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 توصية بالموافقة 

 .من هذه الوثيقة 6الواردة في الفقرة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 

 الخلفية  -أوال 

وافق المجلس التنفيذي على مشروع غرس الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال  -1

المفاوضات    تُستكملأن    على  من خالل التصويت بالمراسلة،  2020ديسمبر/كانون األول    4بتاريخ  الشرقي  

اتفاق الضماناتالتمويل واتفاق  يةبشأن  . ووافق مجلس الصندوق 2021مارس/آذار    31  في موعد أقصاه  ية 

ويعود سبب  .  2020  ثاني تشرين ال/نوفمبراألخضر للمناخ على المشروع في اجتماعه السابع والعشرين في  

الحصول  طلب    الصندوق األخضر للمناخ  أن  إلىبعد موافقة المجلس التنفيذي  المفاوضات  تحديد موعد إجراء  

التفاقية    أساسي  من الصندوق من أجل البدء في صياغة اتفاقية األنشطة الممولة، كشرط  اعتمادعلى شهادة  

 بشأن   مفاوضاتال  الصندوق األخضر للمناخو  الصندوق  ستكملاالتمويل واتفاقية الضمانات مع البرازيل. وقد  

 . 2021مارس/آذار  24اتفاقية األنشطة الممولة في 

تمويل بقرض مليون دوالر أمريكي، ب  217.8مدى ثماني سنوات بمبلغ    وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع على -2

مليون دوالر أمريكي من الصندوق األخضر للمناخ   99.5مليون دوالر أمريكي، و  30من الصندوق تبلغ قيمته  

مليون   73منحة(، ومليون دوالر أمريكي على شكل    34.5على شكل قرض، و  مليون دوالر أمريكي  65)

 . أموال نظيرة وطنيةمن دوالر أمريكي 

يتمثل هدف المشروع في الحد من أثر تغير المناخ وتعزيز قدرة السكان المتأثرين على الصمود في منطقة   -3

شمال شرقي البرازيل شبه القاحلة إلى حد كبير. وسيدعم المشروع المزارعين األسريين ومجتمعاتهم في عكس 

نتاجية بسبب تدهور النظم اإليكولوجية الزراعية. وسيدخل المشروع تكنولوجيات لجمع المياه  اتجاه تدني اإل

 وتخزينها وإعادة تدويرها واستراتيجيات التنويع لتعزيز قدرة السكان الريفيين على الصمود. 

 مفاوضات القرض   حالة – ثانيا

طلبها إال بعد إحالة اتفاقية    يمكنالتي ال  ومفاوضات مع الحكومة االتحادية،  التحديد موعد إلجراء    يتسن  لم   -4

وأما  مارس/آذار. 31 بحلول، الوطني للتنمية البرازيلي المصرفمن قبل  ابشأنه ي سبق التفاوض تالالتمويل 

للتنمية  البرازيلي  المصرفمع    التمهيديةالمفاوضات   قدمو،  الوطني  أن  بعد  بدأت  الصندوق األخضر   التي 

ونظرا إلى أن هذه هي ، فال تزال جارية. 2021للمناخ مسودة اتفاقية األنشطة الممولة في نهاية فبراير/شباط 

للشروط لتنمية، فقد جرى استعراض مفصل  البرازيلي الوطني ل  والمصرفأول عملية تفاوض بين الصندوق  

التمويل، واستغرقت العملية وقتا أطول مما كان متوقعا.    والتفاقية  في الصندوق  الزراعية  العامة لتمويل التنمية

 .     االتحاديةفي أبريل/نيسان، وتليها المفاوضات النهائية مع الحكومة  التمهيديةالمفاوضات  تُستكملويتوقع أن 

وفي حين أن الموافقة على هذا التمديد بعد المهلة ، فإن التمديد مطلوب إلكمال المفاوضات.  على ذلكوبناء   -5

للصندوق،    الستكمالاألصلية   الحالية  اإلجراءات  مع  تتماشى  لن  ستضمنالمفاوضات  اتفاقية    صحة  فإنها 

المفاوضات من أجل الشروع دون مزيد من  ستكمالسمح باوت الصندوق األخضر للمناخاألنشطة الممولة مع 

   على اتفاقيتي التمويل والضمانات. مجلس الشيوخ البرازيلي تصديق خير في التأ
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 التوصية  –  ثالثا

لتفاوض بشأن اتفاقية التمويل واتفاقية ا مهلةالمجلس التنفيذي على تمديد  بأن يوافق يوصى، في ضوء ما تقدم -6

لمدة   الصمود في مواجهة تغير المناخ في المجتمعات الريفية في الشمال الشرقيغرس  مشروع  ل  الضمانات

 .2021 حزيران/يونيو 30 حتى – ثالثة أشهر


