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 تعميم قضايا المناخ، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والشباب   

 األساس المنطقي ونظرية التغيير - مقدمة -أوال

األدلة الجديدة على دورها الحاسم في تحقيق األهداف اإلنمائية،  ومع إثباتعلى مدى العقد الماضي،  -1
، والتغذية، والشباب، ينالجنس التمايز بينالمجاالت المواضيعية األربعة المتعلقة بتغير المناخ، و  أخذت

، 2030جدول أعمال التنمية لعام جزءا أساسيا من  فقط صبحولم تطريقها إلى صدارة جدول أعمال التنمية. 
من أهداف التنمية  13مثل الهدف  -محددة في إطار أهداف التنمية المستدامة المخصصة  غاياتمع 

 –التغذية ب المتعلق 2هدف اللمساواة بين الجنسين، و المتعلق با 5هدف التغير المناخ، و المتعلق بالمستدامة 
)الحد  10هدف الو  ،)القضاء على الفقر( 1تحقيق الهدف  ولكنها تسهم أيضا بشكل مباشر وغير مباشر في

(، دعت الجمعية 20)ريو + 2012م المساواة(. وفي مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام اعدانمن 
 ،وبرامجها ،التنمية المستدامة في والياتها تعميملعامة كيانات األمم المتحدة إلى "مواصلة تعزيز ا

ها". ومن ثم فإن التصدي لالستدامة البيئية وتغير المناخ، الخاصة بوعملية صنع القرار  ،واستراتيجياتها
عمالة الشباب، هي أهداف حاسمة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحسين التغذية، وتعزيز 

  في السعي إلى تحقيق مهمة الصندوق.

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  ادهما من أجلعدتم إ نيتلال ينتوهذا أمر معترف به جيدا في الورق -2
للتنمية  2030التطلع قدما: الصندوق في سياق جدول أعمال بشأن " الحادي عشر لموارد الصندوق

أن إنهاء الفقر  تانقالور  اتانوترى ه 2.مواءمة عمليات الصندوق مع السياق القطريدة زياو  1"المستدامة
كيانات جملة  من بينجهد متضافر. ويتعين على الصندوق،  من غير اوانعدام األمن الغذائي لن يحدث

فيه ، أن يضطلع بدور رئيسي وأن يستخدم ميزته النسبية وكفاءته األساسية في الوقت الذي يعالج أخرى
 :  القضايا الرئيسية التالية

للتدهور البيئي وتغير المناخ على النظم اإليكولوجية الزراعية والتنوع البيولوجي، والحاجة  نتشراألثر الم (1)
الصمود واإلنتاج المستدام  إلى وضع تدابير جديدة للتكيف والتخفيف من أجل زيادة القدرة على

 الشمولي؛ 

واألمن الغذائي والتغذية، والحاجة إلى معالجة فجوة اإلنتاجية  ،في الزراعةتزايد الدور المهيمن للمرأة  (2)
  ؛ واإلدماج االجتماعي ،والتمكين ،بين الجنسين وتعزيز المساواة

(، والبدانة ،ونقص المغذيات الدقيقة ،اآلثار السلبية والمستمرة لجميع أشكال سوء التغذية )نقص التغذية (3)
 ؛ الدخل وحدها غير كافية زيادةأن إلى لى مستوى األسرة، نظرا تعزيز التغذية ع والحاجة إلى

                                                      

  .(IFAD11/2/R.2)للتنمية المستدامة  2030التطلع قدما: الصندوق في سياق جدول أعمال 1 

 . pdf-R-2-https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11.2 انظر

 
 (.IFAD11/2/R.4/Rev.1)زيادة مواءمة عمليات الصندوق مع السياق القطري 2

 .pdf-Rev-4-R-2-https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11.1  نظرا

   

https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11-2-R-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11-2-R-4-Rev-1.pdf


IFAD11/3/R.4 

2 

 

/1
0

3
/R

.2
8

 

 
IF

A
D

1
1

/2
/R

.7
 

التحديات الخطيرة التي تفرضها بطالة الشباب الريفي والحاجة الماسة إلى حلول بديلة للهجرة المحلية  (4)
 .  والدولية

الريفيين التي تضع النساء والرجال  -هجه في االستهداف يا لن  فصندوق، عند القيام بذلك، أن يظل و ويعتزم ال -3
الفقراء في صميم تدخالته، سواء في الزراعة واألمن الغذائي، أو سالسل القيمة، أو تنمية األعمال الريفية، 

مع تعميم المجاالت  -أو إدارة الموارد الطبيعية  ،أو البنية األساسية الريفية، أو الخدمات المالية الريفية
ترجمة مفهوم التحول الريفي  علىه، مما سيساعد ذات في الوقت تهالمواضيعية األربعة المدرجة في حافظ

 .  لصندوقلت عملياإلى المستدام 

والسمة المشتركة لهذه القضايا هي أنها شاملة لعدة قطاعات. وال يمكن معالجتها بمعزل عن السياق العام،  -4
يز ، بغض النظر عن التركقطريةالظروف والبرامج ال أو معظم على جميع بشكل شاملوهي تنطبق 

أفضل طريقة لتحقيق  الصندوق هيتغيير التي اعتمدها فإن نظرية اللذا عي ألي مشروع محدد. و يضاالمو 
 ،وتغذوية ،وجنسانية ،ومناخية ،عدسات بيئية استخداممن خالل و  .النتائج في هذه المجاالت األربعة

من بشكل أكثر فعالية  بكاملهاسلوك الحافظة  علىالتأثير يمكنها عملياتنا التقليدية،  بشأنوشبابية محددة 
  .ديافر إألي من هذه المواضيع بشكل بالنسبة قائمة بذاتها  اتعو هج أو مشر اتباع ن  

لى مبدأ أن تدخالتنا التقليدية يمكن ستند إ، ألنه يمن حيث االستقطاب نهج التعميم هذا له تأثير أكبر بكثيرو  -5
ت تتضمن فهما أفضل لكيفية تشكيل استراتيجياتها أن يكون لها أثر أكبر وأن تكون "أكثر ذكاء" إذا كان

هذه المواضيع الشاملة. فعلى سبيل المثال، فإن تعميم المناخ بنسبة عن طريق للتصميم والتنفيذ وتحسينها 
من استثمارات الصندوق أمريكي يعني أن ما يقرب من مليار دوالر  2018في المائة بحلول نهاية عام  100
 . ديةافر إمناخية  اتعو ر مش عابتا تمأقل بكثير إذا استقطاب مناخيا في كل عام، مقارنة مع  ةصبح ذكيتس

، فإن التغييرات في اسابقيد العاشر لموارد الصندوق، و التجد فترة وفي حين أن هذا النهج قد استخدم في -6
لوحظ  كمادية. و ار فاإل اتعو من المشر وأبعد مستوى أعلى  إلىنهج التعميم ب نتقلل الصندوق ستعمنموذج 

"، من أجل تعزيز العالمي نخراطالقطري واالمن أجل األثر  الشراكات استقطابفي وثيقة تجديد الموارد "
المستوى القطري، فإن الطريقة التي يتفاعل بها الصندوق مع البلدان على وحوار السياسات  راكاتالش

ضمان على  يركزي المعزز للصندوق أساسي. وسيظل هذا النموذج القطر بشكل المقترضة سوف تتغير 
ذلك سيتحقق من  غير أنمن انعدام األمن الغذائي، الذين يعانون و  لفقراءيين االريفللسكان استهداف الموارد 

والقطاع الخاص،  ،األخرى الحكومات، والوكاالتموارد الصندوق التشغيلية مع موارد  ستقطابخالل ا
دماجه  بصورة منتظمة في استراتيجية وطنية واسعة للتصدي للفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي. وسيكفل وا 

ألنه يضمن إدراج قضايا التعميم في  ،تعميماللنهج  ا أكبرثر أهذا التحول في التركيز على المستوى القطري 
لب هذه التغييرات أن حوار السياسات وسيكون حاسما في تشكيل الشراكات على المستوى القطري. وتتط

الموارد في البداية من ثم ز ركي وأنمن وجوده الفعال في البلدان المقترضة،  المستوى األمثلالصندوق ق حقي
 .  2018المتبقية خالل عام الالمركزية  عملياتعلى 
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لى جانب التغيرات في التفاعالت القطرية الشاملة،  -7 وا 
، يعني اتفإن نهج التعميم، على مستوى المشروع

قد  اتعو ر تصاميم المش بعضلتغيير الأن نظرية 
ن م عن أوجه تآزر جديدة اتحتاج إلى تعديل بحث

. وستحتاج مربحة للجانبينإثبات وجود حاالت  أجل
إلى توضيح المدى الذي أتاح فيه  اتالمشروع سرود

إدماج هذه األبعاد الجديدة فهم السياق المحلي على 
احتياجات مع نحو أفضل، وتوفير حلول أكثر تكيفا 

 .  (1المستفيدين من المشروع )اإلطار 

 جزء روتينيكهداف ألهتمام بهذه االضمان ا جلبوي -8
لصندوق كمنظمة، فوائد ل، العملمن ممارسة 
حيث زيادة كفاءة المشروع من  هوللمستفيدين من

ل التعميم، يستفيد الصندوق من الوفعاليته. ومن خ
هداف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر ألخرى لتحقيق هذه األالفرص التي توفرها مشروعاته وأنشطته ا

من أجل عمل التي أعدت ة الخاصة بنموذج الثيقهو مبين في الو  كمار دواما بتكلفة إجمالية أقل. و أكبر وأكث
ذكاء أكثر ل يدية لممارسة العمجعل الطريقة التقل مكنالحادي عشر لموارد الصندوق، ي مشاورات التجديد

أكبر في تحقيق نتائج  لىما يؤدي إبتکنولوجيات واألنشطة ذات الصلة، وال ،هج الجديدةمزج الن   عن طريق
الحافظة. وعند القيام بذلك، سيكون من المهم التخفيف من المقاومة المحتملة من القصور الذاتي  سائر

بذاتها مستقلة  نهجتقليدية و  هج أكثروالخسارة المتصورة للهوية المميزة المتضمنة في ن   ،للممارسات التقليدية
 .  لكل موضوعأضيق 

 التمايز بينو  ،المناخ قضايالتعميم ضعت خطط عمل محددة رد الصندوق، و  في إطار التجديد العاشر لموا -9
وأهداف  ،والتزامات ،ت عملالأنشطتها في حافظة الصندوق مع مجاتعميم  وراءسعيا  -والتغذية  ين،الجنس

مل هذه الصندوق جيدا خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، وسيتم محددة. وقد خدمت خطط الع
عمال هذا إلى ألجدول اب االنتقال. ومع ذلك، سيتم لموارد الصندوق متابعتها في إطار التجديد الحادي عشر

، ا(ثالثانظر القسم ) ل تعزيز خطط العمل القائمةالالتجديد الحادي عشر من خفترة ل الالمستوى التالي خ
ضافة  لي جديد يسعى إلى دمج للتعميم، ومتابعة جدول أعمال تحو الشباب كمجال مواضيعي جديد وا 

   . نتائج محسنةمن أجل ربعة ألالمواضيع ا

وبالتوازي مع تعميم هذه المواضيع الشاملة في الحافظة، هناك بالطبع فرص لتطوير أوجه تآزر وتكامل  -11
( أن تحقيق النتائج التغذوية ال 1الواضح، على سبيل المثال، ما يلي: )ها. ومن ذاتأفضل بين المواضيع 

( نظرا لزيادة تأنيث اإلنتاج الزراعي، فإن تمكين المرأة سيعزز إدارة 2دور المرأة؛ ) إدراجدون  أن يتميمكن 
رجاال لدى الشباب، نساء و ( 3ومواردها، فضال عن تحسين قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود؛ )البيئة 

. لكي يصبحوا القوة المحركة للتحول الريفي الشمولي ، اإلمكاناتمختلفةال هموقيم همتطلعاتعلى السواء، ب
معين.  قطريوسوف ييسر النموذج القطري المعزز للصندوق تحديد الفرص لتعميم هذه المواضيع في سياق 

من يعني،  سالسل قيمة حساسة للتغذية تنمية -1اإلطار 
المستهدفة أصال  وجهة نظر نظرية التغيير، أن اختيار السلع

مقارنة  همن منظور تجاري قد يحتاج إلى التحقق من
 على التي قد تكون موجودة والمفاضالتاالعتبارات التغذوية ب

لدخل أو استهالكها تحقيق ااألسرة بين بيع المنتجات لمستوى 
لتنوع الغذائي. ويمكن أن يكون أثر التثقيف الغذائي من أجل ا

مع معالجة الممارسات  -ملها في التأثير على األسرة بأك
الثقافية السلبية، بما في ذلك أنماط االستهالك الغذائي 

عامال هاما  -األغذية المناسبة ب المتعلقةالهرمي والمعتقدات 
فتراضات مقابل التقييم ا نبغي، يهكذاينبغي مراعاته. و 

من ألت المقترحة وأثرها على االالجدوى المالية للتدخ
وتمكين المرأة. وقد تحتاج العالقة بين  ،والتغذية ،الغذائي

الدخل والنتائج التغذوية إلى تحليل، وكذلك العالقة بين إنتاج 
      سلعة معينة والنتائج التغذوية المحتملة.
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إلدماج هذه المواضيع في إلى تعزيز الفرص  القطري الموسع نخراطؤدي االيوعلى وجه الخصوص، س
 . األنشطة القطرية

لى نحو أفضل، عن يختلف هذا النهج "األفقي"، الذي يهدف إلى إدماج عمل القضايا األربع الشاملة ع -11
بين تمايز الالمعنية بفرق الدية التي وضعتها افر الرأسي" الذي تتبعه خطط العمل اإل" عميمجدول أعمال الت

والمناخ. وسيحقق جدول أعمال التعميم هذا درجة أعلى من التكامل والتآزر بين جميع  ،والتغذية ،الجنسين
أكبر بين الخبراء التقنيين في جميع  وتعاون ،رق أكثر تكامالفوائد من ضمان ف  د مالمواضيع، حيث ستست

على  ، سيعمل الصندوقلموارد الصندوق ل فترة التجديد الحادي عشرالمجاالت التدخل ذات الصلة. وخ
البعض  اقيمة لبعضه تهاظهار كيفية إضافإلثة، مع إضافة موضوع الشباب، الدمج هذه المواضيع الث

  .الة بأكملها لتحقيق نتائج أكثر تحو لحافظلو 

     خطط العمل الحالية؟ حققماذا ست -ثانيا
 ،واستراتيجياتعمل، أن يدمج المنظور المحدد لموضوع شامل في مفاهيم يعني لصندوق ل بالنسبة تعميمال -12

القاعدة وتحسن فعالية عمليات االستثمار.  تلكتصميم المشروعات السائدة، بحيث تصبح عمليات وخيارات و 
فيذ برامجنا تصميم وتن فيعدسة محددة  ستخداموالمنهجيات الالزمة ال ،واألدوات ،وهذا يتطلب إنشاء القدرات

تعميم لتنفيذ ال مسارا رسم، و خطة عمل خاصة به قيد البحثع الثالثة يضامن المو  كلالقطرية. وقد وضع 
النحو المبين أدناه. على وما بعدها، والنتائج التي ستتم متابعتها،  الصندوق لمواردخالل فترة التجديد العاشر 

  هذا األساس. علىالصندوق  وف تبني فترة التجديد الحادي عشر لمواردوس

 المناخ -ألف

استراتيجية الصندوق بشأن تغير ل التغير المناخ تدريجيا من خقضايا تعميم  جدول أعمالقد تم تشكيل ل -13
خطة تعميم قضايا المناخ و ، 4(2011) سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعيةو ، 3(2010) المناخ

دارة المخاطر لخلق الفرص: إجراءات التقييم 7(2016) 6ةنقحنسختها المو  5(2014) المتضمنة عشرة نقاط ، وا 
، 8(2015جتماعية والبيئية والمناخية للصندوق، الإجراءات التقييم ا) جتماعية والبيئية والمناخية للصندوقالا

                                                      

 . (2010)استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ  3

 .bd132e1c519f-9443-4a16-2751-https://www.ifad.org/documents/10180/4f102df6انظر 

 . (2011)سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية  4
 .  8c2a548f3f34-b49b-44fa-5f6f-https://www.ifad.org/documents/10180/188d8ed7انظر

5
 وخطة تعميم قضايا المناخ المتضمنة عشرة نقاط، 38الفقرة  -(2014)برنامج عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق   

  .  pdf-R-2-https://webapps.ifad.org/members/repl/10/2/docs/IFAD10.4 انظر

 (2016)المناخ التي يمولها الصندوق قضايا برامج تعميم  6

 pdf-R-118-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB.16انظر 
7

  (.EB 2016/119/R.47)تعديل وثيقة تعميم قضايا المناخ في المشروعات التي يمولها الصندوق  

  . pdf-R-119-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB.47انظر 

8
  .(2015)إدارة المخاطر من أجل خلق الفرص: إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي  

   .404bea02796b-8771-4fac-5e31-www.ifad.org/documents/10180/a36f992c انظر

https://www.ifad.org/documents/10180/4f102df6-2751-4a16-9443-bd132e1c519f
https://www.ifad.org/documents/10180/188d8ed7-5f6f-44fa-b49b-8c2a548f3f34
https://webapps.ifad.org/members/repl/10/2/docs/IFAD10-2-R-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-47.pdf
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لبيئة والمناخ. ومن خالل با المعنية طرافألستئمانية المتعددة االواتفاقات الصندوق المتطورة مع الصناديق ا
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، سيواصل الصندوق المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم 

دعم الدول األعضاء في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا. وفيما يتعلق بحافظة الصندوق، فإن تعميم المناخ 
 : يضيف قيمة من خالل ثالث سمات متميزة

الضعف والفرص  أوجهو  ،للمخاطر هجيالتحليل المن (1)
يشكل تغير المناخ تهديدا للتنمية. وقد . المرتبطة بالمناخ

أصبح تحليل أوجه الضعف المتصلة بالمناخ عنصرا 
المخاطر وخطوة  قائمة على معرفةرئيسيا في البرمجة ال

المناخ. وتجرى قضايا إلزامية في أي مسعى لتعميم 
استثمارات "تعميم المناخ" على أساس فهم أعمق للمخاطر 

نظام والفرص المتصلة بالمناخ. وباستخدام أدوات مثل 
المعلومات الجغرافية، تتضمن نظام رصد األرض و 

 التصاميم المناظرة رسم خرائط للمخاطر المرتبطة بالمناخ
واألصول المعرضة في منطقة مستهدفة معينة، ومتابعة ما يعنيه ذلك لمختلف فئات السكان وسالسل 

أن يساعد  في الصندوق للمشروعات عاديالتقييم الإلى القيمة. ومن شأن إضافة مثل هذا التحليل 
 ،وتصور األقاليم ،المخاطر مع تغير المناخ كيفية نشوءفهم على في قطاع الزراعة  ركاءالش

 (. 29)اإلطار  طراخمعرضة لل ألكثروسالسل القيمة ا ،واستراتيجيات سبل العيش

إدارة مخاطر المناخ في المتعلق ببتكار اال (2)
أدوات إدارة  بعض. برامج االستثمار الزراعي

نظم و  ،مخاطر المناخ )نظم اإلنذار المبكر
التأمين و  ،المعلومات المتعلقة بالطقس

حفظ التنوع و ات، المستند إلى مؤشر 
للكوارث(  ستعدادأو التخطيط لال ،البيولوجي

في الترسانة التقليدية  ال توجد عادة
تميل إلى  ألنها ،يلمؤسسات القطاع الزراع

. ويتيح إدماج تنتمي إلى وزارات البيئة أن
في  تكميليةوال بتكاريةالعناصر اال مثل تلك

يزًا لمساعدة برامج االستثمار في الصندوق ح
إدراك فائدة هذه  على شريكةالمؤسسات ال

                                                      

9
  2016نوفمبر/تشرين الثاني  7نيكاراغوا، مشروع التكيف مع تغير المناخ واألسواق، تقرير اإلشراف،  (1)  

  2016نوفمبر/تشرين الثاني  26جيبوتي، برنامج دعم الحد من هشاشة مصايد األسماك الساحلية، تقرير اإلشراف،  (2) 
      https://goo.gl/kTLysx المرحلة الثانية. انظر -قيرغيزستان، برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواق  (3) 
 .2017مارس/آذار  28مالي، مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية، تقرير اإلشراف،  (4) 

( 1): ق هذه األدوات فييطبت تم -2اإلطار 
طر المناخية نيكاراغوا، من أجل رسم خرائط للمخا
جيبوتي، ( 2)على سالسل قيمة البن والكاكاو؛ 
 المتعلقة بتسربمن أجل تحديد نقاط الضعف 

من قيرغيزستان، ( 3)؛ يالساحل الحت  الملوحة و 
أراضي  علىتحليل مخاطر الجفاف أجل 

( مالي، من أجل إدماج تحليل 4المراعي؛ )
المخاطر القائم على السيناريوهات ووضع الخرائط 

اركية من أجل وضع خطط أفضل الستخدام التش
   األراضي.

دلتا الميكونغ في  (1) :تم تطبيق هذه األدوات في -3اإلطار 
وأداء نظم  ،اختبار أنواع مختلفة من األرزمن أجل فييت نام، 

في تدرج المختلطة للمحاصيل/تربية األحياء المائية على طول 
رواندا، من أجل تحسين قوانين البناء لمرافق  (2)الملوحة؛ 

التخزين وتوفير خدمات طاقة أكثر تنوعا للحد من خسائر ما بعد 
بنغالديش، إلنشاء نظام لإلنذار المبكر للحد من  (3)الحصاد؛ 

 (4)ة؛ خاطفالخسائر واألضرار الناجمة عن مخاطر الفيضانات ال
لجوية لتوفير ليسوتو، من أجل تعزيز شبكة محطات األرصاد ا

ة عن الطقس لمزارعي الصوف والموهير؛ يموثوقأكثر معلومات 
اعتماد تقنيات من أجل دولة بوليفيا المتعددة القوميات،  (5)

زراعية أكثر استدامة من خالل برنامج للمنح الصغيرة التنافسية 
تعزيز التكنولوجيات من أجل جيبوتي،  (6)للمنظمات المجتمعية؛ 

   د األسماك.يمصا الشمسية في قطاع

https://goo.gl/kTLysx
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قادر على ال ماريها االقتصادية، وتمهيد السبيل أمام مزيد من التخطيط االستثفوائدو التكنولوجيات 
 (. 310الصمود )اإلطار 

 امج،البر من سياقات  الكثير. في توسيع نطاق الزراعة المستدامة وتقنيات إدارة األراضي والمياه  (3)
ة للبيئة ونظمها تشكل اإلدارة المستدام

اإليكولوجية على مستوى المناظر الطبيعية نقطة 
دخول جيدة جدا للتكيف القائم على النظم 
اإليكولوجية وبناء القدرة على الصمود. ويتطلب 

 ،هج إدارة األراضيذلك توسيع نطاق وتكرار ن  
والمياه التي تم تجربتها واختبارها،  ،والغابات

 . وقد أثبتاجيد سجال فيهاالصندوق حقق  والتي
على نطاق  العديد من هذه الممارسات فعاليته

تجريبي، ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى حاسم 
من التبني في كثير من البلدان النامية. وهناك 
 ،حاجة إلى دفعة إضافية من الدعم التقني

هج على نطاق والسياسي لوضع هذه الن   ،والمالي
ساعد ت ناختعميم الملحتمية والضرورة الأوسع. 

على أن تكون أكثر البرامج القطرية للصندوق 
مستوى المناظر الطبيعية على لبعد ل كاإدرا

المسارات على والعمل  ،لالستثمارات الزراعية
المالية لتوسيع نطاق  مجاالتالمؤسسية وال

 (. 411)اإلطار  اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

                                                      

 2016أبريل/نيسان  4فييت نام، التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر ميكونغ، تقرير اإلشراف،  (1) 10
 21رواندا، برنامج مساندة أنشطة األعمال الزراعية وما بعد الحصاد المقاومة لتغير المناخ، استعراض منتصف المدة،  (2)

 2017أبريل/نيسان 
بنغالديش، مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هاور، تقرير اإلشراف، ومشروع التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل  (3)

 2017يونيو/حزيران  2منتصف المدة، العيش، استعراض 
 2016ديسمبر/كانون األول  16ليسوتو، مشروع تعزيز الصوف والموهير، تقرير اإلشراف السنوي،  (4)
 2015بوليفيا، برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الريفية، تقرير اإلشراف، مايو/أيار  (5)
 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  26يد األسماك الساحلية، تقرير اإلشراف، جيبوتي، برنامج دعم الحد من هشاشة مصا (6)

(1) 
 2013تشاد، مشروع تحسين صمود النظم الزراعية، تقرير اإلشراف، نوفمبر/تشرين الثاني  -  11

    2010مايو/أيار  21مالي، مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية، تقدير المشروع،  -  
   2013مايو/أيار  16 اعية، التقرير النهائي للبرنامج،التأقلم مع تغير المناخ ودعم األعمال الزر نيجيريا، برنامج  - 

 2017يونيو/حزيران  15التوسع غربا، تقرير اإلشراف،  -كوت ديفوار، مشروع دعم اإلنتاج والتسويق الزراعيين  -  (2)
 2017فبراير/شباط  15، 2016مصر، مشروع االستثمارات وسبل كسب العيش الزراعية المستدامة، تقرير اإلشراف لعام  -  
    2014مايو/أيار  23برنامج االستثمار في قطاع الزراعة في غانا، تقرير التصميم، غانا،  -  

 

 ،ومالي ،تشاد (1): تم تطبيق هذه األدوات في -4اإلطار 
توسيع نطاق نظم الحراجة الزراعية على من أجل ونيجيريا 

مستوى المناظر الطبيعية، بما في ذلك مزيج من الحراجة 
، للموارد والزراعة الحافظة ،الزراعية، وتحسين إدارة المراعي

لدخل، ل ةبديل مما ساعد على وقف التعرية، وتوفير فرص
وحفظ التنوع البيولوجي، وتحسين المناخ المحلي، واحتجاز 

من  ،ومدغشقر ،وغانا ،ومصر ،كوت ديفوار (2)الكربون؛ 
ن من ة التي تمكن المزارعيكفؤ ع نظم الري اليخالل توس

من األراضي الهامشية والمعرضة فوائد الحصول على 
وحصاد المحاصيل ذات القيمة العالية وغير  ،للجفاف

الموسمية. وهذا يقلل من التعرض لتقلبات األسعار ويثري 
وباراغواي،  ،ومصر ،بوتان (3)غذائي لألسر الفقيرة؛ النظام ال

 من خالل نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الغاز
الحيوي في مختلف المناطق وسالسل القيمة، مما يوفر فوائد 

واألسمدة العضوية. وهذا  هي،والط ،متعددة مثل اإلضاءة
يساعد على احتجاز غازات الدفيئة التي من شأنها أن تساهم 

العالمي. وتقلل التكنولوجيا من تلوث الهواء في  في االحترار
األماكن المغلقة من أجل تحسين ظروف الطهي للمرأة وتوفير 

   .على التغذية والصحة اثر سيترك أ، مما جهدال



IFAD11/3/R.4 

7 

 

/1
0

3
/R

.2
8

 

 
IF

A
D

1
1

/2
/R

.7
 

  ت التالية:المناخ المجاال قضايا تغطي خطة تعميم -14

إدماج البعد المناخي في تصميم استثمارات الصندوق قد بدأ في البداية في إطار برنامج التأقلم كان  (1)
. وتتعاون شعبة بكاملهاويجري اآلن توسيعه ليشمل الحافظة  ،لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

واإلشراف عليها،  اتعو ر كل من بعثات تصميم المش بشأنالبيئة والمناخ بنشاط مع الشعب اإلقليمية 
منسق إقليمي في كل من الشعب اإلقليمية الخمس وموظف ميداني في  توزيعبما في ذلك من خالل 

 . إقليمية شبهخمسة مراكز 

إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي المناخ في المقام األول من خالل تنفيذ قضايا يحدث تعميم  (2)
التي يجري استعراضها بصورة  ،المشروعات وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية لجميعوالمناخي 

، بما في ذلك وتعزيز الجودة يةالمفاهيم ةمذكر مرحلتي المنتظمة من أجل المخاطر المناخية في 
 ية. المناخ تصنيف المخاطر

بلدا، معظمها من خالل برنامج التأقلم لصالح  62ل من أجمليون دوالر أمريكي  500تم تعبئة نحو لقد  (3)
الصندوق الخاص بأقل البلدان نموا، و زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، ومرفق البيئة العالمية، 

 متلقينالصندوق أكبر المما يجعل تغير المناخ، وصندوق التكيف، وما إلى ذلك، لوالصندوق الخاص 
 المخصصةموارد التكيف ل

لزراعة أصحاب الحيازات 
 وقد تم السعي 12الصغيرة.

ذلك من خالل  إلى
غير تكميلية المساهمات ال

المقيدة، التي أنشئت خالل 
التجديد العاشر لموارد فترة 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازاتالمرحلة الثانية الجديدة من  حساب أمانةالصندوق، و 
فرص التمويل  السعي وراء. وسيتم اتلمساعدة التقنية لتنفيذ المشروعا دعمالصغيرة، الذي يقدم 

في  إليهالصندوق انضم  ل الصندوق األخضر للمناخ، الذيالالمشترك للمشروعات من خ
  (49-47انظر الفقرات ) ، ومرفق البيئة العالمية2016ول ألأكتوبر/تشرين ا

 على افي المائة منهم دربو  60القدرات من خالل تدريب الموظفين ) وتم بذل جهود هامة لتنمية (4)
ومنتجات المعرفة.  ،قضايا المناخ( علىفي المائة  40و إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 .  ويجري تطوير مناهج جديدة كجزء من أكاديمية العمليات

                                                                                                                                                            

  2017مارس/آذار  28حلة الثانية، تقرير اإلشراف، المر  -مدغشقر، مشروع لدعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي  -  
    2016ديسمبر/كانون األول  14بوتان، برنامج تعزيز الزراعة التجارية وسبل العيش المتسمة بالصمود، تقرير اإلشراف،  - (3)

 2017ير/شباط فبرا 15، 2016مصر، مشروع االستثمارات وسبل كسب العيش الزراعية المستدامة، تقرير اإلشراف لعام   -
نتاج المجتمعات األصلية، تقرير التصميم، ديسمبر/كانون األول  -  . 2015باراغواي، مشروع تحسين دخل اإلنتاج األسري وا 

12
 . انظر(2015) استعراض التقدم المحرز لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمعهد تنمية ما وراء البحار،  

aab84de48606-b18e-4e9e-b871-www.ifad.org/documents/10180/a13a8847  

 بلدا 62مليون دوالر أمريكي في  505الموارد المعبأة: 
 

https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
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خارجيا في مجال االتصاالت فيما يتعلق باالتصاالت والمعرفة، تم بذل جهد استراتيجي ديناميكي  (5)
والمشاركة  ،اإلعالم العالمية لوقصص الفيديو لوسائ ،خارجيا من خالل التقارير -على السواء وداخليا 

طالق حملة وصفات من  ،شبكات التواصل االجتماعيو  ،في المنتديات رفيعة المستوى أجل وا 
وداخليا من خالل منتجات  14؛(Advantageأدفانتيج )ات الرئيسية مثل سلسلة طبوعوالم ،13التغيير

، المناخعن والمحاضرات  ،واألنشطة مثل أحداث السينما ،15مذكرات كيفية العملالمعرفة مثل 
 الشبكية. ندوات الو  والمدونات،

ل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، نظاما المن خ وبوجه عام، أنشأ الصندوق -15
نتائج  2015منتصف عام  أجري في 17وأظهر استعراض مستقل 16المناخ. قضايامؤسسيا شامال لتعميم 

هام  فزحمثبت أنه أشكل منح  فيأن التمويل المشترك للمشروعات إلى  أيضا أشار، و كبيرحد  إلىإيجابية 
قيودا على القدرة على اإلشراف،  اآلن شكلاخ. وفيما يتعلق بالتحديات، فإن نمو الحافظة يالمن قضايا لتعميم

أنه ضايا البيئية تشديدا أقوى، حيث األمر الذي سيتعين التصدي له الستدامة هذه الجهود. وأخيرا، تتطلب الق
لك السعي إلى زيادة بما في ذ -فقط  اخيمكن إدراج تدخالت الصندوق في إطار التكيف مع تغير المن ال

. وستكون هذه الجوانب محور (لطاقة البديلة، واحتجاز الكربونا) مع أنشطة التخفيففوائد التكامل بين ال
  .اقة الحقثيتركيز التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، على النحو الوارد في الو 

 التمايز بين الجنسين -باء

ن في إطار سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يالجنسقضايا التمايز بين تعميم  يرد -16
وكجزء من استعراض منتصف المدة للسياسة المقدمة  2012.18التي وافق عليها المجلس التنفيذي في عام 

من  الصندوق إدارة، أكدت 19(2016 /أيلولإلى الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي )سبتمبر
م الهيكل ن من خالل خطة عمل من خمس نقاط، وتصمييالجنسقضايا التمايز بين بتعميم  هاالتزامجديد 

ن هو يالجنسقضايا التمايز بين . وبالنسبة للصندوق باعتباره مؤسسة، فإن تعميم تنفيذهاالمطلوب لالجنساني 
                                                      

 .www.ifad.org/topic/r4c/overview/tags/climate_change من أجل حملة وصفات الصندوق من أجل التغيير، انظر 13

 يوجد تحت المطبوعات المواضيعية المتعلقة بالمناخ على موقع الصندوق على اإلنترنت: 14
www.ifad.org/topic/resource/overview/tags/climate_change#anchor_14. 

 . /topic/resource/overview/tags/climate_change#anchor_7www.ifad.org من أجل مذكرات كيفية العمل، انظر 15

16
في المائة من  70، اعتبرت لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن 2015في عام  

مساهمات المانحين في الصندوق ذات صلة بالمناخ، مما يدل على فعالية جهود الصندوق الرامية إلى تعميم المناخ في كامل الحافظة. 
وهذه حصة مساوية لحصة مرفق البيئة العالمية، وهي أعلى بكثير من جميع المؤسسات المالية الدولية/مصارف التنمية المتعددة 

ألخرى التي تقدم تقاريرها إلى لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باستثناء األطراف ا
 صناديق االستثمار المناخية وصندوق التنمية لبلدان الشمال األوروبي، اللذين يركز كل منهما حصرا على تمويل قضايا المناخ.   

 . (2015) ز لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي أجراه معهد تنمية ما وراء البحاراستعراض التقدم المحر  17

 .aab84de48606-b18e-4e9e-b871-www.ifad.org/documents/10180/a13a8847 انظر

18
 سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

 .98eb973595b3-982d-48a3-8000-www.ifad.org/documents/10180/6c7b7222 انظر

19
  (.EB 2016/118/R.9)استعراض منتصف المدة لسياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 .  pdf-R-118-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB.9 انظر

https://www.ifad.org/topic/r4c/overview/tags/climate_change
http://www.ifad.org/topic/resource/overview/tags/climate_change#anchor_14
http://www.ifad.org/topic/resource/overview/tags/climate_change#anchor_14
https://www.ifad.org/topic/resource/overview/tags/climate_change#anchor_7
https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
https://www.ifad.org/documents/10180/6c7b7222-8000-48a3-982d-98eb973595b3
https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-9.pdf
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س بالكامل، إلى جانب نعكيوعملياتها. وينبغي أن  ،وسياساتها ،جزء ال يتجزأ من استراتيجية المنظمة
األولويات األساسية األخرى، في قيم المؤسسة، بما في ذلك تخصيص الموارد من خالل هيكلها الجنساني، 

جراءات التشغيل، و  رصد قوم الصندوق بقياس األداء، والمساءلة، والكفاءات، والتعلم. ويعمليات ومعايير وا 
وخارجيا  20نمائية للصندوق،إلوتقرير الفعالية اإطار قياس النتائج  كل من لالسنويا من خ التقدم المحرز

   مم المتحدة.ألل عملية خطة العمل على نطاق منظومة االمن خ

في أنشطة التنمية في الصندوق، ينطوي  -17
على  نالجنسي قضايا التمايز بينتعميم 

تقييم اآلثار المترتبة على أي عمل 
 ،لاوالرج نساءمخطط له بالنسبة لل

 مشاغل وتجارب النساء أخذوضمان 
في تصميم باالعتبار بشكل كامل ل اوالرج

ورصدها  ،وتنفيذها ،أنشطة التنمية
االنتقال وتقييمها. وسيواصل الصندوق 

قضايا التمايز تعميم إلى ما هو أبعد من 
لي تحو لتحقيق أثر جنساني  نالجنسي بين

عن طريق معالجة األسباب الجذرية لعدم 
ية اتبين الجنسين )القيود السياسالمساواة 

والقانونية؛ واألعراف والمواقف والسلوكيات 
 ووالتمييز االجتماعي(. وه ،االجتماعية

تكافؤ فرص حصول  ضمانسعى إلى ي
 ،على األصول والخدمات اإلنتاجية نساءال

األسواق،  والوصول إلىوفرص العمل 
فضال عن السياسات والقوانين الوطنية 

 (.5)اإلطار  أعمق لهياكل ومعايير االستبعاد والتمييز الب ذلك تحليال وفهمالداعمة. ويتط

( تحسين فرص الحصول على الموارد 1رات قابلة للقياس في خمسة مجاالت هي: )يمن المتوقع حدوث تغي -18
توزيع في أكثر إنصافا ( توازن 2والفرص؛ ) ،والتكنولوجيا ،والخدمات ،والتمويل ،(يضا)بما في ذلك األر 

( زيادة سلطة صنع القرار وتمثيله على مختلف 3العمل وتقاسم فوائد أنشطة سبل العيش؛ ) أعباء
المساواة بين  في وجهاجز رات في القواعد والقيم االجتماعية الثقافية التي تضع حو ي( التغي4المستويات؛ )

 ،المؤسسية األخرىو ة يالحكوم والقدرات ،والسياسات ،( التغييرات النظامية الرسمية في القوانين5) الجنسين؛
والممارسة. وباإلضافة إلى ذلك، يشكل التدهور البيئي واآلثار المتقلبة الناجمة عن تغير المناخ مجموعة 

والنتائج التغذوية. وكثير من مجاالت التدخل هذه  نساءعيش اللتحديات المعقدة التي تواجه سبل أخرى من ا
                                                      

  (.EB 2017/121/R.10)تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  20
 .pdf-R-121-2017-https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB.10 انظر

أنشطة المشروعات ذات التحول الجنساني على مستوى  - 5اإلطار 
 األسرة والمجتمع المحلي

   المنهجيات األسرية لخلق وتنفيذ رؤى أسرية مشتركة، وتحسين
ملية صنع القرار والتوازن العادل في تقسيم أعباء العمل: ع

تدريب الميسرين والموجهين، وتخطيط األنشطة على مستوى 
 األسر والمجموعات؛

  ،التكنولوجيات والممارسات الموفرة للجهد: تجهيز المحاصيل
مدادات مياه الشرب، وجمع مياه األمطار، والغاز الحيوي،  وا 

ية، والمواقد ذات الكفاءة في استهالك واألحراج، والطاقة الشمس
 الوقود؛

  األمن الغذائي والتغذوي: إنتاج البذور، والمحاصيل، والسلع
 الحيوانية، وحدائق المنازل، والري الدقيق، والرسائل التغذوية؛

  على مستوى المجتمع المحلي: تقديم الدعم لمجموعات العون
األمية الوظيفية، الذاتي والمنظمات الشعبية األخرى، ومحو 

والكفاءة المالية، وال سيما محو األمية المالية لعمالء الخدمات 
المصرفية المحرومين من الفروع البنكية، ومحو األمية القانونية 
في مجال حقوق المرأة، والخدمات شبه القانونية، والعون الذاتي 
في مهارات القيادة، ومهارات التفاوض لتنمية سالسل القيمة، 

ادل الزيارات، واالنخراط مع الرجال من أجل المساواة بين وتب
صدار سندات تمليك األراضي، ونوادي المستمعين  الجنسين، وا 

   المجتمعيين.

https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB-2017-121-R-10.pdf
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، وتتطلب المزيد من البحث والتحليل. ويتطلب التحول نهجا حتى اآلن مترابطة، ولكنها ليست مفهومة تماما
منسقا ومتعدد األبعاد، مع تدخالت تكميلية متعددة القطاعات. ويلزم تتبع مسار التحول، مع مساهمات من 

وجغرافي( من خالل نظرية محددة  ،اقتصادي–ومواضيعي، في سياق محدد )اجتماعيكل تدخل قطاعي 
   آخر. سياقفي  يافي سياق ما قد يكون معيار  تحوال يعد للتغيير، ألن ما

سين، اعتمدت إدارة الصندوق المساواة بين الجن بشأنستعراض منتصف المدة لسياسة الصندوق المتابعة كو  -19
لسياسة مجاالت العمل الخمسة  إلىاستنادا  قضايا التمايز بين الجنسينمن خمس نقاط لتعميم  مسارا

   الجنسين:المساواة بين 

في المائة من المستفيدين من  50على مستوى الحافظة، تمثل النساء . تصميم وتنفيذ البرامج القطرية (1)
إلى أن  انظر في المائة،  100بنسبة  قضايا التمايز بين الجنسين. ويجري بالفعل تعميم اتالمشروع

القروض والمنح، تستعرض ب ةمولوتصاميم المشروعات المجميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية، 
بدرجات متفاوتة،  يحدث ذلك إال أن. المتعلقين بالتمايز بين الجنسين من أجل تحليلها واستراتيجيتها

لى هذا وتختلف الن   هج في قدرتها على معالجة قضايا الجنسين وتمكين المرأة باستمرار وبشكل كامل. وا 
القروض والمنح على حد ) اتت المشروعالالحد، وضع الصندوق منهجية تسمح بتصنيف جميع تدخ

  :بما يلي بشأن القضايا الجنسانية والتزم (سواء

  اتعميمتحقق على أنها  ةفصنم اتعو في المائة من تصاميم المشر  90عن  ما ال يقلأن ضمان 
   في المائة؛ 82 ةحاليالنسبة البلغ ت -إلى حد ما وما فوق(  ية)مرض اجزئيجنسانيا 

 ضمان أن يحقق ما 
في  50ال يقل عن 

المائة من 
 اتعميم اتعو ر المش
 كامال اانيجنس

( )مرضية وما فوق
تبلغ النسبة  –
في  52 ةحاليال

 ةحاليتبلغ النسبة ال -)مرضية للغاية(  اجنساني ةتحولمفي المائة  15المائة؛ وما ال يقل عن 
   في المائة؛ 25.6

  من ذلك مصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل اتعو في المائة من المشر  90ضمان أن 
   في المائة. 100 ةحاليتبلغ النسبة ال -عند اإلنجاز 

دارة المعرفة ،والشراكة ستقطاب التأييد،ا (2) ه لعترف يلصندوق على المستوى العالمي، و قد انخرط ال. وا 
ؤسسات المالية الدولية. وبين الم ،للنساء الريفيات الفقيرات على مستوى األمم المتحدة باستقطابه التأييد

والعمالة  ،عددا من المنتجات المعرفية التي تعالج القضايا الجنسانية في التمويل الريفي صدروقد أ
بعدد من اإلجراءات االستراتيجية في مجال  ادة في منظمات المزارعين، واضطلعوالقي ،الريفية
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لتحسين العالقات بين الجنسين  21يةيات األسر منهجالصلة، وال سيما بشأن مواضيع ذات  تاالتصاال
مذكرات الصندوق  أصدر تعزيز االستراتيجيات المشتركة للحد من الفقر. وقد بشأنو  ،داخل األسرة
في  تمايز بين الجنسينودليل ال ،التمكينو  جنسينال بينوالمساواة  ،الفقر هدافاستبشأن  22كيفية العمل

 ،هيئة األمم المتحدة للمرأة، و لهاالتي تتخذ من روما مقرا  وكاالتمع المشتركة في مبادرة  23الزراعة
التمايز بين  المعنية بقضايافطار اإل ةوجب تبقى ،. وعلى الصعيد الداخليآخرين شركاءو  ،والبنك الدولي

جوائز وال)كل شهرين(،  بقضايا التمايز بين الجنسيناإلخبارية المتعلقة  ةوالنشر  ،(ةالجنسين )شهري
 مبادرات ذات شعبية كبيرة.  سنوية(بالتمايز بين الجنسين ) الخاصة

 اتعو ر ووحدات تنفيذ المش ،والحكومات ،مع مؤسساتنا الشريكة في البلدان تعزيز قدرات الشركاءقد تم ل (3)
. وقد دعم ينالجنسبالتمايز بين هج االبتكارية المتعلقة من خالل التدريب وبناء القدرات في الن   -

 24،نظام التعلم من خالل الممارسة الخاص بالقضايا الجنسانية ال سيما، و ات األسريةالمنهجيالصندوق 
تكييفها مع السياقات الثقافية والتنظيمية المختلفة.  يمكن ةالمحلي اتقودها المجتمعتمكين توهي منهجية 

 ،ورواندا ،وباكستان ،ونيجيريا ،ومالوي ،وكينيا ،وبوروندي ،في بلدان مثل البوسنة توقد طبق
سر الفقيرة بشكل ألوزامبيا. وقد كان الصندوق رائدا في الوصول إلى ا ،وأوغندا ،والسودان ،وسيراليون

. ومن المنهجيات األسريةل استخدام السرة من خألقات بين الجنسين داخل االفعال، وتحسين الع
المنهجيات ق. وتكمل المزمع توسيع نطاق هذا النهج استجابة للطلب المتزايد من عمليات الصندو 

مبادرات أخرى في مجاالت محو األمية الوظيفية، والكفاءة المالية، والتغذية، وتنمية سالسل  األسرية
 . القيمة، والقيادة، وتغيير السلوك

. ويظهر نظام تتبع الموارد في التنوعتوازن هج واإلجراءات المؤسسية لدعم التوازن بين الجنسين و الن   (4)
 أن وتطوير المنظمةمكتب الميزانية 

في المائة من مجموع تكاليف  9 نسبة
الموظفين تنفق على األنشطة المتصلة 

إن الصندوق إال . انيةالجنس القضاياب
 متخلف من حيث التنوع بين الجنسين،
حيث ال تتجاوز نسبة النساء في 

في  24ما فوقها و  5-ف الفئةوظائف 
 35 وهي ةهدفالنسبة المستالمائة، مقابل 

 .   المائةفي 

                                                      

 التمايز بين الجنسين، واالستهداف، واإلدماج االجتماعي.  -المنهجيات األسرية: تسخير إمكانات األسرة من أجل التغيير  21
 .   ef6ff4e4bc9a-9bf8-4df0-fb41-https://www.ifad.org/documents/10180/c89c54a6 انظر

22
ز بين الجنسين، واالستهداف، واإلدماج استهداف الفقر، والمساواة بين الجنسين والتمكين خالل تنفيذ المشروعات: التماي -كيفية العمل  

 .b2f795b91ceb-b5ec-4dff-118b-www.ifad.org/documents/10180/bfa51cd3  االجتماعي.

23
  (.2009)البنك الدولي،  عةدليل التمايز بين الجنسين في الزراالصندوق وآخرون،  

   . 23a5ee562ef4-9314-4a21-511d-https://www.ifad.org/documents/10180/7d53fcd3 انظر
24

  https://www.ifad.org/asset?id=5990937  . 

https://www.ifad.org/documents/10180/c89c54a6-fb41-4df0-9bf8-ef6ff4e4bc9a
https://www.ifad.org/documents/10180/bfa51cd3-118b-4dff-b5ec-b2f795b91ceb
https://www.ifad.org/documents/10180/7d53fcd3-511d-4a21-9314-23a5ee562ef4
https://www.ifad.org/asset?id=5990937
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قد التزم الصندوق، في جهوده الرامية ل. ونظم الرصد والمساءلة المؤسسيةالموارد البشرية والمالية  (5)
قضايا التمايز بين إلى تعميم 

خطة ، بالوفاء بمؤشرات الجنسين
العمل على نطاق منظومة األمم 

مؤشرا  15والبالغ عددها المتحدة 
تعميم ال، ويميز بين 25أو تجاوزها

قد المنظمة وفي العمليات. و في 
. أو تجاوزها مؤشرا 11 بـ الوفاءتم 

الهيكل الجنساني  (2)تخصيص الموارد؛  (1)وال يزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بما يلي: 
تنمية القدرات. ويجري حاليا استعراض معيار مالي  (4)تقييم القدرات؛  (3)؛ التكافؤ بين الجنسينو 

أو تكلفة الخبراء االستشاريين المتخصصين في الشؤون الجنسانية /يمكن من خالله تتبع إجمالي عدد و
أعمال التصميم واإلشراف ومقارنتها على مر السنين. ومن  من أجلالذين تعينهم دائرة إدارة البرامج 

 .  ناصنيفتتحسين أداء أن يؤدي إلى زيادة  شأن ذلك

خطة بالسنوية الخاصة  عروضلل لألقرانكما تم تقييمها في استعراض  -وبوجه عام، فإن نتائج الصندوق  -21
ن كان الألمنظومة ا طستو تتجاوز م - 26عمل على نطاق منظومة األمم المتحدةال يزال  مم المتحدة، حتى وا 

بشأن استعراض منتصف المدة لسياسة الصندوق  أكدت. وقد الهناك حاجة إلى التقدم في بعض المجا
التحرك نحو نهج  علىمستوى، وحث الصندوق الرفع  معالجنسين هذه االتجاهات اإليجابية،  المساواة بين

ذلك أيضا في تقرير الفعالية  ردد صدىالتنفيذ. ويت علىالجنساني لضمان قدرته  هيكلال كمال وا  الً يتحو  أكثر
 نذيلال 201727 املع والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، 2017نمائية للصندوق لعام إلا

صبح أكثر تذلك تنقيح تعريف بعض المؤشرات ل نتقال إلى الخطوة التالية، بما فيالالصندوق على ا انيحث
 . األداء في ركودولتجنب ال، رصداأدق قوة و 

                                                      

 تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.  25
 . 00b94aa0e3e9-8cbf-459d-2ac4-https://www.ifad.org/documents/10180/d435b239 انظر

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة األمم المتحدة: المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  26
 (. 2016)المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  [E/2016/57] تقرير األمين العام

 (. EB 2017/121/R.9) 2017التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  27
 . pdf-R-121-2017-https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB.9  انظر

https://www.ifad.org/documents/10180/d435b239-2ac4-459d-8cbf-00b94aa0e3e9
https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB-2017-121-R-9.pdf
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 التغذية -جيم

رئيسي في جدول  معلمتم التوصل إلى  -21
أعمال التغذية مع إعداد خطة عمل 

، 2015في أواخر عام  28الصندوق للتغذية
وفر نهجا استراتيجيا وخارطة طريق ت والتي

التغذية في الصندوق. قضايا لتعميم 
وتهدف الخطة إلى ضمان أن تعزز 
استراتيجيات الصندوق ومشروعاته القطرية 
 ،بصورة منتظمة توافر األغذية المتنوعة

مكانية الحصول عليها ،والمغذية والقدرة  ،وا 
واستهالكها على مدار  ،هاتعلى تحمل تكلف

 (.6)اإلطار  العام

إن أهمية تحسين التغذية من خالل  -22
هج القائمة على األغذية، الزراعة والن  

دماج اإلجراءات في االستثمارات في  وا 
هج الوقائية، حديثة نسبيا. ويرجع ذلك في الغالب الن   هج العالجية إلىالزراعة ونظم األغذية، واالنتقال من الن  

ي والمعرفي الذي يمكن أن يسببه نقص جسدذي ال يمكن إصالحه في النمو الإلى أدلة تثبت الضرر ال
 نالي الدور الحاسم لألمهات وحالتهشهرا )وبالت 23 سن األولى من الحمل وحتى 1000 ـالتغذية في األيام ال

ق القدرة على يعي، و اعميق اكن أن يسبب المرض الناجم عن نقص التغذية ضغطوكيف يم ،29التغذوية(
د اآلن البحوث قد ول   وجههاالصمود وسبل العيش للمجتمعات الفقيرة. إن ما بدأ في البداية كحركة توعية ت

 .  التزامات وأهدافا عالمية

التغذية الجيدة للتنمية االجتماعية قد اعترفت الحكومات والمنظمات اإلنمائية على نحو متزايد بأهمية ل -23
أهداف الصندوق الرئيسية. وفي  من واالقتصادية، بما في ذلك الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي، وهي

ل الالتغذية من خ ستوياتستثماراته أن تقدمها في تحسين مالالصندوق المساهمة التي يمكن  دركحين ي
التغذوية المتعددة القطاعات ستتطلب  فإنه يعرف أيضا أن التدخالت ،ذيةغهج القائمة على األالزراعة والن  

تعامل تخرى التي ألت االحتاج إلى العمل باالشتراك مع القطاعات والوكاي، وسمهمتهإجراءات خارج نطاق 
مدادات المياه والصرف الصحي، والتعليم، وما إلى ذلك. وهذا يتطلب بالطبع إقامة  مع الصحة، والبيئة، وا 

ات والعمل مع هؤالء الشركاء لتيسير التدخالت التي تكمل جهود الصندوق. والنهج المتبع في تعميم شراك

                                                      

 (. EB 2015/116/INF.5) 2018-2016تعميم الزراعة الحساسة لقضايا التغذية في الصندوق، خطة العمل للفترة  28
 .pdf-INF-116-2015-https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB.5 انظر

29 http://scalingupnutrition.org/http://www.reachpartnership.org/;  ، 

 (.2013و 2008) سلسلة النست بشأن تغذية األمهات واألطفالو

 موريتانيا: تنمية سالسل القيمة الشمولية -6اإلطار 

حدد المشروع طائفة من الفرص للمساهمة في التغذية في مراحل  قدل
 :خضرواتمختلفة من سلسلة قيمة ال

دماج األصناف الغنية بالمغذيات؛ *  المتبادل اإلنتاج و اإلنتاج: تنويع وا 
 ؛سمهفي غير مو إنتاج  نميةمن خالل ت

ل التخزين والتجهيز الالتخزين والتجهيز: زيادة حفظ الخضروات من خ* 
 ؛ننيوالمحس ينمنآلا

سلسلة قيمة التجارة والتسويق: تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في * 
وتحديد منافذ السوق ذات  ؛المعلومات عن األسواق قاسملت الخضروات

وتحديد القضايا المتعلقة بحوار ؛ م لبى على الخضرواتالطلب غير ال
تحسين و (؛ إلخ.وسياسة التعريفات،  ،والتجارة ،السياسات )سالمة األغذية

 ؛ية للسوق من أجل معالجة صحية وآمنة للمنتجاتساسالبنية األ

لرفع مستوى الوعي بشأن  لتغذويةا التوعيةتوفير : ستهالكالوا رويجالت* 
   .طهي، بما في ذلك عروض الخضرواتال ستهالكال يةتغذو ال فوائدال

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-INF-5.pdf
http://scalingupnutrition.org/
http://www.reachpartnership.org/
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أوجه التآزر والتكامل مع األبعاد األخرى المتعلقة  تحريوتحويلي، بما يكفل  يلو التغذية هو نهج شمقضايا 
  وتغير المناخ. ،والشباب ين،الجنس التمايز بينبالتعميم، أال وهي 

ذائية والحالة في تحسين النظم الغ مساهمةالمعنيين، ال شركاءوال حكوماتالصندوق، بالتعاون مع ال يعتزم -24
جملة أمور  ، من بينحساسية للتغذية من خاللأكثر نظم غذائية  شكيلالمستهدفة، وت التغذوية لمجموعته

دارة المعرفة، ودعم االستثمارات في الزراعة الحساسة للتغذية، وحوار السياسات القائم على أخرى،  األدلة، وا 
أساسي  ولكن كجزءأنه عنصر إضافي على فهم اهتمام الصندوق بالتغذية ال تنمية القدرات. وينبغي أن ي  

مما يقوم به الصندوق بالفعل وينظر إليه بصورة روتينية ومنهجية في تصميم المشروعات وعملياتها، فضال 
 . وتعزيز القدرات ،ث والمعارفو والبح استقطاب التأييد،عن 

هناك خمسة مجاالت عمل يعزز بعضها بعضا في خطة عمل التغذية التي تشكل أساس نموذج الصندوق  -25
وتوسيع تكثيف هو موضح أدناه، سيتم  كماالتزامات الصندوق تجاه التغذية. و  تعكسالتغذية و قضايا لتعميم 

 .الصندوق زء من التجديد الحادي عشر لمواردكجالتغذية خالل عقد التغذية و قضايا هذا النموذج وااللتزام ب
 .  المنظمة في سائر التي ستتخذويجري تنفيذ خطة عمل التعميم مع اإلجراءات 

قضايا حاليًا لتعميم تكرس جوهر عمل الصندوق، وبالتالي فإن االلتزامات الرئيسية هي  العمليات (1)
في المائة  100التغذية في 

من برامج الفرص 
 ،االستراتيجية القطرية

مشروعاته بحلول ثلث و 
. وقد أنشأ 2018عام 

الصندوق عملية يتم من 
خاللها استعراض 
المشروعات وبرامج 
الفرص االستراتيجية 

عملية التصميم، إلى جانب المشاركة في بعثات التصميم، مما  منالقطرية ودعمها في وقت مبكر 
تبع وأعضاء فريق التصميم خبرة عملية. ويست ،وموظفي المكاتب القطرية ،البرامج القطرية مدراءيعطي 

االستثمارية، وعدسة تغذوية تسمح بتحديد الفرص  اتعو منهجي على المشر  يةذلك تطبيق نهج تغذ
المسار  فيإلى حد كبير تسير المتاحة في إطار النظم الزراعية والغذائية لتحسين التغذية. وااللتزامات 

 (.  7)اإلطار  الصحيح

الحساسة للتغذية  اتعو تنفيذ الناجح للمشر . سيتطلب التعزيز القدرات في الزراعة الحساسة للتغذية (2)
دارية ،وتحليلية ،قدرات تقنية على تعزيز القدرات في  ههذ خطة العملكافية. وتركز الجهود في  قطرية وا 

من ) التغذيةقضايا يركز الدعم المعزز لتعميم وف ة والقادمة. وسقائمال اتعو هياكل موظفي المشر 
على البلدان التي تم تحديدها على أنها  (الشراكات تنميةحيث المساعدة التقنية، وبناء القدرات و/أو 

لبلد، والتزام لية و حالة التغذال إلى. ويستند هذا التحديد يهإل ااجتيحاكثر األو  لدعم التغذويل اتاةؤ كثر مألا
جم ذلك إلى زيادة التنسيق مع شركاء األمم ر القطري للصندوق. وقد ت   امجالبرن وضعو  ،بالتغذية حكومةال

 ؟الزراعية حساسة للتغذية اتعو كيف يمكن جعل المشر  -7اإلطار 

تضمن مساهمة المشروع  ةومؤشرات تغذية صريح أنشطة،و  ،إدراج أهداف -1الخطوة 
 .التغذويةفي الحالة 

لكي من اإلنتاج إلى االستهالك الالزمة الخطوات  -تتبع "مسار األثر"  -2خطوة ال
 .لتدخل التغذيةيحسن ا

معالجة الفرص والقيود التي قد تؤثر على مسار وفعالية المشروع  -3 ةالخطو 
والبيئة( وتحديد ترتيبات  ين،الجنس سياق التمايز بينو  ،والسياسات ،)المؤسسات

   .المناسبةالشراكة 
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توسيع نطاق التغذية. وكمثال على ذلك، نظمت أحداث للتعلم التي تعمل على بلدان الالمتحدة في 
إجراءات متعددة القطاعات من خالل حلقة عمل إقليمية في نظمت و  ،هج الحساسة للتغذيةبشأن الن  

 .  طرية في بوليفيا والهندق ندوات نأفريقيا الشرقية والجنوبية، فضال ع

 ،الصندوق بفعالية في آليات إدارة التغذية انخرطقد ل. ستقطاب التأييدالسياسات وا تماسكتعزيز  (3)
م لتغذية. وتل الحساسةستثمارات الل تمكينيةمن أجل خلق بيئة  ستقطاب التأييدوا ،وحوار السياسات

ة للتغذية )عرضت حساسشراكات مع القطاع الخاص من أجل وضع منهجيات لسالسل القيمة ال إرساء
ندونيسيا بدعم  ،(2016في لجنة األمن الغذائي العالمي في عام  وتنفيذ برنامجين تجريبيين في نيجيريا وا 

ة العالمية قيادية في مجال الحوكمالدوار باأل اضطالعامن ألمانيا. كما أصبح الصندوق أكثر نشاطا و 
 ،منصب رئيس لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذيةتسلمه من أجل التغذية، بما في ذلك 

 .  عضو نشط في لجنة األمن الغذائي العالميمشاركته كو 

يهدف الصندوق إلى  30نمائية للصندوق،إلمع إطار الفعالية ا ىتماشبما ي. المعرفة قاسمبناء األدلة وت (4)
. وقد بها للتغذية من أجل استنارة عملية صنع القرار حساسةستثمارات الالدلة بشأن األتعزيز قاعدة ا

تعزيز أطر الرصد والتقييم من أجل استيعاب  )أ( ت التالية:الأدى ذلك إلى تضافر الجهود في المجا
 ل إدخال مؤشرات التنوع الغذائيالمن خ ،والعكس بالعكس ،مساهمة الزراعة بشكل كاف في التغذية

نظام إدارة و  ات،لمشروعا طر المنطقية)األ على حد سواء مؤسسيمستوى الالو  اتعلى مستوى المشروع
)ج( وضع جدول  ؛مختارة مشروعات حساسة للتغذيةألثر  صارمة)ب( إجراء تقييمات  ؛النتائج واألثر(

الحساس  الزراعة من أجل التغذية والصحةمعرفية لدعم برنامج بحوث المنتجات البحوث و للأعمال 
تعزيز جدول أعمال ومخرجات من أجل لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية تابع لالللتغذية و 

 . في هذا المجال هاثو بح

ولية أل. كان دعم كندا لتنفيذ خطة العمل حاسما لبناء القدرات اتعزيز القدرات التنظيمية في الصندوق (5)
فرق القطرية على إجراء تحليل إضافي الصندوق ومساعدة اليطة في زمة لوضع التغذية على الخر الال

ستراتيجية القطرية والمشروعات. وقد أحدث هذا الدعم الوتحديد التحديات التغذوية في برامج الفرص ا
فرقا هاما في مستوى الطلب واالهتمام الذي ولدته الشعب اإلقليمية والقدرة على االستجابة. كما أتاحت 

، ولجنة األمم توسيع نطاق التغذيةزايد على التمثيل والمشاركة في الشبكات الدولية )معالجة الطلب المت
، ولجنة األمن وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في رومادة الدائمة المعنية بالتغذية، و المتح

الغذائي العالمي، وما إلى ذلك(. كما سمح دعم كندا للصندوق بتوسيع جدول أعماله في مجال 
السياسات العالمية. وستظل التغذية بارزة في جهود المنظمة لبناء  وانخراطه فيالمعارف والبحوث، 

 . القدرات الداخلية، من خالل أكاديمية العمليات

، مع برنامج التغذية المدعوم من كندا، 2013بصورة منتظمة ابتداء من عام ينظر  وعموما، بدأ الصندوق -26
هداف، وتعيين الموظفين، وتوسيع نطاق الشراكات، ألبما في ذلك تحديد ا التغذية،قضايا في سبل تعميم 

                                                      

30
 . (EB 2016/119/R.12)إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق  

   .pdf-R-119-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB.12 انظر

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-12.pdf
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إلى على الطريق الصحيح  هالبداية ولكنفي شراف. وكان البرنامج بطيئا إلوالدعم المالي لبعثات التصميم وا
في  كاءشر العمل مع ال فيمية حاسمة األغذية أه علىهج القائمة املة. وقد أثبتت الن  إلى القدرة الكتطويره 

 سمح التزام التعميم الذي اعتمده الصندوقسيالقطاعي للصندوق. و  تركيزالواقعة خارج نطاق ال جاالتلما
ل فترة التجديد العاشر لموارد الخ أمريكير المليار دو تبلغ قيمتها حساسة للتغذية  استثماراتب (الحافظة )ثلث

 .  الصندوق(

 تطبيق مبادئ التعميملدخول النقاط  -دال

من النهج القطري المعزز كجزء غير اإلقراضية و  يةنشطة اإلقراضاألستتم متابعة أوجه التآزر بين تعميم  -27
كجزء من هذا النهج جدول  ىفي السياسات المتوخ نخراطواال ق. وسيتضمن بناء الشراكات الجاريللصندو 

االستراتيجيات  في معممةهذه المواضيع الترسخ إلى أن ت هذا عمالاألأعمال التعميم. وسيسعى جدول 
أن تكون العملية سلسة وأن تكون الرسائل متسقة ومنسقة تنسيقا جيدا  الصندوق إدارةالقطرية. وستضمن 

 مستوىعة للتغيير. وعلى اللكل موضوع من المواضيع بحيث يمكن أن يحدث التعميم من خالل نظرية مقن  
عملية تصميم  فيميم في معظم األحيان يحدث وفهم أقوى لما ينطوي عليه التع ملكيةالتشغيلي، فإن 

تقديم توجيهات أو يتم نقاط المناقشة المختلفة ومن خالل بعثات دعم التنفيذ. وقد تم  من خاللالمشروع 
 ،ن(ي)بما في ذلك الخبراء االستشاري اتالمشروع فرق لوماتعيصال المإل ةتقني مساندةداخلية واضحة و 
المناقشات مع الحكومات وأصحاب  تستنير بهاحتى للصندوق، القطرية والمكاتب  ،والبعثات الميدانية

  بحجج صحيحة. تزودالمصلحة المحليين وت

  نقاط دخول رئيسية لدعم تطبيق مبادئ التعميم: هناك أربع -28

دماجها في إلساس ألاسيشكل  ستراتيجية القطريةالإدراج مواضيع التعميم في برامج الفرص ا (1)
  نخراط المستمر في السياسات.الا كون نتاجيالمشروعات، وس

لضمان النهوض به تمر حجر الزاوية في عمليات الصندوق وسيس يمثل االستهداف ةتنفيذ سياس (2)
ات الفقيرة مجموعال علىالوقت ذاته في  الصندوق تركيزضمان و ، لنساءإدماج ا علىبقوة  تركيزال

راج الشباب كمجموعة تركيز في إطار واألقليات اإلثنية. ومن أجل المضي قدما، سيتم إد ،والمهمشة
 . ستهدافالا ةسياس

، وفريق إدارة البرامج لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتفي  االستعراضات ونقاط المناقشة (3)
 هامن شأن، اتالجودة وضمان الجودة، وكذلك أثناء اإلشراف على المشروع تعزيزات اجتماعالقطرية، و 

، وضمان االمتثال هاتنفيذو  اترات التعميم في تصميم المشروعإدراج اعتبايسر في وقت مبكر تأن 
 .  ، سيكون هناك إعادة توازن للتركيز من التصميم إلى التنفيذومع المضي قدما. مؤسسيةاللتزامات الل

هو نقطة دخول رئيسية لتنفيذ جدول أعمال البيئة تطبيق إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي  (4)
أيضا االمتثال  جراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيإالمناخ. وتشمل استعراضات  قضايا تعميمو 

للسياسات والمبادئ التوجيهية االجتماعية )ال سيما بالنسبة للسكان األصليين( وقضايا إدارة الموارد 
   الطبيعية )األراضي والمياه(.
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 الحادي عشر للموارد وما بعدهافترة التجديد  -التطلع قدما -ثالثا

، سيبني الصندوق على قاعدته القوية االتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعدهفترة التطلع إلى ب -29
التجديد العاشر  في فترةلتزامات التي تم التعهد بها الا في إطارن آلنجازات التي تحققت حتى اإلوعلى ا

مع  بما يتماشىجدول األعمال إلى المستوى التالي، نتقل بي نه سوفغير أ. الموارد الصندوق وما قبله
ال. يتحو أكثر هج ن  والحاجة إلى اتباع  "التطلع قدما"قة ثيراتيجية الجديدة التي اقترحتها و االتجاهات االست

المحددات وأن النظم الغذائية هي ؛ دور الزراعة في االقتصاد الريفي آخذ في التغير :بأن الصندوق ترفويع
وأن  ؛شبابيةالالحاسمة للطفرة وأن الظروف الديمغرافية تكشف عن األهمية  ؛ئيسية للحالة التغذويةالر 

 يين. سكان الريفالالتغيرات البيئية والمناخية تغير المشهد الزراعي وحوافز 

ل قة نموذج العمثي، سيسهم نهج التعميم في الصندوق في تفعيل التغييرات المتوقعة في و الوقت ذات وفي -31
" كالمعتادلعمل ية. وسوف يخرج عن جمود "اائنمفعالية اإلالوتلك التي يجري تنفيذها بالفعل في إطار 

فهم فريد  (1)ية األخرى من خالل: نمائاإل كاالتو الز الصندوق عن يمي  س وشموال كامالت كثروسيعزز نهجًا أ
المتجددة على  قدرتهالميداني و  هر حضو  (2) ؛القيمة مقابل المالمقترح وعميق لديناميات الفقر الريفي و 

أن ما ال يقل عن مليار  يعنا يممالحافظة،  ضمنهج التعميم على دمج ن   ( قدرته3)؛ التعامل مع العمالء
 0.5، ووالتمايز بين الجنسينالمناخ تكون حساسة لقضايا من االستثمارات الجديدة للصندوق س أمريكي دوالر

التغذية والشباب كل عام )وفقا لألهداف الجديدة من االستثمارات حساسة لقضايا  أمريكيمليار دوالر 
   المقترحة(.

 حالة الشباب -ألف

قد أصبح واضحا أن فشل االقتصادات الريفية في توفير العمل الالئق لشبابها يؤثر على االقتصادات ل -31
تسبب جرة اجتماعية واقتصادية الوطنية، ويشكل تهديدا لالستقرار السياسي، ويغذي التطرف، ويسبب ه

. وكثيرا ما من الكبار ثالث مرات إلىمرتين عن العمل ب عاطليناحتماال ألن يكونوا أكثر  الشبابو . الفوضى
سية. وال تتوفر ستبعد شباب الريف، وال سيما الشابات والفتيات، من عمليات صنع القرار والعمليات السياي  

ضافة . و األعمال الرياديةوفرص  ،واألسواق والتمويل ،والمياه ،ألراضيلى ملكية اإصول و لهم فرص كافية لل ا 
مما  ،، ويصبحن أمهات في وقت مبكر جداوهن صغيرات السنكثيرا ما تتزوج الشابات الريفيات إلى ذلك، 

  31.يؤثر سلبا أيضا على الحالة التغذوية

. ومن شأن يلو الدافعة للتحول الريفي الشمن يصبحوا القوة إلمكانات ألا مذلك، فإن شباب الريف لديه ومع -32
عمال أن ألبتكار وريادة االستفادة من إمكاناتهم في االخلق فرص عمل الئقة للشباب والشابات الريفيين، وا

                                                      

31
 (. انظر2016)جنيف: منظمة العمل الدولية،  منظمة العمل الدولية، العمالة الدولية واآلفاق االجتماعية: توجهات 

/wcms_443480.pdfpubl/documents/publication---dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  . 

 . انظر(2017)هيئة األمم المتحدة للمرأة، الشباب يقفز إلى المساواة بين الجنسين 
-gender-into-leap-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/youth-http://www.unwomen.org/

equality.pdf?la=en&vs=5054. 

)منظمة  وسةالشباب والزراعة: تحديات رئيسية وحلول ملممنظمة األغذية والزراعة، والصندوق، والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، 
 .https://www.ifad.org/topic/resource/tags/youth/1934117 (. انظر2014األغذية والزراعة: روما، 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/youth-leap-into-gender-equality.pdf?la=en&vs=5054
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/youth-leap-into-gender-equality.pdf?la=en&vs=5054
https://www.ifad.org/topic/resource/tags/youth/1934117
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" في العالم النامي إلى "عائد ديمغرافي". فاالستثمار في الشباب يولد عوائد اجتماعية يةالشبابلطفرة حول "ات
 .  مما يجعله هدفا فعاال للتعاون اإلنمائيواقتصادية كبيرة، 

 مكنستراتيجية للصندوق بشأن الشمولية "حيث يالهمية لتحقيق الرؤية األبالغ ا اهذا الواقع أمر  إدراكيعتبر و  -33
اإلطار  درجن أن يأملوا في تحقيق تطلعاتهم نحو حياة أفضل في مجتمعاتهم المحلية". وييلشباب الريفيل

دئه األساسية مبا بينإيجاد فرص مجدية للشباب الريفيين  202532-2016للفترة االستراتيجي للصندوق 
هم في تحقيق سايمن أهداف التنمية المستدامة، و  2و 1لتحقيق الهدفين  مهم هذاو  نخراط.المتعلقة باال

 .  من أهداف التنمية المستدامة 8النحو الذي دعا إليه الهدف  على، كاملةالعمالة ال

قضايا ل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، سيضاعف الصندوق جهوده الرامية إلى تعميم الخ -34
الذي يصدره الصندوق هذا، سيركز تقرير التنمية الريفية جدول األعمال عمالة الشباب عبر حافظته. ولدعم 

خلي مع باحثين خارجيين على شباب الريف. وكما هو الحال في التقرير السابق، سيعمل فريق دا 2019لعام 
صدار تقرير  أحدث األفكارج يتيح إدرامما  – يقدمون أوراق معلومات أساسية للتقرير أن يمكن ني قوي تقوا 

في بداية فترة التجديد  2019يغذي عمل الصندوق وغيره. وسيكون التقرير جاهزا للنشر في أوائل عام 
 .  الحادي عشر لموارد الصندوق

بني لشباب التي ستقضايا اإزاء البرمجة الحساسة ل لجهوده، نهجًا شموليا مضاعفتهسيتخذ الصندوق، في  -35
وسالسل القيمة الزراعية والتحول الريفي، مع  ،الجمع بين عمل الصندوق في مجال التمويل الريفي على

مقابل عمل ل( تعزيز فرص العمل الذاتي وا1تقديم حلول متباينة محددة السياق. وسيتطلب ذلك ما يلي: )
( دعم األنشطة 3) ؛بنشاط في عمليات السياسات نخراط( تمكين الشباب من المشاركة واال2؛ )أجر

الفجوة بين الريف والحضر من حيث مستويات المعيشة وتعزيز التجميع  ضيقالثقافية التي ت-االجتماعية
فيذ مبادرة الشباب، االجتماعي. وستبذل جهود خاصة لمعالجة حالة المراهقات والشابات. وفي إطار تن

طرائق التنفيذ المفضلة لتشجيع كإحدى ثي السيستفيد الصندوق من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث
   العالم. حول وأعمالهم الرياديةتقاسم الخبرات في مجال عمالة الشباب الريفيين 

ل تقديم قائمة شاملة من الخقتصادي للشباب من الة للشباب التمكين اناصر ت الصندوق المالتدخزز ستع -36
 يسهمال/يتمويل االئتمانال( 3؛ )( خدمات تنمية األعمال2التدريب المهني والتقني؛ )( 1) ت تشملالالتدخ

ميكنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة، الاالستثمارات في  (4)وكة للشباب والمشاريع المبتدئة؛ للمشاريع الممل
لتحويالت المهاجرين لتحفيز  منتج( االستخدام ال5واالتصاالت؛ )بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات 

بوصفهم  الشباب ( األنشطة الرامية إلى إشراك7) ( إدارة المخاطر الزراعية؛6في التنمية الريفية؛ ) الستثمارا
. وسيرافق ذلك تعاونيات الشبابو  أصحاب مصلحة رئيسيين في هياكل إدارة منظمات المزارعين وجمعيات

لتغيير السلوكي نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الشابات والشبان في المناطق ا معالجةر لتدابي
 . الريفية

                                                      

32
 . 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  

  .db096e6a71b5-a31e-42dc-664e-www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4  انظر

https://www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4-664e-42dc-a31e-db096e6a71b5
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ضع خطة عمل كون الصندوق قد و ، سي2018تحديدا، بحلول النصف الثاني من عام  كثروجه أ علىو  -37
الة الريفية، بما في ذلك في الشباب والعم من اإلجراءات لزيادة االستثمار مع مجموعة قضايا الشبابلتعميم 

مجموعة من المؤشرات. وبعض هذه اإلجراءات جارية بالفعل. ومن المتوقع مبدئيا أن تشمل خطة العمل 
   أمور أخرى:جملة المجاالت وااللتزامات التالية، من بين 

تعميم قضايا ضمان )أ(  :ما يلي حديدالت هوجعلى ذلك  سيشمل. تعميم البرمجة الحساسة للشباب (1)
في المائة من المشروعات  50واالستراتيجية القطرية، في المائة من برامج الفرص  100الشباب في 
ستهداف في الصندوق من أجل مراعاة البعد الشبابي التحديث المبادئ التوجيهية ل)ب(  ؛االستثمارية

رصد والتقييم ؛ )ج( ضمان أن تقوم نظم الكافيةطفال معالجة ألا ةلامنهجية ومعالجة قضايا عم صورةب
ضمن اإلطار  ،الجنسنوع و حسب العمر بوتتبع البيانات المصنفة  ،وتحليل ،بجمع اتفي المشروع

 ريقةطكثي الاستخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث)د( الشامل لنظام إدارة النتائج واألثر؛ 
ممارسات بشأن المبادرات وتبادل أفضل ال ريادية،الاألعمال لبناء قدرات شباب الريف في مجال 

 . لشبابقضايا ال حساسةال

صندوق تمويل استثمارات أصحاب الحيازات ل توسيع الللشباب من خ تطوير آلية تمويل مستهدفة (2)
لتوفير وسيلة للتمويل المختلط لمنظمات  (قيد التصميم) الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 مع التركيز ،غذية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجمألا مشاريعمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة و ال
وأنشطة بناء القدرات  "األعمال الريادية الزراعية" وأنشطة الشباب في مجال الريفشباب مالة ع على

 . ذات الصلة

ركيز تالفيذ التزام الصندوق بتعميم و لضمان النجاح في تن. الشباب في الصندوققضايا  هيكليةتعزيز  (3)
عزيز ت: )أ( النتائجإلحراز من مبادرة التميز التشغيلي  كجزءالشباب، سيتم اعتبار ما يلي ا قضاي على

، كما هو الحال كل شعبة إقليميةفي  تعيين منسق إقليمي للشباب"وحدة اإلدماج االجتماعي"؛ )ب( 
 ين. الجنس قضايا التمايز بينحاليا بالنسبة ل

مكانات شباب الريف على المستوى إل الترويجفي  التأييدستقطاب دور الصندوق في مجال ا عزيزت (4)
إنشاء مجلس استشاري للشباب من أجل مشاورات أكثر تنظيما وحوار  )أ( ل:الالعالمي من خ

 (ب)بالفعل في حافظة الصندوق؛  المنخرطيناستراتيجي بين الصندوق وممثلي الشباب الريفيين 
 الصندوقاستضاف  –ال عمالة األطفال في الزراعة الشراكة الدولية للتعاون في مجفي  شاركةالم
 الصندوق في مبادرة عمالة شباب الريف شاركةم)ج( تعزيز ؛ 2017السنوي في عام  هاجتماعا

 . لمجموعة العشرين

  التكامل األفقي وجدول أعمال التحول -باء

المناخ قضايا رائدة في التدابير االبتكارية لتعزيز جدول أعمال تعميم  كوكالةالصندوق مكانته  يدع مس -38
خطط العمل القائمة )انظر مالءمة والشباب من خالل تعميق  ،والتغذية ين،الجنسالتمايز بين و  ،والبيئة

جدول األعمال كون ي. وسصياغة أفضلفقي األ كاملتللبجدول أعمال  في نفس الوقت ذلك دمجو  ،دناه(أ
أوجه التآزر الناتجة عن التفاعل بين المواضيع األربعة. خدم أكثر طموحا يست لييتحو  لنهج ااسيأس هذا

تربط التي استراتيجيا يستند إلى مجموعة منسقة متعددة القطاعات من التدخالت  اتفاقاوسيتطلب التحول 
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 بقىذلك أيضا ضمان أن تسيتطلب كما والشباب.  ،والمناخ ،والبيئة ،بين الجنسين بالتغذيةقضايا التمايز 
 .  هذه المواضيع جزءا من حوار السياسات على المستوى العالمي والقطري

 ،وسياسية ،واجتماعية ،اقتصادية فوارقيتطلب التحول معالجة األسباب الجذرية التي تولد وتنتج مشاكل و  -39
والتغذية  ،ن الجنسينوبيئية، وليس مجرد معالجة أعراضها. وسيجري إعداد إطار تكاملي لربط التحول بي

 لموارد الصندوق التجديد الحادي عشر من أجل 2018والشباب بحلول منتصف عام  ،والبيئة/تغير المناخ
ناصر هج التحويلية. ويمكن توضيح عبشأن الن   اتالمشروع في شكل منتج معرفي لتوفير توجيه عملي لفرق

  أمور أخرى:لة جمالنقاط التالية، من بين  من خاللهذا اإلطار التكاملي 

على الشباب والشيوخ من النساء  انيؤثر  ماعلى الجميع، ولكنهان التدهور البيئي وتغير المناخ يؤثر  (1)
. نساءل والالرجا وفرص ،أصولو  ،أدوارختلف، وذلك بسبب االختالفات في والرجال على نحو م

 ،والتعليم ،والتنقل ،والعمالة ،والموارد الطبيعية ،فالفوارق في الوصول إلى موارد معينة مثل رأس المال
خيارات أقل متاحة لالستجابة  نكون لديهيكثيرا ما نساء تعني أن ال والمعلومات ،وحقوق الملكية

أقل  نساء فرصةوال سيما تغير المناخ. وباإلضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون لدى ال ،والمخاطر ،للضغط
 انظر ة االستجابة للفرص والتحديات، كيفي حولي وفي المجتمع المحل األسرة للتعبير عن رأيهن داخل

لجان المعنية المثل مجموعات مستخدمي المياه، و  في مؤسسات نساءق مشاركة اليإلى القيود التي تع
الخدمات واألصول  ووصول النساء إلى هذهبإدارة الكوارث، والحكومات المحلية، وما إلى ذلك. 

حسن إلى حد كبير يالمختلفة س
 ،والعائدات ،الصمودالقدرة على 

  33.والحالة التغذوية لألسرة

ولكن الوصول ليس كافيا.  (2)
اجتماعي الغذاء هو أيضا ف

واألغذية . في جوهره وثقافي
االجتماعية األعراف و  المفضلة،

ما يؤكل، ومتى، وكيف،  بشأن
جميعا جزء  قبل من هيومن 

من الممارسات االجتماعية 
في و والثقافية منذ لحظة الوالدة. 

 االجتماعيالترتيب الهرمي هذا 
في النساء والفتيات تأتي 

. ويترتب على ذلك آثار لمؤخرةا
                                                      

33
 . (2014)الميزة الجنسانية: المرأة على الخط األمامي لتغير المناخ   

 ؛  7026e3b40c0c-abec-4718-7b0a-www.ifad.org/documents/10180/6947624e انظر

 (.  2009الصندوق وآخرون، دليل التمايز بين الجنسين في الزراعة )البنك الدولي، 
 .  23a5ee562ef4-9314-4a21-511d-www.ifad.org/documents/10180/7d53fcd3 انظر

 في تحسين التغذية نومساهمتهنساء التحليل الالزم لدور ال -8اإلطار 

اإلنتاجية،  نأو قدراته نتضعف دخله نساءال نزع السلطة منل التي تالعوام
 :بسبب نعلى رعاية أطفاله نوتحد من قدرته

مكانية الحصول التزامات العمل )جمع المياه وحطب الوقود(، فضال عن إ *
 ة؛على الرعاية الصحي

المعرفة والمعتقدات االجتماعية والثقافية بشأن الغذاء أثناء الحمل * 
ألكل )النساء لالهرمية االجتماعية والترتيبات والرضاعة )المحرمات الغذائية(، 

 ؛(ؤخرةالمفي والفتيات 

 ؛االجتماعية على أنماط الزواج المبكر ودور القوانين العرفية الرقابة* 

قتصاد على اال انتقال سوء التغذية عبر األجيال الذي له آثار طويلة األجل* 
 ؛الناتج المحلي اإلجماليو 

مع ما يترتب على ذلك  نباتات،أثر تغير المناخ على األنماط الزراعية وال* 
 للتغلب على المصاعب. ساءالن من أثر سلبي على استراتيجيات

http://www.ifad.org/documents/10180/6947624e-7b0a-4718-abec-7026e3b40c0c
http://www.ifad.org/documents/10180/7d53fcd3-511d-4a21-9314-23a5ee562ef4
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المصاعب، وال سيما ، وقدراتهن على مواجهة حالة أطفالهنو  ،خطيرة على حالتهن الصحية والتغذوية
نتاجيتهن عموما . وكثيرا ما ينظر إلى النساء في نهاية المطاف التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وا 

نفس الفئة. وتعد مساهمات الفتيات حيوية بالنسبة لإلنتاج الزراعي وتوافر  ضمناهقات والفتيات المر 
يتعين على الكثير من المراهقات العمل من أجل الحصول على النقد خالل فترات الجفاف إذ األغذية. 

، مثل ظاهرة النينيو والنينيا، للحصول على دخل ألسرهن، األخرى يةالمناخحوال الصعبة أو األ
 (.8)اإلطار  على المدى الطويل آفاق فرصهنالتضحية بتعليمهن و و 

كما أن التمييز القائم على التغذية  (3)
األمهات الحوامل  تجاه

سيما األمهات عات، والوالمرض
فيما ، له أيضا عواقب المراهقات

سوء التغذية  بين األجيال ويديم
بجميع أشكاله، وال سيما التقزم. 
ومن المرجح أن تلد المرأة التي 
تعاني من التقزم طفال ذا وزن 

عند الوالدة، وهو عامل  قليل
خطر رئيسي لسوء التغذية مع 

وضعف  مدى الحياةتبقى عواقب 
وهذا ليس عبئا  34.في اإلدراك

على التغلب على الفقر، حيث  بلدعلى قدرة اليؤثر أيضا و على الفرد واألسرة والمجتمع فحسب، بل 
نتاجية ةضنخفم أجور ذات وظائفدي التحصيل التعليمي الضعيف إلى يؤ  . وستتطلب معالجة أقل وا 

جراء حوار استقطاب التأييد و ة قضيهذه ال  علىالمتخصصة  وكاالتمع ال شراكةالب ات سياساتيةا 
األغذية، على قائمة  فايتك أكثرعالجية، وتدخالت أكثر منها هج وقائية ن  المستويين العالمي والقطري، و 
 . (9به )اإلطار قوم للصندوق أن ييمكن ومن ثم الدور الحاسم الذي 

، يلزم إجراء تمايز شامل آخر في ل وتفاعلهما على مستوى األسرةاوالرج نساءث عن دور اليحدعند الو  (4)
سماع قضايا الوصول و ذ أن إفهم التطلعات والقيم المختلفة للشابات والشبان.  "الصوت" المذكورة أعاله ا 

في حالة الشباب. فالشباب أكثر قدرة على الحركة، ويستجيبون بسرعة أكبر للحوافز والفرص، تتفاقم 
استياء إذا كانت آفاق العمالة الالئقة ويزدادوا ن يهاجروا هم أكثر احتماال أل. و اهولكن أيضا لنقص

وستحدد االستراتيجيات وحزم التدخل المتباينة للنساء والرجال التدابير والشروط التي يرجح أن  35قاتمة.
. وفي هذا الصدد، يبدو أن تعزيز هاتوفر فرص عمل في المناطق الريفية، سواء في المزارع أو خارج

مساعدة التقنية والحصول على التمويل وال ،وتقديم الدعم ألعمال الرعاية ،تكنولوجيات توفير العمالة

                                                      
34

  http://scalingupnutrition.org/http://www.reachpartnership.org/;  . 
35

 (. انظر2016)جنيف: منظمة العمل الدولية،  منظمة العمل الدولية، العمالة الدولية واآلفاق االجتماعية: توجهات 
publ/documents/publication/wcms_443480.pdf---dcomm/---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/   

  

 مشروع إنعاش موارد الرزق المستدامة في القاش السودان: -9اإلطار 
دارة موارد الري و نظم  صالحإركز المشروع على  الهياكل األساسية وا 

زيادة فعالية المشروع توفير التدريب في مجال  وتعنياألراضي والمياه. 
والمهارات المهنية وزيادة الوعي بين النساء والرجال  أساليب الحياةمهارات 

متعلقة ة االجتماعية واالقتصادية. وفي دورات بأهمية إشراك المرأة في الحيا
ية لألغذية التي ال و غذتال فوائدبالتغذية وتجهيز األغذية، تعلمت النساء ال

كيفية إعداد  نلمتعكما والحليب.  ،والبيض ،تستهلك عادة، مثل الخضروات
مجموعة متنوعة من األطباق ذات القيمة الغذائية العالية وأهمية النظافة 
الجيدة. وأصبحت النظم الغذائية أكثر تنوعا، كما أتاحت الدورات التدريبية 

 اكن سابق فيماعلى نحو أكثر تواترا،  ناجتماعيا فيما بينه نجتمعيأن  نساءلل
مع مثل حفالت الزفاف والجنازات. و  لمناسبات الخاصةفي افقط  نجتمعي

رؤية النتائج اإليجابية للتدريب على أسرهم، أصبح الرجال أقل مقاومة للسماح 
  لزوجاتهم بالمشاركة.

http://scalingupnutrition.org/
http://www.reachpartnership.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
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، فضال عن استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الصغيرةالمشاريع الناشئة و الشباب لمشاريع 
 .  ، تمثل نقاط دخول هامة ينبغي تطويرهالومات واالتصاالت والنظم الرقميةتكنولوجيا المع

من أجل تعديلها  للتغيير يتم األنشطة المتعددة والتكميلية المطلوبة، من المهم وضع نظرية نظرا إلىو  -41
تحسين تصميم وتنفيذ المشروعات على السياق الثقافي. وسيساعد ذلك  من أجلو معينة،  اتتدخالت مشروع

 ؤشراتجانب م إلىمن النساء،  تنوعةم مجموعاتتهداف لالتي يدعمها الصندوق ضمن استراتيجيات االس
 .  أساس الممارسات الجيدة المتاحة علىخصيصا ممة التصميم، وتقديم تدخالت مص خالللرصدها 

واألمن  ،رابط بين تغير المناختعلى الرغم من وجود نقاش واسع النطاق على الصعيد العالمي بشأن ال -41
وال يزال  ،معا المسائلهذه  ةعالجم دائماال تتم ومؤخرا الشباب،  ين،الجنس التمايز بينو  ،الغذائي والتغذية

، مثل فريق شركاءفي هذا الصدد من جانب بعض الويجري بذل جهود هناك حاجة إلى إطار تكاملي. 
برنامج و ، الزراعة المراعية للمنظور الجنساني والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل التغذية

، ةستشارية للبحوث الزراعية الدوليلجماعة االالتابع ل البحوث المعني بتغير المناخ، والزراعة، واألمن الغذائي
التحليلية  القدرةوسيتم السعي وراء إقامة شراكات من أجل تحسين والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 

وخطط  هسياساتل مختلف الهج. ولدى الصندوق بالفعل العديد من العناصر القائمة من خوالتقارب في الن  
تعلُّم العمل بشأن قضايا التمايز بين نظام ، و مؤشر تمكين المرأة في مجال الزراعةمثل  ه،أدواتو  هعمل

 .  ةيسر ألمنهجيات اال مجال ضمن الجنسين

 تعزيز خطط العمل القائمة -جيم

 ة لبعض التنقيح أو التحديثقائمع خطط العمل الوكجزء من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ستخض -42
  على النحو التالي:

سيجري إعداد . مناخال (1)
استراتيجية وخطة عمل 
جديدة للبيئة والمناخ 
بحلول نهاية عام 

 ضمنسوف ت. و 2018
أنشطة االستدامة  أن

ع تغير البيئية والتكيف م
المناخ والتخفيف من 

، أدوات المناخ وخطط األعمال المتاحة كما ستوسعجميع االلتزامات الدولية الحالية.  متوائمة مع آثاره
ومرفق البيئة  ،للمناخ خضربالنظر إلى فرص التمويل الجديدة التي يوفرها الصندوق األوال سيما 

 ،خللمناالمساهمات التكميلية غير المقيدة  نافذةوراء تمويل من العالمية، فضال عن السعي المحتمل 
من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الجديدة المرحلة الثانية  حساب أمانةو 

 .(10)اإلطار 

 سعيا وراءموضوعات التعميم األربعة  من أجلإعداد إطار تكاملي جديد  تمسي. ينجنسلتمايز بين الا (2)
لتصميم الالزم  توجيهمنهجيات وتدابير أكثر تحويال، بما في ذلك من خالل إنتاج منتج معرفي يوفر ال

  التخفيف -10اإلطار 
ل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، سيضاعف الصندوق أنشطته الخاصة الخ

المشتركة في مجال التكنولوجيات المتجددة  فوائدوال من آثار تغير المناخ بالتخفيف
ليشمل المزيد من البلدان، مما يقلل  للغاز الحيوي والخضراء. وسيتم توسيع نظام فليكسي
خارج الشبكة. كما سيتم  نظيفة طاقةنزلي وتوفير من قطع األشجار ألغراض الطهي الم
ضاءة الشمسية، الشمسية، واإلالتي تعمل بالطاقة تعزيز أنشطة أخرى مثل المضخات 

م عزل الكربون، يقيتونظم الري بالتنقيط. وستحدد االستراتيجية الجديدة كيفية قياس و 
التي تسهم الممارسات وغيرها من  الزراعة من دون حراثةممارسات و والحراجة الزراعية، 

   في التخفيف من آثار تغير المناخ.
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المؤشرات واألهداف في هج التحويلية وتنقيح وتنفيذها. وسيؤدي ذلك إلى تعريف أفضل للن   اتعو ر المش
 15 نسبة الـ لية منهج التحوي. ومن المتوقع أن يرتفع هدف الن  ينجنستمايز بين العمل الإطار خطة 

في المائة. وعلى الصعيد الداخلي، سيتم اعتماد وتنفيذ خطة عمل جديدة  25في المائة الحالية إلى 
  في الصندوق. العمل قوةوتنوع  هاما فوقو  5-ف وظائف الفئةلتحسين التكافؤ بين الجنسين في 

يقترح رفع هدف المشروعات  خطة عمل التغذية حديثة نسبيا وال تزال ذات صلة. غير أنه. التغذية (3)
هدف  بقى. وسييبرنامج اإلقراضالفي المائة من  50 نسبة في المائة إلى 33 نسبة الحساسة للتغذية من

استعراض لخطة عمل التغذية  ىفي المائة. وسيجر  100 نسبة ستراتيجية القطرية عندالامج الفرص ابر 
 كنداالمدعوم من في نهاية البرنامج الحالي  ، وسيعاد النظر في إطار النتائج2018بحلول منتصف عام 

 ،لعمل من أجل التغذيةاعقد العالمي، سيواصل الصندوق جهوده لدعم  مستوىال على. و 2019في عام 
مؤتمر طوكيو الدولي السادس المعني ومبادرة األغذية والتغذية في أفريقيا، التي أطلقتها اليابان في 

 ، التي يرأسها الصندوقاللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدةر اختيتم ا. كما بالتنمية األفريقية
 .2018، كشريك استراتيجي للمنح لعام حاليا

على  2018أيلول /خطة عمل بحلول سبتمبرسيتم وضع جديد للتعميم و  موضوعكالشباب سيضاف  (4)
 .37غرار ما هو مبين في الفقرة 

 القدرة على االستجابة -دال

الصندوق لطموحاته بما يتماشى مع الطلب الحالي والميزة النسبية، سيتم تحليل قدرته على التنفيذ ع يمع توس -43
قة ثيل وو عمقة نموذج الثيالجاري. وقد توقعت و  التميز التشغيلي إلحراز النتائج نقديا في سياق التحلي

لتحقيق  تنفيذهاصندوق العلى بالفعل عددا من التغييرات والتعديالت التي سيتعين استقطاب الشراكات 
حاجتها إلى المجاالت التالية ل برزالحالي. ومن منظور جدول أعمال التعميم، ت نفيذمن نظام التالكفاءة 

 .  أعمق ل أو تعديلإجراء تحلي

 االستجابة التنظيمية

، التي والتغذية ين،الجنس التمايز بينو  ،قد حددت خطط العمل الحالية بشأن المناخل. تنفيذ خطط العمل -44
هذه القدرات حاليا . وتستفيد هابالفعل هيكال تنظيميا يضمن تنفيذ ،عرضت جميعها على المجلس التنفيذي

 ،ة في حالة المناخ )من خالل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمتمممن األموال ال
 ،في حالة التغذية كنداالذي تقدمه  ( ومن خالل الدعمذات الصلةالمتممة والرسوم التي تولدها األموال 

وستتم دراسة . 2019نتهي في عام يلصندوق عندما لعمليات عادية  إلىفي نهاية المطاف  يتحولس والذي
، نظرا إلى ضرورة تعزيز القدرة الحالية لتحقيق مخاصة بهالشباب كجزء من وضع خطة عمل  حالة

   األهداف المقترحة.

النهج القطري المعزز على شيء  كلجدول أعمال التعميم أوال وقبل  نفيذتمد تسيع. على المستوى الالمركزي -45
النهج  فعيلالجارية. ويعتمد نجاح هذا النهج على كيفية ت المركزيةالعملية تصور في إطار وق الذي ي  للصند
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التي  36لصندوق،في االخطة المؤسسية لالمركزية  علىالقدرة الداخلية على التنفيذ  بني. وستطريالق
أمور أخرى، زيادة قدرات  جملة ، والتي تشمل، من بين2016ول ألكانون ااستعرضها المجلس في ديسمبر/

" لمعالجة جامعتشغيلي " دعموتقديم  ،قليمية للصندوقإلالمراكز ا ة فيوجودالم للصندوق المكاتب القطرية
 عن طريقتفاصيل النهج القطري المعزز . وسيتم تحديد اضيعيةالقضايا التقنية المتعلقة بهذه المجاالت المو 

 ات. ومن العوامل الرئيسية أيضا قدرة موظفي المشروع2018خالل عام  التميز التشغيلي إلحراز النتائج
بدعم  اتاستيعاب جدول األعمال وتفعيله خالل تنفيذ المشروععلى المستوى القطري على والوحدات المنفذة 

 ،والقدرات ،المهاراتب اتوحدات المشروع تمتعت أناهتمام خاص لضمان كرس ي  من الصندوق. ولذلك، س
 .  والمعارف المطلوبة

ة من خالل مختلف نقاط تنوعأوثق بين الفرق الموتنسيقا سيتطلب تفاعال  جدول أعمال التكامل األفقي -46
؛ البيئي والمناخيالتقدير االجتماعي و من أجل  إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي( 1الدخول: )

امج فرق إدارة البر  ( عمليات3والسكان األصليين؛ ) ،والشباب ،الجنسين من أجل التمايز بين ستهدافاال( 2)
 القضايالجميع المجاالت المواضيعية. وبغية زيادة الكفاءة، يمكن أن تشكل مكاتب  ة/تعزيز الجودةالقطري
والسكان األصليين وحدة مستقلة لضمان مواءمة سياسة االستهداف وتحسين التكامل  ،والشباب ة،يانالجنس

األفقي بين مختلف المجاالت المواضيعية. ويمكن لفريق التغذية أن يسعى إلى تحقيق تكامل أوثق مع 
ذا التقني. وسيعزز ه التعزيز عملياتو الحالية  ةالسياسالمواضيع األخرى من أجل تحقيق مشاركة سلسة في 

 ،الحافظة ضمنتعميم الرأسي ال، التميز التشغيلي إلحراز النتائجالتنظيم المؤسسي، الذي سينظر فيه 
 . والتكامل األفقي فيما بين المجاالت المواضيعية األربعة

وهناك أيضا خطة للتعلم من الشعوب األصلية عن أفضل السبل لدعم نظمها الغذائية التقليدية لتحسين  -47
منتدى الشعوب األصلية في عام  اتفقالتنوع البيولوجي من أجل الزراعة المستدامة. وقد تغذية وتعزيز ال

ة على معالجة النظم الغذائية للشعوب األصلية، واستخدام التنوع البيولوجي ألغراض التغذية. ونتيج 2017
ة التنوع وحماي ،مستدامةبصورة في إدارة النظم اإليكولوجية  الشعوب األصلية اتلذلك، فإن مساهم

. اتعو مناسبين في تصميم المشر  البيولوجي من خالل المعارف واألساليب التقليدية تحتاج إلى تحليل ودعم
كثر تحويال الالزمة األهج ن  الساعد على التحرك نحو يو تعميم الأهمية جدول أعمال يزيد ذلك من  سوفو 

  ".ال يتخلف أحد عن الركبحتى "

من وجهة  مضامينعدد من ال له، والتغذية، والشباب ينالجنس التمايز بينو  المناخ،البيئة/قضايا تعميم  إن -48
بين المواضيع  أقوى فيما عالقاتتعزيز الشراكات الداخلية وبناء ( 1مساءلة: )وجهة نظر النظر مؤسسية و 

ك ستتولد أوجه تآزر من خالل التأثير على سلو  حيثالمجاالت المواضيعية األخرى،  ، وبينها وبيناألربعة
يجاداآلخرين و  فرق القطرية ستحتاج إلى فهم النهج المتبع في ( على الرغم من أن ال2تكامال؛ ) فرق أكثر ا 

والمناخ.  ين،الجنس ، والتمايز بينفي مجال التغذية يرةن تصبح خبألعني أنها ستحتاج يال  هذا ، فإنتعميمال
والمنظمات الشريكة(  ،واالستشاريين يين،)الداخل الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين الخبراء التقنيين ثمومن 

والتوعية حتى يدرك الموظفون  اصل( زيادة جهود التو 3؛ )ةالتقني مساندةالذين سيشكلون الفرق ويقدمون ال
                                                      

 . (EB 2016/119/R.11)سية في الصندوق خطة الالمركزية المؤس 36
  .pdf-R-119-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB.11 انظر

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-11.pdf
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بالفوائد التي  يلمونل و عمواالستشاريون الحاجة إلى إضفاء منظور مختلف على الطريقة التقليدية لممارسة ال
 .  مشروعمجرد فقرة في وثيقة هو االبتعاد عن فكرة أن التعميم  ومن ثم ،لمستفيدينل يجلبها التعميم

وتصميم المشروعات، ستدرج  ،هج التعميم وتطبيقها في برامج الفرص االستراتيجية القطريةولتحسين فهم ن   -49
مج القطرية. البرامج القطرية وموظفي البرا راءعمليات الصندوق لمدأكاديمية دورة تدريبية إلزامية في 

قطع شوطا طويال في تيسير اتساق اآلراء في ستو  ،االستشاريينأمام الخبراء أيضا  ةحو فتتكون هذه موس
جراءات ،تنفيذ استراتيجيات ، ستعزز عملية تعزيز جودة تصميم الوقتنفس وفي . تعميمالوخطط عمل  ،وا 

كيفية إدراج التوصيات المقدمة في  من خالل زيادة االعتماد على مذكرة االمتثال التي تعكس اتالمشروع
   .اتمختلف مراحل تصميم المشروع

 تمويل جدول أعمال التعميم

البلدان األشد احتياجًا. ويجري حاليا إصالح نظام تخصيص إلى توجيه االستثمارات إلى يسعى الصندوق  -51
نامية إلدراج متغير أساس األداء الذي يستخدم لتخصيص الموارد المالية للدول األعضاء العلى الموارد 

إلى البلدان التي تعاني  مواردالضعف. ويشمل هذا المتغير أبعاد المناخ والتغذية كوسيلة لتوجيه تخصيص ال
  من أوضاع شديدة الضعف.

تمويله من خالل موارد تجديد إلى الحافظة يفضي  ضمنوالنهج المتبع في تعميم المجاالت المواضيعية  -51
 مكوناتها،و ، ختلف عمليات تصميم المشروعاتة في ممترسخأن األنشطة الشاملة  ، نظرا إلىالموارد

، فقد تم (انظر أدناه) بأن المناخ حالة خاصة لقائمة بذاتها. ومن ثم، فبينما يمكن القو أكثر منها وميزانياتها 
للصندوق. كما تم قراض العادي إلل برنامج االوالشباب من خ ،والتغذية قضايا التمايز بين الجنسين،تمويل 

وضع مساهمات تكميلية غير مقيدة في إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق من أجل المناخ والتغذية 
حاجة إلى استثمارات إضافية للحفاظ نظرا إلى ال ،يةضيعالموا المجاالت للسماح بتمويل تكميلي يركز على

هج جديدة بشأن مجاالت مواضيعية محددة. عتماد ن  الحافز كو  ،جلألنمائية الطويلة اإلعلى المكاسب ا
من  ،ساسيةألموارد التجديد ال ، كما هو الحال بالنسبةالمساهمات التكميلية غير المقيدةوتخصص موارد 

موارد تجديد الموارد الوسيلة المفضلة  ستظل، هكذاداء. و ألل نظام تخصيص الموارد على أساس االخ
حيث أنها تضمن أن تمويل أنشطة  ،لتمويل استثمارات المشروعات في إطار جدول أعمال التعميم

   .ةامج القطريي آليات تحديد األولويات في البر ف بالكامل ةدرجم اتالمشروع

مناخ لالبيئة وا مجال نك  مت ،يدةالمساهمات التكميلية غير المقموارد و  ،موارد التجديد إلىضافة إلوبا -52
مويل ت فيمشاركة لمنح التي سمحت بالمتنوعة لتمويل المصادر العدد من ا يجادمن إالمواضيعي 

برنامج  وتاله، 2004استثمارات الصندوق. وقد بدأ ذلك في إطار الشراكة مع مرفق البيئة العالمية في عام 
 المنح تمويل ، واستفاد من مصادر2012ذي بدأ في عام الصغيرة ال التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات

الجزء الثاني من  تنفيذ شرع الصندوق اآلن فيقد . و ةمانحفي بلدان المتاحة  والمناخللبيئة  خصصةالم
  :كالتاليين تتكميلي أداتينحاسمة نحو تعميم البيئة والمناخ بصورة كاملة من خالل عملية انتقال 

تغير المناخ في برنامج  الصمود في وجهاستثمارات المساعدة التقنية المحددة لدعم  ل أنشطةستمو   (1)
حساب أمانة المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب القروض والمنح من خالل 

 ة هذا التمويلسيتم برمج، الذي سيعبئ تمويال متمما من الجهات المانحة المهتمة. و الحيازات الصغيرة
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وبناء  ،بتكارالوا ،ل مجموعة واسعة من المؤسسات لمواصلة دعم المساعدة التقنيةالمنح من خك
لوطنية لخلق بيئات تمكينية قليمية أو اإلوالسلع العامة استقطاب التأييد، وحوار السياسات وا ،القدرات
   لمناخ في حافظة الصندوق.حساسة لاالستثمارات والعمليات اللدعم 

التي  وضاعوالتكيف مع تغير المناخ في األ ،ستدامة البيئيةالمويل المشترك من أجل االتسيتم تعبئة  (2)
ويل المشترك بعدا التمستقطاب تولد فيها إدارة المخاطر البيئية والمناخية تكاليف إضافية كبيرة. ويمثل ا

مليون  513خيرة، نجح الصندوق في تعبئة أكثر من ألالسنوات ا فيعمل الصندوق. و رئيسيا لنموذج 
، مثل صندوق التكيف لصناديق،وا ،والمناخ من الشركاء ةالبيئالخاص بر أمريكي من التمويل الدو 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الخاص و 

هذا مثل  زيادةلة لتستمر الجهود المبذو وسوف بأقل البلدان نموا، والصندوق الخاص لتغير المناخ. 
التجديد الحادي عشر  ترةوف ،التجديد العاشر لموارد الصندوقالمتبقية من فترة الل الخ التمويل المشترك

  .لمناخ(ل خضرألصندوق االلموارد الصندوق، بما في ذلك عن طريق الوصول إلى مصادر جديدة مثل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


