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 التي يمولها الصندوق المشروعاتقضايا المناخ في  متعمي

 والسياقالمقدمة  - أوال
المناخ على  تغي رغ المزارعون واألعمال والحتومات ف: جميع أنحاء العالم عن وجود آثار متنامية ليبل   -1

اإلنتاج الزراع: واألمن الغذائ:، وهم يحاولون إيجاد سبل للتأقلم معها. وحتى وقت قريب، تان المفهوم 
ال أن النتائج الرئيسية للتقدير الخامس للهيئة . إمستقبلية إلى حد تبيرالمناخ على أنه مشتلة  تغي رلالسائد 

ف: الوقت  تظهرالمناخ بدأت  تغي ريشير إلى أن آثار  ،2014المناخ عام  تغي رالحتومية الدولية المعنية ب
أنها تؤثر فعال على ستان الريف على مستوى العالم. وف: مؤتمر المناخ الذي عقد ف: و الفعل: 

قانونيا من  املزم اتفاقا عالميابلدا  195، تبنى 2015يسمبر تانون األول ( ف: د21باريس)مؤتمر األطراف 
فقد تعهدت الدول المتقدمة بالتزام مستمر  االتفاق ا، ولتحقيق هذ2020دخل حيز النفاذ عام ي المفترض أن

 .2025مليار دوالر أمريت: سنويا لتمويل المناخ حتى عام  100بالهدف المشترك لتعبئة ما يصل إلى 

المناخ ألنهم  تغي ربويعد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة على وجه الخصوص من األتثر تأثرا  -2
يعيشون على بعض المواقع الطبيعية األتثر هامشية وتعرضا للمخاطر ف: العالم، مثل سفوح الهضاب، 

موارد الطبيعية الت: والمراع: القاحلة وشبه القاحلة، وأراض: الدلتا، والسهول الفيضية، ويعتمدون على ال
فهم عرضة الرتفاع درجات الحرارة والهطوالت المطرية  ،. ونتيجة لذلكف: تسب عيشهم بتغي ر المناختتأثر 

غير المتوقعة والمتفاوتة وانتشار الحشرات وارتفاع منسوب المياه، واألحداث المناخية المتطرفة مثل 
وموجات الحر الشديد. ويفتقد أصحاب الحيازات  واالنزالقات األرضية واألعاصير والجفاف الفيضانات
وغالبا ما يتم  ،حقوق حيازة األراض: والموارد وال يتمتعون إال بوصول محدود لألسواق والتمويللالصغيرة 
إال أنه وعلى الرغم من أن المجتمعات الريفية  .المناخ تغي رالجدل السياسات: والعالم: لقضايا ف: إغفالهم 

 .تشتل جزءا رئيسيا من الحل فه: أيضا ،المناخ تغي رالصغيرة ه: الت: تتحمل عبء 

 المناخ بعدة طرق: تغي رتتأثر برامج الصندوق االستثمارية ب -3

 المناخ يترك أثرا سلبيا على صاف تغي ر. تشير البحوث العلمية إلى أن مردودات المحاصيل :
المردودات العالمية للذرة والقمح. وعلى النقيض من ذلك، فإن التأثير على األرز وفول الصويا أقل من 

ثار السلبية ه: اآلاإليجابية ف: المناطق المرتفعة، إال أن  ثاراآلوعلى الرغم من مالحظة بعص  ذلك.
 .تثر شيوعااأل

 تزايد المصيد من فصائل األسماك الت:  .وفرة وتوزيع المياه العذبة والمصيد من األسماك البحرية
بالنسبة للفصائل شبه المصيد  تراجعتثر ارتفاعا، ف: حين تعيش ف: المياه األتثر دفئا ف: المناطق األ

ات تبعات سلبية على أنشطة صيد األسماك الساحلية على نطاق صغير ف: تغي ر ولهذه ال .المدارية
الذين يعملون ف: صيد األسماك. تذلك فإن أمنهم الغذائ:  والت: تشغل معظم الستان ،المداريةالبلدان 

 .عرضة للتآتل بسبب التميات األقل الت: يصطادونها وحصولهم على مداخيل أدنى

 متزايدة ف: أسعار الرتفاعات االمن  ة. حدثت فترات عديداالرتفاعات الهائلة في أسعار السلع الغذائية
العالمية.  األغذية واقعلى المستهلتين المرتبطين بأس ، مما أثر2007األغذية العالمية منذ عام 
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بما ف: ذلك التنافس على الطلب على األغذية  ،وجاءت ارتفاعات األسعار نتيجة للعديد من العوامل
، والعلف الحيوان: والوقود الحيوي. وارتفعت األسعار بصورة تبيرة أيضا بعد ظواهر لالستهالك البشري
 احتماال نتيجة لتوجهات المناخ. أتثر تبدومناخية متطرفة 

 المناخ األقوى ف: األقاليم المدارية تغي رثار السلبية لاآل. تعد انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي، 
وانخفاض  ،الستان تزايدحيث التعرض أعلى لتهديدات المناخ الت: تتزامن مع معدالت أعلى من 

ويتوقع لألمن الغذائ: واالقتصادات المحلية أن تتون  .الريفيةمن الغذائ: وانخفاض معدالت التنمية األ
ا الوسطى سيا وأمريتآوجنوب  ،جنوب الصحراء المناخ ف: أفريقيا تغي رعرضة لمخاطر أشد من 

 .زوأجزاء من إقليم األندي

 وموجات  ،. تقوض الزيادات ف: الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضاناتسالسل القيم الزراعية
ات أن تتبلور ف: ر يتغين لهذه المتوي .فاف والحرارة المرتفعة من العديد من سالسل القيم الزراعيةالج

أو عند إنتاج  ،()من خالل الطلب األتبر على األسمدة والمياه والمبيدات مرحلة المدخالت مثال
أو خالل  ،(والطاقةمتطلبات أعلى من المياه )تجهيز الأو خالل  (،تقويض البنى التحتية)المحاصيل 
وخالل  ،(من خالل النقل )تقطع طرق الوصلأو  (،متطلبات تخزين أطول مدة وأتثر متانة)التخزين 

 .(التذبذبات ف: األسعار)مرحلة التسويق 

أولهما، أن الصندوق يواجه مخاطر وخسائر وأضرار  .ينتالمناخ نتيجتين اثن تغي روبالنسبة للصندوق فإن ل -4
بصورة متساوية وتؤثر على بعض البلدان  وال تتوزع هذه المخاطر .المناخ تغي رعلق بف: حافظته تتأتبر 

يخسر الصندوق  ،المناخ تغي رأتثر من بعضها اآلخر. فف: البلدان الت: ترتفع فيها مخاطر التعرض ل
ستثمارات وتحتاج اال .المتاسب اإلنمائية والتقدم المحرز ف: الحد من الفقر بسبب الهزات والضغوط المناخية

المطلوبة ف: هذه البلدان لإلبقاء على التنمية ف: وجه المناخ الذي يتسم بدرجة أتبر من السلبية وانعدام 
الذي أعده برنامج  2015بمخصصات أتبر من الموارد. وبناء على تقرير فجوة التأقلم لعام  للتغطيةاليقين 

 280رتفع إلى ما بين تأن المناخ ف: البلدان النامية  تغي رتتاليف التأقلم مع ل يمتنمم المتحدة للبيئة، األ
الرقم بأتثر من ثالثة أضعاف عن التقديرات  ويزيد هذا. 2050مليار دوالر أمريت: بحلول عام  500و

لمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدول: ل وتبعا. 2010السابقة الت: نشرها البنك الدول: عام 
ف: ائتمانات المؤسسة الت: ستتون مطلوبة لإلبقاء على مستوى صاف من الفوائد للزبائن  الزيادة تتراوح

 6 مليار دوالر أمريت: ف: السنة، أو 1,9مليون دوالر أمريت: إلى  600المناخ" بين  تغي ربسيناريو "بدون 
 .من إجمال: ائتمانات المؤسسة ف: المائة 21إلى 

ويتطلب ذلك  .همية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الخسائرألالصندوق  إدراكه: فالثانية، أما النتيجة و  -5
وأتثر انتظاما ف: تحديد  ؛من المنظمة أن تغدو أتثر تحليال للمخاطر المناخية على حافظتها االستثمارية

الستفادة من لوأتثر تأهبا  ؛ونظم سبل العيش وسالسل القيمة ،المخاطر المناخية ف: بعض المواقع
وأتثر ابتتارا وقدرة  ؛د المختلفة ألغراض إدارة المخاطر المناخية والحد من مخاطر التوارثر وفات الموامظر 

 .على الحوار ف: صياغة إجراءات استثمارية مخصوصة للحد من هذه المخاطر
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 المناخ في الصندوق تغّيرالتأقلم مع  –ثانيا 
ولوقت طويل قبل  .لمستدامة للموارد الطبيعيةللصندوق تاريخ طويل ف: بناء الصمود من خالل اإلدارة ا -6

تاحته من قبل الجهات المانحة دعم الصندوق برامج استثمارية  ،وجود التمويل اإلضاف: الخاص بالمناخ وا 
وف: العديد من هذه  .للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: المناطق الهامشية المعرضة للمخاطر

تم تبن: التتنولوجيا لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على التأقلم مع الظواهر المناخية  ،الحاالت
 طو ر ،وعلى مدى عمله .المناخ مثل إقليم الساحل اإلفريق: تغي روخاصة ف: األقاليم الحساسة ل ،المتطرفة

دارة المراع: وا  ف: األراض: الجافة ،ت مثل الزراعةالصندوق الخبرات ف: مجاال دارة مستجمعات المياه ، وا 
 .والتنويع االقتصادي لسبل العيش

بذل الصندوق ناء على خبرته المسهبة ف: العمل ف: إدارة الموارد الطبيعية والبيئية ف: المناطق الريفية، بو  -7
االستثمارية وذلك بغية تقليل مخاطر  هبرامجالمناخ ف:  تغي رمنتظمة لتعزيز التأقلم والصمود ف: وجه  اجهود
المتأصلة  (2010لعام )المناخ ف: الصندوق  تغي راخ ف: حافظة الصندوق للحد األدنى. وأما استرتيجية المن

بتقدم طبيع:  تحظيفقد ( 2012لعام )وسياسة الصندوق بشأن إدارة البيئة والموارد الطبيعية  ،ف: المنظمة
هدفا استراتيجيا يتمثل ف: ، الذي يتضمن 2025-2016ف: اإلطار االستراتيج: الجديد للصندوق للفترة 

 المناخ". تغي رالفقراء ف: وجه  يينستان الريفل"تعزيز االستدامة البيئية وصمود األنشطة االقتصادية ل

المناخ وه: برنامج  تغي رمبادرة رئيسية للتأقلم مع  ،الصندوق، وهو اآلن بصدد تنفيذ طو ر، 2012ومنذ عام  -8
وتطرق لمخاطر  ،ر هذا البرنامج الحافز لتحليل منتظم. وقد وف  التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

المناخ ف: المشروعات والبرامج القطرية الت: يدعمها الصندوق. وقد عزز هذا الجهد من  تغي رذات صلة ب
تظمة للمخاطر، مساهمة الصندوق ف: صمود الستان الريفيين الفقراء من خالل المزيد من التحليالت المن

والمزيد من االستثمارات واالبتتارات ف: أنشطة إدارة  ،المناخ تغي رذات الصلة ب ط الضعفوالفرص ونقا
 مخاطر المناخ؛ وتوسيع نطاق الزراعة المستدامة وتقنيات إدارة المياه واألراض:.

وقد أوصل هذا البرنامج خبرة حصاد غن: من الخبرات والدروس المستفادة على مدى السنوات الثالث  -9
وف: هذا  .1(2015عام )ما ينعتس ف: التقييم الخارج: الذي أجراه معهد تنمية ما وراء البحار ت ،الماضية

تباره أتبر برنامج مترس التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة باعأتد المعهد على برنامج  ،االستعراض
لتعميم االستجابات الفعالة آلثار  اذهبي الصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو يعد معيار للتأقلم 
المناخ ف: البرامج  تغي رالمناخ ف: الزراعة. وقد أدى هذا النهج إلى تحسين قابل للقياس ف: إدماج  تغي ر

 االستراتيجية القطرية وتصميمات المشروعات ف: الصندوق.

ابات األمانة المتعددة وبصورة موازية، استمر الصندوق ف: تعبئة التمويل الخاص بالمناخ والبيئة ف: حس -11
المناخ، صندوق  تغي ر، صندوق البلدان األقل نموا، الصندوق الخاص بةاألطراف مثل مرفق البيئة العالمي

ذات البيئية و قضايا للتطرق لل ،(قيد االعتماد الذي هو) الصندوق األخضر للمناخ ف: المستقبلو  ،التأقلم
ويل لإلجراءات االستثمارية الت: تستجيب إلضافة ذا التمويخصص ه .الصلة بالتغي ر المناخ: ف: مشروعاته

                                                      
1
  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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المناخ إلى المشروعات االستثمارية ف: الصندوق، بحيث تف: بالتتاليف اإلضافية الت: ينطوي عليها  تغي ر
 .هواالستجابة آلثار  تغير المناخ التأقلم مع

البيئة والموارد الطبيعية ف: وقد وجد تقييم تجميع: أجراه متتب التقييم المستقل ف: الصندوق إلدارة  -11
استثمارات الصندوق ف: إدارة  ، وصلت2015و 2010وبين عام:  ،أنه 2016 ذارآ/الصندوق ف: مارس

من إجمال: االستثمارات. وال  ف: المائة 7,3حوال: ، أي مليون دوالر أمريت: 350 إلىالمناخ  تغي رالبيئة و 
، حيث وفرا ةحاب الحيازات الصغيرة، أو مرفق البيئة العالميأصزراعة يشمل ذلك الرقم برنامج التأقلم لصالح 

 40أتثر من إلى ووسعا من وصول تعميم قضايا المناخ  ،على مدى نفس الفترة أتثر من ضعف هذا المبلغ
 لصندوق.الل فترة التجديد التاسع لموارد امن المشروعات االستثمارية خ ف: المائة

أحرز الصندوق قفزات تحويلية ف: تعميم قضايا المناخ.  (،2015-2012) وعلى مدى التجديد التاسع للموارد -12
أصحاب الحيازات زراعة وتان أساس هذا النجاح التشغيل التامل للمرحلة االولى لبرنامج التأقلم لصالح 

الصغيرة، الذي وفر الحافز الرئيس: للتطرق لمخاطر المناخ ف: المشروعات االستثمارية الت: يرعاها 
 تغي رمليون دوالر أمريت: على شتل تمويل ثنائ: األطراف ل 366ولم ينجح البرنامج ف: اجتذاب الصندوق. 

نما ،ا ف: البلدان الضعيفة فقطالمناخ إلدراجها ف: إجراءات التأقلم الت: تشتد الحاجة إليه أيضا استهل  وا 
. وتتضمن سية ف: الصندوقعملية تعميم قضايا المناخ ف: جملة من العمليات التشغيلية والممارسات المؤس

 هذه العمليات ما يل::

  المناخ ف: نظام إدارة النتائج واألثر؛ تغي رإدماج مؤشرات التأقلم مع 

 تبن: مؤشرات المناخ ف: بروتوتوالت ضمان الجودة ف: الصندوق؛ 

 وصيغ  ،إدماج المظاهر المناخية ف: المبادئ التوجيهية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية
 نجازها؛إتصميم المشروعات وتقارير 

 الت: بلغت ذروتها ف: و  ،إدماج قضايا المناخ ف: عمليات الفرز البيئ: واالجتماع: ف: الصندوق
 الجملة المنقحة ف: إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: ف: الصندوق؛

  المناخ على مفترة التدريب المؤسس: للصندوق؛ تغي رإدراج التدريب على قضايا 

  المناخ ف: التحليل المادي واالقتصادي ف: الصندوق تغي رإعداد الخطط لقياس التأقلم مع. 

ف: مسبقة للصندوق للوصول إلى جدول أعمال شامل يعمم المناخ بنسبة مائة  اتعتبر هذه العمليات شروط -13
برمجة تمويل المناخ بصورة و ( 2018-2016) التجديد الحالية ف: جميع مظاهر عمله على مدى دورة المائة

 السنوات القادمة.فعالة ف: 

 جدول أعمال الصندوق لتعميم قضايا المناخ –ثالثا 
 ما الذي يعنيه تعميم قضايا المناخ؟ -ألف
مثل  -بالنسبة للصندوق، فإن مصطلح "تعميم" هو تلمة مرادفة إلدماج مواضيع مخصوصة متقاطعة  -14

ف: مفاهيم العمل  - المناخ تغي رالمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، واألمن التغذوي والصمود ف: وجه 
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فعالية االستثمارات  ن منوتحس   ،األمر المعتاد بمثابةواالستراتيجيات والعمليات السائدة بحيث تصبح 
لصندوق إدماج اعتبارات المخاطر تعميم قضايا المناخ بالنسبة ل :عنيعلى هذا األساس، اإلنمائية. و 

، وذلك من خالل تتوين العقلية، والخبرة، والفرص ذات الصلة بالمناخ ف: برامج الصندوق االستثمارية
. ويضيف تعميم قضايا المناخ القيمة من خالل ثالث خصائص واألدوات، واإلجراءات المؤسسية الضرورية

 .متباينة يرد وصفها فيما يل:

المناخ  تغي ر. يمثل المناخ تغّيرمخاطر ونقاط الضعف والفرص ذات الصلة بلاما لتحليل أكثر انتظ (1)
: البرمجة المتمثلة تهديدا للتنمية. وقد غدا تحليل نقاط الضعف ذات الصلة بالمناخ عنصرا أساسيا ف

"بتعميم بالمخاطر وخطوة إلزامية ف: أي جهد لتعميم قضايا المناخ. ويتم إجراء االستثمارات المتسمة 
استخدام أدوات مثل بو  .قضايا المناخ" على أساس فهم أعمق للمخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ

التصاميم المدرجة وضع خرائط المخاطر ذات  تتضمننظم مراقبة األرض ونظم المعلومات الجغرافية، 
ما يعنيه ذلك  تتبعو المناخ واألصول المعرضة لهذه المخاطر ف: منطقة مستهدفة معينة،  تغي رالصلة ب

بالنسبة للمجموعات الستانية المختلفة وسالسل القيمة. ويساعد إضافة مثل هذا التحليل لعملية التقدير 
االعتيادية لمشروعات المؤسسات الشريتة ف: قطاع الزراعة على فهم تيف يمتن لهذه المخاطر أن 

ت سبل العيش وسالسل القيمة األتثر المناخ، ولرؤية أي من األقاليم واستراتيجيا تغي رمع  طو رتت
 تعرضا للمخاطر. وتتضمن االمثلة من حافظة الصندوق ما يل::

  ن من تنويع تاتاو والبن ف: نيتاراغوا الذي مت  الضع خرائط لمخاطر المناخ لسالسل قيمة و
دماج البنى األساسية المقاومة ل المناخ ف: التصميمات االستثمارية  تغي رسالسل القيمة وا 

 ؛ندوقللص

 :الذي و  ،وضع خرائط لبؤر الضعف الخاصة بتسرب الملوحة والتعرية الساحلية ف: جيبوت
 ؛اإلنمائية اتستخدمه الحتومة ف: تخطيط استثماراته

 متن من إعداد خطط محسنة ستان الذي يز رغير الجفاف ف: األراض: الرعوية ف: قتحليل مخاط
 ؛إلدارة المراع:

  تثماري السيناريوهات ووضع الخرائط التشارت: لمشروع اسإدراج تحليل مخاطر يستند إلى
 لألراض:.أفضل استخدام خطط للصندوق ف: مال: إلعداد 

هناك بعض األدوات المعينة  .المزيد من االبتكار إلدارة مخاطر المناخ في برامج االستثمار الزراعي (2)
قطاع الزراع:. إذ أن وزارات إلدارة مخاطر المناخ مما ال توجد ف: الترسانة التقليدية لمؤسسات ال

ستثمار ف: نظم اإلنذار المبتر، أو ف: نظم معلومات االترتز على وجه العموم على  الزراعة ال
إدراج  تخطيط للجاهزية ف: وجه التوارث. ويعد  الالطقس، أو التأمين المستند إلى مؤشرات الطقس، أو 
المجال لمساعدة  يفسحستثمارية للصندوق أمرا مثل هذه االبتتارات والعناصر التتميلية ف: البرامج اال

والمنافع االقتصادية المتأتية من هذه التتنولوجيات وتهيئة األرضية  الفوائدالمؤسسات الشريتة على فهم 
 :لتخطيط استثماري أتثر صمودا. ومن األمثلة من حافظة الصندوق ما يل:
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 تربية األحياء المائية على طول /زراعةن األرز وأداء النظم المختلطة للتجربة أصناف مختلفة م
 نام؛ يتيتدرج الملوحة ف: دلتا نهر ميتونغ ف: ف

  تحسين قوانين بناء مرافق التخزين وتوفير خدمات الطاقة األتثر تنوعا ف: روندا للحد من خسائر
 الظواهر الجوية المتطرفة؛ الناجمة عنما بعد الحصاد 

 نذار المبتر ف: بنغالديش للحد من الخسائر واألضرار الناجمة عن مخاطر السيول إنشاء نظام لإل
 المفاجئة على سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة؛

  تعزيز شبتة المحطات الجوية ف: ليسوتو لتوفير معلومات موثوقة عن الطقس للمزارعين المنتجين
 للصوف والموهير؛

 مجتمعية ف: دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتشجيع تبن: المنظمات لوضع برامج للمنح الصغيرة ل
 تقنيات زراعية أتثر استدامة؛

  لالستخدامات  (مثل التبريد الشمس: والضخ بالطاقة الشمسية)الترويج للتتنولوجيا الخضراء
 اإلنتاجية ف: قطاع مصايد األسماك ف: جيبوت:.

. ف: العديد من سياقات البرامج، تمث ل ضي والمياهتوسيع نطاق الزراعة المستدامة وتقنيات إدارة األرا (3)
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية على مستوى المشاهد الطبيعية نقطة دخول جيدة للغاية للتأقلم 

النظم اإليتولوجية وبناء الصمود. ويتطلب ذلك توسيع نطاق وتترار نهج اإلدارة المختبرة  المستند إلى
الصندوق فيها سجال ممتازا. وهنالك العديد من  طو ربات والمياه الت: والمجر بة لألراض: والغا

الممارسات الت: أثبتت فعاليتها على المستوى الريادي، إال أنها لم تصل إلى المستوى الحرج من التبن: 
الدعم السياس: والمال: والتقن:  ف: العديد من البلدان النامية. وبالتال:، فالمطلوب هو دفعة إضافية من

تعميم قضايا المناخ البرامج القطرية للصندوق على أن  ويساعدهذه النهج على نطاق أوسع. للتأسيس ل
تتون أتثر معرفة باألبعاد على مستوى المشاهد الطبيعية لالستثمارات الزراعية، والعمل أيضا على 

اإلدارة المستدامة للمورد الطبيعية. ومن األمثلة من  السبل المؤسسية والفضاءات المالية لتوسيع نطاق
 :حافظة الصندوق ما يل:

  توسيع نطاق نظم الزراعة المختلطة بالغابات على مستوى المشهد الطبيع:، والت: أثبتت أنها
حيث أنها ال تساعد فقط على تبح التآتل، ولتنها توفر أيضا فرصا  .استراتيجية متعددة الفوائد

وتؤدي إلى  ،ات المحليةالدخل، وتحافظ على التنوع البيولوج:، وُتحس ن من المناخ بديلة لتوليد
فقد أد ت استراتيجية تعميم ونيجيريا  ،. وف: بلدان الساحل، مثل وتشاد، ومال:التربوناحتجاز 

س نت من إدارة المراع: المناخ المناسبة إلى إدخال توليفة من الزراعة المختلطة بالغابات، وح
 .الحفظ وزراعة

  نشر تتنولوجيات الطاقة المتجددة ف: مختلف األقاليم وف: سالسل القيمة. فالغاز الحيوي، على
سبيل المثال، هو تتنولوجية متعددة الفوائد توف ر الطاقة الستخدامات متعددة، مثل اإلضاءة 

لبيوت، والطبخ، عالوة على السماد العضوي. وتقل ل هذه التتنولوجيا من تلوث الهواء داخل ا
وتحتجز غازات الدفيئة الت: يمتن لوالها أن تؤد ي إلى اإلسهام ف: االحتباس الحراري. وتبرز 
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خدمات الطاقة المتنوعة تموضوع رئيس: ف: تعميم المناخ ف: العديد من البرامج االستثمارية 
 ي.اللصندوق، بما ف: ذلك بوتان ومصر وباراغو 

 د من األراض: الهامشية المعرضة المزارعين من جن: الفوائ تمت ن :التوس ع ف: نظم الري التفؤة الت
جفاف وحصاد محاصيل عالية القيمة خارج موسمها. ويقل ل ذلك من التعر ض لتقل بات األسعار، لل

يساعد هذه األسر على إدارة مخاطر خسارة المحاصيل. و  ،وُيغن: الحميات الغذائية لألسر الفقيرة
ات إضافة إلى ذلك، فهو يوف ر الف رص لسالسل قيمة جديدة، مثل مجموعة الري بالتنقيط والمضخ 

 اليدوية. وتتضم ن األمثلة من حافظة الصندوق توت ديفوار، ومصر، وغانا، ومدغشقر.

 

 1اإلطار 
 تعميم قضايا المناخ في المشروعات االستثمارية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق: نيكاراغوا

التجديد التاسع للموارد، يمتلك الصندوق حاليا عددا من فترة ف: أثناء  أدخلتبالبناء على األدوات والعمليات الت: 
ح تيف شر للموارد. اتجذ ر تعميم قضايا المناخ ف: التصميمات االستثمارية ف: فترة التجديد الع يةاألمثلة الت: توض 

ر الريفية ف: الممر الجاف ف: نيتاراغوا واحدا من هذه األمثلة. إذ تأث ر وُيعتبر مشروع التنمية المستدامة لصالح األس
عملية يدعمها  الذي يمثل، المناخ واألسواق تغي رمشروع التتيف مع وهو الصندوق بالمشروع الذي تم  تطويره مؤخرا 

وقد خلق مشروع  أصحاب الحيازات الصغيرة .زراعة تمويل من برنامج التأقلم لصالح  اقرض من الصندوق ورفده
متينا، ورفع الوع: على المستوى  االتنمية المستدامة لصالح األسر الريفية ف: الممر الجاف ف: نيتاراغوا أساس

 صم م ،المناخ ف: عمليات التنمية الوطنية. وبالبناء على هذه الخبرة تغي رالوطن: بأهمية إدراج إجراءات التأقلم مع 
واألسري ف: الممر الجاف على طول الخط الساحل: ألمريتا الوسطى على  المشروع لتعزيز الصمود اإلقليم:

والذي يشتل بيئة عالية التعرض للمخاطر. وينف ذ المشروع نظاما لإلنذار المبتر لتوفير المعلومات  ،المحيط الهادي
ز من توليد الزراعية المناخية، ويدعم التخطيط على مستوى األراض:، وُيدرج إدارة المستجمعات المائية، و  يعز 

ممر الجاف. وعلى مستوى ة الحفظ ف: سياق البيئة الهشة للالمعلومات وتنمية القدرات المحلية للترويج لزراع
ترتيز تبير على التنويع االقتصادي واإلنتاج: تإجراء للتخفيف من المخاطر. ويدعم المشروع هنالك االستثمارات، 

عادة التشجير أيضا حصاد المياه على المستوى األسري واإل قليم:، ويدعم تنفيذ تقنيات األسمدة العضوية المالئمة وا 
ف: مناطق إعادة تغذية المياه الجوفية واستخدام سالالت البذور المقاومة للجفاف والحرارة المرتفعة. ويعترف تصميم 

ُيدرج إجراءات للصمود المناخ: تتحد  إنمائ: أساس: ف: منطقة الممر الجاف، ولتونه تذلك فهو  تغي رالمشروع بال
 ف: جميع أنشطته.

 



 EB 2016/118/R.16 

8 

 2اإلطار 
 تعميم قضايا المناخ في البرامج القطرية لفترة التجديد العاشر للموارد: إندونيسيا 

ف: إندونيسيا، يستخدم الصندوق إجراءات التقدير االجتماع: والمناخ: والبيئ: تنقطة انطالق لتعميم الصمود ف: 
المناخ واالستدامة البيئية ف: البرنامج القطري. واستنادا إلى النتائج الت: خرج بها التقرير التمهيدي لهذا  تغي روجه 

التقدير، ترت ز ثالثة أهداف استراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلندونيسيا على بناء صمود المجتمعات 
وهو جعل المنتجين على نطاق صغير وأسرهم أتثر  –لثان: الريفية. وبوجه خاص، يرت ز الهدف االستراتيج: ا

المناخ والتخفيف من مخاطره لمساعدة أصحاب  تغي رافر ف: وجه وتبن : نهج متض ،المخاطر صمودا ف: وجه
ز المخرج والتخفيف منها المناخ تغي رثار السلبية لالتأقلم مع واالستعداد لآلغيرة على الحيازات الص . ويعز 
بنظم اإلنتاج المستدامة والذتية بيئيا التأقلم من خالل نهج مستند إلى المشاهد الطبيعية بتخطيط المخصوص 

دماج التقنيات الت: ال تضر  بالبيئة؛ وتحسين السالالت المحصولية وسالالت البذور المقاومة؛  ؛استخدام األراض: وا 
عادة اإلحياء المستدامة لألراض: المتدهورة الت: تت سم حيوية منخفضة )مثل المستنقعات واألراض: الت:  بتتلة وا 

ُأزيلت عنها الغابات(. وسيتم  الترويج لإلدارة المجتمعية للموارد لمنع االستنزاف، وضمان االستخدام المستدام للموارد 
 ارد الطبيعية للمجتمعاتالطبيعية. وسيتحق ق ذلك من خالل إدراج إجراءات لضمان الوصول العادل لألراض: والمو 

ف: هذه الموارد. وتستجيب اإلجراءات المقترحة لبرنامج الفرص  الت: يستهدفها الصندوق، ومن خالل ضمان حقوقها
برنامج قطري للحماية اعلى أرض الواقع ولتوفير واضحة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا الحتياجات ونقاط ضعف 

 يت سم بالصمود.و ذت: بيئيا 

 يم قضايا المناخالتزام الصندوق بتعم –باء 
بالبناء على أول دفعة تبير لتعميم قضايا المناخ ف: فترة التجديد التاسع للموارد بأسرها، والت: مت نها ويس رها  -15

بجزء ثان من فترة انتقالية  زات الصغيرة، سوف ُيبادر الصندوقأصحاب الحيازراعة برنامج التأقلم لصالح 
حاسمة نحو تعميم تامل لقضايا المناخ ف: حافظة مشروعاته واستراتيجياته القطرية لفترة التجديد العاشر 

ف: للموارد. وبموجب التجديد العاشر للموارد، التزم الصندوق بتوسيع نطاق هذه المخرجات وتحقيق مائة 
المناخ سوف يتون موجودا وبصورة  تغي ر، مما يعن: أن 2018من تعميم قضايا المناخ بحلول عام  المائة

 صريحة ف: جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتقارير تصميم المشروعات.

 تغي رولتحقيق ذلك، صاغ الصندوق خطة لتعميم قضايا المناخ من عشر نقاط لتعزيز الصمود ف: وجه  -16
المناخ واالستدامة البيئية ف: جميع االستراتيجيات القطرية للصندوق واستثماراته. )انظر الذيل األول الذي 
يسل ط الضوء على المؤشرات الت: ستستخدمها إدارة الصندوق لتتب ع التقد م المحرز ف: جدول أعمال 

 الصندوق لتعميم قضايا المناخ(.

لها الصندوق إدراج فرز المخاطر المناخية ف: عمليا (1) ت استعراض جميع المشروعات الت: يمو 
 واستراتيجياته القطرية؛

 تعزيز التدريب الداخل: ف: الصندوق حول إدراج قضايا المناخ؛ (2)

توجيه والترويج لجدول أعمال لاتعيين قائد لقضايا المناخ من اإلدارة العليا للصندوق للمساعدة على  (3)
 تعميم المناخ؛
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 ظفين والفرق القطرية لتعميم قضايا المناخ؛زيادة الدعم التقن: للمو  (4)

 موس ع للموارد من مرفق البيئة العالمية وغيرها من موارد التمويل المشترك؛استخدام  (5)

 تعزيز استخدام منح الصندوق توسيلة لتعميم قضايا المناخ؛ (6)

 دوق؛االستخدام الموسع النطاق ألدوات نظم المعلومات العالمية/األقمار الصناعية من قبل الصن (7)

تحليل مؤشر التعرض لمخاطر المناخ الحتمال إدراجه ف: معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس  (8)
 األداء؛

توسيع االتصاالت وتقاسم المعرفة بشأن النتائج والدروس المستفادة من عمل الصندوق ذات الصلة  (9)
 بالمناخ.

 زيادة دور الصندوق ف: إدارة تمويل المناخ.  (10)

سوف يدعم  ،من خالل تنفيذ الخطة ذات النقاط العشر ق في إدارة تمويل المناخ.الدور الموّسع للصندو -17
الصندوق دوله األعضاء ف: متابعة خططها الوطنية الخاصة بالمناخ. ومن بين جميع المساهمات الوطنية 

، أدرجت 21المناخ ف: مؤتمر األطراف  تغي رالمؤتدة الت: ُأعلنت ف: المعاهدة اإلطارية لألمم المتحدة بشأن 
الزراعة ف: المائة من البلدان  65من البلدان أهدافا للتخفيف من الزراعة، وجد دت  ف: المائة 77أتثر من 

تأولوية من أولويات التأقلم. وبناء على الدعم الذي وف ره للعديد من هذه البلدان ف: تنفيذ أولوياتها ف: التأقلم 
ف: متان جيد يؤهل ه لمساعدة الدول النامية ف: تنفيذ المستمد ة من خصائصها القطرية، يبقى الصندوق 

التزاماتها بالتأقلم ف: مساهماتها الوطنية المقررة وتوفير فوائد يمتن التثب ت منها على جانب التخفيف من 
 .المناخ تغي رآثار 

 تمويل التزام الصندوق بتعميم قضايا المناخ – جيم
الت: تمتد  لفترة ثالث سنوات، هنالك حاجة الستثمار إضاف: خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  -18

 10المناخ، والذي يقد ر بحوال:  تغي رلإلبقاء على صاف: مستوى الفوائد المتاحة لزبائن الصندوق ف: وجه 
ر أمريت:. ومع هذه مليون دوال 300صندوق، أي حوال: جمال: برنامج القروض والمنح ف: المن إ ف: المائة

من  المتتسبة من المرحلة األولىوق ع الصندوق أن ُينجز األهداف التالية )بناء على الخبرة االستثمارات، يت
 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(:

 تغي رماليين فرد من أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة للتأقلم مع آثار  6دعم ما ال يقل عن  (1)
 المناخ؛

 تغي رمليون هتتار من األراض: بموجب ممارسات تت سم بالصمود ف: وجه  1ال يقل عن  إدارة ما (2)
 المناخ؛

 أسرة للمياه ألغراض اإلنتاج والتجهيز الزراع:؛ 100 000تحسين وصول ما ال يقل عن  (3)

 مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة أو/و احتجازها؛ 50تجن ب ما ال يقل عن  (4)

 خط ة مجتمعية إلدارة الموارد الطبيعية. 1 000تنفيذ ما ال يقل عن  (5)
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تم  وف: متابعة لاللتزامات الطموحة المتأصلة ف: خطة الصندوق ذات النقاط العشر لتعميم قضايا المناخ  -19
المناخ على التنمية الريفية. ولتغطية هذه التتاليف اإلضافية، يحتاج  تغي رالتتلفة اإلضافية لب االعتراف

 . المناخ تغي رإضاف: للمناخ ألغراض األنشطة الخاصة بالتأقلم مع الصندوق لتعبئة تمويل 

 وستدعم ثالث أدوات تتميلية تنفيذ جدول أعمال الصندوق لتعميم قضايا المناخ: -21

من الدول األعضاء ف: الصندوق لدعم االستثمارات الملموسة ف: سالسل مساهمات تجديد الموارد  (1)
 رالمناخ بدون قص تغي ر، والصمود ف: وجه التربونالقيمة والنظم الغذائية الت: تت سم بانخفاض انبعاث 

 . على شتل قروض ومنح، أو لجهة تخصيصها الجغراف:لها الصندوق  استخدام

 ة التقنية وبناء القدرات واالبتتار ودعم توسيع النطاق؛لتوفير المساعد األموال التكميلية (2)

المناخ ف: األوضاع الت: تنطوي فيها إدارة  تغي رلتغطية التتاليف اإلضافية للتأقلم مع التمويل المشترك  (3)
 مخاطر المناخ على تتاليف إضافية معتبرة.

 مساهمات تجديد الموارد
نموذج تمويل الصندوق. وف: حيت تبقى المساهمات تعد  مساهمات تجديدات الموارد الرتن األساس: ل -21

األصلية المفتاح الرئيس: لدعم تسيير الصندوق واستدامته على المدى الطويل، تمث ل المساهمات التتميلية 
 .غير المقي دة فرصة تبيرة لضمان النجاح التامل لمخرجات التجديد

 ضايا المناخ موارد إضافية للتجديد المساهمات التتميلية غير المقي دة ألغراض تعميم ق وتوف ر -22
تتواءم بصورة تاملة مع جدول أعمال الصندوق لتعميم قضايا و  -يترت ب عليها حقوق تصويت بدون أن  -

وف: الوقت الذي تدعم فيه األولويات المؤسسية المواضيعية إلدارة  .اءة البرامج وفعاليتها اإلنمائيةالمناخ، وتف
نظام التخصيص  ةالمساهمات التتميلية غير المقي د ال تشوه هذهشر للموارد، الصندوق لفترة التجديد العا

الحال: الشف اف والعادل للموارد. ويمتن استخدام هذه المساهمات من خالل نظام تخصيص الموارد على 
أساس األداء وجعلها ُمتاحة بشتل مواٍز للشروط واألوضاع التمويلية العادية الت: يتم  توفيرها لتل دولة 

قلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة عضو زبون. وعلى نقيض التمويل من حساب أمانة برنامج التأ
وصندوق البلدان األقل نموًا، والذي أفاد حتى تاريخه البلدان األقل نموًا على الغالب والبلدان منخفضة 
الدخل، فإن المساهمات التتميلية غير المقي دة يمتن أن تصل ويستفيد منها جميع الدول األعضاء ف: 

لبرمجة الت: أدخلها برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة، مثل الصندوق. وبتبن : نهج وأدوات ا
المساهمات التتميلية غير المقي دة لقضايا  توف رفرز مخاطر المناخ ومؤشرات النتائج ذات الصلة بالتأقلم، 

ضايا الجغراف: لجدول أعمال الصندوق بشأن تعميم ق االنتشارالمناخ للدول المانحة فرصة لتوسيع  تغي ر
هذه المساهمات الصندوق ف: تشغيل برمجته المستنيرة بالمخاطر  تدعمالمناخ. وعلى وجه الخصوص، 

والذتية بيئيا ف: جميع الدول األعضاء فيه، بما ف: ذلك تلك الت: تت سم بوسط:ٍّ أعلى من الناتج المحل: 
المناخ. وف:  تغي رللفقر والتعر ض ل اإلجمال: للفرد الواحد، ولتنها تت سم ف: الوقت نفسه بتوزيع غير متساوٍ 

هذه البلدان تعيش نسبة معتبرة من المزارعين وتعمل ف: مواقع متدهورة للغاية، يمتن وصفها بجيوب الفقر 
المناخ  تغي رو/أو جيوب التعر ض للمخاطر. وبهذا الصدد، توف ر المساهمات التتميلية غير المقي دة لقضايا 

 .المناخ تغي رستثمارات اإلضافية لمواءمة عمليات الصندوق مع آثار االحتياجات اإلشارية من اال
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، تلق ى الصندوق تعه دات بمساهمات تتميلية غير مقي دة لتعميم قضايا المناخ تصل 2016ف: يوليو/تموز  -23
مليون دوالر أمريت:. وقد جاءت هذه التعهدات من حتومات تندا، وألمانيا، وهولندا، والواليات  92إلى 
دة األمريتية. وتعتبر هذه المساهمات بمثابة الحافز الحاسم لتمتين االنتقال ف: الصندوق من جدول المتح

أعمال تعميم قضايا المناخ الذي يعتمد بصورة تبيرة على توف ر التمويل بالمنح المخص ص واإلضاف: إلى 
البرامج والسياقات القطرية جدول أعمال تعميم قضايا المناخ الذي يتم  فيه إدماج قضايا المناخ ف: جميع 

 .والذي يعتمد بصورة أقل على األموال المخص صة

حق قت الدول األعضاء أثرا استقطابيا معتبرا من خالل المساهمات التتميلية غير المقيدة؛ وبالفعل، فإن تل  -24
لها  بين العمليات الت: يندوالر  دوالر ُيترجم )من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء( إلى يمو 

بما ف: )دوالرات من االستثمارات  ةما مجموعه أربعو  ،الصندوق )باستقطاب التدفقات العائدة المستقبلية(
المناخ. تذلك  تغي رتأقلم مع الحيازات الصغيرة الريفيين لل لدعم المنتجين أصحاب (ذلك التمويل المشترك

ندوق على األجل الطويل، مع وجودها ف: موقع فه: توصل تأتيدا متينا على التزامها بالجدوى المالية للص
لجنة المساعدة اإلنمائية عن مساهمتها منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي و  يسمح لها بإبالغ

 ف: تجديد مواردها تمساعدة إنمائية رسمية مواضيعية، أي تتعل ق بالتزامات تمويل المناخ.

 األموال التكميلية

توف ر األموال التتميلية للصندوق المرونة لرفد استثماراته للمساعدة التقنية ولتعزيز قدرته على إنجاز جدول  -25
. وتُثبت الخبرة المتتسبة من برنامج التأقلم لصالح زراعة ف: المائةأعماله لتعميم قضايا المناخ بنسبة مائة 

اعدة التقنية الت: تساعد البلدان على تطوير أصحاب الحيازات الصغيرة أهمية االستثمار ف: أنشطة المس
وسياسات للترويج واستقطاب االستثمارات ف: النظم  ،مؤسسات أتثر فعالية، ونظم للمعرفة، وُأطر قانونية

 .المناخ تغي رالزراعية الت: تت سم بانخفاض االنبعاثات والصمود ف: وجه 

حوار السياسات لربط استراتيجيات االستثمار الزراع: بااللتزامات الوطنية  وتيس ر هذه األنشطة التمتينية -26
المناخ. وتتضم ن أنشطة المساعدة التقنية: نقل تتنولوجيات وخبرات التأقلم بين البلدان وفرق  تغي رالخاصة ب

ألغراض  دعم االبتتاراتو المناخ؛  تغي رتحليل الفرص ونقاط الضعف والمخاطر ذات الصلة بو المشروعات؛ 
؛ وتمتين النساء من التربونإدارة مخاطر المناخ والمشروعات والتتنولوجيات الت: تت سم بانخفاض انبعاث 

القرارات الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية والتأقلم؛ وتوثيق ونشر معارف التأقلم لرفع الوع:  اتخاذاالنخراط ف: 
ام والمنظمات الت: تستند إلى المزارعين؛ والبحوث واستقطاب التأييد؛ وبناء قدرات مؤسسات القطاع الع

شراك القطاع الخاص ف:  تغي رالعملية التشارتية حول خيارات التأقلم مع  المناخ والتخفيف من آثاره؛ وا 
 .المناخ ف: البرامج القطرية تغي رتوسيع نطاق التأقلم مع 

لترويج، مع االلتزامات حيازات الصغيرة باح زراعة أصحاب الستستمر  اآللية الحالية لبرنامج التأقلم لصال -27
المناخ من خالل المساعدة التقنية  تغي ر، للسياسات والنهج المراعية ل2017المالية حتى نهاية عام 

 واالستثمارات اإلضافية على شتل منح إضافية لمشروعات الصندوق العادية.

، سيستمر 2018لقضايا المناخ بحلول عام وبما يتماشى مع االلتزام المعقود نحو الوصول إلى تعميم تامل  -28
ى عمره الصندوق ف: تشغيل حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بما يتعد  

دماج التعديالت الت: تستند إلى المعرفة والتعل   المبدئ: لفترة خمس سنوات، م من المرحلة األولى من وا 
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ك الحال: الُمنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب وسيعد ل الصندوق الص   البرنامج.
. وسيتم  عرض من البرنامجالحيازات الصغيرة إلدارة استخدام المساهمات الجديدة ف: المرحلة الثانية 

الُمنشئ لهذا البرنامج على المجلس التنفيذي للموافقة  الحال:التعديالت ذات الصلة المدخلة على الص ك 
 ف: دورته الثامنة عشرة بعد المائة.عليه 

ستهدف المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تعبئة المنح  -29
المانحة المهتمة، والت: ستُبرمج تمنح من خالل جملة واسعة من المؤسسات  اتالتتميلية من الجه

وبناء القدرات وحوار السياسات واستقطاب التأييد والسلع العامة لالستمرار ف: دعم المساعدة التقنية واالبتتار 
الوطنية واإلقليمية لخلق البيئات التمتينية لالستثمارات والعمليات الحساسة لقضايا المناخ. وسوف تستمر 

على التمويل المشترك هذه األنشطة ف: استقطاب االستثمارات من برنامج الصندوق للقروض والمنح، عالوة 
والمصادر الثنائية ومتعد دة األطراف. واستنادا إلى الخبرة المتتسبة بموجب  والقطاع الخاص لحتوماتمن ا

 ف:مليون دوالر أمريت:  100المرحلة األولى من البرنامج، تهدف إدارة الصندوق إلى تعبئة ما ال يقل عن 
 المرحلة الثانية منه، خالل فترة التجديد العاشر للموارد.

 المشتركالتمويل 

يعد  استقطاب التمويل المشترك ُبعدا رئيسيا ف: نموذج عمل الصندوق. وعلى مدى السنوات الماضية، نجح  -31
المناخ من  تغي رالبيئة و بالخاص تمويل المليون دوالر أمريت: من  280الصندوق ف: تعبئة أتثر من 

دان األقل  نموا، والصندوق الخاص ، وصندوق البلةالشرتاء ومن حسابات األمانة مثل مرفق البيئة العالمي
المناخ وصندوق التأقلم. وخالل فترة التجديد العاشر للموارد سوف تستمر الجهود الرامية إلى حشد  تغي رب

لمناخ امثل هذا التمويل الشريك، بما ف: ذلك من خالل الوصول إلى اآلليات الجديدة مثل صندوق 
 األخضر.

 م قضايا المناختفعيل التزام الصندوق بتعمي -دال 

، سوف يقوم الصندوق بتفعيل إطار تعميم قضايا ةبالبناء على هذه الهيتلية التمويلية ذات التفرعات الثالث -31
لة من المرحلة الثانية من البرنامجالمناخ الت: ستمت ن أنشطة المساعدة التقنية المخصوصة  تصميم وب ،الممو 

لة من تجديد تغي راالستثمارات الت: تت سم بالصمود ف: وجه  الموارد. وسوف يسعى الصندوق  المناخ الممو 
لالستمرار ف: تعبئة التمويل المشترك من طرف ثالث من حسابات األمانة متعددة األطراف، مثل مرفق 

 ،أو صندوق المناخ األخضر ،المناخ تغي ر، وصندوق البلدان األقل نموا، والصندوق الخاص بةالبيئة العالمي
 .المناخ تغي راإلضافية ذات الصلة ب لتغطية التتاليف

وف: نموذج التعميم هذا، الذي تعمل من خالله منح المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة  -32
أصحاب الحيازات الصغيرة وتمويل تجديدات الموارد بصورة سلسة معا، سوف يرت ز حساب أمانة البرنامج 

ت: تستنير بها االستثمارات الذتية بيئيا الت: يتم استقطابها من مصادر أخرى. وأما  على األنشطة التمتينية
ل المرحلة الثانية من البرنامج األنشطة والمخرجات  فيما يتعل ق باإلطار المنطق: )انظر الذيل الثان:(، فستمو 

رجات ملموسة للصمود الضرورية لتوجيه المساهمات األصلية والمساهمات التتميلية غير المقي دة نحو مخ
 .المناخ على المستوى الميدان: تغي رف: وجه 
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وعلى سبيل المثال، ومن خالل االستعانة بالتمويل المشترك بالمنح على نطاق أصغر بتثير من المرحلة  -33
ل المرحلة الثانية تقديرات المخاطر للتمتين من الوصول إلى استهداف أفضل  2األولى، سوف تمو 

قاليم وسالسل القيمة المعر ضة للمخاطر. وسوف تدعم هذه المرحلة أيضا خدمات لالستثمارات ف: األ
لها  المعلومات المناخية، الت: تمت ن مؤسسات القطاع الزراع: المنخرطة ف: البرامج االستثمارية الت: يمو 

بين  الصندوق من اتخاذ قرارات تخطيط أتثر متانة. وسيمت ن بناء القدرات والدعم المخصوص للمساواة
تطرق لمخاطر البيئة والمناخ ف: البرامج االستثمارية للصندوق. من ال الجنسين النساء تعوامل للتغيير

على وسوف تساعد األنشطة المخصوصة لتعبئة مؤسسات القطاع الخاص البرامج االستثمارية للصندوق 
ونشرها. وأخيرا، سوف تؤت د النخراط بصورة أفضل ف: الترويج لتتنولوجيات وابتتارات التأقلم والتخفيف ا

لها المرحلة الثانية على تخصيص موارد التجديدات  دارة المعرفة الت: تمو   –عمليات التخطيط التشارت: وا 
لزيادة فعالية نهج إدارة الموارد  –الت: تتألف من المساهمات األصلية والمساهمات التتميلية غير المقي دة 

 الطبيعية وملتيتها.

العامة بصورة أوسع عن التقدم المحرز ف: تنفيذ جدول أعمال الصندوق جمهور ألعضاء و وإلبالغ الدول ا -34
ف: تعميم قضايا المناخ، ولالعتراف بالدول األعضاء القيادية الت: أسهمت ف: موارد إضافية )سواء على 

إلى  شتل مساهمات تتميلية غير مقي دة أو أموال تتميلية(، سوف ينشر الصندوق تقريرا سنويا يستند
ونظام قياس  ،المعلومات المتاحة ف: آليات الصندوق للرصد واإلبالغ )تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

ونظام المنح والمشروعات االستثمارية(. إضافة إلى ذلك، سوف تبذل إدارة الصندوق جهودا  ،النتائج واألثر
األولوية ف: تلق : الدعوات بلمناخ الدول األعضاء الت: تقود تعميم قضايا ا تحظىمخصوصة لضمان أن 

للمشارتة والمساهمة ف: أحداث الصندوق الخاصة باالستراتيجيات، والسياسات والتعل م ذي الصلة باألولوية 
 المواضيعية الت: يدعمونها.
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أي منحة من منح ف: المرحلة األولى من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، تان الحد  األعلى من مخصصات  
 7مليون دوالر أمريت: للبلد الواحد. أما ف: المرحلة الثانية فسيتوف ر التمويل بالمنح بما يصل ف: حده األقصى إلى  15البرنامج بحدود 

 ماليين دوالر أمريت:.


