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 الموافقةبتوصية 
 زراعة  الحلبرنامج التأقلـ لص بحساب األمانة المقترحالقرار الخاص المجلس التنفيذم مدعك إلى المكافقة على 

  .ذه الكثيقةبيتما ىك كارد ف: الملحؽ المرفؽ  أصحاب الحيازات الصغيرة،

 لبرنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  لحساب أمانةمقترح 

 موجزال -أوال 
لتف  ،يغير سياؽ التنمية الريفية إذ أنويضرب تغير المناخ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة بشدة.  -1

 بالقدر التاف:. المزارعيف ؾفيد أكلئيحاليا ال  رتغير المناخ المتكفب الخاص التمكيؿ

يستيدم برنامج الصندكؽ الجديد للتأقلـ لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة بااللتزاـ المعقكد إلدماج قضايا  -2
. كبعبارات سيةاىيئات الصندكؽ الرئير المناخ ف: جميع عمليات كبرامج الصندكؽ. كجاء ىذا االلتزاـ مف غت

لصندكؽ مف خالليا أف يتلقى التمكيؿ المخصص ل يجكزكاضحة فإف البرنامج سيتكف بمثابة نافذة جديدة 
 الصغيرة شراتات الصندكؽ لدعـ المزارعيف أصحاب الحيازاتك ستخدـ نظـ تك  ،تغير المناخك لقضايا البيئة 

الصندكؽ القائمة نظـ بصكرة تاملة مف  لبناء صمكدىـ ف: كجو تغير المناخ. كسيستفيد تنفيذ ىذا البرنامج
جراءاتو كقدراتو.  كا 

يعتبر كجكد حساب أمانة إلدارة المساىمات مف الجيات المانحة الميتمة كلكضع برنامج التأقلـ لصالح  -3
حساب األمانة  تلقىيك أصحاب الحيازات الصغيرة مكضع التشغيؿ مف األمكر المنصكح بيا حاليا. زراعة 
 يذا البرنامج.لكيدير كيصرؼ جميع المساىمات المخصصة ف: مشركع القرار )انظر الملحؽ( الكارد المقترح 

 لبرنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة حساب أمانة مقترح –ثانيا 
نظر مجلس محافظ: الصندكؽ ف: التقرير  2102ف: دكرتو الخامسة كالثالثيف المنعقدة ف: فبراير/شباط  -4

تجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، كالذم تضمف االلتزامات الرئيسية التالية ذات الصلة ببرنامج الخاص بال
 :لفترة التجديد التاسع للمكاردالتأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

الصغيرة على االستفادة مف التمكيؿ المخصص لتغير  مساعدة المنتجيف مف أصحاب الحيازات"
المناخ كغيره مف حكافز التتيؼ مع تغير المناخ كالتخفيؼ مف آثاره بما ف: ذلؾ مف خالؿ البرنامج 

 الذم يديره الصندكؽ الخاص بالتأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
الحيازات  نامج التأقلـ لصالح زراعة أصحابكضماف أف تستخدـ المساىمات التتميلية لدعـ تنفيذ بر 

  1".الصغيرة حصرا ليذه الغاية

                                                      

 . vi-v، الصفحتان(GC 35/L.4الصندوق )تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد  1
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الذم صادؽ عليو  ،35-د/066 القرار ،عالكة على ذلؾ، فقد كرد ف: قرار التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ -5
 ما يل:: 2102/شباط رفبراي 22 مجلس المحافظيف ف:

المساىمات التتميلية ألغراض أخرل خالؿ فترة تجديد  ف: استخداـ تالمساس بسلطة البدكف ... "
المكارد، يقبؿ الصندكؽ مساىمات تتميلية لدعـ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

 2"الصغيرة الخاص بو.
ستلـ يأمر مرغكب بو حاليا لتنفيذ ىذا القرار بصكرة فعالة. كس حساب أمانةأف كجكد  إدارة الصندكؽتعتبر  -6

جميع المساىمات الخاصة ببرنامج التأقلـ  صرؼيستكعب ك يف: مشركع القرار ك  لحساب المقترح الكاردا اىذ
ضمف يالتشغيؿ كسكؼ  عضمك ىذا البرنامج  مما سيضع بالتال:أصحاب الحيازات الصغيرة،  زراعة لصالح

 بالبرنامج ما يل::  حساب األمانة الخاص

  ؛برنامج حصرا ليذا الغرضالاستخداـ المساىمات التتميلية لدعـ تنفيذ 

  يمتف للصندكؽ استالـ مساىمات تمكيلية أخرل مخصصة للقضايا البيئية كتغير المناخ مف عدد مف
كبأسلكب  مشترؾالجيات المانحة بصكرة تفؤة ف: حساب كاحد محدد بكضكح كشفافية تحت برنامج 

 ؛إبالغ مال: متسؽ

  حساب ل توإدار  جراءالصندكؽ بصكرة مباشرة  تتبدىاسيالنفقات اإلدارية اإلضافية الت:  تسديدسيتـ
 كالبرامج كالمشركعاتإعداد تقارير التقدير  سيتتبدىا الصندكؽ عند النفقات الت:كغيرىا مف األمانة 

دارتياك الت: ستعرض على المجلس التنفيذم،   ؛حساب األمانة ىذالصندكؽ مف مكارد ل ،الحقا ا 

 يمتف للدكؿ األعضاء كغير األعضاء ف: الصندكؽ أف تسيـ  ،باإلضافة إلى المساىمات التتميلية
 ؛ىذا الحساببصكرة مباشرة ف: 

 يتصؼ اإلبالغ المال: بالشفافية؛ 

 نقطة دخكؿ كاضحة للصندكؽ الستالـ تؿ مف التمكيؿ التتميل: كغير التتميل: لبرنامج التأقلـ  إتاحة
 أصحاب الحيازات الصغيرة؛ زراعة لصالح

  ازات الصغيرة بما يتفؽ مع إطار أصحاب الحي زراعة برنامج التأقلـ لصالحيتـ تخصيص مكارد
 على الحافظة األساسية لبرامج الصندكؽ. أثره تعظيـالنتائج ليذا البرنامج بيدؼ 

 لبرنامج التأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات حساب األمانة المقترح يتمتع المجلس التنفيذم بسلطة إنشاء -7
كالذم يفكض المجلس  ،08-/د86تما تـ تعديلو بالقرار  ،77/2 رقـ الصغيرة بفضؿ قرار مجلس المحافظيف

تو الت: ال يمتف التفكيض بيا تما ىك االتنفيذم بممارسة جميع سلطات مجلس المحافظيف باستثناء سلط
خرل المحددة ف: ىذا كبعض الصالحيات األ ،نشاء الصندكؽإمف اتفاقية  )ج(2البند  6كارد ف: المادة 

 مثؿيفكض سلطة تقرير إنشاء  -27/د034المذتكر. عالكة على ذلؾ فإف تقرير مجلس المحافظيف  قرارال
 .ىذا الحساب

                                                      

2
 (.3)ج() ثالثا لقسمالقرارات الصادرة عن مجلس المحافظين، الدورة الخامسة والثالثون، ا  
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يحكؿ حتى لبرنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،  حساب األمانةكما أف يتـ إنشاء  -8
  عمليا. فيو ف: أقرب كقت يتكف ذلؾ ىذا الحسابالصندكؽ أية أمكاؿ يتـ تلقييا ليذا الغرض إلى 

 الخمفية –ثالثا 

 التحدي -ألف 
مليكف مزارع مف أصحاب الحيازات الصغيرة ف:  511كال يمتف إغفاؿ تحدم تغير المناخ الذم يكاجيو  -9

مساحات كاسعة  يديركف كىـ لعالـا ف: ف: المائة مف الزراعة 61أصحاب الحيازات الصغيرة  يمثؿالعالـ. إذ 
 التغذية ف: العالـ النام:. ءشخاص الذيف يعانكف مف سك ألمف األراض: كيشتلكف الحصة األتبر مف ا

ـ مف النساء حيث أف العديد منيـ ى –كبحتـ تكنيـ أتثر الستاف تيميشا كضعفا ف: المجتمعات الريفية 
اب الحيازات الصغيرة ىـ عرضة ف المزارعيف مف أصحإف - األصلية شعكبأك ال اللكات: يترأسف أسرىف

على كجو الخصكص لتحدم تغير المناخ. كىـ يعيشكف ف: بعض أتثر المناطؽ تيميشا كىشاشة مثؿ سفكح 
أك حقكؽ للحصكؿ على المكارد  آمنة كالسيكؿ الفيضية. كغالبا ما يفتقركف إلى حيازة لالصحار ك اليضاب 

 تأثر بتغير المناخ لتسب رزقيـ.المعرضة لل ةكيعتمدكف مباشرة على المكارد الطبيعي

عداد إحتاج ي، أكال رئيسية ف: تيفية ممارسة التنمية الريفية. نقالتتغير المناخ لستجابة االتتطلب  -11
خاطر كفيـ أفضؿ للركابط المتشابتة بيف الناس مستند إلى تقدير أعمؽ لليالمشركعات كالسياسات ألف 

" المتعددة المنافع"لنيج التتثيؼ الزراع: المستدامة  اتبير  اتكسيع ذلؾ ، يمتف أف يقكدثانيا المناطؽ األكسع.ك 
 ةكبإمتاف ىذه النيج أف تبن: الصمكد ف: كجو تغير المناخ مف خالؿ إدارة نظـ استخداـ األراض: التنافسي

على مستكل األراض:، ف: الكقت الذم تحد فيو مف الفقر، كتعزز التنكع البيكلكج:، كتزيد مف المردكدات 
التمكيؿ اإلنمائ: الدكل: العاـ )كالذم  بنية، يعيد تغير المناخ تشتيؿ ثالثا الدفيئة. اتقلص انبعاثات غاز كت

يمتف أف يتكف خاصا أيضا( مما يتطلب جيكدا جديدة لتمتيف الزراعة، كالمزارعيف مف أصحاب الحيازات 
 خصص لتغير المناخ.مستفيديف ىاميف مف التمكيؿ الممف أف يصبحكا الصغيرة على كجو الخصكص 

 3أصحاب الحيازات الصغيرة زراعة برنامج التأقمم لصالح –باء 

أعظـ األثر على التزامات  ليخلؼأصحاب الحيازات الصغيرة  زراعة برنامج التأقلـ لصالح تفصيؿتـ  -11
 ىيتليةير يمف خالؿ تغمليار دكالر أمريت: ف: السنة  0المشركعات الجديدة ف: الصندكؽ المقدرة بحكال: 

 بمثابة سيتكف حساب األمانةف إف: الصمكد ف: كجو تغير المناخ. كبعبارات ملمكسة، فالستثمار لالحكافز 
تلق: التمكيؿ كالذم سكؼ يتـ تكظيفو مف خالؿ استخداـ  االنافذة الجديدة الت: يمتف للصندكؽ مف خاللي

على بناء صمكدىـ ف: كجو تغير  نظـ كشراتات الصندكؽ لدعـ المزارعيف مف أصحاب الحيازات الصغيرة
المناخ. كسكؼ تستخدـ أمكاؿ البرنامج إلدماج كتعميـ قضايا تغير المناخ ف: جميع برامج الصندكؽ مف 

                                                      

3
يمكن الوصول إلى المذكرة المفاهيمية الكاملة لبرنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة على   

www.ifad.org/climate/asap/index.htm 

 

http://www.ifad.org/climate/asap/index.htm
http://www.ifad.org/climate/asap/index.htm
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مشركعات مختارة يساندىا الصندكؽ لمساعدتيا على تعظيـ أثرىا على بناء  متكف التأقلـ ف:خالؿ تمكيؿ 
 .برمتيا دركس المستفادة عبر حافظة الصندكؽالصمكد ف: كجو تغير المناخ، كمف ثـ تقاسـ ال

كلتنو ما زاؿ يمتلؾ إمتانية القياـ  - اف: بناء سبؿ عيش ريفية أتثر صمكد مسيبةيتمتع الصندكؽ بخبرة  -12
مالييف شخص يعيشكف ف: مجتمعات  8بالتثير. كييدؼ ىذا البرنامج إلى تمتيف الصندكؽ مف مساعدة 

دخاؿ إدارة  ،أتثر صمكدا ف: كجو تغير المناخ ليصبحكاصغيرة أصحاب الحيازات المف زراعية فقيرة  كا 
ىتتار مف مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة،  0 111 111حكال:  علىالمقاكمة لتغير المناخ األراض: 

كمضاعفة حصة المشركعات الخاصة بإدارة البيئة كالمكارد الطبيعية ف: اإلقراض الجديد ف: الصندكؽ 
مليكف طف مف االنبعاثات، كزيادة القدرة البشرية على التأقلـ كالجيكزية ف: كجو  81 احتجازكتجنب أك 

  4ىذا الغايات ف: الجدكؿ التال:: تلخيص مجتمع محل:. كيمتف 0 211التكارث ذات الصلة بالطقس ف: 

 موجز -أطار نتائج برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 0101األثر المستهدف لعام  مؤشرات رئيسية  01 هرمية النتائج

 الحيازات الصغيرة زراعيف الفقراء مف أصحابمجعؿ الالهدف: 
 أتثر صمكدا ف: كجو تغير المناخ

عدد أفراد األسر الفقيرة مف أصحاب الحيازات الصغيرة الت:  -1
 صمكدىا ف: كجو تغير المناخ نتيجة ليذا البرنامج  ازداد

 

 مالييف شخص 8

لصالح  المنافعالغاية: تكسيع نطاؽ نيج التأقلـ المتعددة 
 المزارعيف الفقراء مف أصحاب الحيازات الصغيرة

االستثمارات الجديدة ف: إدارة البيئة كالمكارد الطبيعية ف:  نسبة -2
 مكارد مقارنة بفترة التجديد الثامف للمكاردلفترة التجديد التاسع ل

البيئة كالمكارد مضاعفة حصة استثمارات إدارة 
الطبيعية ف: التجديد التاسع للمكاد مقارنة بالتجديد 

 الثامف للمكارد
 

مف غير نسبة استقطاب المنح للبرنامج مقارنة بالتمكيؿ  -3
 البرنامج 

4:1 

زيادة ف: عدد الفصائؿ النباتية ف: المزرعة لتؿ مزرعة ال نسبة -4
 مدعكمة مف مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة 

 %30زيادة 

 مليكف طف 80 أطناف االنبعاثات الت: تـ تجنبيا أك احتجازىا  -5

 
 خمسة مخرجات لمبرنامج

 

تتنكلكجيات الزراعية الممارسات ك التحسيف إدارة األراض: ك  -1
 كجو تغير المناخالت: تتميز بالصمكد ف: 

 ىتتار 1 000 000 أفضؿ الممارسات  بمكجبزيادة ىتتارات األراض: المدارة  -6

نتاج اإلزيادة المياه المتاحة كتفاءة استخداـ المياه ف:  -2
 كالتجييز الزراع: ألصحاب الحيازات الصغيرة 

 %30زيادة قدرىا  كسط:  تغير ف: تفاءة استخداـ المياهال نسبة -7

زيادة القدرات البشرية للتأقلـ كالحد مف مخاطر التكارث  -3
 ذات الصلة بالطقس على المستكل المحل: 

ك تعزيز أعدد المجمكعات المجتمعية المنخرطة ف: تشتيؿ  -8
 إدارة البيئة كالمكارد الطبيعية 

  محل:مجتمع  1 200
 

لبنى األساسية الريفية الحديثة أك المكجكدة الدكالرية لقيمة ال -9 جعؿ البنى األساسية الريفية صامدة ف: كجو تغير المناخ -4
 الت: تـ جعليا صامدة ف: كجو تغير المناخ 

 مليكف دكالر أمريت: 80
 

تكثيؽ كنشر المعرفة الخاصة بزارعة أصحاب الحيازات  -5
 الصغيرة الذتية بيئيا 

عدد الحكارات الدكلية كالقطرية الت: أسيـ فييا الصندكؽ أك  -10
 ما نشطااسيإالشرتاء الذيف يدعميـ الصندكؽ 

 احكار  40
 

 

                                                      

4
سيتم تجديد إطار نتائج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مع تطور المعرفة الخاصة برصد وتقييم التأقلم من   

 خالل هذا البرنامج وغيره من البرامج.
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نمائية إالصغيرة إلى ضماف بقاء الصندكؽ منظمة  ييدؼ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات -13
كمساعدة المزارعيف  ،متطكرة. كيقكد االلتزاـ بإدماج قضايا تغير المناخ ف: جميع برامج كعمليات الصندكؽ

طلب تقدـ  ،مف أصحاب الحيازات الصغيرة على الحصكؿ على التمكيؿ المترس لقضايا البيئة كتغير المناخ
ممثل: المحافظيف ك  كالسادةارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة الشريتة للصندكؽ بو تؿ مف مجتمعات المز 

 .المجلس التنفيذمالدكؿ األعضاء ف: 

الضكء على أىمية تغير المناخ تقضية تخص المزارعيف  تقرير التجديد التاسع لمكارد الصندكؽسلط  (أ )
المنتجيف مف أصحاب  مساعدةل( كناشد الصندكؽ 09 الفقرةمف أصحاب الحيازات الصغيرة )انظر 

خ كغيره مف حكافز التأقلـ مع تغير مخصص لتغير المناالتمكيؿ الالحيازات الصغيرة لالستفادة مف 
 المناخ كتخفيؼ آثاره بما ف: ذلؾ مف خالؿ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

( "التحرم EB 2011/102/R.9)كمف مؤشرات المخرجات لسياسة إدارة البيئة كالمكارد الطبيعية  (ب )
منيا بعد الستقطاب تمكيؿ مخصص لتغير المناخ كالتزامات  ةالتامؿ لإلمتانيات الت: لـ تتـ االستفاد

مف ىذه  55ستاف الريفييف الفقراء". كتنص الفقرة البتمكيؿ سريع إلدارة المكارد الطبيعية لصالح 
در أساسية، سيكاصؿ الصندكؽ تعزيز "باإلضافة إلى ما لديو مف مصا يل:: السياسة على ما

مصادر التمكيؿ التتميل: التقليدم لديو كسيسعى للحصكؿ على الجديد منيا لتدعيـ اإلدماج 
. يشيد الصندكؽ فرصة تبرل لمساعدة الستاف الريفييف ..المنيج: إلدارة البيئة كالمكارد الطبيعية

 –كالخاص المخصص لألىداؼ البيئية الفقراء على االستفادة مف زيادة التمكيؿ الدكل: العاـ 
كسيكاصؿ الصندكؽ مضاعفة المكارد مف الصناديؽ الدكلية  ..خصكصان فيما يتصؿ بتغير المناخ.

إضافة لذلؾ، ككفقان لما طلبو مجلس المدراء ف:  .مف قبيؿ مرفؽ البيئة العالمية كصندكؽ التتيؼ
لى ميمتو كميزتو النسبية، سيعمؿ الصندكؽ التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ، كمع استمرار الترتيز ع

على تتميؿ مكارده األساسية باالنفتاح على التمكيؿ الجديد الذم سيمتنو مف تكسيع نطاؽ مشارتتو 
ف: مسائؿ تغير المناخ كتغطية التتاليؼ اإلضافية الت: تفرضيا تحديات تغير المناخ على 

 .االستثمار ف: التنمية"

 2101دىا الصندكؽ عاـ ػأع الت:اخ ػة تغير المنػة الستراتيجيػالرئيسية ػكمف األىداؼ األربع (ج )
(EB 2010/99/R.2)  تغير المناخ ف: ضاف: للمساعدة على إدماج منتظـ لمخاطر إضماف تمكيؿ

 حافظة الصندكؽ اإلجمالية.

كقد طالب تقرير التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ "بتتميؿ مكارده األساسية عف طريؽ االنفتاح على   (د )
 5..."تمكيؿ إضاف: يمتنو مف تكسيع دكره ف: التصدم لقضايا تغير المناخ

كالتاسع  6فقد شجعت قرارات مجلس المحافظيف الخاصة بالتجديد الثامف ،بصكرة أتثر عمكميةك  (ق )
لتنفيذم كرئيس الصندكؽ على تحرم الفرص الستتماؿ مكارد الصندكؽ مف خالؿ للمكارد المجلس ا

تكص: استخداـ سلطة الصندكؽ ف: تأدية خدمات مالية كتقنية بما ف: ذلؾ إدارة المكارد كالعمؿ 
للعمليات  صريحةكتكفير ما يلـز بصكرة  ،شى مع ىدؼ ككظائؼ الصندكؽايتم بما علييامؤتمف 

 ىا مف المكارد اإلدارية النظامية للصندكؽ. دتـ تسدييىذه الكظائؼ بحيث ال داء مثؿ أالداخلة ف: 

                                                      

5
 .69(، الفقرة GC 32/L.5) تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق  

 .GC 32/Resolution-154-XXXII/Rev.1الوثيقة  6 
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تكنو جزءان ال يتجزأ مف تمكيؿ  بحتـتنفيذ برنامج التأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة سيستخدـ  -14
جراءاتنظـ الصندكؽ القائمة   عمليةكستستخدـ  .تاملة بما ف: ذلؾ مكافقة المجلس التنفيذم كقدراتو وكا 

القائمة حاليا ف:  لمصادقة عليياانظـ ك مشركعات الت: يدعميا ىذا البرنامج استعراض البرامج ال استعراض
. تما يتمتع الصندكؽ بمعظـ القدرات الضركرية الت: يحتاجيا ىذا البرنامج على نطاؽ كاسع إذ الصندكؽ

يف ف: البيئة كتغير يإقليم خصائييفألأكجد كظائؼ ك ، 2101أنو أنشأ شعبة جديدة للبيئة كتغير المناخ عاـ 
كسيتـ دفع أية تتاليؼ إدارية إضافية يتحمليا . 2100المناخ ف: تؿ شعبة مف الشعب اإلقليمية عاـ 

الصندكؽ مباشرة ف: إدارة حساب األمانة، كالنفقات الت: يتتبدىا الصندكؽ مباشرة ف: إعداد المشركعات 
 للصندكؽ مف مكارد حساب األمانة. ،لى المجلس التنفيذم كفيما بعد ف: إدارتياكالبرامج كتقديرىا كعرضيا ع

كالذم  ،لتكجيو اختيار المشركعات باالستناد إلى مزاياىا التميةسعة مف المعايير اكسيتـ استخداـ جملة ك  -15
ات أثر حكافز البرنامج ضمف الصندكؽ كبيف الحتكم لتعظيـ ،على حدة سيتـ إجراءه على أساس تؿ حالة

 العشرةالشريتة معا. كسيتـ إجراء تقديرات مسبقة للمساىمات المحتملة للمشركع ف: تحقيؽ المؤشرات 
الرئيسية إلطار نتائج برنامج التأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة )انظر الجدكؿ أعاله( لتكجيو 

 عاتو.تحديد الفرص الممتنة للتمكيؿ المشترؾ مف حافظة الصندكؽ كذخيرة مشرك 

ذلؾ مف خالؿ الرصد كالتقييـ المتثفيف. بما ف:  ،إدارة المعرفة البرنامجف: كمف بيف العناصر اليامة  -16
تتصؼ بالصمكد ف: عة ازر  يجادإحكؿ  ةلتشاطر الدركس الناشئ ا( جيكد أتثر تتثيف0كسيتضمف ذلؾ: )

( جيكد أتبر لقياس 2يا؛ )لأصحاب الحيازات الصغيرة على مستكل المشركع كدك كجو تغير المناخ لصالح 
للمخرجات كبعض تجارب الضكابط  ةيالمرحلأثر التأقلـ متعدد المنافع بما ف: ذلؾ مف خالؿ المسكحات 

نظـ الكسيستخدـ نظاـ اإلبالغ عف ىذا البرنامج  ،مس سنكاتخ( تقييـ مستقؿ كاستعراض لفترة 3العشكائية؛ )
إدارة النتائج كاألثر، كالتقرير الخاص بالفعالية اإلنمائية الداخلية المكجكدة أصال ف: الصندكؽ، مثؿ نظاـ 

للصندكؽ كاستعراضات الحافظة السنكية. كسيتكف إطار نتائج برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب 
 إجمال: ألثر البرنامج. الحيازات الصغيرة بمثابة تجميع
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 --/--مشركع قرار 

 لبرنامج الصندكؽ للتأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة حساب أمانةإنشاء 

 ،إف المجلس التنفيذم للصندكؽ

 ،2102أبريؿ/نيساف  4-3 يكم: ةف: دكرتو الخامسة بعد المائة المنعقد

الخاص بالتجديد التاسع لمكارد  35-د/066ـ ق( مف قرار مجلس المحافظيف ر 3)(ج)ثالثا  القسـ إذ يأخذ باالعتبار
كالمتعلؽ باستخداـ المساىمات التتميلية لدعـ برنامج الصندكؽ للتأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات  ،الصندكؽ
 ؛الصغيرة

ذ يأخذ و  المجلس التنفيذم كرئيس الصندكؽ  تشجيع"عاشرا مف القرار ذاتو الذم يشير إلى القسـ  أيضاباالعتبار ا 
خالؿ فترة تجديد المكارد على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الدكر التحفيزم للصندكؽ ف: زيادة نسبة التمكيؿ الكطن: 
كالدكل: المكجو نحك تحسيف رفاه الستاف الريفييف الفقراء كاعتمادىـ على الذات، كلتتميؿ مكارد الصندكؽ باستخداـ 

أداء الخدمات المالية كالتقنية، بما ف: ذلؾ إدارة المكارد كالقياـ بدكر الكص: المؤتمف على تلؾ المكارد،  قدرتو على
بما يتفؽ مع ىدؼ ككظائؼ الصندكؽ. كلف تظير العمليات الت: ينطكم علييا أداء تلؾ الخدمات المالية ف: حساب 

 "؛الصندكؽ

 قرر:

( "حساب األمانة"لبرنامج الصندكؽ للتأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة ) حساب أمانةإنشاء  -1
مع أحتاـ ىذا القرار أك أية أصكؿ  يتماشىسكؼ يتـ اإلسياـ بيا مف كقت إلى آخر بما ضـ األمكاؿ الت: ي

 أك مدفكعات أخرل ليذا الحساب.

سؾ كيدير األمكاؿ كاألصكؿ كالدفعات سكؼ يم ،كبيذه الصفة ان ليذا الحساب.يتكف الصندكؽ مدير أف  -2
على  ،المستلمة، كسكؼ يتـ االعتراؼ بجميع القرارات كغيرىا مف اإلجراءات الت: يتخذىا الصندكؽ تمدير

 .بصفتو مديران لحساب األمانةمف قبلو  أنيا قد اتخذت

لإلدارة.  ثانكمللعمليات كحساب  ثانكم مف خالؿ حساب ليذا الحسابالعمليات كالمعامالت المالية  ُتجرل -3
 .الثانكييفكسكؼ يتـ اإلبقاء على مكارد حساب األمانة بصكرة منفصلة ف: تؿ مف ىذيف الحسابيف 

كيمتف ى: كحدة حقكؽ السحب الخاصة لصندكؽ النقد الدكل:.  ف: حساب األمانةتتكف كحدة الحساب  -4
 ت القابلة للتحكيؿ الحر.لدفع تتكف مف العمالللحساب األمانة أف يستخدـ أم عملة 

المكارد التالية على شتؿ باستالـ مكافقة رئيس الصندكؽ بصفتو رئيسا للمدير، ب رىنان  ،األمانةحساب ض يفك  -5
يدعميا حساب الت: المخصكصة أك لبعض المشركعات أك البرامج  لحساب األمانةمنح لألغراض العامة 

 :األمانة ىذا

الخاص  35-/د066( مف قرار مجلس المحافظيف رقـ 3)(ج)ثالثا  قسـللاألمكاؿ المحكلة كفقا  (أ )
 بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ؛

المساىمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحكيؿ الحر بصكرة مباشرة مف الدكؿ األعضاء ف:  (ب )
 الصندكؽ؛
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ك المساىمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحكيؿ الحر مف قبؿ الدكؿ غير األعضاء ف: الصندكؽ أ (ج )
 غيرىا مف التيانات أك األفراد مف القطاع الخاص؛

 المكارد األخرل. (د )

حساب على جميع مثؿ ىذه المكارد ف:  بقاءسكؼ يتـ اإل ،كباستثناء ما يتـ تقريره عتس ذلؾ ف: ىذا القرار
 .األمانة

كبرامج ف: متكنات مشركعات لألغراض التمكيؿ على شتؿ منح  حصران  حساب األمانةمكارد يستخدـ المدير  -6
ر المناخ ف: يزيادة صمكد صغار المزارعيف ف: كجو تغبغرض  الحافظة األساسية الت: يمكليا الصندكؽ

( 0مجاالت المخرجات الخمس الرئيسية ف: برنامج التأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة : )
( زيادة إتاحة المياه كتفاءة 2مناخ؛ )تحسيف إدارة األراض: كالممارسات كالتقنيات الزراعية المقاكمة لتغير ل

( زيادة القدرات البشرية على 3أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )لصالح ع: اتجييز الزر الإلنتاج ك ل يااستخدام
( جعؿ البنى 4التأقلـ كالحد مف مخاطر التكارث ذات الصلة بالطقس على المستكييف المحل: كالكطن:؛ )

( تكثيؽ كنشر المعرفة الخاصة بزراعة 5ف: كجو تغير المناخ؛ ) األساسية الريفية قادرة على الصمكد
 أصحاب الحيازات الصغيرة الذتية بيئيا.

يطبؽ الصندكؽ نفس القكاعد المطبقة على تشغيؿ  ،لحساب األمانةألحتاـ ىذا القرار، كف: إدارتو  كخضكعا -7
 شى مع اتفاقية إنشاء الصندكؽ.امكارد الصندكؽ بما يتم

 كمف خالؿ رئيسو بما يل:: لحساب األمانةـ تكنو مديرا تيفكض الصندكؽ بح -8

كدائع الاتخاذ جميع الترتيبات بما ف: ذلؾ إنشاء الحسابات باسـ الصندكؽ تكص: مؤتمف مع   (أ )
 ؛ مالئماللصندكؽ تما يعتبره الكص: الضركرية 

 ىا الكص: ضركرية لتنفيذ أحتاـ ىذا القرار.ااتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الت: ير  (ب )

تقديرات البالحسباف  تؤخذ، كف: ضكء اتفاقية إنشاء الصندكؽ كسياسات اإلقراض كمعاييره ف: الصندكؽ -9
الرئيسية مف إطار نتائج برنامج  العشرةالمسبقة للمساىمات المحتملة ف: المشركعات لتحقيؽ المؤشرات 

الصغيرة عند تقدير المساىمات المحتملة للبرنامج ف: المشركعات  التأقلـ لصالح زارعة أصحاب الحيازات
( عدد أفراد األسر الفقيرة مف أصحاب الحيازات الصغيرة الذيف ازداد 0كالبرامج الت: يمكليا الصندكؽ: )

( نسبة 3؛ )الناشئ عنواالستثمار اإلجمال: حجـ ( 2صمكدىـ ف: كجو تغير المناخ بسبب البرنامج؛ )
ستقطب للمشركعات مع برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مقارنة بنسبة التمكيؿ الم

( زيادة عدد 5( أطناف االنبعاثات الت: تـ تجنبيا أك احتجازىا؛ )4استقطاب التمكيؿ للمشركعات مف دكنو؛ )
( زيادة عدد 6؛ )المدعكميفالفصائؿ النباتية ف: المزرعة لتؿ مزارع مف أصحاب الحيازات الصغيرة 

لتؿ ( نسبة التغير ف: تفاءة استخداـ المياه 7اليتتارات مف األراض: الت: تتـ إداراتيا بأفضؿ الممارسات؛ )
( عدد المجمكعات المجتمعية المنخرطة ف: إدارة البيئة كالمكارد الطبيعية 8طف/ىتتار ف: منطقة المشركع؛ )

ريفية المكجكدة أك الجديدة الت: تـ جعليا مقاكمة لتغير ( قيمة البنى األساسية ال9) المشتلة أك المعززة
 .سياما نشيطا فيياإ( عدد الحكارات القطرية كالدكلية الت: تاف للمشركع 01) ؛المناخ
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، كدخؿ، كعمليات، كمعامالت اترشيفأعلى أمالؾ، كأصكؿ، ك ؽ المزايا كالحصانات الممنكحة للصندكؽ تطب -11
قد تتكف  اتفاقيات كترتيباتحساب األمانة. كبيذا السياؽ يجكز للصندكؽ مف خالؿ رئيسو أف يدخؿ ف: 

 .حساب األمانةتحقيؽ غايات لاالمتيازات المذتكرة ك ك مطلكبة لضماف الحصانات 

زاماتو، كاسترداد النفقات كالت حساب األمانةيبق: الصندكؽ على سجالت كحسابات منفصلة لتحديد مكارد  -11
 .حساب األمانةكاستالـ كصرؼ األمكاؿ ف:  الحساب اتمكيليا مف ىذالت: تـ 

 ان ( تقرير 0بعد نياية تؿ سنة مالية المجلس التنفيذم بما يل:: ) عمل:يزكد رئيس الصندكؽ ف: أقرب كقت  -12
المالية السنكية للصندكؽ قائمة ( كتجزء مف القكائـ 2؛ )حساب األمانةمف  الممكلةعف المشركعات كالبرامج 

 .حساب األمانة ىذابمالية مخصكصة 

كالنفقات الت:  لحساب األمانةيتـ تسديد النفقات اإلدارية اإلضافية الت: يتتبدىا الصندكؽ مباشرة ف: إدارتو  -13
ال: إعداد كتقدير المشركعات كالبرامج لعرضيا على المجلس التنفيذم، كبالت عندمباشرة يتتبدىا الصندكؽ 

لإلدارة.  ثانكمعلى مكارد ف: حساب  اإلبقاءكليذا الغرض يتـ  .حساب األمانةمف مكارد  ،إدارتيا عند
تأقلـ لصالح الكسكؼ تستخدـ ىذه المكارد حصرا لتغطية التتاليؼ الت: يتحمليا الصندكؽ ف: تنفيذه لبرنامج 

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

 المبالغ المتبقية إلى الصندكؽ. تحكؿ جميع ،ىذا الحسابعند تصفية  -14

 .حساب األمانة لمجرد تكنو مديرا لوعف أفعاؿ أك التزامات  لف يتكف الصندكؽ مسؤكال -15


