الوصول إلى السوق، و إمكانيةزيادة 
 لى الصمود.زيادة القدرة عمليون شخص  26، والحراك االقتصادي من

في المائة  85أن حوالي  النتائج للمشروعات المغلقةذاتية المستندة إلى تصنيفات الوُتظهر البيانات  
ها في المائة تقريبا من 90 من المشروعات ُصنفت على أنها ُمرضية من حيث الفعالية اإلنمائية، وأن

في المائة تقريبا  90ُصنفت وجرى بالفعل توسيع نطاقها و  االبتكارات والحلول التي يمكن أسهمت في
من الحافظة على أنها ُمرضية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتم تجاوز أهداف التجديد العاشر 

ومع ذلك، ظلت تحديات التنفيذ  .بشكل كبير التكيف مع تغير المناخبلموارد الصندوق فيما يتعلق 
أهداف التجديد  دونن )االستدامة والكفاءة( ان مهمامؤشر  كانعلى مستوى المشروعات قائمة، حيث 

 العاشر لموارد الصندوق.

فيما يتعلق : المخرجات اإلنمائية على المستوى القطري. المستوى الثالث من إطار إدارة النتائج (2)
حقق هدف التجديد ي، وهو ما 2018نهاية عام بمليون شخص  114.7ول إلى باالنتشار، تم الوص

. كما كانت مخرجات 2017و 2016تجاوز نتائج االنتشار لعامي يالعاشر لموارد الصندوق و 
غ عنها بل  النتائج المُ بمؤشرا مقارنة  11زيادة في ثمانية مؤشرات من أصل  تحدثكبيرة:  اتالمشروع

ق يخمس من هذه المؤشرات، تم تحقبالنسبة للعام الماضي. و لنمائية للصندوق في تقرير الفعالية اإل
بالنسبة هداف األمؤشرين، ولم تتحقق فيما يتعلق ب إلى حد كبيرالهدف أو تجاوزه، وتحقق الهدف 

 6التجديد العاشر لموارد الصندوق.للمؤشرات األربعة المتبقية في 

التي الفعالية التشغيلية للمشروعات والبرامج القطرية : المستوى الرابع من إطار إدارة النتائج (3)
 الصندوق يدعمها

برنامج الموارد بتجديد دورات  حسبكبر األخالل التجديد العاشر لموارد الصندوق  التنفيذكان 
 34مليار دوالر أمريكي. وتم تمويل اثنين وثمانين مشروعا جديدا وتلقى  3.3 قدرهِمنح القروض و لل

ما كانت عليه في أي عام آخر في  2017إضافيا. وتجاوزت الموافقات في عام مشروعا تمويال 
بقليل إذ  أقل من ذلك 2018قيمتها في عام  وكانتمليار دوالر أمريكي(،  1.3تاريخ الصندوق )

 مليار دوالر أمريكي. 1.2بلغت حوالي 

، وتحققت عالية أيضاات عند البداية جودة المشروع كانتفحسب، بل كبيرا حجم التنفيذ  يكنولم 
على أنها في المائة من المشروعات  94 حيث ُصنفتاألهداف الطموحة المحددة لجودة التصميم 

المشروعات المصممة في البلدان التي  حققتو  خالل التجديد العاشر لموارد الصندوق.مرضية 
في  85البالغ لتجديد العاشر لموارد الصندوق مستوى أقل بقليل من هدف اتعاني من أوضاع هشة 

 رضية إلى حد ما أو أفضل.على أنها مُ  منهافي المائة  82ُصنفت المائة، حيث 

 اانعكاسما يمثل ، وهو 2017في عام  0.76من  1.1:1إلى  2018وزاد التمويل المشترك في عام 
التمويل  غير أن. اإلنمائيلتمويل جهة لتجميع االوفاء بالتزامه بالعمل ك نحولعمل الصندوق 

 الهدف المحددفي التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أقل بكثير من  0.87البالغ شترك الم
 .1.20البالغ و للتجديد العاشر لموارد الصندوق 

                                                      

 انظر الملحق األول. 6
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 مليار دوالر أمريكي عبر 2.6وعلى مدار فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، صرف الصندوق 
لتجديد هدف اتجاوز يفي المائة، وهو ما  17.8 قدره صرف إجماليبمعدل مصادر التمويل،  جميع

ماليين دوالر  910، صرف الصندوق 2018في المائة. وفي عام  15العاشر لموارد الصندوق البالغ 
 مصادر التمويل.مختلف أمريكي عبر 

تحققت النتائج التشغيلية . تانالكفاءة والفعالية المؤسسي: المستوى الخامس من إطار إدارة النتائج (4)
هدف مقابل  2018في عام في المائة  7.8 المعدل بلغالكفاءة:  دلعمة التحسينات في على خلفي

تحقيق لللتجديد العاشر لموارد الصندوق، مما يؤكد التزام الصندوق وجهوده في المائة  8.2 قدره
 أقصى قدر من الكفاءة.

إلى خارج في المائة من الموظفين التشغيليين  67 ُنقلالالمركزية االستراتيجية، تطبيق ومن خالل  
في المائة( وهي  47) 2017قفزة كبيرة عن عام  وتشكل هذه النسبة. 2018بحلول نهاية عام المقر 

 في المائة. 45لتجديد العاشر لموارد الصندوق البالغ هدف اأعلى بكثير من 

تها في التجديد العاشر لموارد والنتائج التي حقق الصندوق التي يدعمهاأثر المشروعات  - ألف
 الصندوق

 التجديد العاشر لموارد الصندوق. خاللعلى حياة سكان الريف  7ُينسب إليه كبيرا أثراحقق الصندوق  -5
بيانات الصندوق المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تجري تقييمات صارمة لألثر الكمي باستخدام  عد  يُ و 

واألثر الُمحقق.  الصندوق التي يدعمهاإظهار وجود عالقة سببية بين المشروعات من أجل  مغايرة للحقيقة
وأظهرت تقييمات األثر التي ُأجريت في التجديد العاشر لموارد الصندوق، والتي ُتستخدم لتقدير أثر جميع 

الذي ُينسب  باألثرالمتعلقة ندوق، أن الصندوق حقق أهدافه المشروعات في دورة التجديد العاشر لموارد الص
مليون شخص  47مليون شخص حراكا اقتصاديا، و 62أدناه: شهد  1على النحو الموضح في الجدول  إليه

مليون شخص عن زيادة  26 وأظهرالوصول إلى السوق، تحسنا في مليون شخص  50، وتحسنا في اإلنتاج
 القدرة على الصمود.

 : 1الجدول 
 المستوى الثاني من إطار إدارة النتائجمؤشرات  – الصندوق التي يدعمهاالذي حققته المشروعات على المستوى الُقطري األثر اإلنمائي 

  التجديد العاشر لموارد الصندوق هدف 2018-2016 المؤشرات
    مؤشرات األثر 2-1
 40 62 (ماليينالبحراكا اقتصاديا ) اشهدو عدد األشخاص الذين  2-1-1
 43 47 (ماليينالب) إنتاجهم الذين تحسنعدد األشخاص  2-1-2
 42 50 (ماليينالب) األسواقإلى  الذين تحسن وصولهمعدد األشخاص  2-1-3
 22 26 (ماليينالبعلى الصمود ) قدرتهم زادتالذين عدد األشخاص  2-1-4

 تم تحقيق الهدف أو تجاوزه 

معايير التقييم الدولية التي وضعتها  نالمستقل في الصندوق يتبعاالتقييم الرغم من أن التقييم الذاتي و على و  -6
في  بحذرينبغي النظر  8التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،اإلنمائية لجنة المساعدة 
الفقر الريفي على أساس التصنيفات. وفي ضوء هذا القيد، لم يعد التقييم القائم على  على ألثرلأي استدالل 

                                                      

  باإلشارة إلى تقرير تقييم األثر للتجديد العاشر لموارد الصندوق. 7
 لوظيفة التقييم أيضا إلى هذه القيود المتعلقة باالعتماد الشديد على التصنيفات. األقرانأشار استعراض  8
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التجديد فترة لُمدرجا في إطار إدارة النتائج  النتائجلفقر الريفي على مستوى على االتصنيفات لألثر الكلي 
 ي الصندوق.فعتمد إال على منهجية تقييم األثر الحادي عشر لموارد الصندوق، ولن يُ 

ى تصنيفات التقييم القائم عل ات، يعتبر التقييم الشامل ألداء المشروعمع وضع هذا التحذير في االعتبارو  -7
معظم وفقا لالتجديد العاشر لموارد الصندوق إيجابيا إلى حد كبير  خاللُأغلقت مشروعا  98 بشأنالذاتي 

لى مؤشرات مستوى استنادا إالنتائج الرئيسية  وكانت .كبيرمؤشرين بشكل  ضعفالمؤشرات، على الرغم من 
 على النحو التالي:النتائج خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 

بشكل كامل لفترة التجديد  – ةأداء الحكومالتكيف مع تغير المناخ و  –مؤشرين لهداف األتحققت  (1)
، حيث إلى حد كبيرهداف األمؤشرات أخرى، تحققت ستة العاشر لموارد الصندوق. وفيما يتعلق ب

على في المائة أثرا  85رضية، وحققت في المائة من المشروعات فعالية إنمائية مُ  83 نسبة أظهرت
، النطاق عيفي المائة قابلة لتوس 88في المائة في االبتكارات، وأصبحت  89الفقر الريفي، وساهمت 

في المائة إيجابية  84في المائة في النطاق الُمرض بشأن المساواة بين الجنسين، وكانت  88وكانت 
داء األوعالوة على ذلك، كان  9أدناه(. 2الموارد الطبيعية )انظر الجدول البيئة و إدارة بفيما يتعلق 

 .أو أفضل منه 2017عام  ألداء مماثالإما ستة مؤشرات ل

على الرغم  ، كان هناك2017مقارنة بعام  2018إغالق عدد أقل من المشروعات في عام  وبرغم (2)
مقارنة بالعام  رضيةانخفاض في العدد المطلق للمشروعات الُمغلقة بتصنيفات غير مُ  من ذلك
 عبر المؤشرات.السابق 

هناك كان مها مكتب التقييم المستقل، وقين  2017و 2016مشروعا ُأنجزت بين عامي  34إلى  واستنادا (3)
 وهو ما يعد. التي حددها مكتب التقييم المستقل واإلدارةاألداء ضعيفة لمشروعات ابين  كبيرتداخل 

ثلث نقطة قدره في فصل صغير  تتجسدالتي ال  في التقييمات الذاتية الصدقزيادة لانعكاسا 
( على مقياس مكون من ست نقاط فحسب، ولكن أيضا في تصنيفات مكتب التقييم المستقل 0.33)

 91 ت نسبة، المملوكة بشكل مشترك مع الحكومات )ُصنفاتاإليجابية لجودة تقارير إنجاز المشروع
 (.2019ليات الصندوق لعام الُمرض في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عم النطاقفي المائة في 

حاسمة للتنفيذ الفعال والمستدام وتحقيق  أساسية اتعتبر ملكية الحكومة والتزامها وقدرتها شروط (4)
عكسان ات ت. ونتيجة لذلك، فإن الكفاءة واالستدامة على مستوى المشروعالنتائج على نطاق واسع

لق بتصنيفات غير ُمرضية، ُصنفت مشروعا ُأغ 15. وبالتالي، من بين ةأداء الحكومإلى حد كبير 
على أنه غير ُمرٍض في  ةأداء الحكوممشروعا وُصنف  14الكفاءة على أنها غير ُمرضية في 

 مشروعا. 11

                                                      

 في المائة تساوي مشروعا واحدا تقريبا. 1 9
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 : 2الجدول 
المستوى الثاني من إطار إدارة مؤشرات  – الصندوق التي يدعمها مشروعاتالتي حققتها العلى المستوى القطري اإلنمائية  النتائج
 في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق النتائج

  
النسبة 
 4المصنفة 
 فأكثر

العدد 
المصنف أقل 

 4من 

النسبة 
 4المصنفة 
 فأكثر

العدد 
المصنف أقل 

 4من 

النسبة 
 4المصنفة 
 فأكثر

العدد 
المصنف أقل 

 4من 

النسبة المصنفة 
 فأكثر 4

أهداف 
التجديد 
العاشر 

 المؤشرات لموارد ل

2016 
(27) 
أوضاع 

 3= 10هشة

 
2016 

2017 (46) 
أوضاع 
 10هشة=

 
2017 

2018 
(25) 
أوضاع 
 6هشة=

 
2018 

التجديد العاشر 
 موارد لل

المتوسط 
 11المتحرك

 90 83 4 84 9 80 4 85  الفعالية
  58 2 67 4 60 2 33 الهشة فقط األوضاع

 85 71 8 68 13 72 7 74 االستدامة
  53 3 50 4 60 2 33 األوضاع الهشة فقط

 80 67 8 68 17 63 7 74 الكفاءة
  53 2 67 5 50 2 33 األوضاع الهشة فقط
األثر الشامل على الفقر 

 90 85 4 84 6 87 4 85 الريفي

  74 2 67 2 80 1 67 األوضاع الهشة فقط
 80 80 5 80 12 74 3 89 ةأداء الحكوم

  63 1 83 4 60 2 33 األوضاع الهشة فقط
 90 88 3 88 5 89 4 85 المساواة بين الجنسين

  95 1 83  100  100 األوضاع الهشة فقط
 90 89 4 84 6 87 1 96 االبتكار

  74 2 67 3 70  100 األوضاع الهشة فقط
 90 88 3 88 7 85 2 93 توسيع النطاق

  78 1 80 2 80 1 67 األوضاع الهشة فقط
إدارة البيئة والموارد 

 96 الطبيعية
1 

80 
9 

80 
5 84 90 

  74 2 67 3 70  100 األوضاع الهشة فقط
 50 83 1 95 10 73 3 86 التكيف مع تغير المناخ

  81  100 3 67  100 األوضاع الهشة فقط
 83.5 82  81.9  79  86 المتوسط عبر المؤشرات

 %10= أقل من الهدف بنسبة تتجاوز  %،10-1أقل من الهدف بنسبة =   الهدف أو تجاوزه،تم تحقيق = 

)التي كانت أكثر وضوحا في البلدان التي تعاني من  12األقاليمالفجوات الكبيرة في األداء في بعض  (5)
الكفاءة واالستدامة  مؤشريفيما يتعلق ب وال سيما 13إلى انخفاض األداء الكلي،أدت  أوضاع هشة(

                                                      

 اني من أوضاع هشة.أوضاع هشة = البلدان التي تع 10
هناك فرق بين المتوسط المتحرك ومتوسط السنوات الفردية. وفي هذا العمود، ُتستخدم المتوسطات المتحركة، وفقا للمنهجية المتفق  11

 عليها في إطار إدارة النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
وبنن، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، بلدان في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى: غينيا،  8 12

؛ وَبَلدان في الشرق األدنى وشمال أفريقيا الجمهورية الدومينيكية، وغواتيماال، وهايتيبلدان في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي:  4وتوغو؛ و
 الهادئ: ملديف؛ وَبَلدان في أفريقيا الشرقية والجنوبية: بوتسوانا وجنوب السودان. وأوروبا: أرمينيا والسودان؛ وبلد في آسيا والمحيط

بالنظر إلى المجموعة األصغر نسبيا من المشروعات في أفريقيا الشرقية والجنوبية وأمريكا الالتينية والكاريبي والشرق األدنى وشمال  13
ير نتيجة عدد صغير من المشروعات. فعلى سبيل المثال، تؤدي أربعة أفريقيا وأوروبا، يمكن ألن ينخفض مستوى األداء بشكل كب
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وُيعزى ذلك إلى التباين في قدرات التنفيذ والعوامل الخارجية، بما في ذلك  .اتعلى مستوى المشروع
التوزيع اإلقليمي أن شعبة آسيا والمحيط  يبينأدناه. و  3الجدول  فيالسياقات الصعبة، كما يتضح 
جميع المؤشرات بينما حققت شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في الهادئ حققت أهداف األداء 

أربعة  فيمسة مؤشرات، وحققت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا األهداف خ فياألهداف 
ضعيفا  األداء في شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي وشعبة أفريقيا الغربية والوسطى كانو مؤشرات. 

اإلقليمين سوى هدف واحد. وكان أعلى تركيز للمشروعات التي ُأغلقت بأداء من  أيحيث لم يحقق 
 وتاله إقليمأفريقيا الغربية والوسطى، إقليم مرٍض خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق في غير 

 األوضاع الهشةالمنفذة في مشروعات الوُأغلق مشروعان )من أربعة( من أمريكا الالتينية والكاريبي. 
 أمريكا الالتينية والكاريبي. إقليم)هايتي( في 

أكبر عدد من المشروعات التي ُأغلقت بتصنيفات غير ُمرضية. أفريقيا الغربية والوسطى  لدى (6)
لى 14هشةالوضاع ذات األ اإلقليموُيعزى ذلك إلى وجود عدد كبير من البلدان في  هذا اإلقليم أن  وا 

أقل مؤاتاة التي لديها هياكل حوكمة ضعيفة وبيئة مؤسسية  15،الفقيرة نصف بلدان العالم يضم
 تأخر. وتسببت هذه العوامل، إلى جانب الكوارث الُمعطلة من قبيل انتشار فيروس إيبوال، في عموما

أهداف التجديد العاشر لموارد الصندوق، وعلى نطاق  في تحقيقبشكل كبير  اإلقليمبعض بلدان 
والوسطى،  في أفريقيا الغربية الحوافظأوسع أهداف التنمية المستدامة. وتُبذل جهود كبيرة لتعزيز إدارة 

الزيادة الكبيرة في مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لهذه البلدان  في ضوء وال سيما
 هشاشة. األوضاعأكثر و  الفقيرةنتيجة لتجديد التركيز على البلدان 

                                                                                                                                                            

بعة مشروعات ضعيفة األداء في أمريكا الالتينية والكاريبي إلى انخفاض أداء هذا اإلقليم وفقا لهذا المؤشر إلى السبعينات، بينما ستؤدي أر 
 ألداء في هذا اإلقليم إلى منتصف الثمانينات.مشروعات ضعيفة األداء في أفريقيا الغربية والوسطى إلى انخفاض مستوى ا

 .2019تسعة من البلدان التي تعاني من أوضاع هشة التي تستخدم القائمة المنسقة في عام  14
 في المائة. 77تمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى أعلى معدل فقر، إذ يبلغ  15
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 : 3الجدول 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق –األداء اإلقليمي عند اإلنجاز 

أهداف  لموارد لالمتوسط المتحرك لفترة التجديد العاشر   
التجديد 
العاشر 

 لموارد ل

آسيا  المؤشرات
والمحيط 
 الهادئ

(25) 

الشرق  16 #
األدنى 
وشمال 
أفريقيا 
 وأوروبا

(16) 

#
  

أفريقيا 
الشرقية 
 والجنوبية

(15) 

أمريكا  #
الالتينية 
 والكاريبي

(17) 

أفريقيا  #
الغربية 
 والوسطى

(25) 

# 

 90 9 64 3 82 2 86 2 88 1 96 الفعالية

 85 14 44 6 65 3 79 3 81 2 92 االستدامة

 80 16 36 4 76 5 64 4 75 3 88 الكفاءة

األثر الشامل على الفقر 
 الريفي

96 1 100  86 2 82 3 70 8 90 

 80 11 56 4 76 2 86  94 2 92 ةأداء الحكوم

 90 4 84 2 88 2 86 3 81  100 المساواة بين الجنسين

 90 4 84 3 82 1 93 2 88 1 96 االبتكار

 90 6 76 2 88 1 92 2 88 1 96 توسيع النطاق إمكانية

إدارة البيئة والموارد 
 الطبيعية

100  94 1 100  73 5 61 10 90 

 50 8 69 6 67 3 83 3 80  100 التكيف مع تغير المناخ

 84  64  78  86  87  96 المتوسط عبر المؤشرات

 %10= أقل من الهدف بنسبة تتجاوز  %،10-1= أقل من الهدف بنسبة  = تم تحقيق الهدف أو تجاوزه، 

 التي يمولهاالجارية  مشروعاتالمن  210اسُتمدت نتائج هذا العام على مستوى المخرجات من و  -8
لتجديد العاشر لموارد الصندوق، وتم اإلبالغ عن تحسينات في ل. وتم تحقيق هدف االنتشار الصندوق

من أصل مؤشرات وحققت خمسة  17مؤشرا مقارنة بالعام الماضي. 11األداء في ثمانية مؤشرات من أصل 
للتجديد العاشر لموارد الصندوق أو  المحددةمن مؤشرات المستوى الثالث إلطار إدارة النتائج النطاقات  11

 163 637خدمات ترويج األعمال ) تستفيد منالتي  المشروعاتتحسينات كبيرة في عدد  قتتحقتجاوزتها. و 
(، واألراضي 120 000و 80 000بين ما لتجديد العاشر لموارد الصندوق الذي يتراوح هدف امقابل نطاق 

لتجديد العاشر لموارد الصندوق الذي يتراوح هدف امقابل نطاق  279 310الخاضعة لنظم الري المحسنة )
مليون شخص،  2.08اإلدارة المجتمعية ) على(، وعدد األشخاص المدربين 350 000و 240 000بين ما 

                                                      

 .4عدد المشروعات ذات تصنيفات أقل من  16
وين العينة من سنة إلى سنة أثر كبير على أرقام المخرجات. وباإلضافة إلى ذلك، نظرا ألن مشروعات قد يكون للتغيرات في تك 17

الصندوق مدفوعة بالطلب، فإن وضع األهداف، حتى على مستوى النطاقات، ينطوي على تحديات كبيرة. وحدد الصندوق ألول مرة 
 في التجديد العاشر لموارده. نطاقات للتنفيذ على مستوى المخرجات في إطار إدارة النتائج
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 72مليون(؛ وكان  2.3مليون و 1.6بين ما يتراوح الذي لتجديد العاشر لموارد الصندوق هدف امقابل نطاق 
 من النساء.ب الذين حصلوا على تدريفي المائة من 

أهدافه بالنسبة لمؤشرين آخرين: األراضي الخاضعة لممارسات اإلدارة  إلى حد كبير وحقق الصندوق -9
 يحصلون على ن( وعدد السكان الريفيين الذي5.0و 3.3بين ما يتراوح  هدفمقابل نطاق  3.11المحسننة )

 ولم يحقق(. 21و 14بين ما يتراوح  هدفمقابل نطاق  13.84) المرتبطة بالمدخراتالخدمات المالية 
الصندوق األهداف الطموحة المحددة للمؤشرات األربعة المتبقية، على الرغم من أن أداء مؤشرين منها قد 

، وتدريب األشخاص على التجهيزواألسواق ومرافق  ،مقارنة بالعام السابق: إنشاء الطرق بالفعلتحسن 
وبالنسبة للمؤشرين اللذين انخفض فيهما األداء  .لثروة الحيوانيةواإنتاج المحاصيل  تممارسات وتكنولوجيا

 إلى خروج المشروعات من عينة اإلبالغ.ُيعزى االنخفاض فإن مقارنًة بالعام الماضي، 

 القطري واستقطاب الشراكات المستوىعلى  االنخراطتعزيز  -باء

إيجابي، وتم أثر من خالل برامجه القطرية  وانخراطهالصندوق  التي يقدمهاالملحوظة للمساعدة كانت  -11
 يالذ، ةعلق بأداء البرامج القطريتجاوز أهداف جميع مؤشرات المستوى الرابع إلطار إدارة النتائج فيما يت

المعنون  2018تقرير بيانات المعونة لعام  أكدكما طري. لعمالء على المستوى القُ لاستقصاء  يقاس من خالل
التقرير صننف  حيث، الصندوق من استقصاء عمالء المستمدةلنتائج اإليجابية ا االستماع إلى القادة

والمساعدة السياسات على تأثير ال من حيث وفي األقاليمبين جميع أصحاب المصلحة  منالصندوق رابعا 
أنه أظهر أن الصندوق يمكن أن يعزز تأثيره من رغم على ال –على وجه التحديد في القطاع الريفي  المقدمة

على أنه "مساعد"  األقاليمالمناخ والبيئة( وكان ُينظر إليه في جميع  مثل) بمهمتهفي المجاالت ذات الصلة 
 أكثر من كونه "مؤثرا".

عند التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التقييمات الذاتية التي ُتجرى في دارة اإلوللمضي قدما، ستستخدم  -11
 تجديدانتهاء فترة االستراتيجية القطرية واستقصاء العمالء لإلبالغ عن األداء. وباإلضافة إلى ذلك، ُأعيد 

التشغيلية الواردة من أصحاب المصلحة: تعزيز الشفافية  التعليقاتإطار استقصاء العمالء نفسه كجزء من 
 موثوقية.ر أكثو  وأوسع نطاقاأداة أكثر صالبة  ليكون والحوكمة والمساءلة

العالمي واإلقليمي والُقطري، مما  ىوُبذلت جهود لتعبئة وحشد االستثمارات وتعزيز الشراكات على المستو  -12
في عام  0.76 بمعدل قدره مقارنةً  1.1إلى  2018في عام التمويل المشترك  في معدلأدى إلى زيادة 

 وهو أقل، 0.87 قدرهالتمويل المشترك لكامل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  غير أن معدل .2017
مليار  2.9. وبلغ إجمالي التمويل المشترك في التجديد العاشر لموارد الصندوق 1.20البالغ  الهدفمن 

 في المائة دولية. 32في المائة منه محلية و 68نسبة  كانتو دوالر أمريكي، 

لممارسة الضغوط من أجل ا انخراطه مع الحكومات على مستوى السياسات الوطنية ويعزز الصندوق أيض -13
التمويل المشترك  زاد معدلبالتنمية الريفية. ونتيجة لذلك،  اتالحكوممستدام من التزام  الحصول على

وقع حدوث زيادات أخرى في تُ وي، 2017في عام  0.58من مرتفعا  0.68صل إلى يل 2018المحلي في عام 
 جديد الحادي عشر لموارد الصندوق.الت

المستوى العام للتمويل المشترك خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق بشكل رئيسي انخفاض وُيعزى  -14
)تضاعف التمويل المشترك المحلي  2017و 2016إلى انخفاض حجم التمويل المشترك الدولي في عامي 

من خالل الجهود  هأنباالتجاه الواعد الذي يفيد مالحظة تجدر (. ومع ذلك، 2017و 2016 بين عامي
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إلدارة تستطيع ااآلن،  القائمتيناستراتيجية التمويل المشترك وخطة العمل  نتيجةتعزيز الشراكات، و لالمبذولة 
، مع زيادة إجمالي 2018التمويل المشترك المحلي والدولي في عام كل من اإلبالغ عن اتجاه تصاعدي في 

 2019عام لالعالمات األولية  أن. كما 2018و 2017 يعام بينفي المائة  30لمشترك بنسبة التمويل ا
 إيجابية.

 تانالفعالية والكفاءة المؤسسي-جيم

كان األداء مقابل األهداف على هذا المستوى خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق إيجابيا إلى حد  -15
إدارة الموارد  بشأن 18األهداف في جميع مؤشرات المستوى الخامس إلطار إدارة النتائج تحققتكبير، حيث 

 البشرية، والالمركزية والكفاءة اإلدارية.

وتحسنت الكفاءة المؤسسية للصندوق خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ومن المتوقع أن يستمر  -16
الصندوق. ويأتي هذا التحسن على خلفية اإلصالحات خالل التجديد الحادي عشر لموارد  االتجاههذا 

 الكبيرالداخلية الهامة والالمركزية التي تهدف إلى جعل المنظمة أكثر فعالية في تنفيذ جدول األعمال 
مليار دوالر أمريكي(.  3.5برنامج القروض والِمنح )األكبر ل حجموالللتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

يد العاشر في التجد 7.8 قدرها ات اإلدارية للصندوق إلى برنامج القروض والِمنحالمصروف نسبة وكانت
(. ويؤكد ذلك التزام الصندوق بالسعي 2014) 7.9وخط أساس قدره  8.2 بهدف قدره لموارد الصندوق مقارنة

 زيادة الفعالية اإلنمائية إلى أقصى حد.و إلى زيادة الكفاءة المؤسسية جاهدا 

 ة إلى خارج المقروالتقني ةالتشغيلي الوظائفجميع  قلتنُ جديد العاشر لموارد الصندوق، وبحلول نهاية الت -17
في المائة من  30يعني أن هذا . و عاملة المراكز دون اإلقليمية والمكاتب الُقطرية للصندوق وأصبحت
. كما ُوضع 2018في المراكز/المكاتب الُقطرية للصندوق بحلول نهاية عام  أصبح مقرهاوظائف الإجمالي 
ضمان المتمثل في أحد التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مما يفي بلسلطة، اتفويض لإطار 
المساءلة عن  والتي توازنهابالسلطة الالزمة  ،والمعاد مواءمتها ةالالمركزيفي ظل المنظمة الفرق،  تتمتعأن 

سيعزز قدرة الصندوق على توفير دعم فعال وفي اإلدارة أن النموذج التشغيلي الالمركزي  وترىالتنفيذ. 
 الوقت المناسب للبلدان.

المبلغ عنه في على النحو في المائة  28وما فوقها من  5-فئة فالوزادت نسبة النساء في الوظائف من  -18
ن هذه النسبة ال تزال دو  وعلى الرغم من أن .في المائة 31إلى  2018عام لتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 توزيع الوظائف منُيظهر كما  .في الفترة األخيرةُتظهر التقدم المحرز في المائة، فإنها  35الهدف البالغ 
في المائة. وعلى الرغم من أنه  42أكثر إيجابية، حيث بلغت نسبة النساء  اتجاهاوما فوقها  1-الفئة مد

بين  المساواةالعتماد خطة عمل الصندوق بشأن  فقد كانيزال هناك مجال للتحسين لتحقيق الهدف،  ال
لجذب  الترويج. وتشمل األمثلة مبادرات األثرمبادرة، بعض  20، التي تضم 2017الجنسين في عام 

دارة المواهب والمسارات الوظيفية، وبرامج التدريب والتعليم، ودعم  المرشحات، ومتطلبات القوائم القصيرة، وا 
 .الشخصية التوازن بين العمل والحياة

                                                      

 الملحق األول، المستوى الخامس إلطار إدارة النتائج. 18
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 زيادة الفعالية اإلنمائية للصندوق إلى أقصى حد: نهج شامل - ثالثا

زيادة الفعالية اإلنمائية إلى أقصى حد، من األهمية بمكان ضمان أن يكون نهج الصندوق إزاء من أجل  -19
مات معلو هذا القسم  ويعرضنهجا شامال على النحو المبين في إطار الفعالية اإلنمائية.  اتجودة المشروع

ناشئة: الولويات يمكن أن يدمج فيهما األو ا مهعليمجالين يتمتع الصندوق بمزيد من التأثير المباشر عن 
المشروعات ذات جودة عالية وأن تتسم  تصاميمتكون أن  ضمان علىالتصميم والتنفيذ. وتعمل اإلدارة 

أثناء التنفيذ لتحقيق أقصى بالدعم الحكومات  تحظىأن و ؛ من جهةالتوقيت حسن عملية التصميم بالكفاءة و 
. ويساعد هذا التركيز على الجودة من جهة أخرى الصارمقدر من الجودة وأن تخضع المشروعات لإلشراف 

نتائج مستدامة للمساهمة في خطة أن تحقق كبير و  أثرمن البداية على ضمان أن يكون للمشروعات المنجزة 
 .2030عام 

 فعالية اإلنمائيةالتصميم من أجل تحقيق ال -ألف

وخالل فترة لتحقيق نتائج إنمائية إيجابية.  أساسيالمشروعات شرطا القوية والمتسقة ل تصاميمالتعتبر  -21
ستعراض داخل االوهي آلية  – التجديد العاشر لموارد الصندوق، استعرضت مجموعة ضمان الجودة

األهداف  تحقيق وتجاوزوتم أوضاع هشة.  تُنفذ فيفي المائة منها  25كانت مشروعا  88 –الصندوق 
 94نفت مجموعة ضمان الجودة حيث صُ  –بأكملها الطموحة إلطار إدارة النتائج بشأن التصميم للحافظة 

بين في المائة من المشروعات على أنها ُمرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك عند اإلدراج، على النحو المُ 
هشة، انخفض األداء بشكل التي تعاني من أوضاع وعات في البلدان أدناه. وبالنسبة للمشر  4في الجدول 
في المائة. وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من  82في المائة حيث بلغ  85 الهدف البالغ طفيف عن

 بلغت إذالتجديد العاشر لموارد الصندوق، وهي أكبر دورة تجديد للموارد  خاللتنفيذ الفي الزيادة الملحوظة 
لو مليار دوالر أمريكي،  3.3رنامج القروض والِمنح فيها ب قيمة تمويال  34شملت مشروعا جديدا و  82 تمون

ما كانت عليه في أي سنة أخرى في تاريخ الصندوق  2017إضافيا. وتجاوزت الموافقات في عام 
 مليار دوالر أمريكي. 1.2 بقيمةفي المرتبة الثانية مباشرة  2018مليار دوالر أمريكي(، ويأتي عام  1.3)

الذي حققه الصندوق بشأن التصميم في التجديد العاشر لموارد  الكبيرح الجدول أدناه اإلنجاز ويوض   -21
على هذه النتائج ويمكنه أكبر سيطرة بأيضا أن الصندوق يتمتع  يؤكدالصندوق، برغم األهداف الطموحة. و 

المشروعات  تصاميمفي  الكفاية هبما في لمواضيعوتعميم ا ناشئةالهداف األولويات و األأن يضمن إدراج 
مجال في المطلوب وتلتزم اإلدارة بمواصلة رفع مستوى األداء  19التنفيذ. خالل إعادة تهيئتهاالجديدة بدال من 

 .أعلىأو  5 في الفئةالتصميم، على أمل رؤية المزيد والمزيد من المشروعات المصنفة 

                                                      

 .7ويمكن الرجوع إلى تقرير مفصل عن ضمان جودة العمليات في الملحق  19
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 : 4الجدول 
 مؤشرات المستوى الرابع إلطار إدارة النتائج –جودة تصميم المشروعات عند اإلدراج خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 

 وما فوق 5 وما فوق 4  

 2016 

(26) 

2017 

 (36) 

2018 

(25) 

المتوسط 
المتحرك 
للتجديد 
العاشر 

 موارد لل

أهداف 
التجديد 
العاشر 
 للموارد 

المتوسط  2018 2017 2016
المتحرك 
للتجديد 
العاشر 
 للموارد 

 67 64 68 69 90 94 88 97 96 الجودة الكلية عند التصميم

 األوضاعفي الجودة الكلية 
 الهشة فقط

100 88 73 82 85 33 63 45 50 

 44 32 50 46 90 92 80 95 100 بين الجنسين المساواة

 30 52 29 12 90 91 88 92 92 الرصد والتقييم

 58 64 50 62 80 97 88 100 96 البيئة وتغير المناخ

 58 56 76 42 85 90 88 88 95 توسيع النطاق

 

 تركيز على الجودة وروح المبادرة أثناء التنفيذال -باء 

افظ الجارية إلى أن المشروعات التي يدعمها الصندوق في وضع و المستمدة من أداء الح االتجاهاتتشير  -22
في المائة  92من المرجح أن تحقق و ، للموارد الطموحة المحددة للتجديد الحادي عشر جيد مقابل األهداف

خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أهدافها اإلنمائية وأن  إغالقهامن المشروعات المتوقع 
 الحوافظمن  في المائة 85فيد بأن اإلدارة أيضا أن تُ  رن ويسُ  تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 كبيرا في تأخراشهد الُمرض من حيث استدامة الفوائد، وهو مؤشر  النطاقالجارية ُتصنف على أنها في 
مؤشرات للمشروعات الجيدة، األداء خالل التجديد العاشر لموارد الصندوق. ويعتبر الصرف أحد أهم ال

 17.8الصرف إلى  معدلادة كما يتبين في زي – الصرفخطة عمل وضع باهتمام وثيق من خالل  يوحظ
 (.2017في المائة في عام  13.1من  مرتفعا) 2018في المائة في عام 

أكبر حجما وأقل عددا، تدرك  مشروعات من خالل الحوافظنحو توحيد  للتحركوفي ظل الجهود المبذولة  -23
الُمرض  النطاقالتي تمولها، يجب أن يكون األداء في  مشروعاتلل أثراإلدارة أنه لضمان تحقيق أقصى 

األداء. ولذا، وضعت اإلدارة  ضعيفةويجب اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب بشأن المشروعات 
عن كثب من خالل  وضعها رصدلإلنذار المبكر وقياس األداء، لتحديد المشاكل المحتملة و الالزمة  الُنظم

رسال زيادة دعم التنفيذ و   مشاكل. تواجهالتي  عاتمشرو سنويا لل بعثات إشراف مرتينا 

ض عدد المشروعات ونتيجة لهذا الرصد المستمر، أحرز الصندوق خالل العام الماضي تقدما كبيرا في خف -24
 تواجهالتي  مشروعاتبير في الأدناه، كان هناك انخفاض ك 5الجدول  في. وكما يتضح مشاكل تواجهالتي 
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في المائة. وُيعزى هذا التحسن الكبير خالل فترة  13في المائة إلى  23خالل العام الماضي، من  مشاكل
عادة هيكلة ال اتقصيرة إلى روح المبادرة لدى فرق المشروع  20عند الضرورة. مشروعاتوا 

 : 5الجدول 
خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مقابل أهداف  ُتغلق المقرر أنمجموعة المشروعات  –الجودة أثناء التنفيذ 

 إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 

الربع األول من عام  
2018 

الربع الثاني من 
 2019عام 

أهداف 
التجديد 

الحادي عشر 
لموارد 

 الصندوق
المؤشرات المقابلة 
للتجديد الحادي عشر 

 الصندوقلموارد 

عدد المشروعات المتاحة للصرف والتي دخلت 
حيز التنفيذ ومتاح بشأنها تقارير عن وضع 

 المشروعات

المشروعات المقرر 
أن ُتغلق خالل فترة 

التجديد الحادي 
عشر لموارد 

 الصندوق

المشروعات المقرر 
أن ُتغلق خالل فترة 

التجديد الحادي 
عشر لموارد 

 الصندوق

 

  88  89  

      المؤشرات الرئيسية المتعلقة باإلشراف ودعم التنفيذ 

اإلنجاز الشامل 
 للمشروعات

 90 %88 %83 تقييم أداء التنفيذ الشامل 

 %92 %83 احتمال تحقيق الهدف اإلنمائي

 90 %86 %86 الفعالية والتركيز اإلنمائي  الفعالية

 85 %85 %87 استدامة الفوائد االستدامة

 90 %91 %91 إمكانية توسيع النطاق النطاقتوسيع 

 80 %72 %74 إدارة المشروع  الكفاءة

 %73 %71 اإلدارة المالية

 95 %88 %90 4المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة + المساواة بين الجنسين

 60 %46 %40 5المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة +

إدارة البيئية والموارد 
 الطبيعية

 90 %89 %89 إدارة البيئة والموارد الطبيعية

 85 %90 %90 التكيف مع تغير المناخ التكيف مع تغير المناخ

  %83 %80 التغذية 

  12 20 عدد المشروعات التي تواجه مشاكل 

  %13 %23 النسبة المئوية للمشروعات التي تواجه مشاكل 

 

                                                      

في المائة، وفقا للمعلومات المتاحة التي تم  20يبلغ متوسط النسبة المئوية للحوافظ التي تواجه مشاكل في المنظمات المقارنة حوالي  20
 اإلفصاح عنها.
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 تغير المناخقضايا التركيز: تعميم  موضعفصل بشأن  - ثالثا

مبادرات الصندوق لتعميم  علىالتركيز" لهذا العام نظرة عامة  موضععلى غرار العام الماضي، يقدم قسم " -25
الدروس المستفادة من المشروعات في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  يعكسو تغير المناخ، قضايا 

م المبكر المحرز بشأن الوفاء بااللتزامات الطموحة للتجديد الحادي التقدويوضح اآلن،  أصبح منتهياي ذال
 .الثالثعشر لموارد الصندوق بشأن البيئة والمناخ. ويمكن االطالع على النص الكامل في الملحق 

 المضي قدما -رابعا 

ض والِمنح، أكبر برنامج للقرو  ونفذخالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، حقق الصندوق نتائج مهمة  -26
والذي  على الفقر الريفيإليه الذي حققه األثر الكبير المنسوب  هو ، واألهملالنتباهوحقق مصروفات مثيرة 

التنمية المستدامة(، كما  أهدافمن  2.4و 2.3 الغايتينفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة )خاصة  أسهم
 .الصارمة يتضح من تقييمات األثر

، كان ثر فقرا وهشاشةكاألفي العمل في السياقات المتمثلة الصندوق  مهمةوفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى  -27
 نها ال يزاالوالتزام اترغم من أن ملكية الحكومالعلى بطريقة فعالة ومستدامة. و  األثرمن الصعب تحقيق 

 تحت سيطرتهالى ثالثة مجاالت ، ترغب اإلدارة في تسليط الضوء عاتأداء المشروعفي تحديد عاملين أهم 
 .الذي تقدمه دعمالوتواصل فيها تعزيز 

على أن تكون أكثر كفاءة في التنفيذ:  اتأوال، يعمل الصندوق بنشاط على ثالث جبهات لمساعدة الحكوم -28
عالية الجودة وأقل تعقيدا، وأكثر قابلية للتنفيذ، كما يتضح من خالل التصنيفات  مشروعاتتصميم  (1)

 12.5إلى أول صرف من  دخولها حيز التنفيذالوقت من بدء  انخفاض وكذلك مناإلدراج  دية عناإليجاب
برنامج مخصص لبناء القدرات على مستوى  وضع (2؛ )2018أشهر في عام  8.6إلى  2016شهرا في عام 

مرفق التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات  تشغيل (3اإلدارة المالية والتوريد؛ )مجالي المشروعات في 
المشروع  ات والموارد فيقدر التوفير دعم إضافي قبل االستهالل، مما يسمح باالحتفاظ ب بهدفالمعتمد مؤخرا 

 .بمناسفي الوقت الاألعمال الهامة من قبيل الدراسات األساسية  ألداء

حيث يتمثل الغرض في السياقات الهشة  وال سيما، شكل مصدر قلق لإلدارةمجاال يثانيا، ال تزال االستدامة و  -29
الجديدة  تصاميمأن تتضمن جميع ال (1. وتضمن اإلدارة ما يلي: )على الصمود المدىقدرة طويلة بناء  في

اعتماد  (2التنفيذ؛ ) خالللمخاطر يتم تتبعها من خالل بعثات اإلشراف متكاملة لاستراتيجيات خروج وُأطر 
كل صياغته بما يناسب المشروعات بما يتماشى مع اإلطار االنتقالي و  محورهنهج نهج برنامجي بدال من 

رامج الفرص ببلد في برامج الفرص االستراتيجية الُقطرية الجديدة استنادا إلى المبادئ التوجيهية المنقحة ل
في االستثمار في رأس المال  القائمةلى نقاط القوة استنادا إالصندوق،  أن يقوم (3االستراتيجية القطرية؛ )

 ،بين الجنسين والشباب المساواةالمتعلقة ب، بتعزيز خطط العمل الشعبيالبشري وبناء القدرات على المستوى 
انتقال المشروعات  ضمانأصحاب المصلحة مع التركيز على مشاركة المستفيدين، و  لتعليقاتإطار  ضعوو 

 .إحداث تحوالمن التعميم إلى 

 هذه التحديات أكثر وضوحا في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة تكونإليه أعاله،  شيرأثالثا، كما و  -31
في المائة من موارد الصندوق الرئيسية في إطار التجديد الحادي  30إلى  25من  إليها توجيه سيتمحيث  – 

كبر على تعزيز تم التركيز بشكل أيلحواجز الهيكلية في هذه السياقات، للتصدي لعشر لموارد الصندوق. و 
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مشتركة عالية استعراضات  بدأ تنفيذلتحقيق نتائج إنمائية. وعلى المستوى الُقطري،  القطريةظم القدرات والنُ 
من في مجال اإلدارة المالية دارة، بدعم متزايد ومخصص اإلحكومة و التواتر وقائمة على البيانات بين ال

 تصاميمُتوزع في البلدان، إلى جانب وضع خالل المراكز وكذلك من خالل موارد إضافية مخصصة 
 للسياق. مناسبةمشروعات أكثر مرونة وواقعية و 

عادة المواءمة في المنظمة،  -31 بدأ وخالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، في ظل تطبيق الالمركزية وا 
جراءات ونُ تطبيق  إلى مجتمعة ظم جديدة، حيث ُيتوقع أن تؤدي هذه اإلصالحات والمبادرات سياسات وا 

المتبقية  الشواغر. وللمضي قدما، تعمل اإلدارة على ملء الطويلتحسين األداء على المدى المتوسط إلى 
ظم دعم إضافي للموارد البشرية وبناء القدرات بشأن اإلجراءات والنُ  وتوفيرخاصة في الفرق التشغيلية، 

 الخبراء االستشاريين.لمبادئ التوجيهية الجديدة من خالل أكاديمية العمليات للموظفين و وا

الصندوق خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق الفرص وتغلب على التحديات لضمان  اغتنم، اوختام -32
فسه، أتاح . وفي الوقت ن2030في أهداف التنمية المستدامة وخطة عام كبيرة موارده مساهمة  تقدمأن 

لتحديد الفجوات المؤسسية، وتحديات التنفيذ، وقيود لإلدارة التجديد العاشر لموارد الصندوق أيضا فرصة 
توسيع نطاقها. ووضعت هذه العوامل مجتمعة األساس ليس للتجديد التي يمكن األداء وأفضل الممارسات 

 للصندوق. المدىي بعيد الحادي عشر لموارد الصندوق فحسب، ولكن أيضا للتوجه االستراتيج
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النتائج مقابل المؤشرات واألهداف المحددة في إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر 

 لموارد الصندوق

 1الجدول 
 نواتج الفقر العالمي واألمن الغذائي واالستثمار الزراعي –المستوى األول من إطار قياس النتائج 

  2019 النتائج  ب خط األساسسنة  المصدر المؤشرات

    نواتج الحد من الفقر العالمي واألمن الغذائي 1-1

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر العالمي البالغ  1-1-1
أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  دوالر أمريكي في اليوم 1.90

 28 (1999) 8.6 (2018) 

أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  التغذية بين السكانمعدل انتشار نقص  2-1-1
(2017) 10.9 منطبق ال 

 

أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  معدل انتشار انعدام األمن الغذائي )المتوسط والحاد( 3-1-1
(2018)26.4 منطبق ال 

ج
  

أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  معدل انتشار التقزم بين األطفال دون الخامسة من العمر 4-1-1
(2018) 22 منطبق ال 

 
 

    نواتج االستثمار الزراعي في العالم 2-1

مجموع التدفقات الرسمية الموجهة إلى قطاع الزراعة  1-2-1
أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  )مليارات الدوالرات األمريكية(

 (2017) 12.6 منطبق ال 

أشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  اإلنفاق الحكومي على الزراعة)مؤشر(  2-2-1
 (2017) 0.26 منطبق ال 

 .2019مايو/أيار  8، ةتقرير األمين العام عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدام :إصدار خاص أ
 الخاصة بالمؤشرات المستخدمة بمساعدة اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة.ما زال العمل جاريًا على تحديد سنوات األساس والبيانات ذات الصلة  ب

 .2019م الغذائي والتغذوي في العالم لعاحالة األمن  ج 
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 2الجدول 
على التي يدعمها الصندوق النواتج اإلنمائية واألثر الذي تحققه المشروعات  –المستوى الثاني من إطار قياس النتائج 

 المستوى القطري

 المصدر المؤشرات
 خط األساس 

 ب2018-2016 أ2015-2017 2013 - 2011

المستهدف من 
التجديد العاشر 

2018 

 مؤشرات األثر 2-1
  

 

 
 

عدد األشخاص الذين يشهدون حراكًا اقتصاديًا  2-1-1

 )بماليين األشخاص(

 40 62 ال ينطبق ال ينطبق تقييم األثر في الصندوق

يتحسن إنتاجهم )بماليين  الذينعدد األشخاص  2-1-2

 األشخاص(
 43 47 ال ينطبق ال ينطبق تقييم األثر في الصندوق

عدد األشخاص الذين تتحس ن ُسبل وصولهم إلى   2-1-3

 األسواق )بماليين األشخاص(
 42 50 ال ينطبق ال ينطبق تقييم األثر في الصندوق

الذين تزداد قدرتهم على الصمود  األشخاصعدد   2-1-4

 )بماليين األشخاص(
 22 26 ال ينطبق ال ينطبق تقييم األثر في الصندوق

 مؤشرات النواتج )النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة بتقدير ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل من ذلك( عند اإلنجاز 2-2

 الفعالية 2-2-1
 83 80 88 تقارير إنجاز المشروعات

90 

 الدول الهشة فقط
 53 50 - تقارير إنجاز المشروعات

- 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
 ال ينطبق 75 75

 

 الكفاءة 2-2-2
 83 80 88 تقارير إنجاز المشروعات

90 

 الدول الهشة فقط
 53 50 - تقارير إنجاز المشروعات

- 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
 ال ينطبق 75 75

 

 األثر على الفقر الريفي 2-2-3
 85 84 88 تقارير إنجاز المشروعات

90 

 الدول الهشة فقط
 74 71 - تقارير إنجاز المشروعات

- 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

تقارير إنجاز التثبت من 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
 ال ينطبق 76 86

 

 المساواة بين الجنسين 2-2-4
 88 88 93 تقارير إنجاز المشروعات

90 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
  ال ينطبق 71 80

 استدامة الفوائد 2-2-5
 71 72 81 إنجاز المشروعاتتقارير 

85 

 الدول الهشة فقط
 53 46 - تقارير إنجاز المشروعات

- 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
 ال ينطبق 59 65

 

 االبتكار وتوسيع النطاق 2-2-6
 89 89 91 تقارير إنجاز المشروعات

90 

 89 89 - تقارير إنجاز المشروعات االبتكار فقط 
- 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات
 ال ينطبق 80 79

 

 88 88 - تقارير إنجاز المشروعات توسيع النطاق فقط 
- 
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 هذه النتائج هي متوسط المتداول خالل ثالث سنوات. أ
 ُتعرض نتائج تقارير إنجاز المشروعات مجم عة لفترة ثالث سنوات لزيادة دقة اإلبالغ عن الديناميات من سنة إلى أخرى. ب
-2015مشروعا( المستند إلى المشاريع التي استكملت في الفترة  59) 2019التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام المصدر: ج 

2017 

  

 المصدر المؤشرات
 خط األساس

أ2015-2017 2013 - 2011
 

ب2016-2018
  

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
ج  

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

79 
68 

 ال ينطبق
 

 86 تقارير إنجاز المشروعات إدارة البيئة والموارد الطبيعية 2-2-7
87 

83 
90 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

73 
81 

 ال ينطبق
 

دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في التكيُّف مع  2-2-8
 تغيُّر المناخ

 ال ينطبق تقارير إنجاز المشروعات
79 84 50 

تصنيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 ال ينطبق
  ال ينطبق 73

 78 إنجاز المشروعاتتقارير  األداء الحكومي 2-2-9
79 80 80 

تصيف مكتب التقييم المستقل 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 
المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

66 
  ال ينطبق 61
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 3الجدول 
المخرجات اإلنمائية التي تحققها المشروعات التي يدعمها الصندوق على  –المستوى الثالث من إطار قياس النتائج 

 المستوى القطري

 المصدر المؤشرات
خط األساس 

 2018 ب2017 أ2016 2013

نطاقات 
التوقعات 
لفترة التجديد 
العاشر 
2018 

      االنتشار الشامل 3-1

األشخاص الذين يحصلون على خدمات من  3-1-1
 المشروعات التي يدعمها الصندوق 

 )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلناث( 

نظام إدارة 
النتائج 
 98.6 (48:52) واألثر

(50:50) 
97.04 (50:50) 97.93 (51:49)114.7 110-130 

      إدارة الموارد الطبيعية 3-2

لممارسات اإلدارة المحس نة )بماليين األراضي الخاضعة  3-2-1
 الهكتارات(

نظام إدارة 
النتائج 
 5.0-3.3 3.11 3.02 3.01 4.1 واألثر

 مساحة األراضي التي تخدمها ُنظم الري )بالهكتار( 3-2-2

نظام إدارة 
النتائج 
 310 279 517 57 021 57 000 277 واألثر

240 000-
350 000 

       التكنولوجيات الزراعية 3-3

السكان المدربون على ممارسات/تكنولوجيات اإلنتاج  3-3-1
المحصولي والحيواني )بماليين األشخاص؛ نسبة الذكور 

 إلى اإلناث(

نظام إدارة 
النتائج 
 (47:53) 2.56 (47:53) 2.51 (53:47) 6.4 واألثر

2.60 
(49:51) 5.5-7.7 

       الخدمات المالية الريفية 3-4

الطوعيون )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور المدخرون  3-4-1
 إلى اإلناث(

نظام إدارة 
النتائج 
 19.1 (28:72) واألثر

16.13 
(39:61) 16.14 (39:61) 

13.84 
(46:54) 14-21 

المقترضون النشطون )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور  3-4-2
 إلى اإلناث(

نظام إدارة 
النتائج 
 (35:65) 7.68 (35:65) 7.68 (40:60) 6.2 واألثر

11.95 
(47:53) 5.0-7.5 

       التسويق 3-5

 الطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )بالكيلومتر( 3-5-1

نظام إدارة 
النتائج 
 645 8 930 13 690 13 120 20 واألثر

18 000-
24 000 

 مرافق التجهيز التي يتم إنشاؤها/إصالحها 3-5-2

نظام إدارة 
النتائج 
 330 5 191 5 191 5 391 9 واألثر

7 500-11 
300 

 مرافق التسويق التي يتم إنشاؤها/إصالحها 3-5-3

نظام إدارة 
النتائج 
 709 2 672 2 252 3 واألثر

 

1 020 
3 000-
5 000 

       المشروعات الصغرى 3-6

 المشروعات التي تصل إلى خدمات تعزيز األعمال 3-6-1

نظام إدارة 
النتائج 
 250 91 249 91 000 88 واألثر

 
163 637 

80 000-
120 000 

       السياسات والمؤسسات 3-7
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 المصدر المؤشرات
خط األساس 

 2018 ب2017 أ2016 2013

نطاقات 
التوقعات 
لفترة التجديد 
العاشر 
2018 

األشخاص المدربون على مواضيع اإلدارة المجتمعية  3-7-1
 )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلناث(

نظام إدارة 
النتائج 
 (24:76) 1.94 (23:77) 1.93 (24:76) 1.8 واألثر

 
2.08 (28:72) 1.6-2.3 

 تغيُّر المناخالتكيُّف مع  3-8
أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين  3-8-1

 يتلقون دعمًا لمواجهة آثار تغي ر المناخ )بالماليين(

نظام إدارة 
النتائج 
 1.51 1.50 2.3 واألثر

 
 
 

2.63 8-15 

 .2016. النتائج في نهاية عام 2017النتائج الُمبلغ عنها في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  أ
 .2017. النتائج في نهاية عام 2018النتائج الُمبلغ عنها في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  ب
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 4الجدول 
 الفعالية التشغيلية للبرامج القطرية والمشروعات التي يدعمها الصندوق –المستوى الرابع من إطار قياس النتائج 

 المصدر المؤشرات

خط 
 األساس
2013-
 2018 2017 أ2016 2014

المستهدف 
من التجديد 

 العاشر
2018 

 أو أفضل عند التنفيذ من حيث: 4النسبة المئوية للبرامج القطرية المصنَّفة في الرتبة   4-1

اإلسهام في زيادة الدخول وتحسين األمن  4-1-1
 والرجال الريفيين الفقراء تمكين المرأةالغذائي و 

استقصاء 
 100 100 89 العمالء

 

100 90 

 االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 4-1-2
استقصاء 
 100 100 89 العمالء

 

100 100 

 االنخراط في حوار السياسات الوطنية 4-1-3
استقصاء 
 97 100 81 العمالء

 

100 85 

 بناء الشراكات 4-1-4
استقصاء 
 90 100 94 100 92 العمالء

 جأو أفضل عند اإلدراج  4النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة في الرتبة  4-2

       

 90 94 97 93 91 ضمان الجودة التصنيف العام لجودة التصميم 4-2-1

التصنيف العام لجودة التصميم )األوضاع  4-2-2
 85 82 91 96 83 ضمان الجودة الهشة فقط( 

 90 92 97 97 81 الجودةضمان  المساواة بين الجنسين 4-2-3

 90 91 92 88 88 ضمان الجودة والتقييم الرصد 4-2-4

 85 90 92 95 83 ضمان الجودة توسيع النطاق 4-2-5

 80 97 98 90 ال ينطبق ضمان الجودة البيئة وتغي ر المناخ 4-2-6

المشروعات الممولة بقروض لديها تحليل  4-2-7
 100 100 ال ينطبق ضمان الجودة اقتصادي منشور ويمكن التحقق منه 

 

100 100 

       إدارة الحافظة 4-3

الفاصل الزمني بين الموافقة على المشروع  4-3-1
 دوصرف الدفعة األولى )باألشهر( 

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 16.3 16.8 17 االستثمارية

 

15.7 14 

النسبة المئوية لصرف األموال )الحافظة  4-3-2
 داإلجمالية(

نظام فليكس 
 13.1 12.8 15.8 كيوب

 

17.8 15 

النسبة المئوية لمعدل صرف األموال )البلدان  4-3-3
 التي تعاني أوضاعًا هشة( 

نظام فليكس 
 10.5 12.8 15.3 كيوب

 

18.5 14 

 في التنفيذ على المساواة بين الجنسين التركيز 4-3-4
تقارير وضع 

 90 92 93 93 89المشروعات/نظام 
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 المصدر المؤشرات

خط 
 األساس
2013-
 2018 2017 أ2016 2014

المستهدف 
من التجديد 

 العاشر
2018 

الِمنح 
والمشروعات 
 االستثمارية

النسبة المئوية للمشروعات المصن فة بأنها  4-3-5
ُمرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك، مع  
معدل صرف مقبول )مقابل برنامج العمل  
 والميزانية السنويين المعتمدين( 

تقارير وضع 
 44 46 55 المشروعات

 

47 65 

النسبة المئوية للِمنح المصن فة بأنها ُمرضية  4-3-6
 حد ما بالنسبة للتقدم اإلجمالي في التنفيذإلى  

تقارير وضع 
 92 91 92 الِمنح

 

90 80 

       التمويل المشترك 4-4

 نسبة التمويل المشترك )الحافظة اإلجمالية( 4-4-1

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 1.20 0.87 1.01 1.27 1.27 االستثمارية

       مجموعات الدخل

 بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 االستثمارية

- 

 

1.47 

 

1.16 

 1.26 

- 

 

 بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 االستثمارية

- 

 

1.63 

 

1.23 

 
0.75 - 

 

 بلدان منخفضة الدخل

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 - 0.9 0.58 0.60 - االستثمارية

       اإلقليم

 آسيا والمحيط الهادي

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 - 0.92 1.51 - - االستثمارية

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 - 0.86 0.58 - - االستثمارية

 أمريكا الالتينية والكاريبي

نظام الِمنح 
 والمشروعات
 - 1.17 1.12 - - االستثمارية

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 - 0.83 0.71 - - االستثمارية
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 المصدر المؤشرات

خط 
 األساس
2013-
 2018 2017 أ2016 2014

المستهدف 
من التجديد 

 العاشر
2018 

 أفريقيا الغربية والوسطى

نظام الِمنح 
والمشروعات 
 - 0.7 0.77 - - االستثمارية

 .2017وردت هذه النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  أ
 (.2017ديسمبر/كانون األول  31 -2016يناير/كانون الثاني  1شهرًا ) 36تصنيفات الجودة عند اإلدراج ُمجم عة على مدى  ب
 (.2017ديسمبر/كانون األول  31 -2015يناير/كانون الثاني  1شهرًا ) 36متوسط المشروعات التي صرفت أول دفعة من األموال في آخر  ج
ر، تتسق نسبة الصرف التي يعرضها الجدول مع المنهجية المتفق عليها كجزء من التجديد العاشر لموارد الصندوق. وبالنسبة للتجديد الحادي عش د

 تم االتفاق على منهجية جديدة لحساب نسبة الصرف على نحو يتوافق مع المؤسسات المالية األخرى. وباستخدام المنهجية الجديدة، تبلغ نسبة
   في المائة. 19.1لصرف ا
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 5الجدول 

 الكفاءة والفعالية المؤسسيتان في الصندوق –المستوى الخامس من إطار قياس النتائج 

 المصدر المؤشرات
خط األساس 

2014 
 2016أ

2017 2018
 

المستهدف للتجديد 
 العاشر

2018 

       تحسين تعبئة الموارد وإدارتها 5-1

العاشر إلى المستوى نسبة تعهدات التجديد  5-1-1
 المستهدف لتجديد الموارد

قواعد البيانات 
 المؤسسية

95 83 81 81 100 

       تحسن إدارة الموارد البشرية 5-2

مؤشر انخراط الموظفين: نسبة الموظفين  5-2-1
 المنخرطين إيجابياً في أهداف الصندوق

االستقصاء 
 للموظفينالعالمي 

76 76 76 74 75 

العاملين من الدول األعضاء في نسبة  5-2-2
 القائمتين باء وجيم

قواعد البيانات 
 المؤسسية

 ُيتابع 44 43 42 40

 5-نسبة النساء في الوظائف من الرتبة ف 5-2-3
 فما فوقها

قواعد البيانات 
 المؤسسية

29 

 

25 28 31 35 

المدة التي يستغرقها شغل الوظائف الفنية  5-2-4
 الشاغرة )باأليام(

البيانات  دقواع
 المؤسسية

109 

 

91 90 76 100 

       تحسن الكفاءة اإلدارية 5-3

       حصة موارد الميزانية المخصصة لكل من: 5-3-1

 1المجموعة  

 2المجموعة  

 3المجموعة  

 4المجموعة  

البيانات  قواعد
 المؤسسية

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 نطبقي ال

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 

 ُيتابع

 ُيتابع

 ُيتابع

 ُيتابع

نسبة وظائف المكاتب القطرية الممولة من  5-3-2
  الميزانية

قواعد البيانات 
 المؤسسية

42.7 43 47 67.4 45 

التزامات القروض والِمنح بالدوالر  5-3-3
األمريكي لكل دوالر أمريكي واحد من 

 اإلداريةالنفقات 
ج
 

 

قواعد البيانات 
 المؤسسية

7.9 (2011-
2013) 

7.7 8.6 7.8 8.2 

 

التزامات القروض والِمنح والتمويل  5-3-4
المشترك للمشروعات بالدوالر األمريكي 

لكل دوالر واحد من النفقات اإلدارية 
ج
  

قواعد البيانات 
 المؤسسية

14.9 (2011-
2013) 

15.3 16.7 13.6 15.2 

المصروفات بالدوالر األمريكي لكل دوالر  5-3-5
 أمريكي واحد من النفقات اإلدارية

ج
 

 البياناتقواعد 
 المؤسسية

5.1 (2011-
2013) 

5.5 5.9 6.2 5.5 

 

 .2017وردت هذه النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  أ
 (.2018-2016) شهراً  36تصنيفات الجودة عند اإلدراج ُمجم عة على مدى  ب
، تم تعريف المؤشر المقابل على أنه معدنل اإلنفاق الفعلي )بما في ذلك االنفاق الممول لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق إلطار إدارة النتائج في الصندوقوفقا  د

إمكانية المقارنة عبر السنوات، تمنت إعادة احتسابه وفقًا المعادلة . ولضمان 19إلى  2015برسوم اإلدارة إلى إجمالي المصروفات السنوية، الذي وصل عام 
 الحالية.
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 والعملية المنهجية
 البشرية الموارد من بداية المؤشرات من النطاق واسعة طائفة عن شامل تقرير هو للصندوق ِاإلنمائية الفعالية تقرير -1

دارة المشروعات، مستوى على المحرزة والنتائج القطرية، البرامج وأداء المؤسسية، الكفاءة إلى  وهو. الحافظات وا 
 عمليات وأثر نتائج عن المستقل التقييم مكتب يصدره الذى السنوي التقرير من نطاقا أوسع بأنه فقط يتميز ال إذن

 والحافظة المنجزة الحافظة إلى باالستناد النتائج يعرض ألنه ،الراهن بالوضع مساسا أكثر أيضا بأنه بل الصندوق،
 .السواء على تنفيذها الجاري

 فهو. متعددة داخلية نظم من البيانات مشتركا مؤسسيا تقريرا بوصفه الفعالية تقرير يجمع. والبيانات العمليات موارد -2
 يشمل الذي للصندوق الذاتي التقييم نظام إلى ترجع وأهدافا مؤشرات يتناول 4و ،3و ،2 المستويات عن يبلغ عندما

 وكفاءتها المشروعات فعالية مثل) اإلنجاز تقارير من والمستقاة دوليا بها المعترف التقييم معايير استخدام
 مثل) القطري المستوى على اإلنمائية الصندوق مخرجات لتقييم الجديدة األساسية الصندوق ومؤشرات( واستدامتها
 حوار) للعمالء استقصاء خالل من اإلقراضية غير واألنشطة ،(تأهيلها المعاد/المنشأة والطرق الشاملة، التوعية

دارة ،(الشراكات وبناء السياسات  ويضم. مسبقا الجودة لضمان نظام طريق عن اإلدراج عند والجودة الحافظة، وا 
 .اإلدارية والكفاءة البشرية الموارد إدارة عن النتائج إدارة إطار في 5 المستوى من بيانات التقرير

 :القيود لبعض الفعالية تقرير في المتعددة التحليل مستويات تغذي التي البيانات مجموعات تخضع. القيود -3

 إلى يرجع لألداء السنوي التقلب فإن ،(النتائج إدارة إطار في 3 المستوى) المنظمة مخرجات بقياس يتعلق فيما (أ )
. سنة كل المنجزة المشروعات منها وتخرج العينة، فى تدخل تنفيذها الجاري الجديدة فالمشروعات: العينة

 عددا يطرح األهداف تحديد فإن الطلب، نحو والموجهة الصندوق يمولها التي المشروعات طبيعة إلى وبالنظر
 .قطر بكل الخاصة المتطلبات على تتوقف المعتمدة المشروعات في التركيز مجاالت ألن التحديات، من

 إدارة إطار من 2 المستوى بشأن الصندوق لموارد العاشر التجديد تقارير في المقفلة المشروعات ممتصُ  لقد (ب )
 وتغيرت به، يعتد نحو على التصميم استعراضات عززت الحين ذلك ومنذ. المتوسط في سنوات 10 منذ النتائج

 المجاالت تغيرت كما. كبيرا األخيرة الحالة هذه في التغيير وكان العالمي، والسياق والموارد، األولويات،
 عند االعتبار في تؤخذ لم مجاالت رجعي بأثر وحللت صنفت الحاالت من كثير وفي اإلنجاز، عند المقيمة
 .التصميم مرحلة

 المشروعات من لحفنة الممكن ومن ،(30-20) سنة كل المقفلة للمشروعات المحدود النطاق النتائج يحرف قد (ج )
 تأثير من الحد في فيدي سنوات ثالث خالل المتداول متوسط أن حين وفي. الكلية بالمتوسطات تهبط أن

 .أخرى إلى سنة من التحليل في نتائج تكرار أو الزمن تجاوزها نتائج عرض المحتمل فمن التقلبات،

 المشروعات جميع على وطبقت اإلنجاز باستعراضات يتعلق فيما منقحة إرشادات أصدرت 2015 نهاية في (د )
 الجودة بضمان الخاصة عمليته إحكام من كبير حد إلى الصندوق زاد وبذلك. تالها فما 2016 منذ المقفلة
 أكثر استعراض عملية إدخال طريق عن وذلك المشروعات، إنجاز تقارير في الواردة للتصنيفات بالنسبة

 التباين من الحد إلى أيضا أدى بل التقارير، هذه جودة تحسين على العملية هذه تأثير يقتصر ولم. مصداقية
 تلك جودة بشأن المستقل التقييم مكتب تصنيفات تحسنت وقد. وعبرها الشعب داخل المقيمين بين فيما

 مطلع في اإلدارة أن ذلك إلى يضاف. الصندوق لموارد العاشر التجديد فترة خالل التفكك قل كما التقارير،
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 أصبحت لذلك ونتيجة. اإلنجاز تقارير عن الكشف الشفافية، من مزيد نحو الدفع نطاق في بدأت، 2018
 موارد،لل التاسع التجديد في كانت مما الصندوق لموارد العاشر التجديد في صراحة أكثر اإلنجاز تصنيفات

 .أدناه الوارد الجدول في المعروضة النتائج في يتجلى ما وهو

 الصندوق لموارد العاشر التجديد في اإلنجاز لتصنيفات المحددة األهداف أن يالحظ أن أيضا المهم ومن (ه )
 واستعراضات الصراحة، في الزيادة يفسر لم أساس كخط مواردلل التاسع التجديد إنجازات باستخدام وضعت
 وفي. الدعم مجال في الصندوق مشروعات فيه تنفذ التي المتطور العالمي السياق ومجمل المحكمة الجودة
 فيما الصندوق لموارد العاشر للتجديد الطموحة األهداف اإلدارة استبقت الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد
 المؤشرات لجميع بالنسبة السياق على بناء متمايزة أهداف غياب وفي ذلك، ورغم. أفضل أداء بتحقيق يتعلق
 يتراوح مشروعات على تقتصر أصبحت واألداء األهداف بين الفجوة فإن واالستدامة، الكفاءة باستثناء المتبقية
 .(عنها أبلغ مشروعا 98 من فئة من) وخمسة اثنين بين فيما عددها

 ففي. األداء لتقييم ذاتية تصنيفات الستخدام مالزمة قيود التقييم لمهمة األقران استعراض في لوحظ كما هناك (و )
 التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة معايير تتبع السواء على المستقل والتقييم الذاتي التقييم تصنيفات أن حين

. حدة على كل المستعرضين أحكام إلى المطاف نهاية في تستند فإنها والتنمية، االقتصادي التعاون لمنظمة
سقاط لتقييم متينة منهجية تستخدم فإنها ،األثر تقييمالبحوث و  شعبة تجريها التي اآلثار تقييمات أما  آثار وا 

. الذاتية التصنيفات من ودقة عوال أكثر لآلثار تقييما منها تجعل بحيث ،التي يدعمها الصندوق المشروعات
 عندما التصميم مرحلة في( 1: )حالتين في مفيدة تكون قد التصنيفات مثل الذاتية المقاييس فإن ذلك، ورغم
 عملية أثناء األداء إلدارة كآلية( 2) الملموسة؛ واآلثار ،والمخرجات النتائج، من بدال الكلية الجودة تقييم يجري
 تقييم تقديم ويمكنها المشروعات على المباشر االطالع ذات القطرية البرامج أفرقة بها تضطلع التي التنفيذ
 التدابير مقابل في التقدم ورصد مبكرا المشكالت تحديد أجل من تنفيذها الجاري المشروعات ألداء ذاتي

 .المتخذة

 مالحظة التحليل يشملها التي المشروعات عينة إلى قرب عن النظر عند أخيرا الممكن من .العينة حجم عن كلمة -4
 الزمن مرور ومع. الصندوق لموارد التاسع التجديد منذ المشروعات عدد تضاءل فقد. األخرى االتجاهات بعض
 عدد في بدوره يتجلى ما وهو. دورة كل في األكبر حجماً  المشروعات من أقل عددا يصمم الصندوق أخذ

 لموارد العاشر التجديد فترة خالل مشروعا 98 إقفال ذلك نتيجة من وكان. دورة كل في المنجزة المشروعات
 بدرجة أصغر عينة وهذه. النتائج إدارة إطار من 2 المستوى أهداف مقابل اإلبالغ في تستخدم وأصبحت الصندوق

 .مقفال مشروعا 114 شملت والتي الصندوق لموارد التاسع التجديد في  استخدمت التي العينة من بها يعتد

 لموارد العاشر التجديد ففي. الكلي اإلنجاز على حدة على مشروع كل تأثير مدى في النظر عند مهم العينة حجم -5
 النصف، من أقل أي منها، 15 كان) المرضي غير األداء ذات المشروعات من صغير عدد أدى الصندوق
 من أصغر عددا إن بل. عامة بصفة الكلي األداء بمستوى الهبوط إلى( هشة أوضاع في بلدان في تنفذ مشروعات
 مؤشرات لستة بالنسبة األهداف وتلبية األداء بين حال( مشروعات وستة مشروعين بين عددها حيتراو ) المشروعات

 (.النتائج إدارة إطار في عشرة بين من
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 كل ألداء فسيصبح عددا، وأقل أكبر مشروعات تصميم بمواصلة اإلدارة التزام إلى وبالنظر قدما، المضي ومع -6
 باإلضافة الحسبان في ذلك يؤخذ أن األداء أهداف تحديد عند وينبغى. متزايدة أهمية العينة مشروعات من مشروع
 . هشة أوضاع في تنفذ الصندوق مشروعات من كثيرا أن إلى
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 البيئة وتغير المناخقضايا فصل "موضع التركيز": تعميم 
البيئة وتغير قضايا للسنة الثانية على التوالي، يقدم فصل "موضع التركيز" هذا لمحة عامة عن مبادرات تعميم  -1

التفصيلية الواردة في ملحق تقرير برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  النتائجالمناخ في الصندوق، ويستكمل 
الحيازات الصغيرة. ويعكس هذا الفصل، هذا العام، الدروس المستفادة من المشروعات المنفذة في إطار التجديد 

التقدم المبكر في الوفاء بااللتزامات الطموحة للتجديد الحادي العاشر لموارد الصندوق الذي انتهى اآلن ويصف 
 عشر لموارد الصندوق المتعلقة بالمناخ والبيئة.

يهدف مؤتمر القمة القادم بشأن المناخ الذي دعا إليه األمين العام لألمم المتحدة والمقرر عقده في  السياق الدولي: -2
إلى حشد العمل العالمي حول األهداف الثالثة التفاق باريس بشأن تخفيف أثر المناخ والتكيف  2019سبتمبر/أيلول 

، من المقرر أن تقدم البلدان مساهمات محددة وطنيا أكثر طموحا 2020معه وتمويله. وبحلول ديسمبر/كانون األول 
على الصمود أمام تغير المناخ. التفاق باريس من أجل تخطيط تحولها نحو تنمية منخفضة االنبعاثات وقادرة 

أيضا السنة الختامية ألهداف أيشي بشأن التنوع البيولوجي. ومن الواضح أن المسائل البيئية  2020ويصادف عام 
تحتل الصدارة في جدول األعمال العالمي، بما في ذلك التنمية الزراعية، حيث يمكن أن تؤدي الممارسات غير 

والتدهور البيئي، في حين أن اإلدارة المستدامة يمكن أن تحقق فوائد اجتماعية  المستدامة إلى دورات من الفقر
 وبيئية على حد سواء.

استراتيجيتها  2019بهدف توجيه الطريق، اعتمدت منظومة األمم المتحدة في أبريل/نيسان  التوجه االستراتيجي: -3
تنوع البيولوجي والحياد المناخي، إلى (، التي تغطي مجاالت تشمل حفظ ال2030-2020) بشأن إدارة االستدامة

 جانب إدارة األراضي والمياه والنفايات. وقد ساهم الصندوق في تشكيل هذه االستراتيجية ويلتزم بتنفيذها.

سيعمل الصندوق عاقدا العزم  ،2025-2019 خالل استراتيجيته وخطة عمله الجديدة بشأن البيئة وتغير المناخومن  -4
لبيئية وبناء قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسكان الريف على الصمود أمام على تحقيق االستدامة ا

التحديات البيئية والمناخية واالستجابة لها. وتسهم استراتيجية وخطة عمل البيئة وتغير المناخ في تحقيق الهدف 
، من 2025بحلول عام  مليون شخص بقدر أكبر من الصمود 24المؤسسي للصندوق المتمثل في ضمان أن يتمتع 

خالل تحقيق الهدف االستراتيجي الثالث للصندوق على وجه التحديد، وهو "تعزيز االستدامة البيئية وصمود 
التنمية  أهدافمن  5.1". ويتماشى ذلك مع الغاية األنشطة االقتصادية للسكان الريفيين الفقراء في وجه تغينر المناخ

 التنمية المستدامة  ويستجيب كذلك للعديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى. أهدافمن  4.2المستدامة  والغاية 

، مرحلة تصميمهاالتزمت عملية التجديد العاشر لموارد الصندوق، منذ  نتائج من التجديد العاشر لموارد الصندوق: -5
جراءات التقييم االجتماعي في المائة من المشروعات. ويفي التطبيق اإللزامي إل 100بتعميم التكيف مع المناخ في 

، بهذا االلتزام. ويعين هذا اإلجراء لكل مشروع 2017والبيئي والمناخي في الصندوق، بصيغتها المحدثة في عام 
(، إلى جانب تصنيف للمخاطر ةمرتفعأو ، أو متوسطة، ةاستثماري تصنيفا لمخاطر المناخ )مخاطر منخفض

يتم تطبيق متطلبات المعلومات وتدابير إدارة المخاطر بما يتناسب مع هذه البيئية واالجتماعية )ألف، باء، جيم(. و 
المشروعات في ما يضمن استمرار مراعاة االعتبارات المناخية والبيئية في جميع عمليات تصميم مالتصنيفات، 

لتقييم للمخاطر المناخية والبيئية كجزء من الدراسة األساسية إلجراءات ا فرزالصندوق. كما تجرى عمليات 
االجتماعي والبيئي والمناخي لكل برنامج من برامج الفرص االستراتيجية القطرية قبل تصميم المشروعات 

 االستثمارية وإلرشاد عملية التصميم.
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المتعلقة بالهدف  21لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق األثرومن حيث األثر، ُتظهر نتائج تقرير تقييم  -6
بما في ذلك الصمود أمام المناخ(، أن المشروعات التي جرى تقييمها حققت آثارا إيجابية  )الصمود، 3 االستراتيجي

شمل الصمود مؤشرا موضوعيا لكل من ي. و 1الجدول إلى حد كبير من حيث الصمود، كما هو مبين في  وجيدة
خل. وكانت قدرة المزارعين المتصورة على التعافي من الصدمات ومؤشرات عن تنوع المحاصيل وأشكال الد

الصمود قوية بلجميع المشروعات التي جرى تقييمها تقريبا. وكانت اآلثار المتعلقة  للغاية وجيدةالمؤشرات إيجابية 
للغاية في إثيوبيا، حيث أظهر المستفيدون قدرة أكبر على تنويع محاصيلهم مقارنة بنظرائهم، وذلك بسبب الدور 

نتائج ال تهم بإدرار عائدات خالل حاالت الجفاف الشديد. وبالمثل، كانالوقائي للبنية التحتية للري، الذي سمح ل
 الصمود للمستفيدين في مدغشقر ورواندا أفضل. وكانت آثار الصمود في سان تومي وبرينسيبي سلبية.الخاصة ب

 1الجدول 
 حسب المشروعات التي جرى تقييمها 3حجم اآلثار على الهدف االستراتيجي 

 المشروع البلد اإلقليم

 :3الهدف االستراتيجي 

 الصمود

 0 مشروع البنى األساسية والساحلية المقاومة لتغير المناخ بنغالديش آسيا والمحيط الهادي  

 0 مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غانسكي الصين -

 + مشروع الزراعة عالية القيمة في مناطق الهضاب والجبال نيبال -

 0 تعزيز إنتاج األرز المرويمشروع  الفلبين -

 +++ برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير إثيوبيا أفريقيا الشرقية والجنوبية  

 + برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة كينيا -

 ++ مشروع لدعن التنمية في إقليمي مينابي وميالكي مدغشقر -

منتجو البن +++ / منتجو  مشروع تعزيز الدخول الرافية من خالل الصادرات رواندا -
 0المحاصيل البستانية 

 + الثروة الحيوانية، وبرنامج مساندة الخدمات الزراعية –برنامج تنمية القطاع الزراعي  جمهورية تنزانيا الموحدة -

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 المتعددة –بوليفيا )دولة 
 القوميات(

المرحلة األولى: المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات  –خطة الستئصال الفقر المدقع 
 واألسر التي تعيش في فقر مدقع في كوتشابامبا وبوتوسي

+ 

 + مشروع التنمية المجتمعية للغابات في الواليات الجنوبية )كامبيتشي وتشياباس وواهكا( المكسيك -

ل الشرق األدنى وشما
 أفريقيا وأوروبا

 + مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراعي طاجيكستان

 0 برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد أفريقي الغربية والوسطى

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصائد األسماك  سان تومي وبرينسيبي -
 الزراعة التجارية ألصحاب الحيازات الصغيرةالحرفية ومشروع 

- 

 + مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية السنغال -

( -أثر قوي؛ + ) –في المائة  40في المائة و 20( بين --أثر قوي جدا؛ ++ ) –في المائة  40( أكبر من ---درجة القوة: +++ ) مالحظة:
 ال ينطبق على المشروع. –في المائة؛ ال ينطبق  90ليس ذا ذاللة إحصائية عند مستوى ثقة نسبته  0أثر جيد؛  –في المائة  20أقل من 

                                                      

21 EB 2019/126/R.4: مسودة تقرير عن مبادرة تقييم األثر لفترة التجديد العاشر للموارد. 
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أداء مجموعة المشروعات المنجزة خالل فترة التجديد العاشر  2وفيما يتعلق باإلنجاز، يرد بالتفصيل في الجدول  -7
 لموارد الصندوق من حيث أهداف التصنيف على البيئة والمناخ.

 2الجدول 
 تصنيفات اإلنجاز في التجديد العاشر لموارد الصندوق بشأن المناخ والبيئة

نتائج التجديد العاشر لموارد الصندوق  العاشر لموارد الصندوقهدف التجديد  التصنيف
 ومالحظات بشأنه

أهداف التجديد الحادي عشر لموارد 
 الصندوق ومالحظات بشأنه

من المشروعات بالمائة  90حصلت  إدارة البيئة والموارد الطبيعية
)مرضية إلى حد ما(  4على درجة 

 وأعلى

درجة  من المشروعات علىبالمائة  83حصلت 
 وأعلى. 4

تحقق الهدف تقريبا. وقد يعزى النقص الطفيف 
إلى أن العديد من المشروعات في عينة 

 2018-2016المشروعات المغلقة في الفترة 
أو بالقرب منه،  2010قد صممت قبل عام 

عندما أنشئت شعبة البيئة والمناخ ألول مرة في 
 الصندوق.

من المشروعات على بالمائة  90حصلت 
 وأعلى. 4درجة 

يجري تعزيز مواصلة إدماج االستدامة 
البيئية في التجديد الحادي عشر لموارد 
الصندوق. وعلى سبيل المثال، تضمن 
المؤشرات األساسية الجديدة المتعلقة 
بالمناخ والبيئة أن يتم التأكيد على 
دارة  التدخالت المتعلقة باالستدامة وا 
الموارد الطبيعية بشكل أكبر ورصدها عبر 

 الحافظة.

تكيف أصحاب الحيازات 
 الصغيرة مع تغير المناخ

من المشروعات بالمائة  50حصلت 
 وأعلى 4على درجة 

من المشروعات على درجة بالمائة  84حصلت 
 وأعلى. 4

بفضل نجاح برنامج  وخاصةتم تجاوز الهدف 
التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة.

 

ت على من المشروعا بالمائة 85حصلت 
 وأعلى. 4درجة 

تسعى عملية التجديد الحادي عشر لموارد 
الصندوق إلى الحفاظ على هذه المعايير 
العالية دون تمويل بالمنح مخصص 
وتكميلي في إطار برنامج التأقلم لصالح 
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، 

 لقروض والمنح.ه لباستخدام برنامج

 

حرز تقدم، ال يزال هناك مجال لمزيد من في حين أُ  عشر لموارد الصندوق:الدروس المستفادة للتجديد الحادي  -8
التحسين، وأسفر التجديد العاشر لموارد الصندوق عن دروس قينمة من مشروعات ذات أهداف بيئية ومناخية. 

 وتشتمل العوامل الرئيسية للنجاح على:

 يعزز النتائج ذات الصلة.أن إدماج األساس المنطقي للمناخ والبيئة في تصميم المشروعات من شأن  (1)
المشروعات ذات من تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق:  1وهذا يقابل الرسالة الرئيسية 

 .نظرية التغيير األقوى تظهر آثارا أقوى

 لبيئة على وجه التحديد إلى حفز العمل في هذه المجاالت.مخصصات من الميزانية للمناخ وا توفيريؤدي  (2)
 2018.22ويستند ذلك إلى النتائج الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

من يمكن أن يساعد تطبيق عدسة مناخية وبيئية على سلسلة القيمة الكاملة في تحديد نقاط التعزيز  (3)
من تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد  2علق ذلك بالرسالة الرئيسية ويت التحول المستدام. أجل

 .تتطلب فوائد المشاركة في األسواق تحديدا شامال للقيودالصندوق: 

                                                      

 .2018 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير. 2018الصندوق،  22
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الطبيعية أو تحديات االستدامة المحتمل أن  المخاطرتحديد نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ أو  من شأن (4)
بالنسبة إلى المستفيدين وكذلك فرق المشروع وتقبلهم  أهميتها يعززأن ُتصادف خالل عمر المشروع 

يعد تضمين من تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق:  3ويرتبط ذلك بالرسالة الرئيسية  لها.
تدابير احترازية إلدارة مخاطر األحداث المتطرفة )مخاطر الطقس أو غيرها من المخاطر الطبيعية( أمرا 

 األهمية، وال سيما في المناطق شديدة الضعف.بالغ 
البيئة والمناخ والسياسات المرتبطة المتعلق بتغذية التخطيط  بهدفتصميم استثمارات الصندوق  من شأن (5)

ويستند ذلك إلى النتائج الواردة  يعزز األثر على نطاق واسع.أن بهما )على المستويين المحلي والوطني(، 
، باإلضافة إلى الخبرات المكتسبة من 2018ئج وأثر عمليات الصندوق لعام في التقرير السنوي عن نتا

 توسيع نطاق برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

من أجل  كإجراء معياريوتتخذ عملية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق خطوات إلدماج عوامل النجاح هذه  -9
من برامج الفرص االستراتيجية القطرية ضمن جديد المثال، فإن كل برنامج  . وعلى سبيلالتنفيذتحسين عملية 

، لمساهمات المحددة وطنيا على المستوى القطريلالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق يشتمل اآلن على تحليل 
ذلك الصندوق االحتياجات واألولويات التي تبرزها المساهمات المحددة وطنيا. ويضع  معاإلمكان،  رقدويتواءم، 

(. ويجري 5-8على مسار لدعم البلدان المستفيدة بشكل أفضل في الوفاء بالتزاماتها المناخية الوطنية والدولية )
باستمرار بأدوات وتوجيهات مصممة بما يناسب  تقييمات المخاطر المناخية في تصميمات الصندوقتعزيز دمج 

 (.4-8و 3-8المعنية ) سالسل القيمة المختلفة ومراحلها والجهات الفاعلة

فإن اعتماد منهجيات مصارف التنمية المتعددة األطراف بشكل منهجي لتتبع تمويل التكيف مع وعالوة على ذلك،  -11
( يؤثر منهجيات مصارف التنمية المتعددة األطراف)المشار إليها فيما يلي باسم  تغير المناخ والتخفيف من آثاره

بالفعل تأثيرا إيجابيا على تصميم استثمارات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المحتمل أن تشمل تمويل 
( استنادا إلى 1-8لمناخ )بشأن االمناخ. ويجب أن تشتمل التصميمات ذات الصلة اآلن على أساس منطقي واضح 

ين مخصصات واضحة في الميزانية للتكيف مع ( ويجب تعي4-8سياق قوي ومحدد الموقع للضعف أمام المناخ )
(. والستخالص نتائج هذه األنشطة بشكل أفضل أثناء التنفيذ، تم دمج المؤشرات 2-8تغير المناخ وتخفيف أثره )

التي وضعت أصال لمشروعات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في نظام إدارة النتائج 
. ومن المعترف به اآلن أن المعايير مؤشرات مؤسسية بشأن المناخ والبيئةبوصفها التشغيلية في الصندوق 

واإلجراءات المطبقة أصال على مجموعة فرعية فقط من مشروعات الصندوق لها أهمية على مستوى الحافظة 
لحادي عشر بأكملها، ويجري االستفادة من الدروس المستخلصة من التجديد العاشر لموارد الصندوق في التجديد ا

 للموارد.

. وتمشيا مع التزاماته المتعلقة بالمناخ 2019حقق التعاون الدولي للصندوق خطوات كبيرة في عام  الشراكات: -11
ومهمته الفريدة، أصبح الصندوق اآلن عضوا في شراكة المساهمات المحددة وطنيا، واستضاف اجتماعا للجنة 

الصغيرة، وعزز مشاركته كمراقب في مجموعات العمل التابعة  العالمية للتكيف مكرسا لزراعة أصحاب الحيازات
مصارف التنمية المتعددة األطراف المعنية بمبادئ تتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ وتخفيف أثره. وقدم 
الصندوق تقارير تعكس تجربته المتخصصة في برنامج عمل نيروبي وبرنامج عمل كورونيفيا المشترك بشأن 

ب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وال تزال الشراكات طويلة األمد، على سبيل الزراعة بموج
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المثال مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في سياق مفاوضات المناخ، ومراكز البحوث التابعة 
بحوث المعني بتغير المناخ والزراعة واألمن للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وال سيما برنامج ال

الممول من حكومة المملكة  BRACEDالغذائي، ومختبر تمويل المناخ التابع لمبادرة سياسات المناخ، وبرنامج 
المتحدة، بالغة األهمية النخراط الصندوق في مجال تغير المناخ من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وفيما 

ات ذات الصلة بالبيئة، يواصل الصندوق االنخراط مع فريق األمم المتحدة لإلدارة البيئية، ومجموعة يتعلق بالشراك
العمل التابعة للمؤسسات المالية المتعددة األطراف والمعنية بالمعايير البيئية واالجتماعية، والمنتدى العالمي 

 ة نظرة عالمية عامة على نهج وتكنولوجيات الحفظللمانحين من أجل التنمية الريفية، ومنظمة "كير" الدولية، وشبك
 المعنية باإلدارة المستدامة لألراضي.

)أدناه(  3الجدول يبدأ  التقدم المبكر في الوفاء بالتزامات المناخ والبيئة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق: -12
التزامات الصندوق بشأن المناخ والبيئة. وهي تشير الخاصة بفي اإلبالغ عن النتائج المبكرة وتحديثات الحالة 

الجديدة بوسائل متعددة إلى هذه االلتزامات بأكثر المؤشرات واألهداف أهمية في استراتيجية وخطة عمل الصندوق 
تقرير العمل بشأن المناخ لعام تفاصيل إضافية عن النتائج حتى اآلن في  توفيربشأن البيئة وتغير المناخ. وسيتم 

، استنادا إلى عدد أكبر من الموافقات في 2020دلة على اإلبالغ في عام مزيد من األ توفير. ومن المتوقع 2019
 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

يلتزم الصندوق بتزويد عمالئه بدعم يفي بالغرض في مجال االستثمارات المناخية والبيئية. ومع  المضي قدما: -13
ئج على نطاق واسع في االعتبار، بدأ الصندوق مناقشات لمرحلة ثالثة من برنامج التأقلم وضع النمو المستمر والنتا

لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وتقترح المرحلة الثالثة من هذا البرنامج االستفادة من تجارب كل من 
والجمع على أرض الواقع بين  المرحلتين األولى والثانية من البرنامج )لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق ذال(،

االستثمارات والمساعدة التقنية، حسب االقتضاء. وكانت المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة رائدة في تيسير خيارات التكيف في كل من تخطيط المشروعات واالستثمارات الزراعية المقاومة 

السكانية األكثر ضعفا. وعززت المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة  للمناخ التي تستهدف الفئات
أصحاب الحيازات الصغيرة هذه الجهود من خالل بناء القدرات التقنية الالزمة للتنفيذ القوي على المستوى الوطني، 

ن برنامج التأقلم لصالح إلنجازات والدروس المستفادة ماإطار  يحددداخل الصندوق وخارجه. ويجري إعداد سرد 
األمين العام لألمم المتحدة إليه ي دعا ذفي مؤتمر القمة بشأن المناخ الإلصداره زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

. وبدعم من االستثمارات المراعية للبيئة والقادرة على الصمود أمام تغير 2019عقده في سبتمبر/أيلول  ومن المقرر
الحيازات الصغيرة وسكان الريف التخلص من األسباب والعوامل األساسية التي تؤدي إلى المناخ، يمكن ألصحاب 
 تفاقم دورات الفقر والجوع.

 :3الجدول 
 التقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ التزامات التجديد الحادي عشر للموارد بشأن البيئة والمناخ

التزامات التجديد الحادي عشر 
للموارد بشأن المناخ )هدف التنمية 

هتمام اال(، مع إيالء 13المستدامة 

مؤشر استراتيجية البيئة وتغير 
 المناخ/ الهدف

 النتائج األولية في فترة التجديد الحادي عشر للموارد
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الستدامة البيئية)هدف التنمية ل
 23( 15المستدامة 

والبيئة االستراتيجية الجديدة للمناخ 
الخاصة بها مع وخطة العمل 

تركيز على أهداف التنمية ال
 المستدامة واتفاقية باريس

ستراتيجية في الدورة االتمت المصادقة على تحقق االلتزام:  ال تنطبق
الخامسة والعشرين بعد المائة  للمجلس التنفيذي وعلى إطار 

الدورة السادسة والعشرين بعد  قياس النتائج الخاص بها في
-2019للفترة  نالمائة، وكل من االستراتيجية واإلطار صالحا

2025 
زيادة التركيز على االستدامة 
البيئية والحلول التي تعود بالفائدة 
على الطرفين ألغراض التكيف 
والتخفيف، الستخدام أكثر انتظاما 
ألدوات تقدير صافي انبعاثات 

لمشروعات التي غازات الدفيئة في ا
 .يمولها الصندوق

 

تمت المصادقة على نهج  -2-2-1
 استراتيجية الطاقة المتجددة ودعمه.

 
بالمائة من  30تستخدم  -2-2-2

المشروعات المصادق عليها في فترة 
التجديد الحادي عشر للموارد 

 سيعادتكنولوجيات الطاقة المتجددة )
التجديد الرابع عشر في تقديرها 
 للموارد(

 
بالمائة من  60تستخدم  -2-4-2

المشروعات أداة التوازن المسبق 
الكربون في تصميم  اتالنبعاث

بالمائة  15مشروعاتها؛ واستخدمت 
من المشروعات المستكملة هذه 

 األداة.
 
بالمائة من  50ستتضمن  -2-4-1

المشروعات المصادق عليها لفترة 
التجديد الحادي عشر للموارد مؤشرا 

قل للبيئة وتغير المناخ واحدا على األ
في التجديد الثاني  اتقديره سيعاد)

 عشر للموارد(

إذ تمت المصادقة على تهج استراتيجية الطاقة التنفيذ جاٍر. 
 .المتجددة وتعبئة الموارد بشأنها جار

 
إدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مشروعات الصندوق  
جاٍر بما يتفق مع الموارد  لتجديد الحادي عشر للمواردل

 .المتاحة 
 

تم إبرام اتفاقية مع منظمة األغذية والزراعة إلجراء تقديرات 
مشروعا خالل  75الكربون لـ  اتألداة التوازن المسبق النبعاث

 .التجديد الحادي عشر والثاني عشر للموارد تيفتر 
 

صادق المجلس على مشروع واحد فقط لفترة التجديد الحادي 
لموارد حتى تاريخه وهو يتضمن عدة مؤشرات أساسية عشر ل

 .بيئية ومناخية

زيادة تعبئة الموارد من خالل 
الصندوق األخضر للمناخ ومرفق 
البيئة العالمية ونافذة المناخ 
 للمساهمات التكميلية غير المقيدة 

 

تعبئة / الهدف( مؤشر المخرج) -باء
مليون دوالر  500ما يصل إلى 

أمريكي من التمويل التكميلي للمناخ 
في فترتي التجديد الحادي عشر 
للموارد والثاني عشر للموارد )منها 

مليون دوالر أمريكي  200على األقل 
خالل فترة التجديد الثاني عشر 

 .للموارد( 

. أبرم الصندوق مع مرفق البيئة العالمية اتفاقية التنفيذ جار
 2018في سبتمبر/أيلول  ة االعتماد األساسي

 
لدى (، 2022-2018وبموجب التجديد السابع لموارد المرفق )

الصندوق عشرة مشروعات في الذخيرة بقيمة إجمالية تقدر 
على  ووافق مجلس المرفقمليون دوالر أمريكي،  47 حدودبـ

ز( من يأول مشروع للصندوق مع مرفق البيئة العالمية )في بيل
مليون دوالر  20بميزانية إجمالية قدرها  2019في فبراير/شباط 
مليون دوالر أمريكي وفرها المرفق، كذلك فإن  8أمريكي، منها 

                                                      

 .التعديل مع بعض (GC 41/L.3/Rev.1) 1 منقول من الجدول 23
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الصندوق يفاوض مرفق البيئة العالمية على صيغة اتفاقيات 
لجميع المشروعات بعد األنشطة الممولة الذي البد من إعداده 

ذخيرة  تضموعالوة على ذلك  ،مصادقة مجلس المرفق عليها
مشروعات  9المرفق تضم حاليا  ىمشروعات الصندوق لد
مليون دوالر أمريكي، وهي  315 حدودبقيمة إجمالية تقدر بـ

في مراجل مختلفة من اإلعداد. وينخرط الصندوق بصورة 
 6أكثر نشاطا مع صندوق التكيف وهو يمتلك حاليا 

مليون دوالر  50.4مشروعات في الذخيرة بقيمة إجمالية قدرها 
 أمريكي. 

تحليل جميع برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية ألهداف 

واستنارة التحليل المقررة وطنيا 
 االلتزامات لتدخالت الصندوق

 

تقوم مؤشر المخرج/الهدف(  -ألف
جميع برامج الفرص االستراتيجية 
القطرية الجديدة خالل فترة التجديد 
الحادي عشر للموارد بتحليل أهداف 

لكي  والتزاماته التحليل المقررة وطنيا
 .تستنير بها تدخالت الصندوق

 7، تمت المصادقة على 2019يو/أيار بنهاية ماالتنفيذ جار. 
برامج للفرص االستراتيجية القطرية ومذكرة واحدة لالستراتيجية 

التحليل المقررة  هدافتحليال ألالقطرية وجميعها تضم 
كينا فاسو، وجيبوتي، وغامبيا، ورواندا، والسنغال، )بور . وطنيا

 ا بيساو(.يوتونس، وزامبيا، وغين
في  ألهداف التحليل المقررة وطنياوقد انضم الصندوق إلى شراكات 

، وهو يسهم في مجموعة العمل المواضيعية 2019مايو/أيار 
المعنية بالزراعة واألمن الغذائي واستخدام األراضي التي 
تيسرها منظمة األغذية والزراعة، عالوة على ذلك يتعاون 
الصندوق بصورة وثيقة مع  معهد الموارد العالمية ومنظمة 

 NDCاألغذية والزراعة بشأن 
تتبع منتظم لتمويل المناخ 

المصارف باستخدام منهجيات 
لضمان  اإلنمائية متعددة األطراف

بالمائة من برنامج  25أن يكون 
القروض والمنح لفترة التجديد 
الحادي عشر للموارد "متسما 

 بالتركيز على المناخ" 

 

بالمائة من  100يتم تحليل  -6-3-1
مشروعات الصندوق في التجديد 

للموارد ألغراض  الحادي عشر
حصولها على تمويل المناخ.  تم 

بالمائة فقط من  11تحليل 
المشروعات خالل فترة التجديد 

 العاشر للموارد.
 
يتم تخصيص ما ال يقل  -6-3-2

بالمائة من برنامج القروض  25عن 
والمنح في الصندوق ألنشطة تركز 
على المناخ في فترة التجديد الحادي 

 35عشر للموارد، وما ال يقل عن 
بالمائة في فترة التجديد الثاني عشر 

 للموارد.

. صادق المجلس التنفيذي على مشروع الري التنفيذ جار
في رواندا في واإلدارة المستدامة لمساقط المياه في كيانزو 

مليون دوالر أمريكي  8.3، وهو يتضمن 2019مايو/أيار 
بالمائة من إجمالي مبلغ  46.4 مما يمثل كتمويل للتكيف

مشروع الصندوق. وتتعلق استثمارات التكيف هذه بتحسين 
إدارة المياه ألغراض الثروة الحيوانية واالستخدام المنزلي 

  يفاقمه الجفاف. وتعزيز الصمود في وجه تغير المناخ الذي
. المصارف اإلنمائية متعددة األطرافمنهجيات  تبنيتمت 

ومواءمتها ألغراض الصندوق، وتم تعريف اإلجراءات 
والمسؤوليات الداخلية، ويتم حاليا تحديث النظم التشغيلية في 

 الصندوق للوصول إلى أفضل دعم ممكن لهذه العمليات.

إنشاء مرفق المساعدة التقنية 
الثانية من برنامج التأقلم  للمرحلة

لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

 

مليون دوالر  100ضمان   -2-1-2
أمريكي للمرحلة الثانية من برنامج 
التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة والذي سيوفر 

 إلجراءالمساعدة التقنية والفرص 
 لتجارب والعرض.ا

تم إنشاء مرفق المساعدة التقنية التابع للمرحلة   .التنفيذ جار
الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

مليون دوالر أمريكي  15، وتمت تعبئة 2017عام الصغيرة 
 أثناء فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. لهذا الغرض .

 
مذكرة مفاهيمية  26وحتى تاريخه تمت المصادقة على 

مليون  10.4خصصات إدارة النتائج ذات الصلة بما يعادل وم
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 موجز وضع تنفيذ التزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق
في تنفيذ التزامات التجديد العاشر لموارد  2019مارس/آذار  31يتضمن التقرير وصفًا للتقدم الذي تحقق حتى  -1

 بهذه االلتزامات كل ثالثة أشهر لتحديد مشاكل التنفيذ.الصندوق. وترصد اإلدارة التقدم المحرز في تحقيق الوفاء 

 
 1الجدول 

 ملخص حالة تنفيذ التزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق
ر )اخضر(    مسائل رئيسية )أحمر( مسائل ثانوية )أصفر( في المسار المقرَّ

مجموع  المجاالت
النسبة المئوية  المبلغ االلتزامات

النسبة المئوية  المبلغ من المجموع
النسبة المئوية من  المبلغ من المجموع

 المجموع

  - - -  - 100  1 1 رؤية الصندوق االستراتيجية ودوره

  - - -  - 100  2 24 الفعالية والكفاءة التشغيليتان

  - - 5 1 95 20 21 الفعالية والكفاءة المؤسسيتان

  - - -  - 100 4 4 النتائج لفترة التجديد العاشرنظام قياس 

 - - - - 100  5 5 اإلطار المالي

  - - 2  1 98  54 55 المجموع )نسبة مئوية من المجموع(

 
  2 الجدول

 هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق: المعالم الرئيسية المختارة النخراط الصندوق في المجلس التنفيذي
ر )اخضر(    مسائل رئيسية )أحمر( مسائل ثانوية )أصفر( في المسار المقرَّ

 مسار العمل
مجموع 

 المبلغ االلتزامات
النسبة المئوية من 

 المبلغ المجموع
النسبة المئوية من 

 المبلغ المجموع
النسبة المئوية من 

 المجموع

 -  - - - 100 3 3 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق 

 -  - -  - 100 5 5 األداءنظام تخصيص الموارد على أساس 

 -  - -  - 100 3 3 إطار االقتراض السيادي

 -  - - - 100 2 2 في استراتيجية البلدان المتوسطة الدخل محدنثةمعلومات 

 - -  0 0 100 13 13 المجموع )نسبة مئوية من المجموع(
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 وضع تنفيذ التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 الخلفية

 دورة في 24الصندوق لموارد عشر الحادي التجديدالمتعلقة ب المشاورة الصندوق تقرير في األعضاء الدول اعتمدت -1
 التزاما 14 على األعضاء الدول وافقت، التقرير اعتماد عندو . 2018 /شباطفبراير المحافظين المعقودة في مجلس
(. 2021-2019) الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد لفترة محددة زمنية أطرب للرصد قابال إجراء 50و شامال

 في اإلجراءات من العديد تنفيذ على االتفاق تم، الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد أعمال نموذج تنفيذ ولتيسير
 األعضاء الدول وافقت، ذلك إلى باإلضافةو . الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد دورة بداية قبل، 2018 عام
 .واألهداف المؤشرات من مجموعة مع، نفسها للفترةالمؤسسية  النتائج إلدارة جديد إطار على

 في للغرض مناسبة المنظمة جعل إلى تهدف التي الشاملة اإلصالحات من سلسلةإجراء  في الصندوق شرعو  -2
 أساسية اإلصالحات هذهوتعد . للجميع والشامل المستدام الريفي التحول تشجيع في المتمثلة بمهمتها االضطالع

 .2030 خطة أهداف تحقيق نحو المناسب الوقت في مساهمة تقديم من الصندوق تمكينل أيضا

جراءاته الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد التزامات تضعو  -3 في  المؤسسي للتحولالالزم  األساس للرصد القابلة وا 
 نتائج لتحقيق ضروري التحول هذاو . التنظيمية كفاءته وتعزيز ةالمالي يتهوهيكل ،الجديد أعماله نموذج أي ،لصندوقا

 إدارة إطار في لنفسه وضعها التي الطموحة األهداف تحقيق من الصندوق تقريبو أكبر  إنمائية وفعالية أفضل
 .النتائج

 عن التقدم المحرز تحديث

 أو وضعب لصندوقموارد ال عشر الحادي التجديد في الملتزم بها جراءاتاإل من المائة في 70 من أكثر تتعلق -4
موارد ل عشر الحادي التجديد أهداف تحقيق لدعم والعمليات التوجيهية والمبادئ واإلجراءات السياسات تحديث

 ألنها واألولويات اإلصالحات على المؤسسي الطابع إلضفاء المخرجات الدعامة األساسية هذهوتمثل . لصندوقا
 لدعم للصندوق الرئيسية األدوات: القطرية مشروعاتوال البرامج وتنفيذ لتصميم شامال إطارا الصندوق لموظفي توفر
 .يالريف الفقر من الحد

. لصندوقموارد ال عشر الحادي التجديد في بالتزاماتها يتعلق فيما السليم الطريق على اإلدارة تسير ،عام بشكلو  -5
 ،الالمركزية عن تحديثات: ذلك في بما التنفيذي المجلس دورات في محددة إجراءات بشأن تقدم وُأبلغ عن تحقيق
طار ،التعميم لموضوعات عمل وخطط ،اتالمشروع استهالل لمرفق أسرع تنفيذومقترح بشأن   ،نتقالاال وا 

 والتعاون الجنوب بلدان بين التعاون ومرفق ،المعرفة إدارة واستراتيجية ،المشترك عمل التمويل وخطة واستراتيجية
طار ،الثالثي طالق ،الخاص القطاع واستراتيجية ،ةالشراك وا   وتحديث ،الزراعية لألعمال الرأسمالي الصندوق وا 

 االستراتيجية الفرص لبرامج التوجيهية المبادئتحديث و  ،المتحدة األمم منظومة إصالح في الصندوق بشأن انخراط
 .هشة أوضاع من تعاني التي للبلدان خاص برنامج ووضع ،القطرية

                                                      

24
 IFAD11/4/R.2/Rev.1. 
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 المنقحة التوجيهية المبادئ ذلك في بما ،للمجلس الحالية الدورة إلى أخرىمخرجات  عن تقديم معلومات سيتمو  -6
طار لالستهداف طار ةالشراك وا   الدورة في إضافيين مخرجين عرض المتوقع منو . المصلحة أصحاب لتعليقات وا 

 التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية: /كانون األولديسمبر في المائة بعد والعشرين الثامنة
 .العام نهايةمن  قرباألنشطة بال هذه من االنتهاء سيتمو . الصندوق عمليات في اإلعاقة ذوي إدراج عن وتقرير

 ؛والكفاءة الجودة تحسينات من أجل المشروع تصميم لعملية تنقيحات: داخليا أخرى إجراءات من االنتهاء تمو  -7
 عمالء بوابة ونشر ؛الشفافية عمل خطة ونشر ؛التشغيلية النتائج إدارة نظام ونشر ؛الصرف عمل خطةونشر 

 جهود وتُبذل جاريا العمل يزال ال ،وبروز صورته الصندوق اتصاالت وتعزيز الموارد بتعبئة يتعلق فيماو . الصندوق
 .التصاالتبشأن ا واستقصاء مراجعة إجراء مثل ،ملموسة

 للرصدات القابلة جراءاإل من المائة في 60 من يقرب ما تنفيذ تميكون قد  ،األعمال المذكورة أعاله اكتمال ومع -8
 مبين هو كما ،منها جارية تقريبا المائة في 40 زالال يو  ،لصندوقموارد ال عشر الحادي لتجديدإجراء ل 50والبالغة 

 .أدناه

 

 المجموع جار أنجز نوع اإلجراء القابل للرصد

 10 4 6 تعزيز العمليات المؤسسية

تعزيز االستراتيجيات 
 17 4 13 المؤسسية

 6 4 2 تعزيز الهيكلية المالية

 5 1 4 تعزيز األدوات التشغيلية

 12 9 3 تعزيز اإلبالغ

 50 22 28 المجموع
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 تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق سياسة عن السنوي التقرير
 مقدمة - أوال

 على البناء طريق عن وذلك ،تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة على برامجه آثار بتعزيز ملتزم الصندوق إن -1
دماج الريفية، المناطق في تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة تعزيز مجال في التجربة من عقود عدة أساس  وا 

 .عملياته في كامال إدراجا الجنسين بقضايا االهتمامات

تمكين و  الجنسين بين المساواة تعزيز أن 2018 لسنة الصندوق عمليات وآثار نتائج عن السنوي التقرير في لوحظ -2
 في بما المكملة، التدابير من مجموعة تنفيذ ويجري. 2011 سنة منذ مطرد ولكنه بطيء ضعف عليه طرأ المرأة
 تجاوز نحو الصندوق وتوجيه المشكلة هذه لمعالجة وذلك ،2025-2019 الجنسين لقضايا منقحة عمل خطة ذلك
 .الجنسين بين التمايز على تحولي تأثير إلى التوصل بغية الجنسين قضايا تعميم

 الجنسين بين المساواة تعزيز بشأن الصندوق سياسة تنفيذ في المحرز التقدم عن الثامن السنوي التقرير هذا ويتوافق -3
 .الصندوق لموارد العاشر التجديد في األخيرة اإلبالغ سنة مع تمكين المرأةو 

 المحرزة فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية للسياسةالنتائج  - ثانيا
 على مستقرا التي يدعمها الصندوق المشروعات تستهدفهم الذين األشخاص بين النساء تمثيل ظل 2018 سنة في -4

 األشخاص بين مرتفعا النساء تمثيل وكان. المائة في 48 من 2013 سنة منذ طفيفة زيادة زاد أن بعد المائة في 50
( المائة في 54) المتطوعين اإِلنقاذ وعمال ،(المائة في 72) المحلي المجتمع إدارة موضوعات في تدريبا تلقوا الذين

 .2018 لسنة بالنسبة( المائة في 53) النشطين والمقترضين

 النتائج المحرزة فيما يتعلق بخطة التنفيذ -ثالثا 

 العمل مجاالت وتتعلق. للعمل مجاالت خمسة خالل من الجنسين بين التمايز بشأن الصندوق سياسة تنفيذ يجري -5
 لتنفيذ المؤسسية والموارد بالبنى يتعلقان 5و 4 العمل مجالي أن حين في األساسية، الصندوق بأنشطة 3 إلى 1 من

 .السياسة

 مة من الصندوقو : البرامج والمشروعات القطرية المدع1مجال العمل  -ألف
 بين التمايز ذلك في بما التعميم موضوعات لجميع بالنسبة القطرية والمشروعات للبرامج تقني دعم توفير تم -6

 التنفيذ وحتى التصميم من بداية المشروعات دعم بغية المشروعات تسليم ألفرقة الجديد النهج اعتمد وقد. الجنسين
 الجنسين بين التمايز منظور اتباع ويضمن. 2019 سنة في الجديدة الممارسة لهذه الكاملة اآلثار وستظهر. بالكامل

 أفرقة جميع في شعبة البيئة والمناخ والتمايز بين الجنسين والشمول االجتماعي من موظف حضور طريق عن
. التعميم موضوعات سائر مع تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة تعزيز دمج لتعزيز وذلك المشروعات، تسليم
 لرصد وذلك المشروعات مستوى على الزراعة مجال في تمكين المرأة مؤشر اآلثار لتقييم الصندوق دراسات وتوجه

 . الجنسين بين التمايز مجال في التحولية التغيرات
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: الزيادة في نسبة القروض والمنح ذات األهداف الخاصة بالتمايز بين الجنسين والمدعمة بمخصصات 1.1المؤشر 
 مالية واضحة

ة القروض المقدمة من الصندوق في مرحلة التصميم من حيث القيمة يقاس الوعي بقضايا الجنسين في حافظ -7
مليار  1وبلغت ميزانية إجمالية تساوي تقريبا  2018قرضا تمت الموافقة عليها في  40(. فمن بين 1)انظر الشكل 

 71.4مليون دوالر أمريكي. ومن هذا المبلغ صنفت نسبة  868مشروعا أو حوالي  28دوالر أمريكي، تأهل للتحليل 
في  82و 2017في المائة في  80في المائة من قيمة القرض مرضية إلى حد ما أو ما هو أعلى من ذلك مقارنة بـ 

 .2016المائة في 

 14.6 إلى الجنسين بين التمايز مجال في تحولية أنها على صنفت التي للقروض اإلجمالية القيمة نسبة وانخفضت -8
 المائة في 18و ،2015 في المائة في 21و ،2016 في المائة في 26و ،2017 في المائة في 23 بـ مقارنة المائة في
 .2014 في

 على تصنف التي المشروعات حالة في صرامة أشد معايير تطبيق( 1: )إلى جزئية بصفة االتجاهات هذه وترجع -9
 الجنسين بين المساواة لتعزيز المعمقة التقييمات على أقل تركيز( 2) الجنسين؛ بين التمايز مجال في تحولية أنها
 .البعثات أثناء تمكين المرأةو 

 1الشكل 
 القيمة اإلجمالية المعتمدة للقروض بحسب الدرجة المحرزة في مجال التمايز بين الجنسين  توزيع

 )النسبة المئوية للقيمة اإِلجمالية للقروض(

 
 بقيمة 2018 في الصندوق اعتمدها التي منحة وثالثين الخمس في الجنسين بين التمايز مراعاة تحليل يظهر -11

 على صنفت القيمة بحسب المقدمة المنح من المائة في 85 أن( 2 الشكل) أمريكي دوالر مليون 52 تبلغ إجمالية
 27 وصنف. 2016 في المائة في 80و 2017 في المائة في 72 بـ مقارنة أعلى ماهو أو ما حد إلى مرضية أنها
 النسبة نفس يعادل ما وهو – الجنسين بين التمايز مجال في تحولية أنها على نسبتها بحسب المنح من المائة في
 .2016 في المائة في 8 نسبة عن كبير حد إلى ويعلو 2017 في

 التحول في مجال التمايز بين الجنسين

 6  الدرجة المحرزة  

درجة ال تعميم منظور التمايز بين الجنسين 

    المحرزة 

    الدرجة المحرزة   الجزئيتعميم ال

الدرجة  الوعي بالتمايز بين الجنسين 

    المحرزة 

دتموز يوليو
ن كانو ديسمبر

األول
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  2الشكل 

 
دارة المعرفة2مجال العمل  - باء  : الصندوق كمحفز من أجل المناصرة، والشراكات، وا 

 التمايز بين الجنسين في المحافل والمطبوعات الدولية قضايا : الزيادة في مدخالت الصندوق بشأن1.2المؤشر 

 كرست التي المرأة وضع للجنة والستين الثانية الدورة في مشاركته الدولية المحافل في الصندوق مساهمة تشمل -11
 تتخذ التى للوكاالت مشتركا بيانا الدورة من المستوى الرفيع الجزء في الصندوق رئيس نائبة وقدمت. الريفيات للنساء
 الريفيات والفتيات النساء مع المستدامة التنمية أهداف تحقيق: األداء توحيد" في مشاركتها وأثرت. لها مقرا روما
 للجنة والستين الثانية الدورة استنتاجات في والصندوق الريفيات النساء ذكر في وأسهمت المداوالت" أجلهن ومن
 25.بالنجاح تكلل لم ولكنها 2002 في مشابهة محاوالت بذلت وقد المرأة؛ وضع

: إدراج إحاالت إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الوثائق الرئيسية لسياسات الصندوق 2.2المؤشر 
 ومنتجاته المعرفية

 هي التي الخمسة العمل مبادئ من كواحد الجنسين بين المساواة 2025-2016 للصندوق االستراتيجي اإلطار يحدد -12
 .اإلنمائية المخرجات جميع على تسري التي وقيمه الصندوق هوية صميم من جزء

 مذكرة إعداد طريقة تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة تعزيز بشأن جديدة موضوعاتية معرفية منتجات وتشمل -13
 ،"الجنسين بين التمايز مجال في الصغيرة الحيازات أصحاب يمارسها كما التحولية الزراعة مواءمة برامج تصميم"
 ،"طاجيكستان في حاالت دراسة: القيمة سالسل وتنمية النساء تقودها التي التجارية األعمال" مثل صحائف الوقائعو 

 والرسالة ،"ومساواة شموال أكثر مجتمعات تعزيز في الريفيين السكان دور تسخير" مثل السياسات بشأن واإلحاطات
 .الجنسين بين التمايز عن شهرين كل تصدر التي اإللكترونية اإلخبارية

                                                      

. ومن الممكن االطالع jjj، 2و p 46(،ff)، و44، و36، و15ذكرت فرص وصول النساء الريفيات إلى المؤسسات المالية والسياسية في الفقرات  25
، ويرد ذكر الصندوق بصفة 16و 12على عبارات دقيقة عن تزايد حقوق النساء الريفيات في الوصول إلى الموارد، والتكنولوجيا، والخبرة في الفقرات 

 .49خاصة في الفقرة 
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األول



EB 2019/127/R.15  السادسالملحق  

41 
 

E
B

 2
0

1
9

/1
2

7
/R

.1
5

 
الملحق 

الرابع
 

 

 

 : زيادة التركيز على قضايا الجنسين في حوار السياسات وتوسيع النطاق3.2المؤشر 

 النساء تمكين" المعنونة الجانبية المناسبة النساء وضع للجنة والستين الثانية الدورة انعقاد عند الصندوق نظم -14
 أثريت والتي" أفريقيا في الزراعية باألغذية الخاصة القيمة سالسل في المتاحة الفرص من االستفادة من الريفيات
 الممارسات عن إخبارية رسائل المناسبة في وعممت. والمغرب ومالي، كينيا، في الصندوق لشركاء أصلية بتجارب
 26.الناجحة اإلنمائية الممارسات نطاق توسيع تعزيز بغية وذلك للصندوق، السليمة

 Empower@Scale إطالق بفضل الجنسين تمايز مجال في التحويلية النهج في بالتوسع الصندوق التزام برز وقد -15
 األسر لتمكين Oxfam Novib/Hivos تجمع نفذها سنوات أربع مدتها الصندوق من ومنحة ،2018 تموز/يوليو في

 .الجنسين تمايز أنشطة من الدروس استخالص نظام خالل من الصحراء جنوب أفريقيا في الريفية

: الزيادة في المبادرات المشتركة بشأن األنشطة المتعلقة بقضايا الجنسين مع وكاالت التنمية 4.2المؤشر 
 األخرى

 والزراعة األغذية منظمة مع باالشتراك للمرأة الدولي باليوم احتفاال الصندوق استضاف آذار/ مارس من الثامن في -16
 .األغذية العالمي وبرنامج

 :منها وكان حضرها، أو تنظيمها في شارك أو أخرى مناسبات الصندوق نظم 2018 وفي -17

 كانون/ ديسمبر 14-3) 2018 في المنعقد المناخ بتغير ينالمع المتحدة األمم مؤتمر جانب على مناسبة 
 ؛"مركزي نهج: اآلثار من والتخفيف التكيف في الجنساني المنظور تعميم" عن وذلك ،(2018 األول

 المساواة" عن( 2018 الثاني تشرين/ نوفمبر 13-11) باريس في السالم منتدى انعقاد عند نقاش حلقة 
 ؛"وقتها؟ انقضى هل: الجنسين بين

 بشأن(  2018 نيسان/ أبريل 14) 2018 في بيروجا في للصحافة الدولي المهرجان إقامة عند مناسبة 
 ."الريفيات النساء أصوات إبراز"

 : بناء قدرات شركاء التنفيذ والمؤسسات الحكومية3جيم مجال العمل 
 استهالل ذلك وشمل. 2018 خالل والخبراء المشروعات وموظفي التنفيذ شركاء قدرات لتقوية أنشطة نفذت -18

 .اإلقليمية العمل وحلقات المشروعات

 الغرض ولذلك. الجاري اإللزامي التدريب على انعكست التمايز بين الجنسين قضايا أن من للتأكد جهود بذلت كما -19
 وبرنامج للعمليات، الصندوق أكاديمية في تمكين المرأةو  الجنسين بين المساواة بتعزيز المتعلقة الدورات أدرجت

 .األعمال بشأن إقليمية وحلقات التمهيدي، للتدريب الصندوق

                                                      

ة حاالت في طاجيكسان" وصحيفة وقائع عن المنهجيات تشمل هذه الممارسات "تنمية األعمال التجارية التي تقودها النساء وسالسل القيمة: دراس 26

 .األسرية

https://www.oxfamnovib.nl/
https://www.hivos.org/
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 تحسين التصنيفات في مجال التمايز بين الجنسين من أجل حافظات القروض والمنح عند اإِلنجاز :1.3المؤشر 

 ما حد إلى مرضية أنها على التي يدعمها الصندوق المشروعات من المائة في 88 صنف 2018و 2016 بين فيما -21
 العاشر التجديد في النتائج إدارة إطار في المحدد المائة في 90 هدف مقابل في اإلنجاز عند فضلأ هو ما أو

 المحدد الهدف الهادي والمحيط آسيا منطقة تجاوزت الصندوق لنشاط الخمسة األقاليم بين ومن. الصندوق لموارد
 ما حد إلى مرضية نهاأ على المشروعات من المائة في مائة تصنيف مع الصندوق، لموارد العاشر التجديد في
 على المائة في 3و 2 بمقدار أدنى والكاريبي الالتينية أمريكا ومنطقة آسيا، شرق جنوب منطقة وكانت ؛األقل على

 .المائة في 90 المحدد الهدف من التوالي

: الزيادة في عدد وجودة المبادرات التي تضطلع بها المؤسسات الحكومية بهدف دعم تعزيز 2.3المؤشر 
 تمكين المرأةالمساواة بين الجنسين و 

 والتغذية الجنسين بين التمايز بنجاح يدمج أن من االقتصادي والتمكين الزراعية التنمية مشروع تمكن كمبوديا في -21
 في التالية الخمسية االستراتيجية كمبوديا خطة من كجزء النساء شؤون وزارة النموذج هذا اتبعت وقد. أنشطته في

 .2023-2019 للسنوات الجنسين بين التمايز مجال

 بين المساواة أجل من للمناخ المتحملة الزراعة مجال في والفرص المشكالت لتحديد زمبابوي في عمل حلقة عقدت -22
 الصندوق من الممول البرنامج مشتركة بصفة العمل حلقة واستضاف. الريفيات والفتيات النساءتمكين و  الجنسين
عادة والمناخوالمياه  والزراعة األراضي ووزارة الصغيرة، الحيازات ألصحاب بالنسبة الري إلنعاش  في التوطين وا 
 .المحلي المجتمع وتنمية الجنسين بين والتمايز النساء شؤون ووزارة الريف،

 : التمايز بين الجنسين وتوازن التنوع في الصندوق4مجال العمل  - دال
 يتعلق فيما األهداف بلوغ إلى ترمي وهي ،2021-2017 للفترة البشرية للموارد جديدة خطة نشر الصندوق بدأ -23

 متوازنة عمل قوة على الحفاظ (2) ؛التعيين نماذج وضع إعادة (1): على التركيز مع والتنوع، الجنسين بين بالتمايز
 .المحرز التقدم تقييم إعادة (5) التصورات؛ في التفكير إعادة (4) واألداء؛ األنشطة توجيه إعادة (3) الجنسين؛ بين

 أو ما فوقها 5-الموظفات في الصندوق بدرجة ف: الزيادة في عدد النساء 1.4المؤشر 

 ما أو الفنيين فئة في موظفا 337 من المائة في 45 ،2018 األول كانون/ديسمبر 31 من اعتبارا النساء مثلت -24
 المائة في 45 بـ مقارنة) 188 عددهم البالغ فيه العامة الخدمة موظفي من المائة في 80.9و الصندوق، في فوقها

 يتلقون الذين الصندوق في وطنيا موظفا 85 بين من النساء، ومثلت(. 2016 في التوالي على المائة في 62و
 من المائة في 63.6و الوطنيين نموظفيال من المائة في 34.6 المتحدة، لألمم أخرى وكاالت طريق عن أجورهم

 .(2016 في التوالي على المائة في 75و المائة في 26 بـ مقارنة) العامة الخدمة موظفي من 33
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وما  5-ولم يحقق الصندوق بعد التكافؤ بين الجنسين من حيث تمثيل النساء على قدم المساواة على مستوى ف -25
في  25)مقارنة بنسبة  5-على مستوى فمن الموظفين  %30.9، وصلت حصة النساء إلى 2018. وفي عام فوقها

  27(.2016المائة في 

حرزها النساء والرجال على السواء فيما يتعلق بأسئلة استقصاء ي: التحسن في الدرجات التي 2.4 المؤشر
 الموظفين بشأن التمايز بين الجنسين

 يروج الصندوق أن يعتقدون المجيبين من المائة في 72 أن 2018عام  للموظفين الشامل االستقصاء نتائج أظهرت -26
 ضمان بغية وثيق لرصد تخضع المنظمة في المتبعة التعيين ممارسات زالت وما. الجنسين بين التوازن لثقافة
 إلى الجهود هذه أدت وقد. القصيرة القائمة مرحلة حتى طلباتالب المتقدمين مجموع من بداية الجنسين بين التوازن

 في المائة في 30.9 إلى المائة في 28 من ارتفع قد عالهاأ وما 5-ف درجات على الموظفات النساء عدد أن
 .الماضية السنة

 : الموارد، والرصد، والمساءلة المهنية5مجال العمل  -هاء 
 إدارة دائرة المدير، نائب معاون وكان. التمايز بين الجنسين لقضايا بالنسبة اإلبالغ آلية هي العمليات إدارة لجنة -27

. 2018 نيسان/إبريل في تقاعد أن إلى الجنسين بين للتمايز العليا اإلدارة مستوى على المناصر هو البرامج،
 .2019 في جديد مناصر وسيعين

: الزيادة في الموارد البشرية والمالية من ميزانية الصندوق األساسية المستثمرة من أجل دعم 1.5المؤشر 
 تمكين المرأةالمساواة بين الجنسين و 

( 5-ف) التقنيين األخصائيين رئيس من كل واضطلع: الجنسين لقضايا مخصصين موظفين تعيين 2018 في تم -28
 في وأعلن. مبتدئ فني موظف إليهما وأضيف نيسان،/إبريل في بواجباتهما( 4-ف) التقنيين األخصائيين وكبير
 والشرق الالتينية، وأمريكا آلسيا، االجتماعي واإلدماج الجنسين بين التمايز مجال في لمحلل وظائف عن 2018
 .األوسط

 في التكاليف تخصيص استعراض في التقييم مجال في التعاون فريق موظفي مع االستراتيجية الميزنة مكتب وتعاون -29
 النسبة ارتفاع نحو اتجاه وجود على النتائج وتدل. الصندوق في موظف منصب لكل الجنسين بين التمايز مجال
 في المائة في 7.8 من الجنسين بين بالتمايز المتعلقة األنشطة على المنفقة الموظفين تكاليف إلجمالي المئوية
 .2019 في المائة في 1.9 و 2018 في المائة في 9.8 إلى 2017

: الزيادة في عدد اإلحاالت الموضوعية في المحافل العامة ووسائط اإلعالم إلى قضايا الجنسين في 2.5المؤشر 
 التنمية الزراعية والريفية التي تضطلع بها إدارة الصندوق

                                                      

أو ما أعالها كما حسبت وفقا لمعايير مستخدمة بالنسبة إلعداد التقارير في التجديد العاشر لموارد  5-النسبة المئوية للنساء على درجة ف 27
 الصندوق.
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 اتصاالت في الجنسين بين التمايز منظور ،الماضي في حدث ما غرار على ،الحالية اإلبالغ سنة في أدمج -31
 االجتماعية، الوسائط مواقعمنشورات على و  ومدونات، الويب، وموضوعات العامة، المناصرة ومواد المنظمة،
 كبار من وغيره الصندوق لرئيس عديدة خطبا ذلك وتضمن. األخرى اإلعالم وسائط ومضامين الفيديو، وشرائط
 .الرئيسي الموضوع هو الجنسين بين التمايز يكن لم عندما حتى – المديرين

: الزيادة في الدرجات المحرزة في االستعراض السنوي ألداء الصندوق في مجال تعزيز المساواة بين 3.5المؤشر 
 الجنسين وتمكين المرأة

 الجنسين بين المساواة بشأن المنظومة نطاق على العمل خطة ككل المتحدة األمم منظومة عبر نشرت 2018 في -31
 لبى أنه إلى بالنظر الصندوق، ويعد. جديدة ومؤشرات معززة تقنية إرشادية مذكرات وصاحبتها ،0.2 المرأة وتمكين

. المتحدة األمم في للتقارير المعدة الكيانات بين قويا مؤديا ،17 بين من مؤشرا 13 حالة في تجاوزها أو المتطلبات
تمكين و  الجنسين بين المساواة تعزيز مجال في البرنامجية النتائج بشأن إضافية أعمال إلى حاجة هناك أن إال

 .القدرات وتقييم 30 والتكافؤ، 29 الجنساني، والهيكل 28 ،المرأة
 
 

                                                      

 2.0اواة بين الجنسين وتمكين المرأة هذا مؤشر جديد بالنسبة لخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المس 28
كانت هيكلية التمايز بين الجنسين والتكافؤ بينهما تشمل مؤشرا واحدا في في خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين  29

 الجنسين؛ تمثيل النساء على قدم المساواة.هما: هيكلية التمايز بين ، 2.0. ثم قسم هذا المؤشر إلى مؤشرين منفصلين في خطة 1.0وتمكين المرأة 
 نفس المصدر. 30
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 وبرامجه الصندوق مشروعات في الجودة ضمان بشأن السنوي التقرير
 2018 في الجودة ضمان استعراضات موجز - أوال

 برامج استعراض( 1: )يلي بما يتعلق فيما الجودة ضمان فريق به اضطلع الذى العمل إلى التقرير هذا يحيل -1
 تتعلق التي المفاهيمية والمذكرات البرامج، بهذه المرتبطة المفاهيمية والمذكرات القطرية االستراتيجية الفرص

 الصندوق؛ رئيس يرأسها التي السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة وتصدرها المنح من الممولة بالمشروعات
 اجتماع في القروض تصميم وتقارير اللجنة، وتصدرها بالقروض تتعلق التي المفاهيمية المذكرات استعراض( 2)

 من االنتباه من عالية درجة تتطلب التى للعمليات" بالنسبة الصندوق رئيس نائب يرأسه الذي التصميمات استعراض
" العادية للعمليات" بالنسبة البرامج، إدارة دائرة الرئيس، نائب ومعاون( 1 المسار تمشروعا" )المنظمة جانب

 التي الجودة ضمان استعراض لجنة به تضطلع الذي المنح تصميم تقارير استعراض( 3) ؛31(2 المسار مشروعات)
 .الرئيس نائب يرأسها

 مذكرة 26و قطريا استراتيجيا برنامجا 16 السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة استعرضت 2018 في -2
 لجنة واستعرضت. مستردة التكاليف تقنية لمساعدة واقتراحا بالقروض، استثمارية بمشروعات يتعلق فيما مفاهيمية
 11 منها كان استثمارية لمشروعات تصميما 41 وأيدا 32 التصميمات استعراض واجتماع الجودة ضمان استعراض

 تمت أو تنفيذها يجري بمشروعات يتعلق فيما( الحاالت بعض في تمويلية فجوات لسد) إضافي لتمويل طلبا
 الجودة لضمان واستعراض ،مستردة التكاليف نيةقت مساعدة استعراض جرى أنه ذلك إلى يضاف. عليها الموافقة

 .33.الجودة تعزيز استعراض عند

 مع( الفئة هذه من المشروعات جميع من المائة في 32) 34استثمارية مشروعات ثمانية الجودة ضمان لجنة أجازت -3
 من مزيد إجراء إلى حاجة في كانت( المائة في 68 أي) مشروعا 17 أن حين في الطفيفة، التغييرات بعض اشتراط

  .(11 الجدول انظر) التنفيذ عند أو المفاوضات أثناء التعديالت

 47 منها اللجنة وأيدت. مفاهيمية مذكرة 55 مجموعه ما السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة واستعرضت -4
 42 الجودة ضمان لجنة على رضعُ  ،الحق وقت وفي. للمشروع الكامل التصميم في بالشروع لها صخ  رُ  مذكرة
 كما محددة، لمعايير وفقا منحة وثيقة كل وصنفت. وثيقة 38 منها وأجازت اللجنة استعرضتها منحة تصميم وثيقة
 .أدناه الوارد 1 الجدول في مبين هو

                                                      

تصنيف المشروعات تحت مسارات مختلفة واستعاضت عن استعراض تقارير تصميم القروض الذي  PB/2018/04في يوليو/تموز أدخلت الوثيقة  31
ذا التقرير جميع استعراضات تقارير تصميمات كان يعرف في السابق باسم اجتماع لجنة ضمان الجودة باجتماع استعراض التصميمات. ويغطي ه

( واستعراضات اجتماع استعراض 2018يونيو/ حزيران  30، بما في ذلك كل من استعراضات ضمان الجودة )حتى 2018القروض التي أجريت في 
 فصاعدا(. 2018التصميمات )من يوليو/تموز 

 انظر الحاشية أعاله. 32
 يوليو/تموز في إطار عملية التصميم الحالية. 1توقف ذلك اعتبارا من  33
 لم تصنف مقترحات التمويل ِاإلضافية، وال يشملها هذا الرقم إذن. 34
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 1الجدول 
 )المشروعات االستثمارية( 2018-2011نتائج استعراض الجودة عند الدخول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 الدخول عند المصنفة المشروعات عدد
 التمويل استبعاد –فقط الجديدة المشروعات)

 (اإلضافي
25 38 26 34 31 27 30 38 

 تغييرات إجراء في للشروع الجاهزة المشروعات
 39 60 59 68 44 77 26 32 (المئوية النسبة) طفيفة

 معالجة بعد للشروع الجاهزة المشروعات
 النسبة) التنفيذ أو المفاوضات أثناء التوصيات
 (المئوية

68 74 23 56 29 41 40 61 

 

 مشروعا 22 بين ومن. أدناه الوارد 2 الجدول في المعروضة األبعاد جميع عبر" الدخول عند" مشروعات صنفت -5
 .أهدافها تلبي قد منها 19 أن يئِ رُ  الدخول عند تصنيفها جرى

 2الجدول 

 الدخول عند النتائج إدارة إطار تصنيفات مؤشرات
 خط سنتا

 األساس
2013/14 

 النتائج
2015 

 النتائج
2016 

 النتائج
2017 

 النتائج
2018 

     أ الدخول عند أفضل أو 4 بدرجة المصنفة للمشروعات المئوية النسبة 4-3
 94 97 93 91 91 عامة بصفة التصميم جودة 4-3-1

4-3-2 

في  المنفذة المشروعات  - عامة بصفة التصميم جودة
 بأوضاع هشة

83 90 96 91 82 

 92 97 97 89 81 الجنسين بين التمايز 4-3-3

 91 92 88 88 88 الرصد والتقييم 4-3-4

 جتوسيع النطاق  4-3-5
83 92 95 92 90 

 97 98 90 ال ينطبق ال ينطبق البيئة والمناخ 4-3-6

4-3-7 
 التحقق ويمكن منشور اقتصادي تحليل لها التي المشروعات

 100 100 100 ال ينطبق ال ينطبق صدقه من

  بعيد حد إلى مرضيا 6 وكون بعيد حد إلى مرض غير 1 كون مع ،6 إلى 1 من مقياس إلى التصنيفات تستندأ 
 هشة أوضاع ذات بلدان في تنفذ الدخول عند مصنفا مشروعا 11 كان 2018 فيب 

 من بدال أنها أو" نطاقها توسيع يجري" بأنها إليها مشارا مشروعا 16 أن إلى تستند 2018 لسنة بالنسبة النطاق توسيع تصنيفات كانتج  
 المضيف اإلقليم أو البلد في سابقة تدخالت في عليه كانت عما تطورت ذلك
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 1 الجدول
 35المنح سياسة لتنفيذ بالنسبة األداء ومؤشرات النتائج إطار

 مؤشرات األداء –النتائج المتوقعة 
2014  

 2018 2017 2016 2015 )خط األساس(
هدف 
2018 

 المنح من الممولة المشروعات وتركيز أهمية تحسن -1 

 في والمصنفة المنح من الممولة للمشروعات المئوية لنسبة ( أ)

 X 90 97 100 ال ينطبق ال ينطبق عند الدخول أفضل هو ما أو اإلجمال وجه على 4 المرتبة
 تنافسية عمليات طريق عن المنتقين المنح لمتلقي المئوية النسبة ( ب)

 :عالمية/إقليمية

4 
 عالمية/إقليمية

30 

عالمية/إقليمي
 :ة

36 

عالمية/إقليمي
 :ة

39 
 عالمية/
  40 :إقليمية

عالمية/إقليمي
 ة: 

 المنح من الممولة المشروعات وتأثير فعالية زيادة -2 

 في والمصنفة المنح من الممولة للمشروعات المئوية النسبة ( أ)

عند االستكمال  أفضل هو ما أو اإلجمال وجه على 4 المرتبة

 80 92 96 91 10036 ال ينطبق بسبب فعاليتها
 في والمصنفة المنح من الممولة للمشروعات المئوية النسبة ( ب)

 95 90 92 91 95 92  اإلجمال وجه علىبسبب تقدم التنفيذ  أفضل هو ما أو 4 المرتبة
 ذلك في بما النطاق، موسعة إنمائية أنشطة عن الناتجة المنح عدد)ج( 

 االستثمارية الصندوق مشروعات
ة غير متاح لسن

2014 31 31 37 71 30 
 لتمويل المنح من الممولة المشروعات في الصندق شركاء تعبئة)د( 

 1.5:1 1.5:137 0.8:1 1.4:1 1.3:1 1.3:1 الصندوق يستثمره أمريكي دوالر لكل مشترك
 المنح إدارة في الكفاءة زيادة -3 

 والكبيرة الصغيرة المنح لمعالجة الالزمة( العمل) أيام عدد ( أ)

 الموافقة حتى المفاهيمية المذكرة إجازة من بداية السواء، على

 38النهائية

 :صغيرة
186 
 :كبيرة

19339 

 :صغيرة
125 
 :كبيرة
174 

 :صغيرة
174 
 :كبيرة
269 

 :صغيرة
228 
 :كبيرة
279 

 :صغيرة
229  

 252: ةكبير

 :صغيرة
150 
 :كبيرة
180 

 والتحديات اإلنجازات -ثانيا 
 القطرية االستراتيجية الفرص برامج استعراضات من المستفادة الدروس

 ومن. 2018 في 16 إلى 2017 في خمسة من استعراضها جرى التي القطرية االستراتيجية الفرص برامج عدد زاد -6
 ،هدفا استراتيجيا مقترحا 15 السياسات منها وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة أيدت عشر الستة البرامج هذه بين
 .السنة تلك في وأقرته عرضه المعاد الهدف اللجنة وتلقت. للنظر اللجنة على واحد هدف عرض إعادة تعين بينما

                                                      

ج 2ب، 2، 2أي، أ، ولذلك ال تعكس المؤشرات الواردة في تقارير وضع المنح )2016سارية المفعول في  2015أصبحت سياسة المنح لسنة  35

 .. يضاف إلى ذلك أن المؤشرات ال تشمل المنح الممولة من مكون القروض2016( إال بيانات دائرة إدارة البرامج بداية من 4وب
36

إال شعبة السياسات والمشورة التقنية. وقد بلغ العدد اإلجمالي لتقارير وضع المنح التي حللت من اجل المنح  2015لم تبلغ عن هذا المؤشر في  .

13. 
منحتان بصورة كبيرة في هذا الشكل، وهي المنحة المتوفرة لبرنامج المزارعين في آسيا والمحيط الهادي، والمنحة المتوفرة لتحسين أسهمت  37

ين وصول أصحاب المبادرات الصغيرة لالبتكار وخدمات اإلرشاد التي يقودها الطلب متعدد األطراف، وبدون أخذ التحويل المشترك لهاتين المنحت

 .6:0تبار، سيصبح معدل التحويل بعين االع
ح الممولة يشير هذا الرقم إلى منح قائمة بذاتها لها مذكرة مفاهيمية وافقت عليها لجنة استراتيجيات العمليات وتوجيه السياسات وهي ال تشمل المن 38

 من مكون القروض
39

 .العالمية واإلقليميةيشير خط األساس إلى إجازة خطة العمل االستراتيجية للشعب من أجل المنح  
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 ويعد. القطرية االستراتيجية الفرص برامج وتقييم إعداد طريقة على الصندوق أعمال نموذج في التغييرات أثرت -7
 جزءا البرامج هذه جميع في مشتركة رئيسية أولويات وتعميم الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد التزامات إدراج
 .االستراتيجية األهداف لتأييد الزما شرطا وتعد السياسات، وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة نقاش من

جراء القطرية التشخيصات تعزيز إلى متزايد نحو على اللجنة دعت وقد -8  كوسيلة الريفي للفقر صرامة أشد تحليالت وا 
 .القطري السياق في القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج الصحيحة الموضعة لضمان

 ومن. القطرية ِاإلنمائية واالستراتيجيات 2025-2016 للصندوق االستراتيجي اإلطار مع المواءمة أهمية تزايدت وقد -9
 للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار مع القطرية االستراتيجية الفرص برامج مواءمة كيفية إلى اإلحالة المتوقع
 .المباشرة وأهدافها المستدامة التنمية أهداف بعض ذلك في بما 2030 عام وخطة اإِلنمائية

 االستراتيجية الفرص برامج لتنفيذ أساسية وسيلة الصندوق بها يتمتع التي النسبية للميزة الواضح العرض يعد -11
 استراتيجية لجنة مناقشات تركزت وقد. الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد بالتزامات وللوفاء بنجاح القطرية
 في لالنخراط الدخول ونقاط للصندوق النسبية الميزة أن من التأكد على متزايد نحو على السياسات وتوجيه العمليات

 .بوضوح معروضة البلدان أحد

 في بكثرة يتردد موضوعا الدروس الستخالص سليم منظور على المحافظة وأهمية المستفادة الدروس ظلت -11
 من للتأكد النطاق واسع مجال هناك زال ما أنه تبين حيث السياسات، وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة مناقشات

 االستراتيجيات من أساسي كجانب كامل نحو على يستغل معينة بيئة في الصندوق النخراط التاريخي السياق أن
 .القطرية

. إقراضية الغير األنشطة وبين اإلقراض بين التآزر عالقات توطيد وينبغي ،للتنفيذ الوحيدة القناة هو ليس التمويل -12
 المصادر لتحديد مناسب انتباه يولى وأن بوضوح تعرض أن قراضيةاإل غير لألنشطة بالنسبة المهم ومن

دارة. لتمويلها المخصصة  أهمية ولكن القطرية، االستراتيجية الفرص برامج في منظمة بصفة عالجتُ  المعرفة وا 
التعاون بين بلدان الجنوب  إبراز يجري الحاضر الوقت وفي. المستوى إلى دائما ترقى ال المقدمة المعلومات

 .جيدة نتائج الدوائر بين فيما التعاون فيه يثمر مجال وهو متزايد، نحو على والتعاون الثالثي

 االستثمارية المشروعات من المستفادة الدروس

 إيثار مع تمشيا تتبع، التي المشروعات من متزايد عدد هناك .للبرامج المتدرج اإلنهاء/البرنامجية النهج -13
 أداء( تقييمات) بتقييم التنفيذ أثناء تتنبأ متدرج إنهاء عملية بالضرورة تتضمن برنامجية نهجا الكبيرة، االستثمارات
 ذلك في بما التالية،( المراحل) المرحلة إلى لالنتقال الزمين كشرطين المحفزة العوامل إنجاز أو/و المشروعات

 الرصد نظم ضعف إلى بالنظر ،تحد   على ذلك وسينطوي. األداءأساس  على التخصيص لنظام وفقا التمويل
 لُنهج أريد إذا هذا فعال، نحو على تعمل أنها ومن النظم هذه تقوية من التأكد األمر وسيستلزم عامة، بصفة والتقييم
 .ناجحة أدوات تكون أن المتدرجة البرمجة

 إضافي تمويل على الحصول أجل من مقترحات تقديم الشائع من زال ما. المشترك والتمويل اإلضافي التمويل -14
 الموارد تفوق بميزانيات المصممة المشروعات في تمويلية فجوات سد أجل ومن تنفيذها، الجاري للمشروعات

 إنمائيين شركاء من يتحقق لم مشترك تمويل أجل ومن األداء، ساسأ على الموارد تخصيص نظام في المتاحة
 المقترح المشترك التمويل ترتيبات متانة فإن للمنظمة، أولوية يعد المشترك التمويل كان ولما. أخرى مصادر/آخرين
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 للتمويل مضمونا مصدرا األداء أساس على الموارد تخصيص نظام يعد أن المحتمل من ألن منها، كدأالت ينبغي
 . بعد الشركاء موارد فيها تتأكد لم التي الحاالت في به االستعانة وينبغي الواقع بحكم

 التحليالت نتائج بين االتساق من مزيد إلى الصحيح، االتجاه في التحرك عند حاجة ثمة. المنطقي اإلطار -15
 أرقاما تتضمن ال مشروعات عدة هناك( أ) :أن ذلك إلى يضاف. المنطقي اإلطار ومؤشرات والمالية االقتصادية

 عن النظر بصرف وذلك المتوقعة، والمخرجات الحصائل إزاء النسبي التواضع من درجة هناك( ب) األساس؛ لخط
 .القطري والسياق التمويل مظاريف حجم

 ذلك في بما القطري السياق بوضوح ويحلل يدرك أن المشروعات تصميم عند الضروري من. القطري السياق -16
 لألوضاع مناسبا تقديرا التصميمات تتضمن ال بحيث دائما يحدث ال هذا أن إال. المؤسسية والقدرات الهشاشة
 الدروس إلى كافية عناية إيالء ينبغى كما. والمؤسسية البشرية القدرات على قيود وجود مع المشكلة القطرية
 . بالمعلومات التصميم لدعم استخدامها ينبغى والتي القطرية، الحافظة من المستفادة

 المنح برنامج من المستفادة الدروس

 المنافسة هو المنح متلقي انتقاء في المفضل النهج أن مالحظة مع المتلقين انتقاء إلى متزايد انتباه هناك زال ما -17
 .  التقوية من مزيد إلى يحتاج التنافسي االنتقاء تعزيز وأن

 متزايد كموضوع الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد التزامات في للمقترحات الملموسة المساهمة ظهرت -18
 الموضوعات أن مالحظة مع وذلك االستثمارية، المشروعات مع الروابط ضمان سياق في ظهرت كما األهمية،
 على الصندوق عمليات مع الروابط فيها تنطوي مجاالت والمناخ والشباب، الجنسين، بين والتمايز للتغذية، المعممة
 .تتحقق أن المرجح ومن عظمى فائدة

 العمليات استراتيجية لجنة استعراضات خالل النقاش في التردد كثير موضوعا واالتصاالت المعرفة إدارة كانت -19
 والتأكد المعرفة إنتاج في تسهم أن ينبغي المنح أن على التأكيد وتم. الجودة ضمان واستعراضات السياسات وتوجيه

 على المتلقين اعتراف ومن العالمي، الصعيد على الريفي الفقر من الحد مجال في الصندوق  صورة اتضاح من
 الممولة والمناسبات المبادرات في بل فحسب، واالتصاالت المعارف منتجات مجال في ال بمساهمته، واضح نحو
 .أيضا المنح موارد من

 تحدد أن الصندوق جانب من المستهدفة ة )الفئات(للفئ بالنسبة والحصائل للمخرجات الملموسة للفوائد ينبغى -21
 بتقديم أوصي كما. المتوقعة للمخرجات أفضل تعريف تقديم ذلك لضمان وينبغي. المنح مقترحات في بوضوح

 .البحوث برنامج عن الناجمة الفوائد ذلك في بما االستثمارية، مشروعاتلل المتوقعة المباشرة الفوائد بشأن توضيحات

 من هانطاق توسيع ويمكن الفقراء المناصرة االبتكارية والتكنولوجيات النهج المنح تعزز أن المنح لسياسة وفقا وينبغي -21
 .بعناية الدراسة تتطلب المنح مقترحات استدامة آفاق كانت ثم ومن ؛التأثير من مزيد أجل

 وجدت فقد التشجيع، يلقى المشترك التمويل أن ومع. االهتمام تلقى المشترك التمويل تعبئة جوانب بعض زالت ما -22
 مزيد بذل يقتضي األمر أن الجودة ضمان واستعراضات السياسات وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة استعراضات

 ئيعب   ما يبين أن ينبغي بل يرجى، ما إلى يستند أن ينبغي ال فهو المشترك، للتمويل واقعية أرقام لتوفير الجهود من
 .التصميم مرحلة خالل جذري نحو على انخفاضه توقع إذن ينبغي ال وما بالفعل
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 : تعميم التغذية في عمليات الصندوقكشاف -ثالثا 
 وجود الصندوق وأثبت(. 2018-2015) للتغذية األولى العمل بخطة الصندوق عمليات في التغذية تعميم استرشد -23

 النصيب هذا زاد فقد التغذية، تعمم التي القطرية االستراتيجية الفرص ومشروعات برامج نصيب في مطرد تحسن
 حالة في األداء أهداف أن يعني ما وهو ،(2018)بحلول عام  التوالي على المائة في 48و المائة في 100 فأصبح
 مرحلة وفي. المشروعات حالة في تجاوزها وتم القطرية االستراتيجية الفرص لبرامج بالنسبة تحققت قد العمليات
 لها مراعية غير أنها على المصنفة والمشروعات للتغذية مراعية أنها على المصنفة المشروعات بدأت التنفيذ
 المشروعات من المائة في 80 أحرز ،اآلن وحتى. المدة ومنتصف اإلشراف استعراضات في المحرز التقدم تتقصى

 .فوق وما( ما حد إلى مرض) 4 درجة التغذية تصنف التي( مشروعا 97 أي)

 من التغذية مجال في تقنية بمساعدة المشروعات تصميم بها يدعم منظمة عملية إنشاء طريق عن ذلك تحقق وقد -24
دارة المكتبية، واالستعراضات البعثات، خالل  في تم التحديد وجه وعلى. القدرات وبناء التوعية ومناسبات المعرفة، وا 
 مجالي في التنفيذ في وشركائه االستشاريين وخبرائه الصندوق موظفي من 200 تدريب 2019 وسنة 2018 سنة

قليم والكاريبي، الالتينية أمريكا أقاليم في للتغذية المراعية الريفية والتنمية الزراعة قليم ،أفريقيا الشرقية والجنوبية وا   وا 
 توخي في الصندوق موظفي لدعم أساسية معرفية منتجات تصميم تم أنه ذلك إلى يضاف. أفريقيا الغربية والوسطى

 إلى وما العمل، طريقة عن ومذكرات أدوات، وحزم إرشادية، مبادئ) والتنفيذ التصميم عند التغذية على التركيز
 سياسات في العالم صعيد على المشاركة مجال في وقيادته قدرته ذلك على عالوة الصندوق أثبت وقد(. ذلك

 كأطراف المراهقات الفتيات ضم ضرورة على دلل دولي مؤتمر واستضافة تنظيم في النجاح طريق عن التغذية
 .اإلنمائية االستثمارات من ومستفيدة فاعلة

 في األداء من المستفادة والدروس اإلنجازات أساس على( 2025-2019) التغذية بشان الجديدة العمل خطة وتبني -25
 لموارد عشر الحادي التجديد ذلك وسيمكن. األهداف مستوى وترفع الصندوق التزامات توطد وهي الماضي،
 وتلبية التغذية مجال في والدولية الوطنية التزاماتها تلبية على العمالء للبلدان مساعدته تحسين من الصندوق
. 2021 بحلول ستصمم التي المشروعات من المائة في 50 في التغذية تعميم نأبش كمنظمة الصندوق التزامات
 وبرنامج للتغذية المراعي المشروع تعريف تنقيح 2019 في جرى فقد السنوات، طيلة المستفادة الدروس على وبناء

 االستراتيجية الفرص ومشروعات برامج لتصنيف األساسية المتطلبات نقحت كما القطرية، االستراتيجية الفرص
  40.وشموال لالهتمام إثارة أكثر اآلن أصبحت التي المتطلبات وهي للتغذية، مراعية بوصفها القطرية

                                                      

( مخرجات تغذوية واضحة 2( تحليال شامال لألوضاع في سياق التغذية، بما في ذلك الفجوات التغذوية بين المستفيدين المستهدفين؛ )1تشمل: ) 40
( 4ر المنطقي؛ )( مؤشرات ذات أهمية تغذوية لمستوى المخرجات والحصائل يتضمنها اإلطا3وطرق إلنجاز المخرجات التغذوية المرغوبة؛ )

( ترتيبات لتنفيذ األنشطة المراعية للتغذية المعرفة بالتنسيق مع 5تخصيص أنشطة موجهة نحو التغذية وموارد مالية في بنود منفصلة في الميزانية؛ )
 الشركاء الرئيسيين.
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 1الشكل 
 2018-2010 القطرية، االستراتيجية الفرص ومشروعات برامج اتجاهات

 

 تعميم موضوع الشباب في عمليات الصندوق كشاف: - رابعا

 الشباب تدخل التي عمل الشباب الريفي، خطة للصندوق التنفيذي المجلس اعتمد 2018 األول كانون/ديسمبر في -26
 أن القطري المستوى على المتوقع ومن. 2021-2019 الفترة خالل حافظته عبر للتعميم جديد موضوعاتي كمجال
 الجديدة المشروعات تصميمات من المائة في 50و القطرية االستراتيجية الفرص برامج من المائة في 100 يكون

 .للشباب مراعية الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد فترة خالل عليها الموافق

 التي الرئيسية العوامل تحديد بهدف الصندوق لموارد التاسع التجديد لمشروعات األساس لخط دراسة أجريت وقد -27
 من عينة تشمل بحيث الدراسة نطاق توسيع تم الحق وقت وفي. للشباب مراعيا المشروعات أحد من تجعل

 هذه على وبناء. 2019 خالل النهائية صورتها إلى الدراسة وستصل الصندوق، لموارد العاشر التجديد مشروعات
 حوالي وهناك ،"للشباب مراعية" مشروعات لتصميم محددة معايير التقييم مجال في التعاون فريق وضع التقييمات

 أجرى ذلك على وعالوة. 2019 في اإلعداد مرحلة في الفئة هذه تحت تندرج أن حاليا المتوقع من مشروعا 30
. الشباب فريق عليها سيركز التي واالستهالل التنفيذ/اإلشراف دعم مشروعات لتحديد لألولويات تحديد عملية الفريق
 يتعلق فيما متكامل بنهج االحتفاظ مع مرن موقف باتخاذ تسمح أن شأنها من منتقاة مؤشرات على العملية وترتكز

 للمنح مبتكرا اقتراحا بنجاح الشباب مكتب عرض وقد. المختلفة التعميم موضوعات بين وااللتزامات باألولويات
 حاليا ويجري السياسات، وتوجيه العمليات استراتيجية لجنة على الزراعية التجارية لألعمال الشباب حضانة بشأن
 األطراف مع حوارا يدير الصندوق أن كما. المنحة متلقي انتقاء جلأ من مقترحات إلى للدعوة مسودة إعداد

 .والتنمية االقتصادي للتعاون االتحادية الوزارةو  Visa مؤسسة من مشترك تمويل التماس حاليا ويجري المعنية،

. 2021-2019 الريفي الشباب عمل خطة في الرئيسية األعمدة أحد الريفي للشباب االستشاري المجلس إنشاء ويعد -28
 من وآرائهم الشباب الحتياجات االستجابة على الصندوق في البرمجة قدرة زيادة هو الشامل االستراتيجي والهدف
 . الريفي الشباب وممثليق الصندو  بين استراتيجي وحوار مهيكلة مشاورات خالل
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 للتأكد وذلك اإلقليمية المحاور من محور كل في المنتقين الشباب المشاركين من عدد مع تشاورية اجتماعات نظموتُ  -29
 على الحصول بغية النقاش  تنشيط هو والهدف. بالفعل تنفيذها يجري تصاعدية تشاركية عملية ثمة أن من

 ملةتالمح الطرق بشأن تعمقا أكثر حوار وحفز وتجاربهم توقعاتهم على واإلطالع الشباب، المشاركين مدخالت
 للنقاش األساس بوصفها الخمس اإلقليمية المشاورات مخرجات وستعرض. المحتملة واألنشطة الصندوق مع للعمل
 .وتشكيله للمجلس القانوني بالوضع المتعلقة بالمعلومات المقبلة القرارات وستدعم للصندوق، العليا اإلدارة مع

 تعريف "مراعاة الشباب":

 طريق عن المشاريع تنظيم فرص أو/و األجل طويلة عمل فرص للشباب يوفر مشروع للشباب المراعي المشروع"
 في كانت التي، األساس خط دراسة ووفرت". الريفي للشباب بالنسبة واإلمكانات بالسياق الخاصة المشكالت معالجة
 مشروعات من عينة شملت بحيث الحق وقت في نطاقها وسع ثم الصندوق لموارد التاسع التجديد من جزءا البداية
 من مشروع جعل في تسهم التي الرئيسية العوامل لتحديد الالزمة المعلومات، الصندوق لموارد العاشر التجديد

 من لكل الالزمة المعلومات توفير دعم أجل من بالسياق خاص للشباب تحليل( 1: )للشباب مراعيا المشروعات
 التي للشباب المراعية واألنشطة مناسب، بنهج واضح نحو على الشباب تستهدف التي االستهداف استراتيجية
 من( والخدمات والمهارات، األصول، إلى الوصول) خطة عمل الشباب الريفيل الموضوعاتية المجاالت مع تتماشى
 إطار( 3) الشباب؛ تمكين مخرجات إلى المؤدية للمسارات مخططا تقدم التي التغير نظرية( 2) العمل؛ فرص أجل

 مخصصة وبشرية مالية موارد( 4) ؛والمخرجات النواتج مستوى على السن بحسب مصنفة مؤشرات يتضمن منطقي
 .الشباب تستهدف أنشطة لتنفيذ

 

 التجديد) السنغال –( 2025-2020مشروع الشباب ) زراعية تجارية ألعمال المنظمين الشباب إدماج دعم مشروع
 (الصندوق لموارد عشر الحادي
 وخارجها المزارع في تنفذ التي األسماك ومصايد الرعوية - الحرجية – الزراعية األعمال – الشباب مشروع يعزز
 هذه تسهم وسوف. الشباب الريفيمن  والرجال للنساء ودخل مستدامة وظائف إيجاد شأنها ومن السواء، على

 الفقر على والقضاء المستوى يعال أداء ذات زراعة إنشاء في الشباب قيادة تحت الجديدة الريفية والمشاريع المزارع
 . الريفية المناطق في الغذائي األمن وانعدام
 يواجهها التي المهمة التحديات الصحيح النحو على وحدد البلد في الشباب لوضع شامال تحليال المشروع أجرى وقد

 وتطوير القدرات بناء أي القائمة، الفرص واستغالل لمعالجتها اتخاذها ينبغي التي التدابير إلى باإلضافة الشباب،
 االقتصادية المطامح وستقيم. القيادة وتطوير القدرات بناء دعم برامج تدعم التي األعمال تطوير وخدمات القيادة
 زراعيين، ومنتجين ومجددين، تغيير، عوامل بوصفهم معهم الشراكة طريق عن وستدعم المعنيين الشباب لدى
 الرعوية – الحرجية – الزراعية األعمال من والمصب المنبع لقطاعات القيمة سالسل في فاعلة اقتصادية أطرافو 

 .المشاريع تنظيم أنشطة تعزيز مع األسماك، ومصايد
 ينبغي الذين للشباب المئوية النسبة تحديد مع الشباب، مع االنخراط معالم بوضوح االستهداف استراتيجية وتعرض
 .ككل إليهم الوصول
 في بوضوح يظهر ما وهو السواء، على المحددة واألهداف المشروعات تصميم في بوضوح مدمجة الشباب وعمالة
طار التغير نظرية  . النتائج وا 
 .الجنس ونوع السن بحسب بوضوح مصنفة المنطقي اإلطار مؤشرات وجميع
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 2019القائمة المنسقة للبنك الدولي للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة لعام 
 القطر اإلقليم

 أفغانستان آسيا والمحيط الهادي

 بوروندي أفريقيا الشرقية والجنوبية

 جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الغربية والوسطى

 تشاد أفريقيا الغربية والوسطى

 جزر القمر أفريقيا الشرقية والجنوبية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا الغربية والوسطى

 كوت ديفوار أفريقيا الغربية والوسطى

 جمهورية الكونغو أفريقيا الغربية والوسطى

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 جيبوتي وأوروبا

 إريتريا أفريقيا الشرقية والجنوبية

 غامبياجمهورية  أفريقيا الغربية والوسطى

 غينيا بيساو أفريقيا الغربية والوسطى

 هايتي أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 العراق وأوروبا

 كيريباس آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 *كوسوفو  وأوروبا

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 لبنان وأوروبا

 ليبريا والوسطىأفريقيا الغربية 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 ليبيا وأوروبا

 مالي أفريقيا الغربية والوسطى

 جزر مارشال آسيا والمحيط الهادي

 واليات ميكرونيزيا الموحدة آسيا والمحيط الهادي

 موزامبيق أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ميانمار آسيا والمحيط الهادي

 بابوا غينيا الجديدة آسيا والمحيط الهادي

 جزر سليمان آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 الصومال وأوروبا

 جنوب السودان أفريقيا الشرقية والجنوبية

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 السودان وأوروبا

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 الجمهورية العربية السورية وأوروبا

 ليشتي -تيمور الهاديآسيا والمحيط 

 توغو أفريقيا الغربية والوسطى

 توفالو آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 **الضفة الغربية وغزة وأوروبا

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 اليمن وأوروبا

 زمبابوي أفريقيا الشرقية والجنوبية

 
 * ليست عضوا في الصندوق

 باسم فلسطين في الصندوق.** ُيشار إليها 

 .البلدان التي لم تستلم مخصصات أثناء التجديد الحادي عشر للمواردُيشير الخط المائل إلى 
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 تقرير مرحلي عن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
الذي وضعه الصندوق من أكبر صناديق التأقلم  التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةيعد برنامج  -1

العالمية لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتشترك جهات مانحة متعددة في دعمه، كما يعد من أهم 
مزارعي الحيازات الصغيرة. ويشهد البرنامج البرامج التي يستخدمها الصندوق في توفير التمويل المناخي والبيئي ل

المرحلة األولى( عامه السابع، وبدأ  - التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةنامج بر األصلي حاليا )
المرحلة الثانية(  - التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةتنفيذ المرحلة الثانية )برنامج  2017في عام 

المرحلة األولى  - الحيازات الصغيرةالتأقلم لصالح زراعة أصحاب بالتوازي مع البرنامج األصلي. ويوفر برنامج 
التمويل المناخي لمزارعي الحيازات الصغيرة بغرض تنفيذ استثمارات فورية وعملية في خيارات التأقلم األكثر 

 مالءمة لضمان صمود أصحاب الحيازات الصغيرة في وجه التغير المناخي.

في الوقت الذي أدرك فيه  2012في عام  يرةالتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغوكانت بداية برنامج  -2
العالم أخيرا الحاجة إلى توفير دعم فوري ومكثف لقطاع الزراعة في البلدان النامية لمساعدته على التأقلم مع 

قد أشارت في تقرير التقييم الرابع الصادر عنها  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناختغير المناخ. وكانت 
إلى أن االحترار العالمي يمكن أن تكون له تداعيات حادة على قطاع الزراعة. وفي تقريرها الخامس  2007عام 

، أشارت الهيئة إلى أن اآلثار على النظم الزراعية أصبحت ملحوظة بالفعل، وأن اآلثار 2014الصادر عام 
 االفتقار إلى الخبرة العالميةاه إلى أن السلبية تفوق أي آثار إيجابية. وفي التقرير نفسه، لفتت الهيئة االنتب

 المتسمة بخيارات تأقلم فعالة وبالتالي تعمل على نطاقات تحولية.

. 2012في عام  التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةوعلى هذه الخلفية، أطلق الصندوق برنامج  -3
لمرحلة األولى في تعزيز صمود مزارعي ا – التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةويتمثل الهدف من 

الحيازات الصغيرة في مواجهة تغير المناخ. وجاءت فكرة البرنامج نتيجة إدراك اآلثار السلبية لتغير المناخ على 
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وضرورة مواجهتها من خالل استجابات محددة وموجهة في مجاالت تخطيط 

التأقلم لصالح فيها بهدف تحسين سبل العيش والحد من الفقر. وبذلك يعكس برنامج  التنمية الريفية واالستثمار
المرحلة األولى إدراك ضرورة اتخاذ إجراءات صريحة لتيسير التأقلم مع  – زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

تغير المناخ بغرض تحقيق مهمة الصندوق المتمثلة في المساعدة على إحداث تحول ريفي شامل ومستدام من 
اعي أجل تحسين سبل عيش جميع السكان الريفيين الفقراء وتعزيزها وضمان استمراريتها. ونظرا ألن اإلنتاج الزر 

مهما من سبل عيش الفقراء الريفيين، وألهمية الموارد الطبيعية كأساس لنظم اإلنتاج الزراعي، فإن  يمثل جزءاً 
أحد العناصر األساسية في تحسين سبل العيش الريفي يكمن في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وخدمات النظام 

ارة الموارد الطبيعية إلى زيادة إنتاجية الزراعة، وتوفير البيئي داخل النظام الزراعي. وُيتوقع أن يؤدي تحسين إد
المزيد من المنافع غير السوقية لألسر الريفية )توفير المياه الستخدام األسر على سبيل المثال(، وجعلها أقل 

 عرضة للصدمات، وسيكون لهذه النتائج جميعها آثار على نمو الدخل على المدى الطويل.
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لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ل الوضع المالي ويعرض هذا الملحق تحلي -4
)المرحلة األولى والمرحلة الثانية(، إلى جانب معلومات مفصلة عن وضع البرامج، والمبالغ المنصرفة، والتحول 

برنامج التأقلم في إطار الذي شهده الصندوق نتيجة البرنامج. ويتضمن الملحق أيضا توزيعا للمشروعات المنفذة 
 المرحلة األولى، والنتائج األولية للحافظة. – لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم الحالة المالية لبرنامج -ألف
 في الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج أمانة لحساب المالي الوضع يلي فيما -5

 :2018 كانون األول/ديسمبر 31

 1الجدول 
 الصغيرة * الحيازات أصحاب زراعة لصالح حساب أمانة برنامج التأقلم

 موجز المساهمات التكميلية واألموال المتممة

 المساهمات المقبوضة العملة المحلية )باآلالف( الدول األعضاء  
   )بآالف الدوالرات األمريكية(**

 855 7  يورو 000 6 بلجيكا التكميليةالمساهمات 

 
 879 19  دوالر كندي 849 19 كندا

 
 833 6  يورو 000 5 فنلندا

 
 581 48  يورو 000 40 هولندا

 
 240 9 نرويجيةكرونة  000 63 النرويج

 
 471 4  سويديةكرونة  000 30 السويد

 
 949 10 سويسريفرنك  000 10 سويسرا

 
 837 202  إسترلينيجنيه  523 147 المملكة المتحدة

 645 310 المجموع الفرعي  

 األموال المتممة
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات    

 380 2 يورو 000 2 وزارة الخارجية في فالندرز المرحلة األولى -الصغيرة 

 
 000 3 دوالر أمريكي 000 3 جمهورية كوريا

 380 5 المجموع الفرعي  

  

 زراعة لصالح التأقلم برنامجمجموع 
 المرحلة - الصغيرة الحيازات أصحاب
 025 316   األولى

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 834 8 كرونة نرويجية 80000 النرويج المرحلة الثانية -الصغيرة 

 
 461 5 كرونة سويدية 50000 السويد

  
 زراعة لصالح التأقلم برنامجمجموع 
 295 14 الثانية المرحلة - الصغيرة الحيازات أصحاب

 772 دوالر أمريكي 772 فرنسا انتداب الموظفين

  
 092 331 المجموع
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 .EB 2019/126/R.24 - AC019/152/R.3  –* الذيل واو 
 ** قيمة المدفوعات محسوبة على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ القبض.

 

المرحلة  –وتم تخفيض التمويل البرامجي المتاح من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  -6
مليون دوالر أمريكي في ديسمبر/كانون  316إلى  2016مليون دوالر أمريكي في مايو/أيار  366.5األولى من 

في المائة بسبب قيمة الجنيه اإلسترليني في  14، وهو ما يعكس تراجع موارد حساب األمانة بنسبة 2018األول 
مليون دوالر أمريكي تم  7.6. وبلغت المصروفات اإلدارية المرتبطة بإدارة البرنامج حتى اآلن 2016عام أواخر 

 سحبها من حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

 41الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة حلصال التأقلم البرامج الممولة من برنامج -باء
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات ، بلغ عدد المنح القائمة الممولة من 2019مايو/أيار  1في  -7

(. وفيما يلي الوضع 3)راجع الجدول  42مليون دوالر أمريكي 298بلدا بقيمة إجمالية  40منحة في  41الصغيرة 
 اإلنتاجية تعزيز مشروعمشروعا وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق:  44الخاص بأربعة مشروعات من 

؛ 2018الممول من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في مالي تم إنجازه في عام  الزراعية
وبرنامج النمو الريفي الممول من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في اليمن تم إلغاؤه 
نتيجة الصراعات الداخلية؛ وبرنامج الزراعة التعاقدية للسكر والتنمية المجتمعية في منطقة باغامويو الممول من 

في جمهورية تنزانيا المتحدة تم إلغاؤه بسبب امتناع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 الثروة تنمية مشروعالحكومة عن االنخراط في البرنامج؛ وحافظة طاجيكستان، التي تتضمن المرحلة الثانية من 

الممول من التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، تم تعليقها مؤقتا بسبب مشكالت  والمراعي الحيوانية
 ة.مصرفي

في مالي هو أول مشروع مدعوم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  الزراعية اإلنتاجية تعزيز مشروعوُيعدن  -8
مليون  40الحيازات الصغيرة يصل إلى مرحلة اإلنجاز. وقد تم تمويل هذا المشروع بقرض من الصندوق بقيمة 

مليون دوالر  9.9الحيازات الصغيرة بقيمة دوالر أمريكي، ومنحة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 
أمريكي، ويهدف إلى التشجيع على اتباع نهج متكامل يركز على مستجمعات المياه ككل بدال التركيز على 

 ؛نقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات (1)األراضي المروية أو البعلية فقط. وتضمن المشروع ثالثة مكونات أساسية: 
اتباع نهج برامجي والرصد القطاعي. ومن  (3)و ؛البنية التحتية للري والتخطيط التشاركي لعمليات التأقلم (2)و

أكثر األنشطة ابتكارا في إطار هذه المنحة الممولة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

                                                      

وعمليات الصرف الممولة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  أدناه لالطالع على تحليل مفصل للمخصصات 3راجع الجدول  41
 الصغيرة، حسب المبلغ والنسبة المئوية، لكل مشروع.

 المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية 42
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 30ها بالتعاون مع المجتمعات المحلية في وضع خطط للتأقلم على مستوى البلديات على أساس تشاركي وتنفيذ

نظام ألواح شمسية لألسر في المجموعات  288وهاضمة حيوية  645بلدية في منطقتي كايس وسيكاسو، وتوفير 
 المستهدفة بالمجتمعات المحلية المستفيدة.

صحاب الحيازات ، بلغت المبالغ التراكمية المنصرفة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أ2019وفي مايو/أيار  -9
مشروعا(، كما وصلت المبالغ المنصرفة خالل الفترة  38مليون دوالر أمريكي ) 123المرحلة األولى  –الصغيرة 
مشروعا(. وتوجد خمسة مشروعات أخرى  38مليون دوالر أمريكي ) 43.4إلى  2019مايو/أيار -2018مايو/أيار 

لها في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وموزامبيق  في المائة من األموال المخصصة 80صرفت ما يزيد على 
 (.البطانة في المتكاملة الريفية التنمية مشروعورواندا والسودان )

 1الشكل البياني 

 
 

 أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج من الثانية المرحلة التنفيذي المجلس اعتمد ،2016 أيلول/سبتمبر وفي -11
 نرويجية كرونة مليون 80 بمبلغ المساهمة على اإلنمائي للتعاون النرويجية الوكالة وافقت وقد. الصغيرة الحيازات

 المساهمة على الدولية للتنمية السويدية الوكالة وافقت كما أمريكي، دوالر مليون 9.5 حوالي يعادل ما أي –
 على الشماليين البلدين موافقة وتأتي. أمريكي دوالر مليون 5.9 يعادل ما أي – سويدية كرونة مليون 60 بمبلغ
 أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج من األولى للمرحلة قوي دعم من قدماه لما استكماال المساهمات هذه توفير
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تعميم اعتبارات التكيف مع تغير المناخ بشكل  للصندوق الجديدة االلتزامات وقد أتاحت هذه. الصغيرة الحيازات
مليون دوالر أمريكي من المبلغ  15أكبر في المشروعات الجديدة. وتمكن الصندوق حتى اآلن من تعبئة 

 المساعدة لتقديم البرنامج من الثانية المرحلة تصميم مليون دوالر أمريكي. ويجري 100المستهدف األصلي البالغ 
 مختلفة مجموعة مع العمل للصندوق النموذج هذا ويتيح. الصندوق حافظة من التمويل يرتوف مجرد وليس الفنية
االعتبارات المناخية والبيئية باستخدام  تعميم في البلدان دعم في بمهمته القيام لمواصلة واألدوات الشركاء من

 أدوات علمية دقيقة قائمة على البحوث والشواهد السليمة. 

مشروع معني باألطفال تحت مظلة المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة  100ويوجد ما ال يقل عن  -11
. واعتبارا من 2025أصحاب الحيازات الصغيرة، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق أهداف غير مباشرة حتى عام 

عنية باألطفال مشروعا مختلفا من المشروعات الم 26، بلغت التخصيصات التراكمية لمجموعة شملت 2019مايو 
مليون دوالر أمريكي في المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  10.4

وتحسين خدمات  ؛واستثمرت المرحلة الثانية من البرنامج في التوعية بشأن االعتبارات المناخية وبناء القدرات
دارة المعرفة ؛المعلومات المناخية والتوعية التغذوية )في ظل  ؛لتمايز بين الجنسين وتمكين المرأةوقضايا ا ؛وا 

 ؛وتعبئة الموارد من صناديق المناخ العالمية؛ وانخراط القطاع الخاص، ؛تنامي اآلثار الناجمة عن تغير المناخ(
لطبيعية وتطبيق نهج مالئمة إلدارة الموارد ا ؛واالنخراط السياساتي مع التركيز على المساهمات المحددة وطنيا

تراعي التغيرات المناخية. وبالنسبة للشريحة التالية التي تتضمن ثمانية مشروعات معنية باألطفال جاري 
استعراضها حاليا، تحول التركيز إلى العالقة بين المناخ والتغذية، وزيادة االعتماد على البيانات الجغرافية 

حيوانية. ويستند هذا التحول إلى مجاالت التركيز السابقة والمكانية، وانخراط الشعوب األصلية، وقطاع الثروة ال
لمشروعات األطفال في المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيمهد 

 الطريق بالتالي لتحقيق مكاسب إنمائية أكثر قوة وشموال.

 ما التحوالت التي أحدثها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؟  -جيم
 تتضمن نظرية التغير التي يقوم عليها البرنامج ثالثة عناصر أساسية: -12

العنصر األول واألهم هو تنمية المشروعات، ويستند إلى تحليل مستمر وشامل للمخاطر المناخية والبيئية،  (1)
لى فهم عميق للصالت التي تربط السكان بالسياقومواطن الضعف، والتحد الذي يعيشون فيها.  اتيات، وا 

وعلى أساس هذا التحليل، يتم تحديد حلول التأقلم والتنمية المستدامة األكثر مالءمة. ويتعين تحديد خيارات 
قد ال تنجح  التأقلم حسب السياق والمكان والمخاطر. وبالتالي فإن خيارات التأقلم التي تنجح في مكان ما

 بالضرورة في مكان آخر. 

، ودعم تنفذيه واستدامته. ومن التلقي الجيند للمشروعثانيا، التفاعل السياساتي مع البلد المتلقي، وذلك لضمان  (2)
شأن الحوارات السياساتية المركزة وأنشطة تنمية القدرات المصممة لزيادة الوعي باعتبارات تغير المناخ، بما 
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بتداعيات االتجاهات المناخية المستقبلية، ضمان استدامة ممارسات التأقلم المختارة على في ذلك التوعية 
 المدى الطويل.

وأخيرا، في حالة التكنولوجيات التي يثبت نجاحها، يتم تعميم العمليات المؤسسية وأنشطة بناء القدرات الالزمة  (3)
 تنادا إلى نهج التكثيف المستدام.  لتطبيق هذه التكنولوجيات، وذلك لضمان تحقيق منافع متعددة اس

وفي ضوء هذه العناصر، حدد برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مجتمعات مزارعي  -13
هج إدارة تطبيق نُ إدخال الحيازات الصغيرة الفقراء التي تواجه تحديات ومخاطر بسبب تغير المناخ، وسعى إلى 

مليون هكتار من مزارع أصحاب الحيازات  2.3فيما يزيد على  تغينر المناخ المكينفة/والصامدة في وجه األراضي
الصغيرة الفقراء. ونتيجة تطبيق هذه النهج، ُيتوقع أن يتمكن المزارعون من الحفاظ على حجم المحاصيل أو 

مليون طن.  30زيادته دون استنزاف مواردهم الطبيعية، ومحاولة تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة بما ال يقل عن 
دارة المخاطر المناخية،  لمواجهة الكوارث  والجاهزيةوسيتطلب ذلك تعزيز القدرات البشرية في مجاالت التأقلم، وا 

 43مليون شخص. 1.2ألف مجموعة مجتمعية وبين  11الهيدرومترولوجية في 

ت المزارعين، بما في وقد انخرط برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مع مجموعة من رابطا -14
ذلك رابطات مستخدمي الموارد المائية، واتحادات مستخدمي المراعي، والرابطات الرعوية، والمدارس الحقلية 

 المجموعاتهذه ومن خالل للمزارعين، كما اتخذ خطوات استباقية إلشراكها في تخطيط السياسات المحلية. 
املة للتوعية بتغير المناخ مكنته من نشر المعرفة ، استطاع البرنامج وضع أدوات موجهة وشالمختلفة

 والممارسات الالزمة لتعزيز مقاومة المناخ.

كذلك استثمر البرنامج في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ. وتضمنت جهوده في هذا المجال تقديم الدعم في  -15
والتوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقة صياغة قوانين بناء جديدة، ووضع معايير جديدة لتصميم نظم الري، 

المتجددة، وبناء طرق ريفية مقاومة لتغير المناخ، وتسهيل الوصول إلى المرافق واألسواق في مرحلة ما بعد 
 الحصاد.

وكان االنخراط السياساتي من أهم المجاالت التي حقق فيها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  -16
هج تعتمد بدرجة كبيرة على التشارك بدءا من القاعدة را. فقد أكد البرنامج على أهمية اتباع نُ الصغيرة نجاحا كبي

وصوال إلى القمة، وتطوير نظم خدمات اإلرشاد. وتعد دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكمبوديا وغامبيا ومالي 
ة لتوسيع نطاق األنشطة والدروس وموزامبيق والنيجر من البلدان التي تبدأ حاليا مراحل أو مشروعات جديد

المستفادة من استثمارات البرنامج األصلية. وقد أدركت حكومات هذه البلدان المنافع التي يمكن تحقيقها بفضل 
تطبيق مجموعة معينة من أنشطة التأقلم، وبالرغم من أنها ال تتلقى منحا في الوقت الحالي، فإنها ترغب في 

                                                      

هداف المقررة في مرحلة تصميم أدناه لالطالع على معلومات بشأن الخطوات والنتائج المحققة حتى اآلن، ومقارنتها باأل 2راجع الجدول  43
 المشروعات الممولة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
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ة لتلك التي حققتها المرحلة األولى من البرنامج. وفي كينيا، نجح البرنامج في االقتراض لتحقيق نتائج مماثل
التوعية بشأن ضرورة قيام حكومات المقاطعات بتخصيص نسبة من موازناتها السنوية لتمويل أنشطة التأقلم مع 

نشاء صناديق على مستوى المقاطعات للتأقلم مع تغير المناخ.  تغير المناخ وا 

 عرفة واالتصاالت في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةإدارة الم -جيم
واصل البرنامج جهوده في مجال االتصاالت على مدار العام الماضي. فقد تم إعداد مجموعة كبيرة من  -17

ني المدونات والمقاالت اإللكترونية حول المشروعات المدعومة من البرنامج ونشرها على الموقع اإللكترو 
 ثالث، وتم نشر نفذمَ  200ا وتم التواصل مع وسائط اإلعالم في منافذ إعالمية بلغت في مجموعهللصندوق. 

 .نشرات صحفية ودعوة حضور لوسائل اإلعالم في وسائط اإلعالم الدولية

 الفعالياتالتي تتخذ من روما مقرًا لها، نظ م الصندوق عددًا من األخرى الوكاالت و  شركاء آخرين وبالتعاون مع -18
، سواء في مؤتمرات دولية أو في حول المشروعات التي يدعمها برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

اتفاقية  المنبثقة عنالفرعية  اللجانأثناء انعقاد  تم تنظيمها جانبية فعاليات األنشطةمقر الصندوق. وشملت تلك 
ولجنة األمم المتحدة المعنية باألمن الغذائي العالمي. وخالل الدورة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ 

والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ التي عقدت في مدينة  الرابعة
ق في العديد من ، شارك الصندو التنوع البيولوجيلمؤتمر األطراف في اتفاقية  ةعشر  الرابعة والدورة، كاتوفيتشي
المستوى خالل الدورتين. كذلك امتثل  ةالرفيع إلى جانب الفعالياتاإلعالمية،  واالجتماعاتالجانبية  الفعاليات

. كذلك بشأن الزراعة، كما شارك في حوار تاالنواالمشترك كورونيفيا  ات الصادرة في إطار عملقرار لالصندوق ل
ارة العليا فيه بمقر الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك مع نظم الصندوق فعاليات بمشاركة أعضاء اإلد

 .(Recipes for Change)لإلعالن عن حملة "وصفات من أجل التغيير"  Kitchen Connectionsمنظمة 

وشارك البرنامج في فعاليات التعلم السنوية التي نظمتها مبادرة "بناء الصمود والتأقلم في مواجهة الظواهر  -19
في نيروبي في فبراير/شباط، وهي مبادرة ممولة من حكومة المملكة  (BRACED)ية المتطرفة والكوارث" المناخ

المتحدة، وتم خاللها مبادلة الدروس المستفادة من تنفيذ المبادرة وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
عالمية إلدراجه في تقرير تعده اللجنة الصغيرة. وتم إعداد فصل عن البرنامج، وعرضه على لجنة التكيف ال

. وفي 2019للمشاركة به في قمة العمل المناخي التي سينظمها األمين العام لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 
، تم إعداد دراسة عن الدروس المستمدة من البرنامج، ومن المقرر المشاركة بها في قمة العمل 2019عام 

نموذج البرنامج على مجموعة العمل المعنية بالحلول المرتبطة بالطبيعة في قمة المناخي أيضا، كما تم عرض 
 العمل المناخي.

 وتشمل المنتجات المعرفية الرئيسية التي صدرت في سنة التقرير المطبوعات التالية: -21
 The Business Advantage ،وThe Youth Advantage وClimate Action Report 2018 وجرى .
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أصدر  كذلكللمانحين/وسائط اإلعالم. بيانات صحفية أو حفالت استقبال ه المطبوعات من خالل الترويج لهذ
، أحدهما عن المشروع الذي نفذه الصندوق تسجيلين جديدين بالفيديو يصوران حملته الخاصة بوصفات التغيير

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في تشاد.

 النتائج -هاء
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامجا رائدا ومبتكرا، وغالبا ما تقدم منح البرنامج يعد  -21

كجزء من االستثمارات الممولة من برنامج القروض والمنح المقدمة من الصندوق، مما ييسر تعميم أنشطة التأقلم 
تخدام القروض في تنفيذ أنشطة التأقلم نظرا ضمن عمليات الصندوق. وفي السابق، كانت هناك تحديات في اس

ألن سعر الخصم المرتفع الذي تواجهه البلدان النامية يفرض عليها المفاضلة بين النتائج قصيرة المدى واألهداف 
طويلة المدى. لذلك فإن "المكاسب" البارزة قصيرة المدى ُتعد أكثر فعالية ألن االستثمارات في تكنولوجيات التأقلم 

 شأ عنها بالضرورة مكاسب مباشرة ويصعب تبريرها بالتالي.ال تن

وبمجرد توافر أموال برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، تغيرت طبيعة المشروعات التي تم  -22
 استثمار هذه األموال فيها. وال يمكن االستهانة بتأثير البرنامج على مشروعات التأقلم، نظرا ألن المزج الكامل
لموارد منح التأقلم أمكن معه تعميم ممارسات بناء القدرة على الصمود في حافظة استثمارات الصندوق بشكل 

 أكبر، وجعل هذه الممارسات جزءا أساسيا من تنفيذ المشروعات.

وكان للبرنامج دور كبير في استحداث وتيسير استخدام أساليب عمل جديدة داخل الصندوق، حيث أمكن تعميم  -23
اعتبارات تغير المناخ والموارد الطبيعية في حافظة الصندوق في مختلف المراحل، بدءا من مرحلة التقدير المبكر 
للتخطيط اإلنمائي الريفي وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وحتى مرحلة تصميم المشروعات وتنفيذها. كذلك 

لية بالصندوق، وتعتبر في الوقت الحالي من المؤشرات تم إدراج مؤشرات البرنامج في نظام إدارة النتائج التشغي
 المناخية األساسية، وكثيرا ما تستخدم في تصميم المشروعات الجديدة.

أدناه مجموع األهداف التي وردت في تصميم المشروعات الممولة من البرنامج التي يبلغ  2 ويعرض الجدول -24
ز حتى اآلن في المشروعات التي حققت النتائج المرجوة مشروعا، والتقدم التراكمي المحر  42عددها في المجمل 
مشروعا. وتجدر اإلشارة إلى أنه في مرحلة تصميم الشريحة األولى من المشروعات  36منها والبالغ عددها 

الممولة من البرنامج، لم تكن مؤشرات الصندوق المناخية والبيئية األساسية قد تم استحداثها بعد، وأدرجت بأثر 
المشروعات األولى الممولة من البرنامج. وأدى ذلك في بعض الحاالت إلى تفاوتات بسيطة بين رجعي في 

األطر المنطقية في مرحلة التصميم وصيغتها الحالية. كذلك فإن المشروعات الممولة من البرنامج ال تطبق 
المؤشرات األكثر ارتباطا  جميعها كافة المؤشرات المناخية والبيئية األساسية، حيث يطلب من كل مشروع اختيار

يعدن هذا الجدول التجميعي بوجه عام بمثابة تقرير مرحلي استرشادي عن برنامج بالتدخالت المتوقعة منه. وُ 
 التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ككل.
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 2في المائة. ويعرض العمود األخير من الجدول  35ويبلغ متوسط معدل الصرف الحالي على المشروعات  -25
مقارنة بالنسب المئوية بين النتائج الكلية المحققة حتى اآلن واألهداف المقررة في برنامج التأقلم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات الصغيرة. ويتجاوز البرنامج معدالت الصرف المقررة على المؤشرات التالية: مساعدة أصحاب 

وزيادة توافر المياه وكفاءة استخدامها في المرافق والمنازل (، 1)صغيرة على مواجهة آثار تغير المناخ الحيازات ال
. (8)ب(، ودعم الحوارات القطرية بشأن قضايا المناخ 6، وانخراط المجموعات في إدارة مخاطر المناخ )(5)

وعدد األفراد المنخرطين  (4)ر المناخ ويقترب من معدالت الصرف المستهدفة على إدارة األراضي المقاومة لتغي
أ(. وال يزال على البرنامج القيام بالكثير من العمل لتحقيق نتائج تتوافق مع معدالت 6)في إدارة مخاطر المناخ 

ويثق الصندوق في أن المؤشرات التي يقل فيها  (.7)الصرف المستهدفة على البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ 
ج عن المستوى المستهدف ستتحسن قريبا لتصل إلى المستوى المستهدف أو ربما تتجاوزه. وتعكس أداء البرنام

األهداف المجمعة التي يعرضها الجدول النتائج النهائية لعدد قليل من المشروعات المتقدمة. ومع زيادة المبالغ 
وث تحسن كبير في النتائج المنصرفة على فرادى المشروعات في حافظة البرنامج بمرور الوقت، ُيتوقع حد

التراكمية، ال سيما في حالة األهداف التي يعتمد تحقيقها على األداء في عدد قليل من المشروعات األساسية. 
ن  80فعلى سبيل المثال، حققت إثيوبيا حوالي  في المائة من نتائج البنية التحتية المستهدفة ككل من البرنامج، وا 

 ئة من المبالغ المخصصة لها.في الما 18كانت لم تصرف سوى 
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 رةحاب الحيازات الصغي في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أص استثمارا 42النتائج الُمبلغ عنها في و المستويات المستهدفة : 2الجدول 

 
 

تراتبية نتائج برنامج 
النتائج المبرمجة في مرحلة  مؤشرات نتائج الحافظة نتائج برنامج التأقلم على مستوى الحافظة العالمية التأقلم

 نسبة المحقق المحققة حتى اآلن النتائج 44التصميم 

تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة  الهدف
 1 الفقراء على مواجهة تغي ر المناخ

عدد أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين 
 %38 053 628 2 907 351 6 ازدادت قدرتهم على مواجهة تغي ر المناخ

توسيع نطاق نهج التأقلم المتعدد الفوائد للمزارعين  الغرض
 أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء

بدون  نسبة الرفع المالي لِمنح برنامج التأقلم مقابل التمويل 2
 5:7:1 هذا البرنامج

 

5:7:1 

 

100% 

عدد أطنان انبعاثات غازات الدفيئة )انبعاثات ثاني أكسيد  3
سيجري تحليلها بعد إنجاز ما ال  000 000 30 * الكربون( المتجنبة و/أو المعزولة

 ال ينطبق يقل عن ثلث المشروعات

 1الناتج 
 تحسين إدارة األراضي والممارسات والتكنولوجيات
الزراعية القادرة على مواجهة تغي ر المناخ والمراعية 

 لالعتبارات الجنسانية
عدد هكتارات األراضي المدارة وفقًا للممارسات المقاومة  4

 %32 372 760هكتار 680 397 2هكتار لتغي ر المناخ

 2الناتج 

زيادة توافر المياه وكفاءة استخدامها ألغراض 
ألصحاب الحيازات اإلنتاج والتجهيز الزراعيين 

 الصغيرة
5 

عدد األسر ومرافق اإلنتاج والتجهيز التي ازدادت حصتها 
 من المياه

  346 1مرفقا 

 

  816 204أسرة 

  994 2مرفقا 

 

  422 86أسرة 

222% 

 

42% 

 3الناتج 

زيادة القدرة البشرية على إدارة مخاطر تغي ر المناخ 
خسائر القصيرة األجل والطويلة األجل والحد من 

 الكوارث المرتبطة بالطقس
6 

في  ينالمجتمعية المنخرط اتوالمجموع رجال والنساءعدد ال
دارة البيئة والموارد الطبيعية، و أنشطة إدارة مخاطر المناخ،  ا 

 الحد من مخاطر الكوارثو 

  763 275 1شخصا 

  564 11مجموعة 

  355 358شخصا 

  294 10مجموعة 

28% 

89% 

 %22 000 660 21دوالر أمريكي  000 005 100دوالر أمريكي القيمة الدوالرية للبنى األساسية الريفية الجديدة أو القائمة  7 األساسية الريفية لمقاومة تغي ر المناخ تهيئة البنى 4الناتج 

                                                      

 ، ولكن يمكن تعديل هذا التاريخ حسب تطورات أوضاع المشروعات الممولة من برنامج التأقلم.2024ُيتوقع حاليا تحقيقها بحلول ديسمبر/كانون األول  44
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 %15  282 كيلو مترا   915 1كيلو مترا  التي تمت تهيئتها لمقاومة تغي ر المناخ

 5الناتج 
المتعلقة بزراعة أصحاب الحيازات توثيق المعارف 

 8 الصغيرة الذكية مناخيًا ونشرها

عدد الحوارات الدولية والقطرية بشأن قضايا تغي ر المناخ 
التي ساهمت فيها المشروعات المدعومة من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة أو شركاء 

 المشروعات بصورة نشطة

30 17 57% 

 

مشروعا  13استنادا إلى تحليل تم إجراؤه على * 
مشروعا باستخدام أداة القياس المسبق  42من 

     لتوازن الكربون.
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 ، استنادا إلى النتائج التراكمية للمشروعات المستمدة من نظام إدارة النتائج التشغيلية.2019حسب الوضع في مايو  45

 : التقدم المحرز حتى اآلن في المشروعات الممولة من برنامج التأقلم، والنتائج المباشرة، والمبالغ المنصرفة ونسبتها المئوية3الجدول 

 البلد
 الممول من برنامج التأقلماسم المشروع 

 مجال التركيز المواضيعي

ية 
مال
 ال

وط
شر
ال

بلد
ى ال

 عل
بقة
مط
ال

 

المبالغ 
المخصصة من 

 برنامج التأقلم
)بالدوالر 
 األمريكي(

حة
لمن
ع ا
نو

 
 

تاريخ دورة المجلس 
 التنفيذي

 تاريخ التنفيذ

مجموع المبالغ المنصرفة 
من برنامج التأقلم )المعادل 

 بالدوالر األمريكي(

ية 
مئو

 ال
سبة

الن
من 

ة 
صرف

لمن
غ ا

مبال
لل

قلم
التأ
ج 
رنام

ب
 

 45النتائج المباشرة

 إقليم آسيا والمحيط الهادي

 بنغالديش

 مشروع التكي ف مع تغي ر المناخ وحماية ُسبل العيش 

منحة  193 047 15 تيسيرية للغاية
 إضافية

 2013سبتمبر/أيلول 

8 907 669 65 

جسرا  2315كيلومترا من الطرق، و 229استكمال  • 
 رصيفا لرسو القوارب. 32وعبارة، و

في المائة من أعمال الحماية  69أنجز المشروع  •
في المائة من الخدمات الداخلية  72( و120بالقرى )
 بالقرى.

مجموعة من  3700تم تحقيق هدف تشكيل  •
 84100المجموعات ذات االهتمام المشترك. واستفاد 

شخص من التدريب المقدم لهذه المجموعات، وتم 
 شركة صغيرة. 960إطالق 

 كيلومترا. 49حفر ترع بطول  •
مركزا من مراكز التعاقد مع العمالة  318تم تدريب  •
 عضوا(. 7950)
 ألف شجرة بالمستنقعات. 213غرس تم  •

حماية القرى لمنع األضرار الناجمة عن الفيضانات؛ 
وتنويع اإلنتاج الغذائي، وُنظم إدرار الدخل؛ وبناء القدرات 
في مجال إدارة المخاطر المناخية؛ وُنظم اإلنذار المبكر 

 .ضد الفيضانات السريعة

سبتمبر/أيلول  4
2014 

 بوتان
برنامج تعزيز الزراعة التجارية وُسبل العيش المتسمة 

 615 022 5 مختلطة بالصمود 
مختلطة 

 35 410 711 1 2015سبتمبر/أيلول  تماماً 

آكر،  300على حوالي تمت زراعة محاصيل جديدة  •
 1183مثل الذرة الصفراء والبطيخ والكينوا والبقول )

 أسرة(.
 6تنفيذ ممارسات الزراعة المقاومة لتغير المناخ في  •
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ُنظم زراعية قادرة على الصمود في وجه التغي رات 
األصلية(، وسالسل القيمة، ومنتجات المناخية )الزراعة 

األلبان والري؛ وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ وحوار 
السياسات بشأن بناء القدرة على الصمود في وجه تغي ر 

 .المناخ في قطاع الزراعة

ديسمبر/كانون  11
 2015األول 

 قرى ذكية مناخيا.
نشاء  12تدريب  • موظفا في مجال الزراعة األصلية، وا 

 مشتال لألشجار. 17
مجموعة جديدة من  11مجموعات قائمة و 5دعم  •

حظائر،  606مجموعات العاملين بمزارع األلبان إلنشاء 
نتاج األع  الف.وشراء سالالت محسنة وا 

مجموعات  مجموعة من 22أسرة في  230تدريب  •
 العاملين بمزارع األلبان على إنتاج ألبان نظيفة.

 وحدة غاز حيوي. 12تركيب  •
 أسرة( قنوات الري. 1100آكر ) 1795إعادة تأهيل  •

 كمبوديا

برنامج الخدمات الزراعية المعنية باالبتكارات والقدرة على 
 الصمود واإلرشاد

منحة  000 995 14 تيسيرية للغاية
 إضافية

ديسمبر/كانون األول 
2014 

10 153 375 73 

أسرة استخدام تقنيات وممارسات  3418أبلغت  •
 مستدامة بيئيا ومقاومة لتغير المناخ.

مج استراتيجية الصمود في مواجهة التغير تم د •
خطة من خطط  16المناخي على مستوى األقسام في 

 تنمية األقسام.

تعميم بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر 
المناخية في خدمات اإلرشاد الزراعي؛ ووضع 
سيناريوهات على أساس تشاركي؛ والمعلومات المتعلقة 
بالمخاطر المناخية، وخدمات اإلنذار المبكر؛ والترويج 
لتكنولوجيات قائمة على مبدأ عدم الندم من أجل إدارة 
التقلبات واألخطار المناخية )نظام تكثيف زراعة األرز، 
والُنظم الرعوية الحرجية الزراعية، والزراعة التي تحافظ 

 .على الموارد، والغاز الحيوي(

 2015مارس/آذار  3

جمهورية الو 
الديمقراطية 

 الشعبية
منحة  000 000 5 تيسيرية للغاية مكون تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ

 55 310 693 2 2015إبريل/نيسان  إضافية

 خطة لتنمية القرى. 175إعداد  •
قرية تالئم  175أسرة في  11030توزيع أدوات على  •

 احتياجاتهم لتمكينهم من 
 بدء األنشطة.

مجموعات  304تنظيم المنتجين الزراعيين ضمن  •
 قامت بإعداد خطط األعمال الخاصة بها.

تم إبرام عقدين مع منظمات دعم شبكة البنوك القروية  •
 سالفان. بنكا قرويا في مقاطعتي أتابو و  40بشأن إنشاء 

أسرة على  7452تنفيذ خطة العمل التغذوي: حصلت  •
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تقدير مشترك لمخاطر التعرض لتغير المناخ ووضع 
السيناريوهات وصياغة خطط استثمار مجتمعية للتكيف 
دارة  واستثمارات في البنى التحتية صغيرة النطاق للمياه وا 

رة على مجتمعية للغابات )صندوق التكيف(، وتعزيز القد
إدارة مخاطر المناخ على المستوى السياساتي ومستوى 

 التخطيط

يوليو/تموز  28
2015 

زراعة الحدائق المنزلية والتدريب التقني. أدوات بدء 
حديقة  64أسرة برك سمكية. وتم إنشاء  973وأنشأت 

مدرسية ضمت حدائق بالمطابخ وأعشاش دواجن وبرك 
 سمكية. 

 4672نظام مياه نظيفة استفادت منها  64إنشاء  •
 أسرة، مع تحسين كمية وجودة المياه المنزلية.

قرية  100إعداد خطط لإلدارة المجتمعية للغابات في  •
 على أساس تجريبي.

وضع أدوات مبتكرة إلدارة المعرفة ورصد األنشطة من  •
خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي والصور 

 الفيديو والرسوم البيانية وصحف الوقائع.   وتسجيالت

 نيبال

مشروع التكيف لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في 
 مناطق التالل

مختلطة  000 999 14 تيسيرية للغاية
 تماماً 

 2014سبتمبر/أيلول 

3 171 097 24 

نظم زراعية مربحة جديدة مقاومة لتغير  6اختبار  •
 مزارع على األقل. 100المناخ يضم كل منها 

مستجمعات المياه الفرعية خطة إلدارة  84وضع  •
 استنادا إلى نظام المعلومات الجغرافية.

خطة عمل تأقلم محلية في خطط تنمية  45دمج  •
 األقسام.

شابا،  1676من السكان األصليين، و 5حصول  •
شخصا من السكان غير  112ذكرا، و 68أنثى، و 49و

األصليين على تقنيات حبس الكربون أو الحد من 
 دفيئة.انبعاثات غاز ال

من األقسام المستهدفة والوزارات الحكومية المعنية  6 •
بالبرنامج لديها سياسات وبرامج وخطط مراعية 

 العتبارات تغير المناخ، وعدد مالئم من العاملين.
أسرة مستفيدة تستخدم ممارسة واحدة على  657 3 •

 األقل من ممارسات الزراعة المقاومة لتغير المناخ.
في تسمين الماشية وزراعة  أسرة بدأت العمل 994 1 •

 أشجار األعالف.
أسرة بدأت في استخدام تقنيات الطاقة  1796 •

 المتجددة لألغراض المنزلية. 
 414تركيب أو إعادة تأهيل بنية تحتية للمياه على  •

 هكتارا من األراضي الزراعية.

المناخ؛ وصياغة  تقديرات تشاركية للضعف ومخاطر
خطط التكيف المحلية؛ واإلدارة المستدامة لألراضي 
والمياه والغابات؛ وتنويع المحاصيل؛ وتحسين نظم 

 التخزين

فبراير/شباط  26
2015 
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 فييت نام

مشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر ميكونغ في 
 محافظتي بين تري وترا فنه

مختلطة  136 000 12 مختلطة
 تماماً 

ديسمبر/كانون األول 
2013 

6 290 427 58 

مجتمعا محليا وقسما على مستوى المحافظتين  268 •
 تعكف على إعداد وتنفيذ خطط سوقية تشاركية سنوية

 مراعية العتبارات تغير المناخ.
من أصحاب الحيازات الصغيرة  925 24تعزيز قدرة  •

 الفقراء على الصمود في وجه تغير المناخ.
مليون دوالر أمريكي في بنية تحتية  20.2استثمار  •

مربحة مقاومة لتغير المناخ، ونظم زراعية، ومشروعات 
 في المجتمعات المحلية التي يغطيها المشروع.

نظاما مختلفا من نظم الزراعة المقاومة بتغير  25 •
المناخ والمناصرة للفقراء، تم تطبيق كل منها فيما يزيد 

 أسرة فقيرة أو شبه فقيرة. 400على 
في المائة من المجتمعات المحلية واألقسام  96 •

بالمحافظات المشاركة في المشروع وضعت خطة 
 م مجتمعية.مجتمعية إلدارة مخاطر الكوارث وخطة تأقل

نشر دراسة علمية خضعت لمراجعة النظراء بشأن  •
استخدام سالالت/أنواع معدلة للتأقلم مع تغير المناخ في 

 وبن تري. فنه راتمحافظتي 
نظم مشتركة لزراعة األرز/تربية األحياء المائية، ورصد 

دارته في التربة والمياه الجوفية، وترب ية األسماك التملح وا 
 المقاومة للتملح، وتنمية القدرات المؤسسية

مارس/آذار  28
2014 
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 إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 بوروندي

المرحلة  –برنامج تنمية سالسل القيمة 
 الثانية

منحة 
100% 4 926 000 

مختلطة 
 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2015 

2 122 163  44 

أفراد من األسر الفقيرة من أصحاب الحيازات الصغيرة في  808 33دعم  •
 مواجهة آثار تغير المناخ.

 أسرة أبلغت عن تراجع عجز المياه مقارنة باحتياجات اإلنتاج. 533 2 •
 فردا.  220 11تقديم خدمات المعلومات المناخية إلى  •
شخصا من تكنولوجيات حبس الكربون أو تخفيض انبعاثات  745 8استفادة  •

 غاز الدفيئة. 
مجموعة مجتمعية في إدارة الموارد الطبيعية وأنشطة إدارة المخاطر  125إشراك  •

 المناخية.
 هكتارا من األراضي. 295 1تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على  •
 تقديم الدعم إلجراء حوار دولي وقطري حول قضايا المناخ. •
 كيلومترا من الطرق من أحداث المناخ. 85حماية  •
 ستكمال الدراسات الالزمة لوضع خطة حماية مستجمعات المياه في روفوبو.ا •
( ILRI، وISABUالتوقيع على اتفاقيات مع منظمات بحثية مختلفة بوروندي ) •

 من أجل إكثار البذور المقاومة لتغير المناخ. 
الفول المقاوم لتغير المناخ واألعالف المحسنة، ساللة من  12بدء استخدام  •

 والتوسع في زراعتها.
تنفيذ أنشطة بناء القدرات بهدف تعزيز دمج اعتبارات تغير المناخ في ممارسات  •

 التخطيط.

تحسين إدارة الثروة الحيوانية للتمكين من 
تجديد التربة؛ وتحسين البنية األساسية 
لحماية اإلنتاج الزراعي من الظواهر 

ع خطة إلدارة الشديدة؛ ودعم وض
المخاطر في البيئة الطبيعية؛ ووضع 

 قوانين منقحة للبناء وتطبيقها.

نوفمبر/تشرين  3
 2015الثاني 

جزر 
 القمر

إنتاجية وصمود المزارع األسرية ألصحاب 
% 50 الحيازات الصغيرة

ِمنحة، 
% 50و

قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  000 000 1
 تماماً 

 2017مايو/أيار 

118 798 12 

قرية التي سيتم التدخل فيها، واالستناد  48وضع خرائط للقرى البالغ عددها  •
إليها في اقتراح تدابير صون خصوبة التربة وتعزيزها في األراضي الزراعية 

 والحراجية.  
، وهو نغازيدجاهكتارا من السياج في جزر أنجوان وموهيلي و  80استكمال بناء  •

   .2018يتجاوز عدد الهكتارات المستهدفة لعام ما 
 تنمية هكتار واحد من األراضي المتردية شديدة االنحدار.   •
توعية المنتجين وال"راف األخرى وعقد اجتماعات لتبادل المعلومات معهم حول  •

 زراعة الكاسافا في موهيلي.
 إنشاء مدرستين حقليتين للمزارعين. •
 

تشجيع ممارسات اإلنتاج الذكية مناخيا في 
مجال زراعة محاصيل الكاسافا والموز 
والخضروات، وتعزيز إدارة الموارد 

 التعريةالطبيعية للحد من مخاطر 

29 
ديسمبر/كانون 

 2017األول 
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 إثيوبيا

برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق 
 المرحلة الثانية –صغير 

تيسيرية 
 000 000 11 للغاية

مختلطة  
 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2016 

1 899 521 18 

 رابطة من روابط مستخدمي مياه الري. 94تعزيز  •
 أسرة. 892 2هكتارا وتستفيد منها  481 1نظم مجتمعية تغطي  8وضع  •
 227 7نظاما على مساحة  50جاري إنشاء مجموعة إضافية من النظم تشمل  •

 أسرة. 950 16هكتارا وستستفيد منها 
 رابطة من روابط مستخدمي مياه الري. 56إنشاء  •
 بركة أخرى. 19بركة مجتمعية، وجاري إنشاء  17إنشاء  •
 بئرا ضحلة. 28جاري إنشاء  •
 نظاما للري بالتنقيط. 23تم تركيب  •
 بركة أسرية. 182جاري إنشاء  •
 مشتال. 27تم إنشاء  •
 عرضا لشرح كيفية إنشاء الحدائق المنزلية. 270تم تنظيم  •

تعزيز ممارسات الري المحس نة في 
الحيازات الصغيرة وما يصاحبها من إدارة 
مستجمعات مياه األمطار بغرض تحسين 
اإلنتاجية، والزراعة الحافظة للموارد، 

 ووسائل الري المقاومة لتغير المناخ 

فبراير/شباط  13
2017 

 كينيا

برنامج  –يز الحبوب في كينيا برنامج تعز 
ُسبل كسب العيش الزراعية القادرة على 

 الصمود في وجه تغي ر المناخ

تيسيرية 
مختلطة  000 000 10 للغاية

 تماماً 

إبريل/نيسان 
2015 

1 841 499 19 

 مزارعا للمشاركة في حمالت التوعية المجتمعية. 955 19تم اختيار  •
 تاجرا زراعيا بنقاط بيع. 358تم تزويد  •
عروض عملية بالمزارع لشرح أساسيات زراعة المحاصيل  408تم تنظيم  •

 لمجموعات المزارعين.
مقاطعات على استخدام تطبيقات نظام المعلومات موظفا بال 32تدريب  •

 الجغرافية.
 مستفيدا من برامج التدريب في مجال التوعية المالية. 628 28 •
 والتسويق.  التجميع مجموعة مزارعين لتيسير 168تشكيل  •
 تصميم عشرة مخازن جديدة لعمليات إعادة التأهيل. •
 مجموعة أساسية جديدة من مجموعات مزارعي الكفاف. 171تشكيل  •
مجموعة جديدة على استخدام األغذية المقاومة لتغير المناخ كأحد  122تدريب  •

 الجوانب المهمة في بناء القدرة على الصمود.
 

وضع خرائط لجوانب الهشاشة في 
دارة الموارد  المجتمعات المحلية وا 
الطبيعية؛ وتعزيز خدمات األرصاد الجوية 

من الغذائي؛ الزراعية؛ ووضع نماذج لأل
جراء تدخالت متعددة الفوائد لصون  وا 
التربة والمياه وتقليص انبعاثات غازات 
الدفيئة )مثل الزراعة التي تحافظ على 
الموارد، وتجميع المياه، والحراجة الزراعية، 
والطاقة المتجددة(؛ والتأمين على 

 المحاصيل.

أغسطس/آب  26
2015 
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 ليسوتو

 والموهيرمشروع إنتاج الصوف 

مختلطة  000 000 7 مختلطة
 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2014 

2 227 934 35 

 شاة تنتمي إلى سالالت متميزة. 598يتكون القطيع الوطني من  •
 أشخاص على ممارسات و/أو تكنولوجيات اإلنتاج. 1206تدريب  •
امرأة على تجهيز الصوف والموهير، وتصميم المنتجات، ومسك  67تدريب  •

 الدفاتر.
مجموعة في اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمخاطر المرتبطة  61دعم  •

 عضوا(. 050 3بالمناخ )
 رابطة من رابطات المسالخ على إدارة المشروعات. 173تدريب  •
 تيكية.محطات طقس أوتوما 5شراء وتركيب  •
عامال في مجال خدمات اإلرشاد على الخدمات المناخية المتكاملة  189تدريب  •

 التشاركية الداعمة للزراعة.
مزارعا على الخدمات المناخية المتكاملة التشاركية الداعمة  3429تدريب  •

 للزراعة. 

التكي ف مع تغُير المناخ في سالسل قيمة 
الموهير؛ واإلدارة المجتمعية الصوف و 

للمراعي؛ وتعزيز وصول الرعاة إلى 
معلومات األرصاد الجوية الزراعية؛ 
والبحوث التطبيقية للوصول بممارسات 
إدارة اإلنتاج الحيواني إلى المستوى 
 األمثل؛ ونظام لإلنذار المبكر باألمراض.

يونيو/حزيران  17
2015 

 دغشقرم

مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي 
 المرحلة الثانية –وميالكي 

تيسيرية 
مختلطة  000 000 6 للغاية

 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2015 

1 597 481 28 

فردا في األسر الفقيرة من أصحاب الحيازات الصغيرة في  940 53دعم  •
 مواجهة آثار تغير المناخ.

مشروعا بيئيا متناهي الصغر لصالح المجموعة األكثر عرضة  89تنفيذ  •
 للمخاطر.

جاري البدء في تنفيذ أنشطة تنمية الزراعة المائية الستحداث سالالت جديدة  •
 أكثر مقاومة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

على تعزيز أقطاب التنمية الحالية القائمة 
نشاء أقطاب جديدة للتنمية )مناطق  الري وا 
تنطوي على إمكانات إنتاجية عالية وغيرها 
دارة  من الظروف الالزمة للتنمية(؛ وا 
مستجمعات المياه حول هذه المناطق؛ 
ووقاية تصاميم ُنظم الري وأصناف 
المحاصيل من المخاطر المناخية؛ وتنويع 
 خيارات إدارة المياه؛ والتخطيط المكاني؛
وبناء القدرات مع الحكومات المحلية؛ 

 وتنويع خيارات ُسبل كسب العيش.

30 
ديسمبر/كانون 

 2015األول 
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 مالوي

 برنامج تنمية الري الريفي
50 %

ِمنحة، 
% 50و

قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  000 000 7
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

568 431 8 

وضع خطط لصون مناطق تجميع مياه األمطار كخطوة مسبقة لتنفيذ استثمارات  •
ع المناطق التي يغطيها برنامج جميقائمة على مبدأ عدم الندم/الندم القليل في 

 الري من مخزون المياه.
التثقيف ونشر الوعي بشأن القوانين الجديدة لألراضي )مثل قانون األرض( بين  •

أنثى( في ضواحي ماشينغا وزومبا  372 2ذكور و 905 1مستفيدا ) 27 4
 وخليج نخاتا.

ضواحي، بما  3موظف إرشاد على تقنيات صون التربة والمياه في  71تدريب  •
 في ذلك أعضاء لجنة تنمية القرى. 

 

دارة الُنظم  إدارة مستجمعات المياه؛ وا 
اإليكولوجية على مستوى البيئة الطبيعية؛ 
والتكثيف الزراعي المستدام؛ وتحصين 

 ار المناخية.مخططات الري من األخط

20 
ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 موزامبيق

مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة 
 للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو

50 %
ِمنحة، 

% 50و
قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  560 907 4
 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2012 

4 416 053 98 

 12هكتارا، و 490تم تحديد مواقع جديدة الستخدام نظم الري تمتد على مساحة  •
 هكتارا(. 48موقعا لتركيب أدوات الري )

تم  •هكتارا من نظم الري.  744تم استكمال المناقصات الخاصة بإعادة تأهيل  •
استكمال تقدير األثر البيئة إلعادة تأهيل نظام الري في المنطقة األولى في 

 موامبا.
الثانية من إعادة تأهيل محطة الضخ في المنطقة تم استكمال المرحلة األولى  •

 في موامبا.
أنشطة التوعية وبناء القدرات الهادفة إلى تيسير إنشاء رابطات مستخدمي  • 

 المياه. 
مدرسة من مدارس المزارعين الحقلية  91جاري حاليا تنظيم دورات تدريبية في  •

على الممارسات الزراعية السليمة، بما في ذلك مبادئ الزراعة التي تحافظ على 
نشاء  2069الموارد )  مزرعة إرشادية(. 17منتجا، وا 

 عامال من العاملين في مجال تنمية األعمال الزراعية. 120تم استكمال تدريب  •
 7مظلة )إنتاج المحاصيل( و 16يبلغ مجموع عدد المظالت الشمسية المركبة  •

 هكتار.    2,6مظالت )الغراس( تغطي مساحة إجمالية تبلغ 
ن الكاسافا التي تتحمل الجفاف على مساحة سالالت م 6موقعا إلكثار  32 •

 هكتار. 302إجمالية تبلغ 
 مرافق لتجهيز الكاسافا. 3تطوير  •
 بقرة لحمايتها من القراد. 525 32عالج  •
 ثورا. 031 1إخصاء  •
 بقرة )طرد الديدان، والجروح وغير ذلك(. 728 3معالجة  •
 أسرة مستفيدة(. 236 6بئرا مفتوحة ) 29 •
 مخزنا لألعالف. 112إنشاء  •
  

التكي ف مع تغي ر المناخ في سالسل قيمة 
البستنة المروية تحت قماش المظالت 
الشمسية، وسالالت الكسافا التي تتحمل 
دارتها،  الجفاف، وكفاءة استخدام المياه وا 
وتجميع المياه والري، وتعزيز خدمات 

خطط المجتمعية معلومات المناخ، وال
إلدارة الموارد الطبيعية، وبناء القدرات )من 
خالل مدارس المزارعين الحقلية على 
 سبيل المثال(، ورصد اآلفات واألمراض.

أكتوبر/تشرين  3
 2012األول 
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 رواندا

مشروع مساندة أنشطة األعمال الزراعية 
 وما بعد الحصاد

تيسيرية 
 865 923 6 للغاية

مختلطة 
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

5 855 866 94 

خطة من إعداد أطراف فاعلة بالقطاع الخاص،  46خطة عمل ) 97تمويل  •
 15خطط أعدتها مشروعات مشتركة، و 7خطة من إعداد التعاونيات، و 29و

 خطة تم إعدادها بغرض تعزيز األعمال(.
 تعزيز قدرات عدد من األجهزة الحكومية. •
جمعية تعاونية في  54من األطراف الفاعلة في القطاع الخاص و 24دعم  •

 تحصين بنيتها التحتية ضد تغير المناخ وشراء التكنولوجيا الذكية مناخيا
 مساندة مشروعأسرة زراعية صغيرة مع المراكز التابعة ل 710 44انخراط  •

لالستفادة من تكنولوجيات الحصاد وما  الحصاد بعد وما الزراعية األعمال أنشطة
 بعد الحصاد الذكية مناخيا.

التجهيز والتخزين القادر على مقاومة 
اآلثار المناخية في مرحلة ما بعد الحصاد 
لسالسل قيمة الذرة الصفراء والكسافا 
والفول والبطاطس ومنتجات األلبان؛ 

ناخية، وتحسين خدمات المعلومات الم
 وقوانين بناء المخازن.

مارس/آذار  28
2014 

 أوغندا

مشروع استعادة ُسبل العيش في المنطقة 
 الشمالية

تيسيرية 
مختلطة  000 000 10 للغاية

 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

3 110 159 33 

نظام  35تكنولوجيا طاقة متجددة، بما في ذلك محطة غاز حيوي، و 92تركيب  •
 موقد طهي موفر للطاقة في المؤسسات العامة. 56طاقة شمسية، و

 خطة لإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية. 424استكمال وضع  •
محطة طقس أوتوماتيكية جديدة وقطع غيار لست محطات طقس  15شراء  •

 أوتوماتيكية.
 مرشد زراعي على تفسير واستخدام معلومات الطقس والمناخ.  185تدريب  •
مجموعة مزارعين من خالل المرشدين  574تقديم معلومات مباشرة إلى  •

 الزراعيين وبرامج الراديو.
مرشدا زراعيا على نهج وتكنولوجيات اإلدارة  36مزارعا و 234تدريب  •

 المستدامة لألراضي.
 أسرة(. 000 4لمجموعة األولى من األسر المعرضة للخطر )تقديم اإلرشاد ل •
آكر من الكاسافا في  427مجموعة من مجموعات المزارعين بزراعة  100قيام  •

 .2018الفصل األول من عام 
 125ميسر مجتمعي ) 200أنثى( و 57ذكرا و 97مرشدا زراعيا ) 154دعم  •

 أنثى(. 75ذكرا و
 
  

إدارة المياه المتسمة بالكفاءة ممارسات 
واالستدامة من أجل تنمية إنتاج 

الفولط  المحاصيل التجارية، والنظم
ضوئية الشمسية، ونظم الغاز الحيوي، 
ومواقد الطهي الموفرة للطاقة، والمحاصيل 
األساسية التي تتحمل الجفاف والمقاومة 
لألمراض، وخدمات معلومات المناخ، 
والطرق المقاومة لتغير المناخ في 
المجتمعات المحلية، والحراجة الزراعية 

 والمجتمعية   

أغسطس/آب  5
2015 
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 إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

دولة 
بوليفيا 

المتعددة 
 القوميات

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر 
والمجتمعات الريفية في أراضي دولة بوليفيا 
المتعددة القوميات بتمويل من برنامج التأقلم 

 لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 815 999 9 مختلطة
منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

7 495 421 84 

أسرة في مواجهة آثار تغير المناخ، بما في ذلك تقديم المساعدة  4231دعم  •
التقنية والتدريب على أساس تنافسي في مجال اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 

 والتأقلم مع تغير المناخ.
 16دمج تدابير إدارة المخاطر والتأقلم مع تغير المناخ في نظم التخطيط في  •

 بلدية.
 أسرة من الحصول على الخدمات المالية. 5975تمكين  •
 شخصا حول موضوع تغير المناخ. 253توعية  •
 خريطة تفاعلية تتضمن مكونات إلدارة المخاطر. 56 •
 أسرة. 000 4نة إلى أكثر من تقديم خدمات معلومات مناخية جديدة أو محس •
هكتارا من األراضي  6870إنشاء/إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه على  •

 الزراعية. 
 أنثى على إدارة الموارد الطبيعية. 024 8ذكرا و 747 11تدريب  •
 خطة إلدارة البيئة. 55صياغة  •
تعزيز حوار سياساتي واحد بشأن التخطيط التشاركي المراعي العتبارات تغير  •

 المناخ على مستوى البلديات، بما في ذلك معايير إدارة مخاطر الكوارث.
 

استخدام معارف السكان األصليين بشأن 
التأقلم؛ ودمج بارامترات الصمود في 

دارة الموارد مشروعات االستثمارات العا مة؛ وا 
الطبيعية في المجتمعات المحلية على مستوى 
دارة المعلومات المناخية؛  البيئة الطبيعية؛ وا 
وعمليات طرح العطاءات المحلية من أجل 

 التأقلم المجتمعي.

مارس/آذار  17
2014 

 إكوادور

مشروع تعزيز الجهات الفاعلة في االقتصاد 
 الشعبي والتضامني

شروط 
مختلطة  000 000 4 عادية

 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2015 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع المرتبطة بتغير  صفر ال ينطبق
تقييم التعرض للمخاطر المناخية؛ ودمج  المناخ/البيئة

تدابير التكي ف في المشروعات المجتمعية؛ 
دارة  وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية؛ وا 

 المخاطر.

سبتمبر/أيلول  5
2017 
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 السلفادور

البرنامج الوطني للتحول  –التقدم الريفي 
 االقتصادي الريفي

شروط 
 000 000 5 عادية

مختلطة 
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

 صفر ال ينطبق
ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع المرتبطة بتغير 

دمج تدابير التكي ف في خطط أعمال التنمية  المناخ/البيئة
نشاء  الريفية في المجتمعات المحلية؛ وا 
صندوق بيئي لتوفير تمويل مشترك لخطط 

رة الموارد الطبيعية والتكي ف مع استهداف إدا
 تغي ر المناخ.

إبريل/نيسان  2
2019 

 يكاراغوان

 مشروع التكي ف مع تغي ر المناخ واألسواق

تيسيرية 
مختلطة  293 000 8 للغاية

 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

5 223 911 71 

أسرة عن استخدام تكنولوجيات وممارسات مستدامة بيئيا  944 12إبالغ  •
 ومقاومة لتغير المناخ.

جولة/فعالية لتبادل اآلراء بشأن تكنولوجيات البن والكاكاو والتأقلم مع تغير  85 •
 المناخ.
فردا من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقيرة في مواجهة آثار  934 84دعم 

 تغير المناخ.
 فردا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ. 862 39انخراط  •
 اج والتجهيز من خالل زيادة توافر المياه وتحسين كفاءتها.مرفقا لإلنت 493دعم  •

اإلدارة المستدامة لموارد المياه؛ والتنويع 
الزراعي؛ وتعزيز خدمات الرصد الجوي في 

 سالسل قيمة البن والكاكاو.

يوليو/تموز  1
2014 

 اراغوايب

مشروع تحسين دخول إنتاج األسر والسكان 
األصليين في مقاطعات اإلقليم الشرقي في 

 باراغواي

شروط 
 عادية

مختلطة  000 093 5
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع المرتبطة بتغير  صفر ال ينطبق
 المناخ/البيئة

دارة التر  كيز على تنويع ُسبل كسب العيش وا 
المخاطر المناخية في سالسل القيمة 
الزراعية؛ وتحسين ُنظم اإلنذار المبكر؛ ودمج 
معايير التكي ف في تخطيط األعمال؛ 
والتمويل المشترك للهاضمات الحيوية في 

 سلسلة قيمة منتجات األلبان.

نوفمبر/تشرين  29
 2018الثاني 
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 جيبوتي

برنامج الحد من أوجه الهشاشة في مناطق 
 صيد األسماك الساحلية

مختلطة  000 996 5 مختلطة
 تماماً 

 2013ديسمبر/كانون األول 

3 386 480 62 

 
 
فردا من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقيرة  935دعم  •

شر  اكهم في أنشطة إدارة في مواجهة آثار تغير المناخ، وا 
 الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ.

أسرة عن استخدام تكنولوجيات وممارسات  015 1إبالغ  •
 مستدامة بيئيا ومقاومة لتغير المناخ.

هكتارات  6تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على  • 
 من األراضي.

 دعم إجراء حوار دولي وحوار قطري بشأن تغير المناخ. •
 تنظيم حلقة عمل لزيادة الوعي بشأن الصيد المسؤول. •
 إنشاء معمل لبحوث المحيطات. •
 .المانغروف مزارع من هكتار 7,5 تنظيف •
 ات.هكتار  3 مساحة على المانغروف أشجار غرس إعادة •
 . 1408فتح قنوات على مساحة  •
 .الرملية الكثبان منخطيا  مترا 1572 تثبيت •
 

الحد من المخاطر المناخية في سالسل قيمة 
مصايد األسماك؛ واإلدارة التشاركية للموارد 
الساحلية؛ وحماية البنية األساسية الساحلية؛ 
وتحسين التبريد والتخزين في مرحلة ما بعد 
الحصاد؛ وتحسين الوصول إلى المياه العذبة 

وحماية في سالسل قيمة مصايد األسماك؛ 
الُنظم اإليكولوجية الساحلية للمنغروف 

 والُشعب المرجانية.

 2014أغسطس/آب  1

 مصر

مشروع االستثمارات الزراعية وُسبل العيش 
 المستدامة

مختلطة  000 000 5 شروط عادية
 تماماً 

 2014ديسمبر/كانون األول 

855 578 18 

أشخاص،  1904تقديم خدمات معلومات المناخ إلى  •
شراكهم في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ.  وا 

 أسرة. 248زيادة توافر المياه وتحسين كفاءتها لدى  •
 تشغيل نظام لإلنذار المبكر واالستجابة. •
إجراء دراسة أساسية عن وضع انبعاثات الكربون في منطقة  •

 المشروع.
تشجيع التكنولوجيات المقاومة لتغير المناخ )الدفيئات  •

 واألنفاق الزراعية(

استثمارات الزراعة وُسبل العيش المستدامة، 
والبنية التحتية االجتماعية األساسية، وصون 

 المياه وتقنيات الري ذات الكفاءة
 2015يونيو/حزيران  15

زراعة أصحاب الحيازات مشروع تنشيط  العراق
 الصغيرة

50 %
ِمنحة، 

مختلطة  000 000 2
 تماماً 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع  صفر ال ينطبق 2017سبتمبر/أيلول 
 المرتبطة بتغير المناخ/البيئة
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اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، وحفظ 
المياه في المناطق المعرضة للجفاف، 
عمار وتحسين الطرق الريفية الفرعية،  وا 

 وتنويع نظم الطاقة في المناطق الريفية

% 50و
قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

 2018يونيو/حزيران  5

قيرغيزس
 تان

 –برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواق 
 المرحلة الثانية 

50 %
ة، ِمنح
% 50و

قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  520 999 9
 تماماً 

 2013ديسمبر/كانون األول 

6 494 780 73 

 
 شخص على التأقلم مع تغير المناخ. 800 6تدريب  •
خطة إلدارة المراعي والصحة الحيوانية في  189دمج  •

منطقة المشروع دمجا كامال ضمن تدابير التخفيف من 
 مخاطر المناخ والتأقلم معها.

حلقة عمل لزيادة الوعي بشأن مخاطر تغير  21تنظيم  •
 المناخ.

  نظام للمعلومات الجغرافية.توريد نظام لإلنذار المبكر و  •

ثروة الحيوانية من الكوارث واألمراض حماية ال
المرتبطة بالمناخ؛ واإلدارة واالستصالح 
المجتمعيان للمراعي والمروج المتدهورة؛ 
وسلسلة قيمة منتجات األلبان المقاومة لتغي ر 

 المناخ؛ وُنظم اإلنذار المبكر.

 2014أغسطس/آب  6

جمهورية 
 مولدوفا

 مشروع الصمود الريفي

مختلطة  000 000 5 مختلطة
 تماماً 

 2016ديسمبر/كانون األول 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع  26 067 309 1
 المرتبطة بتغير المناخ/البيئة

البنية األساسية الريفية اإلنتاجية؛ والُنظم 
والتكنولوجيات الزراعية القادرة على مقاومة 
آثار تغي ر المناخ؛ وتنويع األعمال بين 
مجموعات النساء في مناطق التعرض الشديد 
للمخاطر المناخية والفقر؛ ودعم االستثمارات 
ح العامة والخاصة في تدابير االستصال

اإليكولوجي للحد من المخاطر المرتبطة 
بالمناخ، وتحسين خدمات الُنظم اإليكولوجية 

 من أجل الزراعة.

 2017أغسطس/آب  14

 المغرب
 –برنامج التنمية الريفية في المناطق الجبلية 

 000 004 2 شروط عادية المرحلة األولى
مختلطة 

 16 819 289 2014سبتمبر/أيلول  تماماً 

 كيلومترا. 7,42إنشاء قنوات على مساحة  •
 نقاط مياه. 3إنشاء  •
 هكتارا. 1674إنشاء مزارع جديدة على مساحة  •
 هكتارا. 1275إعادة تأهيل مزارع قائمة على مساحة  •
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تنويع ُسبل العيش وُنظم الطاقة؛ وُنظم الري 
المتسمة بكفاءة استخدام المياه، وتحويل نظم 

المناخ إلى  اإلنتاج التقليدية المتأثرة بتغير
 محاصيل شجرية قوية قادرة على التكيف

 2015فبراير/شباط  23

 إعداد خطتين إلدارة األنشطة الرعوية والحراجية. •
أفراد من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة  10تعزيز قدرة  •

 رة على مقاومة تغير المناخ.الفقي
أسرة عن استخدام التكنولوجيات والممارسات  25إبالغ  •

 المستدامة بيئيا والمقاومة لتغير المناخ.
 500 1تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على  •

 هكتار من األراضي.
شخص في اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  1500دعم  •

 والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
 شخص. 1500تقديم خدمات معلومات المناخ إلى  •
 

 السودان
2 

 – مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة
 تمويل إضافي

منحة 
100% 

منحة  000 000 3
 إضافية

 2016سبتمبر/أيلول 

2 955 821 100 

فردا من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة  162194دعم  •
 الفقيرة في مواجهة آثار تغير المناخ.

خطة مجتمعية لمقاومة تغير المناخ على مستوى  66إعداد  •
 القرى.

مصدرا جديدا للمياه )الحفير، وحظائر  39استكمال إنشاء  •
مصادر  5المياه، والمضخات اليدوية(، والعمل على إنشاء 

 أخرى.
 بئرا مفتوحة. 16استكمال حفر  •
 حديقة منزلية جديدة )الجبراكة(. 133إنشاء  •
أفدنة بزراعة نبات الغار في مجموعة من  808 3تغطية  •

 المزارع الفردية.
 فدانا من أراضي المراعي الطبيعية. 639 68إعادة تأهيل  •
فدان من أراضي المراعي الطبيعية المشتركة  000 11 •

 )شبكة مجتمعية(.
 فدان. 950 19إنشاء وتنمية غابات مجتمعية على مساحة  •
كيلومترات حول  7مساحة  إنشاء حزام من األشجار على •

 المزارع ومصادر المياه.

صون واستعادة خدمات الُنظم اإليكولوجية 
التي يعتمد عليها اإلنتاج الحيواني والزراعي؛ 
واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ وكفاءة 
استخدام الموارد المائية الشحيحة؛ واإلدارة 
المتكاملة لُنظم زراعة 

 المراعي/الحراجة الزراعية.الغابات/

 2017يناير/كانون الثاني  24

 لسودانا
1 

برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على 
 الصمود

منحة 
100% 7 000 000 

مختلطة 
 24 970 557 1 2014ديسمبر/كانون األول  تماماً 

تطبيق ممارسات اإلدارة المقاومة لتغير المناخ على مساحة  •
 هكتارا من األراضي. 15168

مجموعة مجتمعية في تخطيط إدارة مخاطر  97انخراط  •
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األمن الغذائي، وتنويع الدخل، والقدرة على 
الصمود في وجه التغي رات المناخية في األسر 
الفقيرة في المجتمعات المحلية الرعوية والتي 
تجمع بين الرعي والزراعة؛ والتخطيط على 

عادة تأهي ل أراضي المراعي مستوى القرى، وا 
 الطبيعية المستنفدة.

 2015مارس/آذار  31

 المناخ.

الجبل 
 األسود

 مشروع التجميع والتحول الريفيين

مختلطة  000 000 2 شروط عادية
 تماماً 

 2017أبريل/نيسان 

556 951 27 

فردا من أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقيرة  060 2دعم 
في مواجهة آثار تغير المناخ. وتتجاوز هذه النتيجة المستوى 

 المستهدف النهائي في العام الثاني من التنفيذ.
مرافق لإلنتاج والتجهيز من خالل زيادة توافر المياه  5دعم 

 وتحسين كفاءتها.
 وتحسين كفاءتها. أسرة من خالل زيادة توافر المياه 163دعم 

البنية األساسية الريفية القادرة على الصمود؛ 
 وسالسل القيمة.

ديسمبر/كانون األول  5
2017 

اجيكسط
 تان

مشروع تنمية الثروة الحيوانية 
 والمراعي/المرحلة الثانية

تيسيرية 
مختلطة  000 000 5 للغاية

 تماماً 

 2015ديسمبر/كانون األول 

2 972 779 60 

مجموعة في اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  180دعم 
 والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

المجتمعية للثروة الحيوانية خطة لإلدارة  179الموافقة على 
واألنشطة الرعوية تتضمن تدابير للتخفيف من مخاطر تغير 

 المناخ والتأقلم معها.
 هكتارا. 221إنشاء مزارع رعوية إرشادية على مساحة 

كيلومترات في  10تركيب مواسير إلمداد المياه على مساحة 
 جنوب مدينة دنغرة.

مزرعة إرشادية  86ء البدء في توريد األدوات الالزمة إلنشا
 245تتضمن سالالت مختلفة من األشجار على مساحة 

 هكتارا.

إدارة المراعي وتنويعها، وحماية الثروة 
الحيوانية من الكوارث واألمراض المرتبطة 
بالمناخ، واإلدارة واالستصالح المجتمعيان 

 للمراعي والمروج المتدهورة

 2016فبراير/شباط  3
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 أفريقيا الغربية والوسطى

 بنن

 مشروع دعم تنمية محاصيل البستنة

تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  000 500 4
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

576 389 13 

تقنيا  27البدء في تقديم الدعم الالزم للتأقلم مع تغير المناخ من خالل تدريب  •
عاملين بالبستنة السوقية. وركز التدريب على  10متخصصا في البستنة، و

تقنيات التسميد البلدي لتشجيع استخدام األسمدة العضوية، واإلدارة المتكاملة 
 لآلفات، والوسائل التقنية.

 لتسميد البلدي.وحدات ل 4إنشاء  •
تحسين إدارة المياه والمكافحة المتكاملة لآلفات في 

 زراعة البستنة.
يونيو/حزيران  1

2016 

 الرأس األخضر

 برنامج الترويج للفرص االقتصادية واالجتماعية الريفية

تيسيرية 
منحة  000 000 4 للغاية

 إضافية

ديسمبر/كانون 
 2016األول 

1 067 066 27 

هكتارا في جزيرتي فوغو  130إنشاء مصاطب مقاومة للتعرية على مساحة  •
 وبرافا.

وضع خطة عمل بالتعاون مع المركز الوطني لألرصاد الجوية وهيئة المياه  •
الوطنية لتطبيق جميع األنشطة المخطط لها في مكون المناخ بالبرنامج خالل 
الفصل الممطر التالي، ودعم توفير معلومات كافية عن الزراعة والمناخ 

 وغيرهما والتدريب على إدارة المياه.
ربة ومزارع أشجار الفاكهة نتائج إيجابية في حديقة حققت أنشطة صون الت •

 بيكو أنطونيا الطبيعية.

يونيو/حزيران  15 تحسين إدارة المياه ونهج تنظيم األراضي.
2017 

 تشاد

مشروع تعزيز قدرة الًنظم الزراعية على الصمود في 
 تشاد

منحة 
مختلطة  000 000 5 100%

 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

2 928 876 66 

في المائة في مدارس المزارعين الحقلية  50 – 30زيادة المحاصيل بنسبة  •
 بفضل استخدام السالالت المحسنة وتطبيق الوسائل التقنية واألمطار الغزيرة.

مزارعا جديدا ضمن  15تم اختيار في سياق اختبار السالالت في المزارع،  •
شرة مزارعين. وقد قدم معهد البحوث مجموعة مزارعي النخبة التي تضم ع

الزراعية من أجل التنمية في تشاد التدريب للتقنيين ومزارعي النخبة على تنفيذ 
 اختبارات السالالت ورصدها. 

 ناديا بيئيا. 35إنشاء  •
 عدادا لقياس الضغط في منطقة المشروع. 19تركيب  •
 محطة طقس. 14تركيب/إعادة تأهيل  •
 منتج على استخدام معلومات الطقس. 500تدريب  •

كفاءة إدارة المياه من أجل اإلنتاج الزراعي؛ وتدريب 
مدارس المزارعين الحقلية على التأقلم مع تغي ر المناخ؛ 
والحصول على مدخالت زراعية مقاومة لتغي ر المناخ 

 )مثل أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف(.

ر/شباط فبراي 17
2015 
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 كوت ديفوار

مشروع دعم اإلنتاج الزراعي والتسويق في المناطق 
التوسيع الغربي للبرنامج  -الغربية والشمالية الغربية 

 المذكور
تيسيرية 
مختلطة  750 994 6 للغاية

 تماماً 

سبتمبر/أيلول 
2014 

1 663 971 27 

 
 
وحمايتها ضد حرائق الغابات  هكتار من األراضي 229.5إعادة تحريج  •

 وتآكل المنحدرات الجبلية.
   عدادا لقياس األمطار لجمع بيانات عن حجم الهطوالت المطرية. 220تركيب  •
محطات راديو محلية تتضمن معلومات عن  6رسالة من  126تم إرسال  •

 الزراعة وأحوال الطقس خالل دورات المحاصيل. 

مخاطر تغي ر المناخ في سالسل القيمة دمج إدارة 
الزراعية؛ وتحسين الصرف في إنتاج األرز في حقول 
المناطق المنخفضة؛ واإلدارة المستدامة لألراضي في 

 مناطق المرتفعات.

نوفمبر/تشرين  21
 2014الثاني 

 غامبيا

تعزيز قدرة المشروع الوطني لتنمية األراضي الزراعية 
دارة المياه على الصمود  % 50 في وجه تغي ر المناخوا 

ِمنحة، 
% 50و

قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

منحة  000 000 5
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

3 547 135 72 

مزارعا )مجموعات من النساء والشباب( وتدريبهم على اإلدارة  322 5توعية  •
ة بتغير المتكاملة لآلفات واستخدام سالالت البذور المحسنة والقضايا ذات الصل

 المناخ.
هكتارا من األراضي من خالل استخدام الممارسات المقاومة لتغير  496تنمية  •

 المناخ.
تحديث كتيبات برنامج توعية المزارعين ومدرسة المزارعين الحقلية لتتضمن  •

 مختلف جوانب التأقلم مع تغير المناخ وتعزيز قدرة المزارعين على الصمود.

رز قادرة على تحمل آثار تغي ر إنتاج أصناف من األ
عادة تأهيل  المناخ في مناطق األراضي المنخفضة، وا 

 الُنظم اإليكولوجية )المنغروف(.

مارس/آذار  1
2016 

 اناغ

 برنامج االستثمار في القطاع الزراعي

مختلطة  000 000 10 مختلطة
 تماماً 

أبريل/نيسان 
2014 

3 141 804 35 

 فردا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ. 2185انخراط  •
انخراط معهد بحثي واحد في إجراء تجارب التأقلم في سالسل قيمة األرز  •

 أقسام. 9والذرة وفول الصويا واللوبياء في 
تجربة تأقلم وعروض تجريبية لكيفية استخدام األساليب الحديثة في  30إجراء  •

 مجال الزراعة التي تحافظ على الموارد والري المتسم بكفاءة استخدام المياه.
دمج إدارة مخاطر تغي ر المناخ في سالسل القيمة 
الزراعية؛ وتوسيع نطاق شبكات الري المتسمة بالكفاءة، 

 وتكنولوجيات اإلدارة المستدامة لألراضي.

مايو/أيار  18
2015 

 يبريال

 مشروع اإلرشاد بشأن محاصيل األشجار
تيسيرية 
مختلطة  000 500 4 للغاية

 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع المرتبطة بتغير  15 504 696
 المناخ/البيئة

 قدرة البن والكاكاو على الصمود في وجه تغي ر المناخ
يونيو/حزيران  1

2017 
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 مالي

تمويل من برنامج  –مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية 
 التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

50 %
ِمنحة، 

% 50و
قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

منحة  704 942 9
 إضافية

يسمبر/كانون د
 2013األول 

8 945 231 100 

 .2018تم إنجاز المشروع في نهاية سبتمبر/أيلول  •
 فردا في مواجهة آثار تغير المناخ. 490 94دعم  •
 هكتارا من األراضي. 165تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على  •
 فردا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية. 971 28انخراط  •
 منخفضات. 5حماية  •
 بستانا بالقرى. 17حماية  •
 امرأة. 600 1حديقة سوقية تستفيد منها  20تنمية  •
 عداد لقياس األمطار. 000 1تركيب  •
 هاضما للغاز الحيوي. 240تركيب  •

 نظام منزلي للطاقة الشمسية. 100تركيب 
 

زيادة مرونة الُنظم اإليكولوجية وقطاع زراعة أصحاب 
الحيازات الصغيرة من خالل وصول المزارعين إلى 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والمعلومات المتعلقة 

 بالطقس والتخطيط المحلي.

يناير/كانون  21
 2014الثاني 

 موريتانيا

 مشروع تنمية سالسل القيمة الشاملة
منحة 
100% 

مختلطة  000 000 6
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2016األول 

ال تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أنشطة المشروع المرتبطة بتغير  10 605 593
 المناخ/البيئة 

التنويع االقتصادي وسلسلة قيمة المنتجات الغابية غير 
 الحرجية القادرة على الصمود؛ وكفاءة استخدام المياه.

يناير/كانون  12
 2017الثاني 

 النيجر

برنامج الترويج للزراعة األسرية في مناطق مارادي 
 وتاهوا وزيندر

50 %
ِمنحة، 

% 50و
قرض 
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

مختلطة  000 000 13
 تماماً 

أبريل/نيسان 
2015 

7 310 570 57 

 متعلما. 8370مدرسة مزارعين حقلية يستفيد منها  138تشغيل  •
قائدا من قائدة مجموعات الدعم االستشاري للمزارعين على  280إشراف  •

هكتارا باستخدام أساليب الزراعة التي  3076مستفيدا قاموا بزراعة  6150
 تحافظ على الموارد.

هكتارا، وتشكيل  51242دعم البرنامج التجدد الطبيعي ألراض تبلغ مساحتها  •
ت الرعي وتنميتها وحمايتها في لجان رصد. وقد ساهمت جهود معالجة ممرا

هكتارا من األراضي المتدهورة وتوفير األعالف الالزمة للثروة  838إحياء 
 الحيوانية.

تحسين صمود ُنظم اإلنتاج الزراعي الحرجي الرعوي 
من خالل اإلدارة المستدامة والمتكاملة لمستجمعات 
ن المياه، بما في ذلك اإلدارة المستدامة لألراضي وتحسي

إدارة المياه؛ وتعزيز اإلطار المؤسسي والتنظيمي لإلدارة 
 المستدامة للموارد الطبيعية.

سبتمبر/أيلول  21
2015 
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 نيجيريا

برنامج التأقلم مع تغي ر المناخ ودعم األعمال الزراعية 
 في حزام السافانا

تيسيرية 
 000 949 14 للغاية

مختلطة 
 تماماً 

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

3 239 592 24 

هكتارا من  523تطبيق ممارسات تجميع المياه وصون التربة والمياه على  •
 المياه.

هكتار من األراضي باستخدام غابات األخشاب وأحزمة  000 2حماية  •
 األشجار والتحريج ومصدات الرياح.

 إنشاء نظام واحد لإلنذار المبكر. •
هكتارا من األراضي  174ة تطبيق ممارسات تحسين إنتاج البذور على مساح •

 في المجتمعات المحلية.

دمج إدارة المخاطر المناخية في سالسل قيمة األعمال 
الزراعية الريفية؛ وتحسين الوصول إلى مصادر الطاقة 
المتجددة المتنوعة؛ وجمع المياه، ونقاط المياه، ومكافحة 

 الحت.
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2015 


