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 توصية بالموافقة

على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم  ةالمقترحالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التعديالت 

تطبيقها على تلقي وإدارة واستخدام بغية في الملحق،  على النحو الواردلصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، 

ألغراض برنامج  حساب األمانة بعد اعتماد هذه التعديالتصالح الجهات المانحة ل ستساهم بها التي جميع الموارد

 ريفي. الصمود ال

 التعديالت –أوال 

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  لحساب أمانةالمنشئ الحالي  الصك تعديل فيمن هذه الوثيقة  تتمثل الغاية -1

الريفي متعدد  الصمودبرنامج  لحساب أمانة المقدمةسماح بتلقي وإدارة المساهمات لل الحيازات الصغيرة

وصف موجز  ويمكن االطالع على .بتأسيسه اإلدارة ستقومالذي  الريفيلدعم تنفيذ برنامج الصمود المانحين 

في  والمعروضة، المذكورة التعديالت وستدخلفي األقسام التالية.  وعملية تأسيسهلبرنامج الصمود الريفي 

 المجلس التنفيذي. قرارمن تاريخ  اعتبارا حيز النفاذهذه الوثيقة، ب ملحق

زراعة أصحاب الحيازات حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح ، وافق المجلس التنفيذي على إنشاء لتذكيرول -2

ر المناخ في جميع برامج الصندوق من خالل إدماج وتعميم قضايا تغي  من أجل " 2012في عام  1الصغيرة

الثانية  المرحلة وفيما يخص، 2016في عام و". تمويل مكون التأقلم في مشروعات مختارة يساندها الصندوق

على تعديل إدخال ، وافق المجلس التنفيذي على برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن 

مساعدة تقنية، ودعم المن أجل " ه حصرياينص على أنه يمكن استخدام لحساب أمانة البرنامجالمنشئ  2الصك

لتأييد، والسلع العامة اإلقليمية أو الوطنية لتهيئة بيئات االبتكار، وبناء القدرات، وحوار السياسات واستقطاب ا

زراعة حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح يقتصر استخدام  وبالتالي،". مناخيامواتية للعمليات الحساسة 

 .في الوقت الراهن على تلك األغراضأصحاب الحيازات الصغيرة 

قدرة التوجيه المزيد من االستثمار لزيادة  حاجة إلى هنالكمن الواضح في السنوات األخيرة أن  غير أنه بات -3

وتدهور  ،ر المناخبتغي   ةغير متناسب بصورة الذين يتأثرونالفقراء  يينسكان الريفعلى الصمود لدى ال

المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم تعديل الصك بالتالي، من المقترح االجتماعي. و والتهميش ،األراضي

 زيرك  الذي  لحساب األمانةالرجوع إلى النموذج األصلي  من أجل الحيازات الصغيرةلصالح زراعة أصحاب 

يضمن أن و ،لهذا النوع من التمويل قناة بأن يكون بمثابةللصندوق  ومن شأن ذلك أن يسمحعلى االستثمار. 

خبرته في إدارة ل نظراللقيام بذلك  موقع أفضلالصندوق في يعتبر وصوله إلى من هم في أمس الحاجة إليه. و

 الميداني. وحضوره ،وواليته برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،

بغية حاسمة  أيلول ذات أهمية/سبتمبرالموافقة على التعديالت المقترحة في دورة المجلس التنفيذي في  وتعتبر -4

 األول(. وبدون الموافقة الذيل )انظر حساب األمانةوالمساهمات المحتملة في  لإلعالنات إفساح المجال

 ، قد ال يكون الصندوق في وضع يسمح له بتحصيل هذه المساهمات.المذكورة

أهداف برنامج ( ضرورية لدعم الملحق)انظر  لحساب األمانةعلى الصك المنشئ  ةالمقترحلتعديالت وتعد ا -5

حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح اسم  تغي ير( 1: )أن تؤدي إلىهذه التعديالت ومن شأن . الصمود الريفي

أهدافه الموسعة؛  يخدم بما الصمود الريفيبرنامج  حساب أمانةإلى  الصغيرةزراعة أصحاب الحيازات 

لتشمل الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك المنظمات متعددة  وتنويعها توسيع قاعدة المانحين (2)

                                                      

1 45.pdf-R-105-2012-https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/arabic/EB. 
2 20.pdf-R-119-2016-https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/arabic/EB. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/arabic/EB-2012-105-R-45.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/arabic/EB-2016-119-R-20.pdf
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الموارد لدعم الركائز المقترحة في  توزيع( تحديد 3خاصة؛ )والمؤسسات الخيرية ال والشخصياتاألطراف 

بما يتماشى مع مبادئ  حساب األمانةالقروض في  تلقيإمكانية  توفير( 4؛ )برنامج الصمود الريفيإطار 

 .المخاطر الماليةمن تخفيف الواالستدامة المالية و ،الفصل بين األموال

 موجز عن برنامج الصمود الريفي –ثانيا 

أول سيتم تمويل ومن ثالث ركائز،  بداية األمرسيتألف في و ا،عالمي ابرنامجبرنامج الصمود الريفي  يعتبر -6

البرنامج المعزز ( 1: )فيما يليالركائز الثالث وتتمثل . حساب أمانة برنامج الصمود الريفيمن خالل  ركيزتين

فريقيا، أواألمن في  ،واالستقرار ،الستدامة( مبادرة ا2زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +؛ )للتأقلم لصالح 

لمناخ ل األخضر صندوقال( دعم 3) 3"؛االستدامة، واالستقرار، واألمنالمشار إليها فيما بعد باسم "مبادرة و

هذا سيوافق مجلس الصندوق األخضر للمناخ على التمويل الذي سيقدمه و 4.الكبيراألخضر  الجدارلمبادرة 

 .في حسابات منفصلة وسيتم االحتفاظ بالتمويل ،الثالثةللركيزة ق الصندو

 1الشكل 

 الصمود الريفيالمالية لبرنامج  للهيكليةمخطط 
 للمناخ صندوق األخضرال حسابات حساب أمانة برنامج الصمود الريفي  

برنامج التأقلم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات الصغيرة 

+ 

 ،مبادرة االستدامة
 واألمن ،واالستقرار

األخضر  الجدارمبادرة 
)باستثناء دعم  الكبير

 الصندوق األخضر للمناخ(

لمناخ ل األخضر صندوقالدعم 

 الكبيراألخضر  الجدارلمبادرة 

برنامج  -الصندوق األخضر للمناخ 

التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة +

 وجهات أخرى

حساب أمانة برنامج التأقلم   

لصالح. زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 1الحساب الفرعي 

حساب أمانة برنامج التأقلم 

لصالح. زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 2الحساب الفرعي 

التمويل المشترك لمبادرة 

 الكبيراألخضر  الجدار

أغراض 

 التمويل

التمويل المخصص لمبادرة  الهجرة، والسالم، واألمن تمويل المناخ

 الكبيراألخضر  الجدار

 الصندوق األخضر للمناخ

 القروض/المنح  المنح/القروض الداخلة المنح الداخلة المنح/القروض الداخلة أنواع التمويل

 القروض/المنح المنح/القروض الخارجة المنح الخارجة المنح/القروض الخارجة أنواع التمويل

العمليات السيادية وغير  نوع العملية

 السيادية

وغير العمليات السيادية 

 السيادية

العمليات السيادية وغير 

 السيادية

 العمليات السيادية وغير السيادية 

والفقراء المعدمين  ،على نطاق صغير تزويد المنتجين في برنامج الصمود الريفيلهدف من ا ويتمثل -7

بغية التصدي  مالئمة محلياو استباقيةصمود  ومجتمعاتهم المحلية بالموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجيات

 ،إلى الجوع الذي يؤدي بدوره الفقر الريفي التي تفاقمر المناخ غي  االجتماعية والخاصة بتالبيئية و للمحركات

 والهجرة غير النظامية وانعدام األمن. ،واإلقصاء ،وسوء التغذية

التي تؤدي اخ ر المنتغي   االجتماعية ومحركات محركاتلل التصدي( 1إلى: ) برنامج الصمود الريفي وسيسعى -8

 الحد( 3؛ )ةمستدام بصورة( استعادة األراضي المتدهورة وإدارتها 2) ؛إلى انعدام األمن الغذائي والتغذوي

                                                      

ة واالستقرار واألمن هي مبادرة حكومية دولية أفريقية تتطرق لألسباب الكامنة وراء عدم االستقرار، كما تعمل على تفادي مبادرة االستدام 3

نوفمبر/تشرين  16التهديدات الناشئة ذات الصلة باستنفاد الموارد الطبيعية وسوء إدارتها. وفي مؤتمر القمة األول للعمل اإلفريقي )مراكش، 

طلق رؤساء الدول والحكومات المبادرة وتعهدوا بتسريع تنفيذها من خالل االستفادة من مواردهم الخاصة وحشد األموال (، أ2016الثاني 

ا من من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف. وبهذا الشكل، تعد مبادرة االستدامة، واالستقرار واألمن عبارة عن برنامج تقوده أفريقي

 ستند إلى الشعور بالملكية واالنخراط والمشاورة على المستوى القطري.القاعدة إلى القمة ي
مبادرة الجدار األخضر الكبير هي حركة تشمل عموم أفريقيا وتسعى الستعادة األراضي وإدارتها على نحو مستدام في منطقة الساحل  4

لكبير، والتي صادق عليها االتحاد األفريقي في عام والصحراء من أجل معالجة تدهور األراضي والفقر. وتعد مبادرة الجدار األخضر ا

، إحدى أولى المبادرات الدولية الرامية إلى استعادة األراضي والتي تجمع البلدان األفريقية والشركاء الدوليين تحت قيادة االتحاد 2007

 األفريقي ووكالة الجدار األخضر الكبير لعموم أفريقيا.
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الهجرة من المناطق الريفية أو  إلىالفئات الضعيفة  والتي تدفع ،البطالة بين الشباب معدالت ارتفاعمن 

 االنضمام إلى المنظمات المتطرفة.

ماليين شخص  10قدرة  من أجل زيادة+  التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج تم تصميم  -9

ر المناخ، وبالتالي تمهيد الطريق تغي   في وجهعلى الصمود  من السكان الضعفاء، وال سيما النساء والشباب،

مليون دوالر  500 متهاتعادل قيلزيادة األمن الغذائي والتغذوي. وتحقيقا لهذه الغاية، من المتوخى حشد موارد 

برنامج القروض  إلى تُضافإضافية، ناخ. وسيوفر ذلك وسيلة بديلة ور المأمريكي من مصادر تمويل تغي  

 .مديونية حرجة من البلدان المانحة إلى البلدان التي تعاني من تمويل المناخ إليصالوالمنح، 

 ،ماليين هكتار من األراضي المتدهورة 10استعادة إلى االستدامة، واالستقرار، واألمن بلدان مبادرة  وتسعى -10

ما يعادل  حشديتمثل في هدفا  وقد حددتفرصة عمل ريفية في غضون خمس سنوات.  مليون 2 وتهيئة

  .أموال المانحين سنويا خالل فترة الخمس سنواتأمريكي من مليون دوالر  200

مليون هكتار من األراضي المتدهورة،  100استعادة  في الكبيراألخضر  الجدارمن مبادرة الهدف العام ويكمن  -11

 األخضر صندوقال دعميستخدم و. فرصة عملماليين  10 وتهيئة ،مليون طن من الكربون 250 واحتجاز

، ومن حاليا إعداده يتمصندوق األخضر للمناخ خاصا بال برامجيا نهجا الكبيراألخضر  الجدارلمناخ لمبادرة ل

في  الراغبةالصندوق األخضر للمناخ والجهات المانحة األخرى  المذكور التمويل منيتلقى النهج أن  المزمع

، المشروعات مختلف الكيانات المعتمدة، بما في ذلك الصندوقوستقدم المساهمة في تحقيق هذه األهداف. 

لدعم بصفته الوكالة الرائدة و .بصورة مباشرة بموجب هذا اإلطار إلى مجلس الصندوق األخضر للمناخ

الدعم للصندوق األخضر للمناخ الصندوق  سيقدم، الكبيراألخضر  الجدارمبادرة ل األخضر للمناخ الصندوق

 مشروعاتتعزيز التنسيق بين  لديه من أجلمن الكيانات المعتمدة  وغيرها لهالمعينة التابعة  الوطنية والسلطات

 .الكبيراألخضر  الجدارلمناخ لمبادرة ل األخضر صندوقال دعموبرامج 

زيادة كفاءتها  وذلك بغية، برنامج الصمود الريفيهذه الركائز الثالث تحت مظلة برنامج واحد هو  تم وضعوقد  -12

نهج ال ويالئم هذاأكبر من خالل البرمجة المشتركة للموارد.  أثروإحداث  ،ازدواجية الجهود وتفاديوتآزرها، 

إذا ، وأحيانا أنشطة المشروعات، تتداخل جهود البلدان المشاركة يمكن أن حيثعلى وجه الخصوص  اأفريقي

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةركيزة  وستكون تغطيةلم تتم إدارتها بشكل مشترك. 

على  االستدامة واالستقرار واألمن، في حين ستركز مبادرة منخفضة الدخل البلدانوستركز على  ،+ عالمية

مبادرة لاألخضر للمناخ  الصندوق لدعم األمر بالنسبة وكذلك 5في منطقة الساحل بشكل أساسي،وذلك ، ياأفريق

 .الجدار األخضر الكبير

ر، استهالل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمنذ و -13 ر الصندوق نهجه إزاء تغي   طو 

االجتماعي في الصندوق والمتمثلة في الشباب، والتمايز بين عبر قيامه بإدراج مواضيع اإلدماج  المناخ والبيئة

إلى  بإضافة القيمة االستدامة واالستقرار واألمنمبادرة  كما تسهم. الجنسين، والتغذية بصورة أكثر منهجية

 وذلك عبرمبادرة الجدار األخضر الكبير، و ،+ برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الريفي وانعدام األمن الغذائي. الفقر الكامنة وراءاالجتماعية  المحركاتعلى  كيززيادة التر

ر المناخ +، وهو الصندوق المخصص لتغي   التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة برنامجوسيستند  -14

لصالح زراعة البرنامج األصلي للتأقلم ، إلى الدروس المستفادة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ضمن

عدد من  باالستناد إلى ، وذلكوالتخفيف على صعيد التأقلمنتائج ال تحقيق أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل

التأقلم لصالح سيعمل برنامج ووأفضل الممارسات.  ية،والشمول والرشاقة، ،النطاقب الخاصةاالبتكارات 

مع التركيز على الجيوب التي يزيد  ،المنح من خالل في المقام األول+  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

                                                      

وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وغامبيا، وغانا، ومالي، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، األعضاء الحاليون بنن،  يشمل 5

 ورواندا، والسنغال، وزامبيا، وزمبابوي.
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بالتوازي مع  تنوعاأكثر  جهات مانحةسيتم إنشاء قاعدة وفيها انعدام األمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل. 

 التي ال تمتلكمن خالل كيانات غير سيادية، بما في ذلك في البلدان  بصورة مباشرةخيار تنفيذ األنشطة 

 ضعفا وإدماجهاتمكين الفئات األكثر  وسيشك لإلى الدعم.  تشتد حاجتهاوالتي  ألداء،تستند إلى امخصصات 

برنامج الصمود الريفي عبر إدراج أولويات الصندوق الخاصة باإلدماج  مشروعاتأولوية في جميع 

 االجتماعي للتمايز بين الجنسين، والشباب والتغذية.

 التمويل – ثالثا

على نطاق وجه هذه الموارد نحو بناء قدرة المنتجين سيمصادر للتمويل وبرنامج الصمود الريفي عدة  سيجمع -15

 وشراكاتهالمانحة  جهاتهومجتمعاتهم على الصمود. كما سيعزز قدرة الصندوق على توسيع قاعدة صغير 

 .بصورة كفؤة

المناخ  تمويلإلى زيادة تدفق  + برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةركيزة  وستسعى -16

 .من نقص كبير في الخدمات ومجتمعاتهم، والذي يعانيعلى نطاق صغير لمنتجين لإلى القطاع الفرعي 

 تمويل المناخحجم ويعمل معهم الصندوق.  يصل جزء ضئيل للغاية من تمويل المناخ إلى األشخاص الذين -17

تمويل وعلى وجه الخصوص، يصل ال يزال أقل بكثير مما هو مطلوب.  إال أنهالزدياد افي المتاح آخذ العالمي 

قيمة المبلغ السنوي المطلوب حسب التقديرات على مدى السنوات العشر  في المائة من 20إلى أقل من  التأقلم

فقط من أمريكي مليار دوالر  30باإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم ومليار دوالر أمريكي.  180القادمة والبالغ 

البلدان التي ال تنتمي إلى يتدفق نحو من القطاع العام والتمويل شكل منح، ويأتي معظم هذا  على المناختمويل 

مليارات دوالر أمريكي  7هذا المبلغ، تم توجيه أصل من واالقتصادي.  والتنمية في الميدان منظمة التعاون

في  71تم استخدام وة الموارد الطبيعية؛ واستخدام األراضي وإدار ،والحراجة ،لقطاع الزراعةسنويا فقط 

واستفادت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو كانت لها فوائد مزدوجة،  ألغراض التأقلمالمائة من هذه األموال 

 .من أصل هذه األموال –أمريكي مليارات دوالر  3أو  -في المائة  42 من نسبة

 دعمو+  لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لصالح برنامج التأقلماألموال  حشدسيقود الصندوق و -18

لمبادرة قوم بالتنسيق مع األمانة المؤقتة يسكما . الكبيراألخضر  الجدارلمناخ لمبادرة ل األخضر صندوقال

االستدامة مبادرة صالح التمويل ل الساعية إلى حشدوقادة الدول ودعم جهودهم  6االستدامة واالستقرار واألمن

 (.الذيول)انظر  واألمنواالستقرار 

أهمية زيادة المساهمات  بالنظر إلىاألولوية لتجنب استبدال مساهمات تجديد الموارد األساسية  وسيتم إيالء -19

مساهمات الدول توجيه  التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكنفترة األساسية خالل 

 تجنب هذا النوع من مخاطر االستبدال.من أجل ية من المبادئ األساس وفقا لعدد األعضاء

األسباب  أهم بعضل التطرقإلى  يهدف تمويال تجتذب لمبادرة االستدامة واالستقرار واألمن أنمن المتوقع و -20

. يينفقراء الريفالانعدام األمن بين والتطرف وتزايد  ،والهجرة غير النظامية ،واإلقصاء ،الجذرية للفقر الريفي

األخضر  الجدارلمناخ لمبادرة ل األخضر صندوقال دعمومن المتوقع أن يتم تمويل مساهمة الصندوق في 

 مشترك.ال المزيد من التمويل من الممكن اجتذاب غير أنهالصندوق األخضر للمناخ،  قبل من الكبير

أن برنامج الصمود الريفي يعتبر حساب أمانة تكميلي يديره الصندوق، فإن ركائزه الثالث ستعمل وبالنظر إلى  -21

 من أجل حشدالقروض والمنح  وبرنامج في الصندوقالبرامج القطرية المعززة  استراتيجياتمع بالتواؤم 

 .القدرة على الصمود صعيد أكبر على آثار بتوليد تسمحالموارد وتوجيهها بطرق 

                                                      

 تم إنشاء األمانة بصفة مؤقتة في أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي تتلقى التمويل من الشركاء المانحين. 6
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حساب سيتلقى ومصادر التمويل.  مختلف ، للسماح بالفصل بينقتضاءإنشاء حسابات منفصلة، حسب اال سيتمو -22

ستتم إدارة والمؤهلين.  المتلقينيقدم المنح إلى سو ،مساهمات المنح بشكل أساسي أمانة برنامج الصمود الريفي

المخاطر، بما في ذلك المخاطر المالية  للحد منمنفصل  مانةصندوق أمساهمات قروض محتملة في حساب  ةأي

 ضمان االستدامة المالية. بغيةالمتعلقة بالقروض، 

حاليا بفضل  المحرومينمصادر التمويل هذه وتوجيه األموال إلى السكان  لجمع في موقع جيدالصندوق ويعتبر  -23

 .في هذا المجال المتناميةوخبرته  ،وشراكاته ،حضوره في هذه المناطق

 اء برنامج الصمود الريفيإنش – رابعا

باإلضافة إلى التعديالت المقترحة في هذه الوثيقة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي عليها، سيتم تنقيح  -24

على أساس المشاورات مع الدول األعضاء في  (،رابطمسودة وصف البرنامج، والمتاحة على اإلنترنت )

الصندوق وفي مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن بهدف إتمامها في الوقت المناسب لدورة المجلس التنفيذي 

مناقشات أو  ةمزمع عقدها في ديسمبر/كانون األول. ولن تستبق هذه العملية والوثيقة الناتجة عنها نتيجة أيال

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  يخصقرارات تجري في سياق المفاوضات ذات الصلة، ال سيما فيما 

ببرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة +. وتستند المسودة الحالية إلى المشاورات المتعلقة 

مزيد من التحسينات ال. وستتم إضافة 2020 آذار/ومارس شباط/التي جرت في فبراير، و+الحيازات الصغيرة 

االستدامة مبادرة  ي+ ووصف برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةعلى وصف 

من المسودة. وقد تم تشكيل مجموعة عمل  القادمة نسخةالفي الجدار األخضر الكبير و واالستقرار واألمن

 .هذه الوثائق من أجل إعدادمشتركة بين الُشعب في الصندوق 

 ويٌقترح الجدول الزمني التالي لإلنشاء الكامل لبرنامج الصمود الريفي: -25

سبتمبر/أيلول: مشاورات ثنائية وعبر اإلنترنت حول مسودة وصف برنامج الصمود  –يوليو/تموز  (1)

 الريفي.

على الصك المنشئ لحساب أمانة  ةأيلول: موافقة المجلس التنفيذي على التعديالت المقترح/سبتمبر (2)

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في الصندوق.

 مسودة( حول يتم تأكيدها الحقاأكتوبر/تشرين األول: مشاورات غير رسمية ) – سبتمبر/أيلول (3)

 .ود الريفيبرنامج الصموصف 

 .برنامج الصمود الريفيركائز  لصالحأولي للموارد  حشدديسمبر/كانون األول:  –سبتمبر/أيلول  (4)

 إلى المجلس التنفيذي. الصمود الريفيتقديم الوصف النهائي لبرنامج  ديسمبر/كانون األول: (5)

 .العملالثاني: االجتماع األول للجنة االستشارية وبرنامج  الفصل -األول  الفصل، 2021عام  (6)

ومن المتوخى أن تشرف وحدة تنسيق مشتركة بين الُشعب في الصندوق على برمجة وتنفيذ المشروعات  -26

الممولة من ركيزتي برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + ومبادرة االستدامة 

برنامج الصمود الريفي، وستشارك في برمجتها وفي تمويل البرمجة العادية  واالستقرار واألمن في إطار

التي ال عضاء األدول الللصندوق، وستتبع قواعد الصندوق وإجراءاته. كما ستتم برمجة بعض الموارد في 

محركات الضعف ذات الصلة بتغي ر المناخ والبيئة  تكونلديها مخصصات على أساس األداء، حيث  توجد

ة انتكاسات إضافية التخفيف من أي من أجل، وحيث يلعب وجود الصندوق دورا حاسما بارزة بوضوح ةوالهجر

 في السياقات الهشة. اإلنمائيةلمكاسب ا في

https://www.ifad.org/documents/38714170/42003491/Doc1.pdf/74915a24-8090-5741-6d53-0446d0903ccf
https://www.ifad.org/documents/38714170/42003491/Doc1.pdf/74915a24-8090-5741-6d53-0446d0903ccf
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، بما في ذلك وحدة التنسيق بين الُشعب التابعة لها، برنامج الصمود الريفيوستخصص األموال الالزمة لتنفيذ  -27

 األساسية للصندوق. الموارد منإضافية  تكاليف ن دونممن الركائز الثالث للبرنامج، 
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على الصك المنشئ لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  ةالمقترحالتعديالت 

 :تم وضع خط تحت النص المدخل بينما يظهر النص المحذوف مشطوبا(ي) الحيازات الصغيرة

للصمود  للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إنشاء حساب أمانة لبرنامج الصندوق

 الريفي

 إن المجلس التنفيذي:

 ،2012أبريل/نيسان  4-3في  المنعقدة، والثالثين بعد المائة بعد المائة ةوالتاسعة عشر، الخامسة بعد المائة دوراتهفي 

 ؛، على التوالي2020 سبتمبر/أيلول 11-8و 2016ديسمبر/كانون األول  15-14و

الخاص بالتجديد التاسع لموارد  35-د/166( من قرار مجلس المحافظين رقم 3القسم ثالثا )ج()إذ يأخذ في االعتبار 

الصندوق للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصندوق، والمتعلق باستخدام المساهمات التكميلية لدعم برنامج 

 الصغيرة،

ص على "تشجيع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل فترة القسم عاشرا من القرار ذاته الذي ين وإذ يأخذ في االعتبار أيضا

تجديد الموارد على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الدور التحفيزي للصندوق في زيادة نسبة التمويل الوطني والدولي الموجه نحو 

ام قدرته على أداء الخدمات المالية تحسين رفاه السكان الريفيين الفقراء واعتمادهم على الذات، ولتكميل موارد الصندوق باستخد

ولن  والتقنية، بما في ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق مع هدف ووظائف الصندوق.

 "تظهر العمليات التي ينطوي عليها أداء تلك الخدمات المالية في حساب الصندوق؛

 [برنامج الصمود الريفي واحتياجاته التمويلية المخصصةإنشاء ] االعتبار أيضاوإذ يأخذ في 

 قرر:

 الريفي للصمود للتأقلم لصالح زارعة أصحاب الحيازات الصغيرةالصندوق إنشاء حساب أمانة لبرنامج  -1

)"حساب األمانة"( يضم األموال التي سوف يتم اإلسهام بها من وقت إلى آخر بما يتماشى مع أحكام هذا 

 أصول أو مدفوعات أخرى لهذا الحساب.القرار، أو أية 

 ةأيتحدد أمانة وبهذه الصفة يتعهد بحيازة وإدارة الموارد واألصول واإليرادات. و حسابيتولى الصندوق إدارة  -2

 على أساس هذه الصفة. مديرا للصندوق دوق باعتبارهقرارات أو إجراءات أخرى يتخذها الصن

 ن موارد الصندوق.عبشكل منفصل موارد حساب األمانة ب يحتفظو -3

 العمالت المعمول بهابالمنح مقومة  الدوالر األمريكي. وينبغي أن تكون يفي حساب األمانة ه عملة اإلبالغن تكو -4

كعملة  العمالت القابلة للتحويل الحرمن حساب األمانة أي . ويجوز أن يستخدم وفقا لسياسات وإجراءات الصندوق

 .سداد

، باستالم لجهة القائمة بإدارة الحسابلرئيس الصندوق بصفته رئيسا  وافقةبميفوض حساب األمانة، رهنا  -5

شكل منح لألغراض العامة لحساب األمانة أو لبعض المشروعات أو  على في المقام األولالموارد التالية 

 البرامج المخصوصة التي يدعمها حساب األمانة هذا:

الخاص بالتجديد  35-د/166مجلس المحافظين رقم  ( من قرار3وفقا للقسم ثالثا )ج()األموال المحولة  (1)

 ؛من موارده الخاصة وفقا لقرارات مجلس المحافظين التاسع لموارد الصندوق

 المساهمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر بصورة مباشرة من الدول األعضاء في الصندوق؛ (2)
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 قبل الدول غير األعضاء في الصندوقالمساهمات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر من  (3)

والجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات متعددة األطراف، والشخصيات 

 ؛أو غيرها من الكيانات أو األفراد من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية الخاصة

 الموارد األخرى. (4)

 .حساب األمانةبجميع هذه الموارد في ما لم يتقرر خالف ذلك في هذا القرار، يتم االحتفاظ 

 في المقام األولتوفير التمويل، غراض ويقتصر استخدام موارد حساب األمانة على مدير الحساب حصرا أل -6

لمحركات التصدي ل( 1من أجل: ) للسعيومع ضمان االستدامة المالية لحساب األمانة، في شكل منح 

( استعادة األراضي 2محركات تغي ر المناخ التي تؤدي إلى انعدام األمن الغذائي والتغذوي؛ )االجتماعية و

الحد من ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب، والتي تدفع الفئات  (3)المتدهورة وإدارتها بصورة مستدامة؛ 

المساعدة التقنية ودعم االبتكار . الضعيفة إلى الهجرة من المناطق الريفية أو االنضمام إلى المنظمات المتطرفة

وبناء القدرات وحوار السياسات واستقطاب التأييد والسلع العامة اإلقليمية أو الوطنية، لتهيئة بيئات مواتية 

( االنخراط في 1للعمليات الحساسة مناخيا. ويجب أن تركز هذه األنشطة على المجاالت المواضيعية التالية: )

لمؤسسات الزراعية في الدول األعضاء في الصندوق في تحقيق االلتزامات الدولية إلشراك ا -مجال السياسات 

لتيسير االستخدام األكثر انتظاما  -( تقييم المخاطر المناخية 2المتعلقة بتغير المناخ وأولويات التكيف الوطنية؛ )

 -( تمكين المرأة 3لمناخ؛ )لمعلومات المخاطر المناخية لتخطيط االستثمارات القادرة على الصمود أمام تغير ا

( مشاركة القطاع 4لزيادة مشاركة المرأة في أنشطة التكيف مع تغير المناخ، ومنافعها من هذه األنشطة؛ )

لتعزيز مشاركة كيانات القطاع الخاص ومجموعات المزارعين في األنشطة الملموسة للتكيف مع  -الخاص 

لتعزيز استخدام المعلومات المناخية لتخطيط  -المناخية ( الخدمات 5تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ )

لتحسين مشاركة المزارعين أصحاب  -( إدارة الموارد والتسيير 6االستثمارات القادرة على الصمود؛ )

الحيازات الصغيرة في عمليات اتخاذ القرار والتكنولوجيات التي تتعلق بالتسيير وإدارة الموارد الطبيعية 

( تحسين القدرة على إعداد واستخدام المعلومات والبراهين الخاصة بالزراعة 7وملكيتهم لها؛ )الحساسة مناخيا 

لتحسين توثيق ونشر المعرفة عن النُهج  -( إدارة المعرفة 8المراعية لقضايا المناخ والتغذية ونظم األغذية؛ )

 .الزراعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ

ار، وفي إدارته لحساب األمانة، يطبق الصندوق نفس القواعد المطبقة على تشغيل وخضوعا ألحكام هذا القر -7

 موارد الصندوق بما يتماشى مع اتفاقية إنشاء الصندوق.

 يفوض الصندوق بحكم كونه مديرا لحساب األمانة، ومن خالل رئيسه، بما يلي: -8

من أجل  باعتباره مديراباسم الصندوق  منفصلةاتخاذ جميع الترتيبات، بما في ذلك إنشاء حسابات  (1)

إدارة أموال األنشطة في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة + 

حسبما يراه مدير  لصندوقل التابعةاإليداع جهات مع ، االستدامة واالستقرار واألمنومبادرة 

 ؛الحساب مالئما

التي يراها مدير األخرى  وإجراءات التخفيف من المخاطر الماليةاتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية  (2)

 ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار.الحساب 

، تراعى االعتبارات التالية عند في ضوء اتفاقية إنشاء الصندوق وسياسات التمويل ومعاييره في الصندوق -9

ة أصحاب الحيازات التأقلم لصالح زراعبرنامج من انية إطار المرحلة الث في لحساب األمانةتخصيص الموارد 

تغير ب األعمال الدولي المتعلقتنفيذ التزامات البلدان في إطار جدول في مساهمات المشروع  (1): الصغيرة

التقدير إجراءات  في إطار قةرة والموث  المقد   والفرص التي يتم تحديدها عبر تطبيق( االحتياجات 2المناخ؛ )

المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب . ومن شأن موارد خياالجتماعي والبيئي والمنا

تحقيق مخرجات إطار قياس نتائج تعميم قضايا  أن تسهم في هذه برنامج الصمود الريفي الحيازات الصغيرة
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المناخ تغير بتعميم الصندوق  مالتزا التعميم في التزامات تماشيا مع والبيئة واإلدماج االجتماعي المناخ تغي ر

 .في المائة 100بنسبة 

تطبق المزايا والحصانات الممنوحة للصندوق على أمالك، وأصول، وأرشيفات، ودخل، وعمليات، ومعامالت  -10

وبهذا السياق يجوز للصندوق من خالل رئيسه أن يدخل في اتفاقيات وترتيبات قد تكون مطلوبة ة. حساب األمان

 .المذكورة ولتحقيق غايات حساب األمانةلضمان الحصانات واالمتيازات 

يبقي الصندوق على سجالت وحسابات منفصلة لتحديد موارد حساب األمانة والتزاماته، واسترداد النفقات  -11

 التي يتم تمويلها من هذا الحساب واستالم وصرف األموال في حساب األمانة.

( تقرير عن 1المجلس التنفيذي بما يلي: ) يزود رئيس الصندوق في أقرب وقت عملي بعد نهاية كل سنة مالية -12

( كجزء من القوائم المالية السنوية للصندوق قائمة مالية 2المشروعات والبرامج الممولة من حساب األمانة؛ )

 مخصوصة بحساب األمانة هذا.

نفقات التي يتم تسديد النفقات اإلدارية اإلضافية التي يتكبدها الصندوق مباشرة في إدارته لحساب األمانة وال -13

يتكبدها الصندوق مباشرة عند إعداد وتقدير المشروعات والبرامج لعرضها على المجلس التنفيذي، وفيما بعد 

عند إدارتها، إلى الصندوق من موارد حساب األمانة. ويتم اإلبقاء على الموارد المخصصة لهذا الغرض في 

للمرحلة الثانية من  ف المترتبة على تنفيذ الصندوقة. وال تُستخدم إال لسداد التكاليالحساب الثانوي لإلدار

 .لحساب األمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

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

 لن يكون الصندوق مسؤوال عن أفعال أو التزامات حساب األمانة لمجرد كونه مديرا له. -15
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