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 الموافقةبتوصية 
 الحلص أمانة برنامج الصندوق للتأقلمحساب الصك المنشئ ل تعديالتالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

دارة واستخدام جميع الموارد الت: الملحقتما هو وارد ف:  أصحاب الحيازات الصغيرة، زراعة ، لتطبيقها على تلق: وا 
  .ه التعديالتتلتزم بها الجهات المانحة لحساب األمانة بعد اعتماد هذ

لتأقلم لالصندوق حساب أمانة برنامج ل الصك المنشئتعديالت مقترحة على 
  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 موجز -أوال 
التمويل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو البرنامج الرئيس: للصندوق لتوجيه إن  -1

القدرة على الصمود لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعميم إجراءات والبيئة إلى المناخ لالمخصص 
برنامج التأقلم لصالح لف: استعراضه الخارج: و االستثمارية للصندوق.  مشروعاتالمناخ ف: التغير  أمام

أتبر أنه  1(ODI 2015) معهد التنمية ما وراء البحارأتد ، 2015زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: عام 
 ستجاباتتعميم اال، والمعيار الذهب: لأصحاب الحيازات الصغيرة المزارعينصالح لتتيف للنامج مخصص بر 

بفضل الجهود المشترتة والدعم السخ: ، مجبرناال حصلحتى اآلن، و آلثار تغير المناخ ف: الزراعة.  الفعالة
 ماليين من 8دعم أن تمساهمات من شأنها شتل ف:  مليون دوالر أمريت: 366جهة مانحة، على  11من 

ثار تغير المناخ وبناء سبل التصدي آلف:  بلدا 44ف:  الذين يتسمون بالهشاشةأصحاب الحيازات الصغيرة 
 .قدرة على الصمودعيش أتثر 

اآللية الحالية  ستواصل -وااللتزامات المالية ذات الصلة  - الملحقاعتماد التعديالت المقترحة ف: وب -2
من خالل  مناخيا  هج والسياسات الحساسة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تعزيز الن  برنامج التأقلم لصالح ل

لمشروعات العادية للصندوق. تتمويل تتميل: لضافية ف: شتل منح اإلستثمارات االالمساعدة التقنية و 
وحتى تاريخ الموافقة على  ،خالل المرحلة األولى الواردةبرنامج الخاصة بالالمساهمات إدارة وسوف تستمر 

التأقلم لصالح زراعة  حساب أمانة برنامجالمنشئ لحتام الصك األصل: ألوفقا  ،التعديالت المقترحة
 2الخامسة بعد المائة. المجلس التنفيذي ف: دورتهعليه أصحاب الحيازات الصغيرة تما وافق 

، 2018التامل بحلول عام شتل بتعميم المناخ ب التزام التجديد العاشر لموارد الصندوقوبما يتسق مع  -3
فيما  برنامجالحساب أمانة الصندوق تشغيل  سيواصل، معهد ما وراء البحارواستجابة لتوصيات استعراض 

من التعديالت  اعددالصندوق دمج وسي. سنواتخمس  مدتهه االفتراض: األصل: الذي تبلغ عمر  يتجاوز
 حساب األمانةل المنشئالصك الحال:  لعد  وسي  األولى من البرنامج،  على أساس المعرفة والتعلم من المرحلة

وسيتم ف: المرحلة الثانية من . برنامجالمن لمرحلة الثانية المقدمة لاستخدام المساهمات الجديدة  لتنظيم

                                                      

1 https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606. 
  .EB2012/105/R.45الوثيقة  2

https://www.ifad.org/documents/10180/a13a8847-b871-4e9e-b18e-aab84de48606
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وستواصل هذه شتل منح. تمويل تتميل: من الجهات المانحة المهتمة لبرمجتها ف: تعبئة  البرنامج
، واستقطاب التأييدالتقنية، ودعم االبتتار، وبناء القدرات، وحوار السياسات المساعدة  تمويلالمساهمات 

 .يامناخالحساسة بيئات مواتية لعمليات االستثمار  لتهيئةالعامة اإلقليمية أو الوطنية  السلعو 

وسيستمر حساب األمانة هذه التغييرات.  لتنعتس فيهااآلن مستصوبة  حساب األمانةتعديالت على التعتبر و  -4
 المساهماتجميع  الحصول على ف: لملحقاف: الوارد ف: مشروع القرار  المنصوص عليه المعدل المقترح

دارتها وصرفها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةل  .وا 

 الخلفية –ثانيا 

 التحدي -ألف 
الطبيعية  ف: األراض: فهم يستنونتغير المناخ. فيما يتعلق بالخطوط األمامية  علىصغار المزارعين يتون  -5

مناطق الدلتا والسهول و واألراض: شبه القاحلة والجافة،  ،والمراع: ،األتثر ضعفا وهامشية، مثل التالل
بشتل  عرضة ملتسب العيش. ونتيجة لذلك، فه يا  الموارد الطبيعية الحساسة مناخ يعتمدون علىالفيضية، و 

، وعدم انتظام هطول األمطار، وانتشار الحشرات، وارتفاع مستوى درجات الحرارة ليال ونهارا تبير الرتفاع
 ،واألعاصير ،واالنهيارات األرضية ،والجفاف ،مثل الفيضانات الشديدةسطح البحر والظواهر المناخية 

ألراض: اآلمنة لحيازة ال إلى ف: تثير من األحيانفتقر أصحاب الحيازات الصغيرة ويوموجات الحر. 
متانية الموارد، و الحقوق على و  وضعهم ف: يتم ال ما  تثيرا، و والحصول على التمويلالوصول إلى األسواق ا 

هذا على الرغم من أن و قضايا تغير المناخ. المتعلقة ب: مناقشات السياسة العالمية والوطنية ف االعتبار
 جزءا رئيسيا من الحل. وتشتلاآلثار السلبية لتغير المناخ،  المجتمعات الريفية الفقيرة تواجه وطأة

خالل المرحلة األولى من ف. ين أصحاب الحيازات الصغيرةالمزارعإلى تمويل المناخ ويوجه جزء تبير من  -6
الفقراء ين المزارعبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، أثبت الصندوق أن االستثمار ف: 

ة ينظم زراع عتمادالالمزارعين وتمتينهم  ف: حالة إعالمخاصة و ، جدامنطق:  الحيازات الصغيرةأصحاب 
ويسمح ذلك  .ف: األسواق يننشطال ينمشارتال من ايصبحو  ولت: ،تغير المناخ قادرة على الصمود أمام

دية فضال عن بوصول الفوائد الناجمة عن زيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ إلى األسر الفر 
الصندوق، من من دعم ب، اآلن العديد من المزارعينوينتقل سالسل القيمة والنظم اإليتولوجية. إلى امتدادها 

لى، المجديةالصغيرة  مشروعاتزراعة التفاف إلى ال  المشاهدف:  :التربون ة األثرسبل عيش منخفض وا 
تغير المناخ ف: إطار المرحلة األولى من  التتيف مع بشأن. وقد أثبت عمل الصندوق المستصلحةالطبيعية 

من الوصول إلى المعرفة، والتمويل، يمت نهم  قدصغار المزارعين الموجه إلى برنامج أن تمويل المناخ ال
قاعدة  استعادةو لزيادة اإلنتاجية الزراعية المطلوبة التمتينية والتتنولوجيات والسياسات  ،والشبتات االجتماعية

 لزراعة.ية لالتربون البصمةوالحد من  يهاوالحفاظ علعلى الصمود قادرة موارد طبيعية 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة - باء
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو البرنامج الرئيس: للصندوق لتوجيه التمويل إن  -7

لهؤالء المزارعين لتتيف لأتبر برنامج مخصص . وهو حاليا رةلمزارعين أصحاب الحيازات الصغيالثنائ: ل
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عالميا ويعمل ضمن الوالية األوسع نطاقا للصندوق من أجل تمتين الفقراء الريفيين من تحسين أمنهم 
 ، وزيادة دخولهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.وتغذيتهمالغذائ: 

 قدرة زيادةبهدف  2012 /أيلولالصغيرة ف: سبتمبربرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  طلقوقد أ   -8
تغير المناخ ف: عمل عن طريق تعميم  2020عام بحلول  مزارع على الصمود أمام تغير المناخماليين  8

 التنمية الريفية مع أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء.المتعلق بالصندوق القائم 

التعهدات وااللتزامات  من مليون دوالر أمريت: 366حشد و  ةالمانحالجهات متعدد  حساب أمانةت وقد أنشئ -9
جمهورية توريا، و هولندا، و النرويج، و فرنسا، و فالندرز، و فنلندا، و تندا، و )بلجيتا،  جهة مانحة 11من 

 حساب أمانة برنامجعلى المجلس التنفيذي وافق و المملتة المتحدة لبريطانيا العظمى(. و  ،سويسراو السويد، و 
 .2012 نيسان/أبريلالخامسة بعد المائة ف:  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: دورته التأقلم لصالح

سنوات،  خمسلمدة المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  وصممت -11
. وخالل هذه الفترة، أنشأ الصندوق عددا من العمليات 2017 /أيلولإلى سبتمبر 2012 /أيلولسبتمبرمن 

أودعت و االستثمارية.  هبرامجفعال ف: بشتل مناخ اللتمتين تعميم  التشغيليةالداخلية والبروتوتوالت 
وأعدت البرامج ذات الصلة ف:  برنامجللمخصص البرنامج ف: حساب األمانة للمساهمات الجهات المانحة 

الت: تغير المناخ ف: البلدان األعضاء مع الحيازات الصغيرة أصحاب  تأقلمعم تمويل مشترك لدشتل منح 
هج مبتترة إلدارة المخاطر تحليل المخاطر المناخية، ون   إدماج هذهبرنامج ال وتمت ن منح. تعان: من الهشاشة

يتم . و تل أفضلبش لصندوقية لستثمار االبرامج الاإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ف: ن هج  وتوسيع نطاق
 افق عليها المجلس التنفيذي للصندوق.ويو دمجها ف: البرنامج االستثماري العادي للصندوق 

وافق المجلس ، 2012 /أيلولف: سبتمبربرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  بدايةمنذ و  -11
 برنامجالحساب أمانة ن مليون دوالر أمريت: م 285 لتزم بمبلغوا، البرنامجمدعوما من مشروعا  36على 

مع آثار تغير المناخ.  التأقلمالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على  تساعدالتخاذ إجراءات ملموسة 
. الت: يقدمها صرف منح التمويل ف:مشروعا  17، بدأ بين هذه المشروعات الت: يدعمها البرنامجمن و 

 برنامج )اليمن( بسبب األوضاع األمنية السائدة ف: الميدان.من الدعومة الم مشروعاتأحد ال وتعين تعليق

على الصعيد العالم: وتطور  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ممتازة وتانت صورة -12
 حصل البرنامجف: بدايته، و . اعالميعالية معترف به قيمة ذي برنامج ناجح للتتيف مع تغير المناخ  إلى
الجهات المانحة مجموعة زادت بعد ثالث سنوات فقط، و مال: من أربع جهات مانحة ثنائية.  دعمى عل

 البرنامجالتبير بدول: العتراف االأتثر من ثالثة أضعاف، مما يدل على بالمناخ ف: الصندوق المعنية ب
جائزة منارة الصغيرة على  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات حصل، 2013ف: عام و . وبصورته

 -اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الت: تمنحها "الزخم من أجل التغيير" للتمويل المبتتر 
الذي عقد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اجتماع األمين العام لألمم المتحدة ف:  وسلمها

وزارة التنمية الدولية و  (ODI 2015) معهد التنمية ما وراء البحارللخارجية ا االستعراضاتف: وارسو. وأتدت 
أن نموذج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  2015و 2014، 2013ف: أعوام المملتة المتحدة ف: 

 ومجموعة البلدان ،من حيث طموحهويمتن أن يتطور لغرض" المواءمة مع ا" يحققالحيازات الصغيرة 
 المالية. هوأدوات هالمشمولة في
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برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات لالستعراض الخارج: لوتجزء من استجابة إدارة الصندوق  -13
حول لتوفير خيارات  اداخليعامال  فريقاالصندوق  أنشأ، البحارمعهد التنمية ما وراء الذي أجراه الصغيرة 
 وصورته، للبرنامج النموذج التشغيل: الناجح نتيجةأنه  هذا الفريق العامل إلى برنامج. وخلصالمستقبل 
تعميم المناخ ف: برامج االستثمار الزراع:، يتعين  ف: :معيار الذهببوصفه ال البارزة ةوالخارجي ةالداخلي

-2016 للفترةللصندوق  الجديدطوال مدة اإلطار االستراتيج:  برنامجالحساب أمانة اإلبقاء على عمل 
للنتائج اعتبارا من عام جديد إطار  لتحقيقمساهمات جديدة ف: شتل منح  قبولالقدرة على وتزويده ب ،2025
 .فصاعدا 2016

ا تقنيا برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ف: مرحلته الثانية حوافز مالية ودعمسيوفر و  -14
لتوسيع نطاق هذه النتائج  -التجديد العاشر لموارد الصندوق ف: إطار  –التزام الصندوق وتشجيع  لتيسير

ف: جميع برامج  فعلياتغير المناخ  وذلك بإدراج، 2018المائة بحلول عام ف:  100 بنسبةتعميم المناخ و 
التأقلم لصالح زراعة  حساب أمانة برنامج وسيعمل. اتالقطرية وتقارير تصميم المشروعالفرص االستراتيجية 

إلى حد تبير من  سينفذي ذال تعميم المناخ ف: الصندوق جدول أعمالدعم على يازات الصغيرة أصحاب الح
 .لقضايا المناخ مساهمات تتميلية غير مقيدة وستعززه، الموارد خالل المساهمات األساسية لتجديد

أصحاب  التأقلم لصالح زراعة حساب أمانة برنامجل المنشئقترح تعديل الصك الحال: ولهذه الغاية، ي   -15
الجهات متعدد  حساب األمانةجديدة للمرحلة الثانية من الالحيازات الصغيرة لتنظيم استخدام المساهمات 

مجموعة تقدم إلى منح  المرحلة الثانية من البرنامج ف: شتلأموال سيتم برمجة و برنامج. المانحة الخاص بال
التقنية، ودعم االبتتار، وبناء المساعدة تمويل مواصلة لواسعة من المؤسسات الحتومية وغير الحتومية 

بيئات مواتية  لتهيئةالعامة اإلقليمية أو الوطنية  السلع، و واستقطاب التأييدالقدرات، وحوار السياسات 
استثمارات من برنامج الصندوق  الحصول علىهذه األنشطة  تواصل. وسوف يا  مناخالحساسة لعمليات ل

والقطاع الخاص، والمصادر الثنائية والمتعددة  ات،من الحتوم للقروض والمنح، وتذلك تمويل مشترك
 األطراف.

بناء على الخبرة المتتسبة ف: إطار المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات و  -16
برنامج المن مليون دوالر أمريت: للمرحلة الثانية  100 ما ال يقل عن تعبئةاإلدارة إلى  تسعىالصغيرة، 

 خالل التجديد العاشر لموارد الصندوق.
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 3حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالصك المنشئ لمقترحة على التعديالت ال

 

 لتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالصندوق لبرنامج لحساب أمانة إنشاء 

 

 ،إن المجلس التنفيذي

 ،2012أبريل/نيسان  4-3 ف: ةف: دورته الخامسة بعد المائة المنعقد

الخاص بالتجديد التاسع لموارد  35-د/166م ق( من قرار مجلس المحافظين ر 3)(ج)ثالثا  القسم االعتبارفي إذ يأخذ 
والمتعلق باستخدام المساهمات التتميلية لدعم برنامج الصندوق للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات  ،الصندوق
 ،الصغيرة

ذ يأخذ و  المجلس التنفيذي ورئيس  تشجيع"لى ينص ععاشرا من القرار ذاته الذي القسم  أيضااالعتبار في ا 
لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق ف: زيادة نسبة  الصندوق خالل فترة تجديد الموارد على اتخاذ التدابير الالزمة

التمويل الوطن: والدول: الموجه نحو تحسين رفاه الستان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتتميل موارد 
من الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات المالية والتقنية، بما ف: ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوص: المؤت

على تلك الموارد، بما يتفق مع هدف ووظائف الصندوق. ولن تظهر العمليات الت: ينطوي عليها أداء تلك الخدمات 
 "؛المالية ف: حساب الصندوق

 قرر:

( "حساب األمانة"لبرنامج الصندوق للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة ) حساب أمانةإنشاء  -1
أو أية أصول  ،مع أحتام هذا القرار يتماشىسوف يتم اإلسهام بها من وقت إلى آخر بما ضم األموال الت: ي

 أو مدفوعات أخرى لهذا الحساب.

سوف يمسك ويدير األموال واألصول والدفعات  ،وبهذه الصفة ا  لهذا الحساب.يتون الصندوق مدير أن  -2
على  ،ءات الت: يتخذها الصندوق تمديرالمستلمة، وسوف يتم االعتراف بجميع القرارات وغيرها من اإلجرا

 .بصفته مديرا  لحساب األمانةمن قبله  أنها قد اتخذت

المالية لهذا الحساب من خالل حساب ثانوي للعمليات وحساب ثانوي لإلدارة. والمعامالت ت جرى العمليات  -3
سوف  .الثانويينوسوف يتم اإلبقاء على موارد حساب األمانة بصورة منفصلة ف: تل من هذين الحسابين 

 .موارد الصندوقيتم اإلبقاء على موارد حساب األمانة بصورة منفصلة في كل من 

تكون وحدة  تتون وحدة الحساب ف: حساب األمانة ه: وحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدول:. -4
بها وفقا وتكون المنح مقومة بالعملة المعمول . هو الدوالر األمريكي في حساب األمانةالحساب 

جراءات الصندوق. لدفع تتون من العمالت القابلة لويمتن لحساب األمانة أن يستخدم أي عملة  لسياسات وا 
 للتحويل الحر.

                                                      

ستبقى جميع األحكام األخرى وتعقب التغييرات. أسلوب في زة بارالتعديالت المقترحة على الصك األصلي  تردلسهولة الرجوع إليها،  3

 .دون تغيير
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الموارد التالية على شتل باستالم موافقة رئيس الصندوق بصفته رئيسا للمدير، ب رهنا   ،األمانةحساب ض يفو  -5
يدعمها حساب الت: المخصوصة المشروعات أو البرامج أو لبعض  لحساب األمانةمنح لألغراض العامة 

 :األمانة هذا

الخاص  35-/د166( من قرار مجلس المحافظين رقم 3)(ج)ثالثا  قسمللاألموال المحولة وفقا  (أ )
 بالتجديد التاسع لموارد الصندوق؛

المساهمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر بصورة مباشرة من الدول األعضاء ف:  (ب )
 الصندوق؛

المساهمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر من قبل الدول غير األعضاء ف: الصندوق أو  (ج )
 غيرها من التيانات أو األفراد من القطاع الخاص؛

 الموارد األخرى. (د )

حساب على جميع مثل هذه الموارد ف:  بقاءسوف يتم اإل ،وباستثناء ما يتم تقريره عتس ذلك ف: هذا القرار
 .األمانة

لمتونات مشروعات وبرامج  ،ألغراض التمويل على شتل منح حصرا   حساب األمانةموارد يستخدم المدير  -6
االبتتار، وبناء القدرات، وحوار ومساعدة تقنية، ودعم ف: الحافظة األساسية الت: يمولها الصندوق 

مواتية للعمليات الحساسة  اتلتهيئة بيئوالسلع العامة اإلقليمية أو الوطنية  ،استقطاب التأييدو  السياسات
الرئيسية  ةبغرض زيادة صمود صغار المزارعين ف: وجه تغير المناخ ف: مجاالت المخرجات الخمس .يا  مناخ

( تحسين إدارة األراض: والممارسات 1ف: برنامج التأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة : )
( زيادة إتاحة المياه وتفاءة استخدامها لإلنتاج والتجهيز الزراع: 2مناخ؛ )والتقنيات الزراعية المقاومة لتغير ل

( زيادة القدرات البشرية على التأقلم والحد من مخاطر التوارث ذات 3لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )
ف:  ( جعل البنى األساسية الريفية قادرة على الصمود4الصلة بالطقس على المستويين المحل: والوطن:؛ )

يجب و  ( توثيق ونشر المعرفة الخاصة بزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذتية بيئيا.5وجه تغير المناخ؛ )
شراك إل -السياسات  االنخراط في مجال (1: )ةالمجاالت المواضيعية التاليأن تركز هذه األنشطة على 

تغير المناخ المتعلقة بة في الدول األعضاء في الصندوق في تحقيق االلتزامات الدولية يالمؤسسات الزراع
لمعلومات  انتظاماكثر األ االستخدام  لتيسير -تقييم المخاطر المناخية  (2)التكيف الوطنية؛ أولويات و 

لزيادة  -ن المرأة تمكي (3ات القادرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ )لتخطيط االستثمار المخاطر المناخية 
القطاع مشاركة  (4)؛ ، ومنافعها من هذه األنشطةتغير المناخمع التكيف أنشطة في مشاركة المرأة 

لتكيف الملموسة لنشطة األ ومجموعات المزارعين في القطاع الخاص  كياناتلتعزيز مشاركة  - الخاص
يز استخدام المعلومات المناخية لتعز  -الخدمات المناخية  (5)مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ 

لتحسين مشاركة المزارعين  - والتسييرإدارة الموارد  (6ات القادرة على الصمود؛ )االستثمار لتخطيط 
دارة الموارد  تتعلق بالتسييرأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات اتخاذ القرار والتكنولوجيات التي  وا 

هج ن  ال عنلتحسين توثيق ونشر المعرفة  -إدارة المعرفة  (7)؛ لكيتهم لهامالحساسة مناخيًا و الطبيعية 
 .القادرة على الصمود أمام تغير المناخة يالزراع
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يطبق الصندوق نفس القواعد المطبقة على تشغيل  ،لحساب األمانةألحتام هذا القرار، وف: إدارته  وخضوعا -7
 شى مع اتفاقية إنشاء الصندوق.اموارد الصندوق بما يتم

 بما يل:: ،ومن خالل رئيسه ،لحساب األمانةم تونه مديرا تالصندوق بحيفوض  -8

ودائع البما ف: ذلك إنشاء الحسابات باسم الصندوق توص: مؤتمن مع  ،اتخاذ جميع الترتيبات  (أ )
 ؛ مالئماللصندوق تما يعتبره الوص: الضرورية 

 فيذ أحتام هذا القرار.ضرورية لتن المديرها االت: ير األخرى اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية  (ب )

ومعاييره  التمويلوسياسات  وسياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوقوف: ضوء اتفاقية إنشاء الصندوق  -9
تقديرات المسبقة للمساهمات المحتملة ف: المشروعات لتحقيق مؤشرات البالحسبان  تؤخذ، في الصندوق
إطار نتائج برنامج التأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرة عند تقدير المساهمات  العشرة الرئيسية

( عدد أفراد األسر الفقيرة من 1): الت: يمولها الصندوق لهذا البرنامج ف: المشروعات والبرامجالمحتملة 
( حجم االستثمار 2أصحاب الحيازات الصغيرة الذين ازداد صمودهم ف: وجه تغير المناخ بسبب البرنامج؛ )

( نسبة التمويل المستقطب للمشروعات مع برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 3اإلجمال: الناشئ عنه؛ )
( أطنان االنبعاثات الت: تم 4الحيازات الصغيرة مقارنة بنسبة استقطاب التمويل للمشروعات من دونه؛ )

المزرعة لتل مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة  ( زيادة عدد الفصائل النباتية ف:5تجنبها أو احتجازها؛ )
( نسبة التغير 7( زيادة عدد الهتتارات من األراض: الت: تتم إداراتها بأفضل الممارسات؛ )6المدعومين؛ )

( عدد المجموعات المجتمعية المنخرطة 8ف: تفاءة استخدام المياه لتل طن/هتتار ف: منطقة المشروع؛ )
( قيمة البنى األساسية الريفية الموجودة أو الجديدة 9رد الطبيعية المشتلة أو المعززة )ف: إدارة البيئة والموا

( عدد الحوارات القطرية والدولية الت: تان للمشروع إسهاما نشيطا 10الت: تم جعلها مقاومة لتغير المناخ؛ )
صندوق االستثمارية؛ البلدان التي تحقق أولويات التكيف الوطنية بدعم من مشروعات ال( عدد 1) فيها.

؛ المخاطر وأوجه الهشاشة المتعلقة بالمناخعدد المشروعات االستثمارية التي تسترشد بتحليل  (2)
عدد النساء اللواتي أصبح بإمكانهن الحصول على األصول والموارد الالزمة إلدارة المخاطر المناخية؛  (3)
( المنخرطة في تعزيز واعتماد المزارعينعدد الشركات )بما في ذلك التعاونيات القائمة على  (4)

عدد  (6عدد األفراد الذين يحصلون على خدمات إعالمية بشأن المناخ؛ ) (5تكنولوجيات ون هج التكيف؛ )
األفراد الذين يشاركون في عمليات التسيير وصنع القرار المتعلقة باألراضي المحلية والمياه وصيد 

منتجات بشأن و االستثمارية للصندوق التي تعد منتجات معرفية  عدد المشروعات والبرامج (7األسماك؛ )
 التكيف مع تغير المناخ وتنشرها.فيما يتعلق بالفنية دراية ال

، ودخل، وعمليات، ومعامالت اترشيفأعلى أمالك، وأصول، و ق المزايا والحصانات الممنوحة للصندوق تطب -11
قد تتون  اتفاقيات وترتيباتحساب األمانة. وبهذا السياق يجوز للصندوق من خالل رئيسه أن يدخل ف: 

 .حساب األمانةتحقيق غايات لاالمتيازات المذتورة و و مطلوبة لضمان الحصانات 

زاماته، واسترداد النفقات والت حساب األمانةيبق: الصندوق على سجالت وحسابات منفصلة لتحديد موارد  -11
 .حساب األمانةواستالم وصرف األموال ف:  الحساب اتمويلها من هذتم يالت: 
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 ر( تقري1بعد نهاية تل سنة مالية المجلس التنفيذي بما يل:: ) عمل:يزود رئيس الصندوق ف: أقرب وقت  -12
لمالية السنوية للصندوق قائمة ( وتجزء من القوائم ا2؛ )حساب األمانةمن  الممولةعن المشروعات والبرامج 

 .حساب األمانة هذابمالية مخصوصة 

والنفقات الت:  لحساب األمانةيتم تسديد النفقات اإلدارية اإلضافية الت: يتتبدها الصندوق مباشرة ف: إدارته  -13
 بعدوفيما إعداد وتقدير المشروعات والبرامج لعرضها على المجلس التنفيذي،  عندمباشرة يتتبدها الصندوق 

لهذا الغرض ف: ويتم اإلبقاء على الموارد المخصصة  .حساب األمانةمن موارد إلى الصندوق  ،إدارتها عند
لإلدارة. وسوف تستخدم هذه الموارد حصرا لتغطية التتاليف الت: يتحملها الصندوق ف:  ثانويالحساب ال

 تأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.التنفيذه لبرنامج 

 تحول جميع المبالغ المتبقية إلى الصندوق. ،األمانة حسابعند تصفية  -14

 .حساب األمانة لمجرد تونه مديرا لهعن أفعال أو التزامات  لن يتون الصندوق مسؤوال -15


