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موجز تنفيذي

يفوق تغير املناخ في سرعته وشدته قدرة السكان 
الريفيني الفقراء ومجتمعاتهم على التأقلم معه. 
ويبلِّغ العديد من أصحاب احليازات الصغيرة الذين 

يعمل معهم الصندوق بالفعل عن هذه اآلثار على 
النظم البيئية والتنوع احليوي الذي يدعم اإلنتاج 

الزراعي، والبنى األساسية الريفية، وفرص السوق، 
وسبل كسب العيش الريفية. وكذلك فإن االستجابة 

العاملية لهذا التغير سوف يكون لها أثر على األرض 
من خالل مدى ارتفاع درجات احلرارة، وهل سيتمكن 

أصحاب احليازات الصغيرة من االستفادة من اآلليات 
املالية املعقولة للتخفيف من آثار تغير املناخ، وفيما لو 

سيصل التمويل اإلضافي اخلاص بتغير املناخ بالفعل 
إلى السكان الريفيني الفقراء.

ويعزز الصندوق نهجه جتاه التنمية الريفية في 
سياق زيادة التهديدات البيئية، مبا فيها تغير املناخ. 

وسوف تستمر برامجنا في عكس الواقع املعقد 
ألعمال أصحاب احليازات الصغيرة من الفقراء، حيث 

ال تندرج القضايا بشكل مطابق في أطر معنونة 
وفقاً للقضايا العاملية. وسيستمر الصندوق في 
استهداف استثماراته للفقراء األشد فقراً، وفي 

الغالب للسكان األشد تأثراً بتغير املناخ، حيث 
تعتمد سبل العيش إلى حد كبير على الزراعة 

واملوارد الطبيعية - وبخاصة على النساء كمنتجات، 
وعلى السكان األصليني كحراس للموارد الطبيعية. 

لكن هناك اعتراف بأن اخملاطر ذات العالقة بتغير 
املناخ والفرص احملتملة ميكن التطرق لها بصورة 

أكثر انتظاماً ضمن برامجنا ومشورتنا السياساتية. 
فعلى سبيل املثال، لم يعد بإمكاننا أن نعتمد على 

الهطوالت املطرية التاريخية وعلى مستويات احلرارة 
حيث يزيد تغير املناخ من حجم التفاوت الكبير 

واخملاطر، ونحن بحاجة ألن نكون واعني ملصادر جديدة 
من اخملاطر، وقد يكون هنالك فرص أكبر ملكافأة احلد 

من انبعاث الغازات في املستقبل. 

وتعد التهديدات البيئية مثل تغير املناخ أمراً ال ميكن 
فصله عن مهمة الصندوق في مساعدة الفقراء 
من أصحاب احليازات الصغيرة )مبا فيهم جماعات 

الصيادين احلرفيني، والرعاة، واملزارعني من سكان 
الغابات( حيث يضاعف تغير املناخ اخملاطر املوجودة 
أصالً بالنسبة لهم، ويخلق مخاطر جديدة - وبناء 

على االستجابة العاملية - فإنه يخلق بعض الفرص 
اجلديدة أيضاً. والهدف من هذه االستراتيجية هو 

تعظيم أثر الصندوق على احلد من الفقر الريفي في 
سياق يتغير بتغير املناخ. وهنالك ثالثة إعالنات عن 

الغاية املنشودة، وهي دعم النهج االبتكارية ملساعدة 
املنتجني من أصحاب احليازات الصغيرة - النساء منهم 

والرجال - وبناء تصديهم لتغير املناخ، ومساعدة 
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املزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة على االستفادة 
من احلوافز املوجودة للتخفيف من أثر تغير املناخ، 

والتمويل املرصود لذلك، وتوفير املعلومات بغية الوصول 
إلى حوار سياسات أكثر انسجاماً بشأن تغير املناخ 

والتنمية الريفية والزراعة واألمن الغذائي.

والصندوق ناشط باألصل في مسألة تغير املناخ، 
ولكن بإمكانه أن يقوم باملزيد. واخملرج الرئيسي لهذه 

االستراتيجية هو جعل الصندوق أكثر »ذكاءاً مناخياً« 
حيث ميكن وبصورة منتظمة إدماج تغير املناخ مع 

غيره من - اخملاطر والفرص واملواضيع - في البرامج 
والسياسات واألنشطة اجلوهرية للصندوق:

y  ومن ناحية العمليات، وضعت االستراتيجية كيف
ميكن لتغير املناخ أن يكون - أو كيف أنه بالفعل - 

عامل من العوامل في النموذج التشغيلي للصندوق. 
وهذا يعني إدماجه كجزء من أدواتنا في املراحل 

األولية من تصميم املشروعات والبرامج القطرية 
وخالل التنفيذ.

y  وبالنسبة للمعرفة واالبتكار واستقطاب
التأييد، فسوف يتحرى الصندوق: ترتيبات جديدة 
الستقطاب خبرات تتعلق بتغير املناخ، وتقاسم 

اخلبرات على املستوى القاعدي لضمان تطبيقها 
في جميع برامج الصندوق، واالستمرار في عملنا 

لصياغة حوار عاملي عن تغير املناخ لصالح أصحاب 
احليازات الصغيرة.

y  وفيما يتعلق بتعبئة املوارد، فسيكون تركيزنا
الرئيسي على جعل احلافظة اإلجمالية املوسعة 
للصندوق ذكية مناخياً،  وستستمر زيادة األموال 

التكميلية ألغراض املناخ في السعي لتعميق 
إدماج تغير املناخ في البرامج اجلوهرية للصندوق، 

ولتغطية التكاليف املتزايدة الناجمة عن ذلك. 
وسنسعى إلى تعبئة موارد إضافية ملرفق البيئة 

العاملية بشأن أنشطة البيئة العاملية وتغير املناخ.
y  وفي التنظيم الداخلي، سيعمل الصندوق على

استخدام أكبر للمهارات واألشخاص املوجودين 
فيه، وسينفذ هيكلية تنظيمية جديدة جتمع 

قدرات موظفيه وتزيدها بشأن قضايا البيئة واملناخ. 
وسيستمر الصندوق في التعبير عن قيمه بشأن 

رفع الوعي البيئي داخلياً.

إليها  التطرق  الرئيسية فسيتم  الشراكات  وأما 
من خالل استراتيجية تقوم على مبدأ أن الصندوق 

سيكون له أكبر أثر ممكن عندما يعمل مع ومن 
خالل غيره.
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املعلومات األساسية

عند اجتماع هيئة املشاورات اخلاصة بالتجديد الثامن 
ملوارد الصندوق عام 2008، طلب اجمللس التنفيذي 

استراتيجية مؤسسية عن تغير املناخ لعرضها 
عليه للموافقة بحلول أبريل/نيسان 2010. وقد 

طلب اجمللس التنفيذي تركيزاً تشغيلياً قوياً يضمن 
أن تكون أنشطة الصندوق على املستوى القطري 

متسقة ومنتظمة ومبنية على الوعي باآلثار 
احملتملة لتغير املناخ، وحينما يكون ذلك مالئماً، إدماج 

التأقلم مع تغير املناخ في تصميمات املشروعات 
بطريقة تتسق مع السياسات الوطنية وتدعم 
احلكومات لإليفاء بأهدافها اخلاصة بتغير املناخ.

وتستند هذه االستراتيجية على مشاورات مسهبة 
في الصندوق ومشاورات خارجية مستهدفة. وهي 

نتيجة لعمل مجموعة مرجعية سياساتية داخلية 
بشأن استراتيجية تغير املناخ حيث لعبت جميع 

الشعب األساسية في الصندوق دوراً نشطاً فيها، 

كما أنها استفادت من املشاورات مع املؤسسات 
املالية الدولية، واملؤسسات، واجملتمع املدني، 

والوكاالت املانحة. وستستفيد عناصر كثيرة من 
هذه االستراتيجية من مشاورات إضافية ومن عملنا 

على وضع سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية، 
والتي ستتطرق جلملة من التحديات البيئية 

وتوفر تركيزاً أكثر تفصيالً على أنشطة إدارة املوارد 
الطبيعية في الصندوق.

ويعرض امللحق األول إطاراً لنتائج وتنفيذ استراتيجية 
تغير املناخ.

1
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كيف ميكن لتغير املناخ أن يؤثر 
على فقراء الريف نساًء ورجاالً

املناخ تغير  أثر 

الزراعة هي املكان الذي يتقاطع فيه تغير املناخ واألمن 
الغذائي واحلد من الفقر. فبالنسبة حلوالي مليار 

شخص يعاني من الفقر املدقع واجلوع في البلدان 
النامية، تعتبر الزراعة مصدر الدخل الرئيسي. وهؤالء 
األشخاص هم أساساً من الضعفاء وممن سيزيد تغير 

املناخ في معظم احلاالت من فقرهم وهشاشتهم. 
وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى التأقلم مع تأثيرات 
زيادة ارتفاع درجات احلرارة، تواجه الزراعة أيضاً حتديني 
متزامنني: إذ عليها أن تضاعف إنتاجها من األغذية 

في البلدان النامية بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات 
تزايد السكان، والتغيرات في األمناط الغذائية، ولديها 

دور محوري في اجلهود الرامية للحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة.

ويعتبر تغير املناخ »مضاعفاً للتهديدات« - ألنه 
يزيد من جملة التهديدات على سبل العيش ونقاط 

الضعف أكثر من كونه مجرد خطر محدد منعزل. 
وعلى مدى القرون طورت اجملتمعات البشرية قدرتها 
على التأقلم مع التغيرات البيئية ومع التفاوت في 
املناخ، ويشمل هذا التأقلم ممارسة الزراعة املتنقلة، 

والتأقلم مع األصناف احملصولية اجلديدة، وتعديل أمناط 
الرعي. إال أنه وفي يومنا احلاضر فإن سرعة وشدة 

تغيرات املناخ تفوق سرعة اإلجراءات اإلفرادية، وتهدد 
قدرة أصحاب احليازات الصغيرة الفقراء واجملتمعات 

الريفية على التأقلم. وفي البلدان األكثر اعتماداً 
على الزراعة البعلية، واملوارد الطبيعية، فإن النساء 
الريفيات الفقيرات واللواتي غالباً ما يكن املنتجات 
األساسيات لألغذية ولكنهن ال يتمتعن إال بأصول 

قليلة وبصوت أقل في صنع القرارات، فإنهن عرضة 
أكثر لهذه التغيرات من الرجال.

وتبلِّغ مجتمعات عديدة يعمل فيها الصندوق عن 
وجود مثل هذه التغيرات بالفعل:

y  النظم اإليكولوجية األساسية والتنوع
البيولوجي الذي يدعم اإلنتاج الزراعي. يسهم 

تغير املناخ في: التقليل من املوارد املائية، وفي تغيير 
اإلنتاجية األولية للمحاصيل واألعالف واملراعي، 
وفي تغيير تركيبة األصناف النباتية، وفي جودة 

املواد الزراعية، وفي تقليص التنوع البيولوجي، احلياة 
البحرية والصحة احليوانية )والبشرية(. وفي بعض 
البلدان ميكن لتدهور محاصيل الزراعة البعلية أن 

يكون بحدود 50 باملائة.1 وفي الواقع فإن الهطوالت 
املطرية املنخفضة وشديدة التفاوت قد قلصت 
بالفعل من قدرة واحتمال النظم البيئية ملراعي 

الهضاب العالية في شرق املغرب - فالنظام 
اإليكولوجي لعشبة احللفاء تدهور بصورة حادة، 

كما لم تعد حمولة املراعي قادرة على حتمل الطلب 
املتزايد عليها.2

y  .البنى األساسية الريفية وفرص السوق
ستتعرض البنى األساسية الريفية الهشة، مثل 

الطرق الريفية ونظم الصرف والري والتخزين 
والتجهيز والبنى األساسية لإلنتاج احليواني، 

لضغوط متزايدة. وبدورها ستتقلص فرص السوق 
املتاحة للمزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة. 

فعلى سبيل املثال، أوضحت االستراتيجية القطرية 
لفييت نام والتي صاغها الصندوق كيف ميكن 
للفيضانات أن تلحق أضراراً فادحة بنظم الري 

وغيرها من البنى األساسية الزراعية. كذلك فإن 
تقلص توفر األغذية في األسواق احمللية نتيجة 

لتغير املناخ، قد يؤدي إلى زيادة أسعار األغذية. وبناًء 
على الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ، 
فإن زيادة في درجات احلرارة على مستوى العالم بني 
3 إلى 5 درجات قد تؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار 

األغذية تبلغ، وسطياً، 30 باملائة.3

2

 Cline, W. R., Global warming and  1

 agriculture. Impact estimates by

 country (Washington D.C.: Centre for

 Global Development and the Peterson

 Institute for International Economics,

.(2007

 Source: Direct experience of 2

IFAD-supported projects.

 Easterling, W. E., P. K. Aggarwal,  3

 P. Batima, K. M. Brander, L. Erda, S.

 M. Howden, A. Kirilenko, J. Morton,

 J. F. Soussana, J. Schmidhuber

 and F. N. Tubiello, “Food, fibre and

 forest products,” in Climate Change

 2007: Impacts, Adaptation and

 Vulnerability. Contribution of Working

 Group II to the Fourth Assessment

 Report of the Intergovernmental

 Panel on Climate Change, ed.

 M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P.

 Palutikof, P. J. van der Linden and

 C. E. Hanson (Cambridge, United

 Kingdom: Cambridge University

Press, 2007), 273-313.
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y  ،سبل العيش الريفية. على الرغم من التحضر
فإن غالبية أشد الناس فقراً ما زالوا يعيشون 

في املناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة 
لكسب رزقهم. ويفرض تدهور املناخ وتآكل املوارد 

الطبيعية وخسارة التنوع احليوي حتديات على 
قدرتهم على التأقلم والعيش مع آثار تغير املناخ 
وضمان األمن الغذائي. وقد يؤدي تغير املناخ إلى 

املزيد من الهجرة، ومن انعدام األمن الغذائي، 
والصراع على املوارد الشحيحة )على سبيل املثال 

بني الرعاة واملزارعني( ورمبا يفرض بيع احليوانات 
أو غيرها من األصول. وبحكم كونهن املنتجات 
الرئيسيات للغذاء والوقود في معظم البلدان 

النامية، فإن النساء على خط املواجهة األول مع 
آثار تغير املناخ. كذلك فإن الشعوب األصلية تتأثر 

على وجه خاص بسبب اعتمادها الكبير على 
قاعدة املوارد الطبيعية. وقد الحظت اجملتمعات 

التي يعمل معها الصندوق تغيراً في فترات 
موجات احلر والبرد، وتغيراً في أمناط الهطوالت 

املطرية وإمكانيات التنبؤ بها. فعلى سبيل املثال، 
في منغوليا حيث ارتفعت درجات احلرارة مبعدل 1.8 

درجة في السنوات الستني األخيرة،4 أدى تزايد ذوبان 
الكتل اجلليدية في أعالي اجلبال إلى تدهور املناطق 

الدائمة التجمد. كذلك فإن مائدة املياه اجلوفية 
في املناطق القاحلة في تراجع، في الوقت الذي 

يتكثف فيه تدهور األراضي وتصحرها بسبب شح 
املياه ونقص الهطوالت املطرية.

العاملية االستجابة  أثر 
املناخ لتغير 

غالباً ما كانت صناعة السياسات الدولية والوطنية 
اخلاصة باحلد من الفقر، واألمن الغذائي، وتغير 

املناخ والبيئة )مبا في ذلك التنوع البيولوجي وتدهور 
األراضي( تعالج بصورة منفصلة عن بعضها البعض. 

إال أن هذا الوضع يتغير، ولكنه يعكس حتدياً عميقاً 
على املستوى القطري ليس للبلدان الفقيرة فقط، 

وإمنا في العديد من البلدان األكثر غنى أيضاً. وهنالك 
ضرورة لتحويل تغير املناخ من مجرد قضية حتت 

لواء وزارة بيئة واحدة، إلى قضية تهم رؤساء الدول 
وتشترك فيها جميع الوزارات الرئيسية، مبا في ذلك 
وزارات الزراعة. وإال فإن احلوارات الوطنية واإلعالمية 

ستواجه خطر كونها تسير بصورة مطردة على 
مسارات منفصلة وغير متسقة.

وسيكون لالستجابة الدولية نفسها أثر على أصحاب 
احليازات الصغيرة. وستستمر املفاوضات بشأن تغير 

املناخ في 2010 بهدف حتقيق تقدم في مؤمتر األطراف 
السادس عشر التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ في املكسيك. وهنالك ثالث أقنية ميكن من 
خاللها لالستجابة العاملية لتغير املناخ أن يكون لها 

أثر على أصحاب احليازات الصغيرة:

أوالً، مدى احلد من االنبعاثات على املستوى العاملي 
والتكلفة اإلضافية التي سيتحملها السكان 

الريفيون الفقراء في حال عدم القيام بأي إجراء. 
كلما طال أمد الوصول إلى اتفاقية طموحة بشأن 
احلد من االنبعاثات على املستوى العاملي، كلما كان 

من احملتمل حدوث ارتفاع أعلى في درجات احلرارة، 
وكذلك ازدياد التكاليف واخملاطر اإلضافية على 

أصحاب احليازات الصغيرة. وبناء على تقديرات البنك 
الدولي، ستحتاج البلدان النامية إلى 75-100 مليار 

دوالر أمريكي إضافي سنوياً كتكلفة للتأقلم مع تغير 
املناخ على مدى الفترة 2010-5.2050 وفي قطاعات 

الزراعة والغابات ومصايد األسماك، ستتراوح التكلفة 
ما بني 7.3 إلى 7.6 مليار دوالر أمريكي في السنة.6 

ثانياً، املدى الذي يستطيع أصحاب احليازات الصغيرة 
االستفادة فيه من اآلليات املالية املعقولة للتخفيف 

من آثار تغير املناخ. يشكل استخدام األراضي جزءاً 
كبيراً من االنبعاث - إذ تشكل الزراعة وحدها 14 

باملائة من هذه االنبعاثات.7 كذلك فإنها العامل احملرك 
الرئيسي لالنبعاثات الناجمة عن االستخدامات األخرى 

 Cruz, R. V., H. Harasawa, M. Lal, 4

 S. Wu, Y. Anokhin, B. Punsalmaa, Y.

 Honda, M. Jafari, C. Li and N. Huu

 Ninh, “Asia,” in Climate Change 2007

(see note 3), 475.

 World Bank, Economics of 5

 Adaptation to Climate Change

(Washington, D.C., 2009).

6 يقدر حتليل البنك الدولي 
املناخ  التأقلم مع تغير  تكاليف 

االقتصادية  القطاعات  في 
سيناريوهني  حتت  الرئيسية 

واجلاف  الرطب  بديلني:  مستقبليني 
وكالهما يقوم على أساس ارتفاع 

الفترة  درجتني مئويتني خالل 
.2050-2010

7 مبا فيها انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الذي يأتي من تغيير 

استخدام األراضي وانبعاث غاز 
امليثان من قطاع اإلنتاج احليواني 
ومن إنتاج األرز؛ وانبعاث أكسيد 

النتروز من استخدام األسمدة.
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لألراضي والغابات والتي تشكل 18 باملائة إضافية. 
أما أصحاب احليازات الصغيرة فإنهم يتسببون بجزء 

بسيط فقط من االنبعاثات الزراعية ولكنهم يوفرون 
جملة واسعة من اخلدمات البيئية احلالية التي ال 
يتلقون أي مكافأة مقابل القيام بها، والتي ميكن 

أن تساهم في احتجاز الكربون وفي احلد من انبعاث 
غازات الدفيئة )انظر اإلطار 2 ملزيد من األمثلة(. 

وتوجد مكافآت لقاء خدمات التخفيف من آثار تغير 
املناخ في عدد من املصادر، ولكنها محدودة في الوقت 

احلالي، كما أنها غير متوفرة على النطاق املطلوب. 
فعلى سبيل املثال وبالنسبة للزراعة واحلراجة، ما زالت 
أسواق الكربون صغيرة، وحتكمها قواعد غير متطورة، 
ويحيطها انعدام اليقني بشأن عمقها، واخملاوف حول 

آثارها احملتملة على استئثار كبار املستثمرين بفوائدها 
أو على عدم مترير هذه الفوائد إلى أصحاب احليازات 

الصغيرة. ولكنها تتمتع بإمكانات هائلة - فإصالح 
القواعد الناظمة لسوق الكربون للسماح ألصحاب 

احليازات الصغيرة بالوصول بصورة أكبر إلى متويل 
الكربون8 إمكانية يراقبها الصندوق عن كثب. 

ثالثاً، فيما لو كان التمويل العام لقضايا املناخ 
متاحاً أو ذا فائدة لفقراء الريف نساًء ورجاالً. من 
احملتمل للغاية أن يغدو تغير املناخ محركا أكثر بروزاً 

للدعم املالي الدولي. نص اتفاق كوبنهاغن على 
توفير »سريع املسار« ملا »يعادل 30 مليار دوالر أمريكي 

للفترة 2010-2012«، يتم موازنتها ما بني التأقلم 
مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره. وهو »هدف تعبئة 

100 مليار دوالر أمريكي بصورة مشتركة كل سنة 

بحلول عام 2020 للتطرق الحتياجات البلدان النامية«، 
وااللتزام بوضع آلية لتمويل احلراجة، وفريق خبراء 

رفيع املستوى للنظر في املوارد االبتكارية للتمويل 
الدولي، وإيجاد صندوق كوبنهاغن األخضر للمناخ 

اجلديد. إال أن معظم الهيكلية املالية لتحويل هذه 
التدفقات احملتملة ما زالت لم تقرر بعد. كذلك فإنه 

8 يتضمن ذلك السماح بدخول 
أنشطة استخدام أراض أكثر في 
والتطرق  النظيفة،  التنمية  آلية 

إلى انعدام احلوافز لالئتمان املؤقت 
ألنشطة استخدام األراضي في 

ومتكني  النظيفة،  التنمية  آلية 
املزيد من النهج املنتظم آللية 

سيقلل  مما  النظيفة  التنمية 
بالنسبة  املعامالت  تكاليف  من 

والسماح  املزارعني،  لتعاونيات 
الزراعة في  للبلدان بالتحول إلى 
آثار تغير  إجراءات التخفيف من 

والنهج  املالئمة وطنياً،  املناخ 
لالتفاق على منهجيات  املتسق 

ميكن تطبيقها بحيث ميكن رصد 
التربة  اإلجراءات اخلاصة بكربون 

والتحقق منها. واإلبالغ عنها 

اإلطار 1 املشروعات التي يدعمها الصندوق والتي لها عالقة باملناخ: بعض األمثلة
شكل دعم السكان الريفيني في تأقلمهم مع الظروف املناخية القاسية محور العديد من املشاريع التي دعمها الصندوق، 

فعلى سبيل املثال:
y  في منغوليا، يهدف مشروع تأقلم قطاع الثروة احليوانية، الذي ميوله الصندوق اخلاص بتغير املناخ بإدارة مرفق البيئة

العاملية، إلى زيادة تصدي نظم اإلنتاج احليواني في منغوليا لظروف تغير املناخ من خالل تعزيز إدارة املوارد الطبيعية، 
وتقوية إمدادات املياه في املراعي كي ال تتأثر بتغير املناخ، وبناء قدرات مجموعات املربني على التصدي لتغير املناخ.

y  وفي كينيا، يسعى املشروع الرائد إلدارة املوارد الطبيعية في شرق جبل كينيا إلى وضع حد لتدهور البيئة والفيضانات
واجلفاف الناجمة عن إزالة األشجار، وعدم مالءمة املمارسات الزراعية املتبعة في واحد من أكثر األقاليم هشاشًة وتعرضاً 

لتغير املناخ.
y  وفي بنغالديش، يدعم مشروع تقدمي مساعدة خاصة لألسر الريفية املتضررة من اإلعصار األسر الريفية الفقيرة

1991 حلماية منازلها ضد مخاطر الفيضانات، وإليجاد عشرة مراكز يتم استخدامها  التي تأثرت بإعصار عام 
كمالجئ من األعاصير.

y  وضع كل من برنامج إدارة املوارد في غرب السودان ومشروع تنمية مجتمعات املراعي في إثيوبيا أنظمة لإلنذار البيئي
املبكر متّكن السكان الريفيني من تكييف سبل عيشهم مع اآلثار املتوقعة ملوجات اجلفاف.

y  ويسعى برنامج التنمية الريفية املتكاملة في كيدال في مالي إلى إنشاء نظام رصد للمخاطر البيئية مثل موجات
اجلفاف واجلراد واألمراض احليوانية، وينظر في اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للتخفيف من آثار هذه اخملاطر.

y  وفي الصني، حيث املزارعون معرضون لفشل احملاصيل بصورة متكررة جراء األمناط املناخية املتقلبة، قام الصندوق
باملشاركة في متويل مبادرة لتطوير وتنفيذ نظام للتأمني ضد آثار املناخ يقوم على املؤشرات.
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من غير الواضح كم سيزيد التمويل اخلاص باملناخ 
على االلتزامات املوجودة للمساعدة اإلمنائية الرسمية. 

وسيستمر الصندوق في الضغط للوصول إلى 
عمليات للصرف تعترف باألهمية الكبيرة على وجه 

اخلصوص للتآزر بني التأقلم مع تغير املناخ والتخفيف 
من آثاره املوجودة في معظم املشروعات الزراعية 

املستدامة. كما أنه سيدفع للوصول إلى آليات متويل 
لقضايا املناخ تصل إلى أصحاب احليازات الصغيرة، 

وإيالء التأقلم مع تغير املناخ مكاناً مرموقاً في توفير 
التمويل العام بشأن تغير املناخ. وسوف يستمر 

الصندوق في املساعدة على تعبئة التمويل املتاح 
لفقراء الريف نساًء ورجاالً وملدراء املوارد الطبيعية.

إزاء  الصندوق  نهج  تعزيز 
الريفية التنمية 

الواقع املعقد ألعمال  برامجنا في عكس  ستستمر 
زراعة احليازات الصغيرة، حيث ال ميكن تصنيف 

القضايا ووضعها في أطر حتت عناوين مرتبة مثل 
»املناخ«، »البيئة«، »األمن الغذائي« أو »الهجرة«، 

وهي قضايا غالباً ما تتم مناقشتها بصورة 
منفصلة على املستوى الدولي، على الرغم من أنها 
للمزارعني من أصحاب  بالنسبة  ومتداخلة  مترابطة 

الصغيرة. احليازات 

لذا فإن نهج الصندوق في جتهيز البرامج سيستمر 
في كونه شمولياً، ألننا لن ننظر لتغير املناخ بصورة 

منفصلة وإمنا سنقوم بتقدير اخملاطر والفرص 
املتعلقة بتغير املناخ في إطار إمنائي أوسع يتضمن 

القضايا األخرى ذات الصلة بالبيئة - مثل الضغوط 

السكانية أو التلوث احمللي. ويعود السبب في ذلك إلى 

وتقوم مشاريع الصندوق أصالً بالتطرق للتخفيف من آثار تغير املناخ بأسلوب غير مباشر من خالل إعادة التشجير وحتسني 
ممارسات استخدام األراضي وإدارتها، ومن األدلة على ذلك:

y .4 هكتار من نظم احلراجة الزراعية في رواندا، مما يساعد على زيادة احملاصيل ويقلل من خطر التآكل تنفيذ ما يقارب من 500
y  100 هكتار مما يسهم في استعادة خصوبة املساعدة في إعادة غرس األشجار في النيجر ملساحة تغطي حوالي 000

التربة وفي احتجاز الكربون.
y  يعمل مشروعان يدعمهما الصندوق في الصني على الترويج للطاقة املتجددة، وهما مشروع تخفيف وطأة الفقر في

غانكسي، والذي يساعد على الترويج لوحدات الكتل احليوية األسرية التي حتول النفايات البشرية والروث احليواني إلى غاز 
30 أسرة قد بنت خزانات  حيوي يتم استخدامه لإلنارة والطبخ في املناطق الريفية. وبحلول عام 2006 كانت حوالي 000

7 هكتار من الغابات كل عام. وأما برنامج التنمية الريفية املستند إلى الوحدات القياسية  للوقود احليوي مما ينقذ 500
في إقليم سنجيانغ أويغور ذي احلكم الذاتي فإنه يعمل على مساعدة السكان الريفيني الفقراء على بناء نظم الطاقة 

الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
y  وهنالك منحتان مقدمتان للمركز العاملي للحراجة الزراعية لتطوير آليات رائدة لتقدمي املكافآت لقاء اخلدمات البيئية في

آسيا وأفريقيا من خالل برنامج تطوير اآلليات لتوفير املكافآت مقابل اخلدمات البيئية لصالح فقراء املناطق املرتفعة في 
آسيا وبرنامج املكافآت املناصرة للفقراء مقابل اخلدمات البيئية في أفريقيا.

y  11 وحدة من املواقد املوفرة للطاقة في إريتريا مثاالً آخر ويعتبر إنشاء هاضمات الغاز احليوي على نطاق صغير، وتوفير 500
على التدخالت صغيرة النطاق للتخفيف من أثر تغير املناخ.

انظر امللحق الثاني، »حافظة الصندوق / مرفق البيئة العاملية - البناء على أساس متني« ملزيد من الشرح 
العاملية. البيئة  التي يدعمها الصندوق ومرفق  البرامج  املفصل عن 
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أسباب مفاهيمية وعملية - إذ أن تغير املناخ غالباً 
ما يضاعف مثل هذه اخملاطر - وألغراض تشغيلية ال 

ميكن تقديرها على حدة.

ال يعني تغير املناخ التخلي عن كل ما تعلمه 
الصندوق بشأن التنمية الريفية، ولكن وعوضاً عن 

ذلك علينا أن نبني على هذا التعلم. فالكثير من 
برامج الصندوق قد مت تصميمها بصورة ضمنية 

أو صريحة لزيادة تصدي أصحاب احليازات الصغيرة 
واجملتمعات الفقيرة للصدمات - والعديد من هذه 

الصدمات تتعلق بالطقس. وتتطلب االستجابة 
املتسقة لتغير املناخ استمرار التركيز، على سبيل 

املثال، على التنمية التي تقودها البلدان، وعلى 
الوعي بقضايا التمايز بني اجلنسني، واستهداف 

السكان الريفيني الفقراء، واإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية، والتطرق ملسألة حيازة األراضي، وحتسني 

أسواق االئتمان، وتعزيز جودة التسيير محلياً ووطنياً، 
وزيادة اإلنتاجية، كما أنه يبقى من الضروري االعتراف 

بأهمية املعارف التي ميتلكها املزارعون التقليديون 
والشعوب األصلية في التطرق لقضايا مثل 

االختالفات الكبيرة في املناخ، والفوارق بني معارف 
النساء والرجال، وأدوارهما في االستجابة لتغير املناخ.

وبإمكان عملية التنمية الريفية والزراعية الشاملة 
بحد ذاتها أن تبني على تصدي السكان الريفيني 
الفقراء نساًء ورجاالً لتغير املناخ. وتبقى حافظة 

الصندوق املوجودة واملتزايدة من الدعم لبناء 
اإلنتاجية الزراعية، وإلضافة القيمة، ولألسواق 

وللبنى األساسية الريفية غاية في األهمية. وميكن 
لالستخدام األفضل لألراضي األكثر إنتاجية أن يحد 

كذلك من الضغوط على املزارعني ملمارسة النهج 
املكثفة التي، ومع تزايد الضغط السكاني، قد تكون 

أكثر عرضة للمخاطر املناخية، كما ميكن أن تكون 
سبباً رئيسياً من أسباب إزالة األشجار.

ولكن هنالك إدراك متنام من قبل زبائننا واملنظمات 
اإلمنائية حلقيقة أننا غالباً ما نغفل اخملاطر - والفرص 

احملتملة - التي تنجم عن تغير املناخ. وقد انعكس ذلك 
في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

عام 2009 9 في اإلطار األوسع إلدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية، وفي دراسة أعدها البنك الدولي  عام 

2006 ظهر أن ربع مشروعات البنك قد مت تقديرها على 

أساس أنها عرضة خملاطر مناخية »مرتفعة«، إال أن 2 
باملائة فقط من املشروعات حددت خطر تغير املناخ في 
وثائق تصميماتها. ويتطلب إيالء اهتمام أكثر انتظاماً 
للمخاطر والفرص املتعلقة بتغير املناخ في العمليات 
التي يدعمها الصندوق تفكيراً مطوراً وحتليالً إضافياً 

مع انخراطنا مع اجملتمعات الفقيرة:
y  ال نستطيع بعد اآلن أن نعتمد على املتوسطات

التاريخية - تغير املناخ يزيد من حجم التقلبات 
واخملاطر. فعلى سبيل املثال، غدت البيانات التاريخية 

عن موجات اجلفاف وتعاقب الفيضانات أقل فائدة 
أكثر فأكثر في حتديد التوجهات املستقبلية. كذلك 

فإن معظم احملاصيل قد متت زراعتها حتى أقصى 
حدود حتملها للحرارة.

y  ال بد من زيادة فهم أثر تغير املناخ على التوجهات
على األمد الطويل، ففي حني يتم اإلحساس 

باآلثار بالفعل إال أن األسوأ سيأتي الحقاً. بالنسبة 
للعديد من األقاليم، يوفر العلم إسقاطات واضحة 
)مثل اجلفاف في شمال أفريقيا(. وغالباً ما تتجاهل 
تقديرات البرامج مثل هذه اخملاطر املستقبلية على 
املشروعات. وسوف تستند برامج الصندوق من اآلن 

وصاعداً على آخر اإلسقاطات املناخية اإلقليمية 
والقطرية لتكون على وعي بقدر ما ينجم عنها من 

مخاطر وفرص.
y  ستكون هناك مصادر جديدة للمخاطر تتخطى

املصادر التقليدية - مثل ارتفاع منسوب مياه 
البحر وأثر ذوبان الكتل اجلليدية على إمدادات املياه. 

ويتوجب على أعمال أصحاب احليازات الصغيرة أن 
تزيد من تصديها العام لكي تتحمل الصدمات 

غير احملددة حالياً. فالفرص اجلديدة التي ستتيحها 

9  الصندوق الدولي للتنمية 
السنوي عن  التقرير  الزراعية، 
الصندوق  وأثر عمليات  نتائج 

املقيمة عام 2008 )روما، 2009(.

10 البنك الدولي، الطاقة النظيفة 

والتنمية: نحو إطار لالستثمار، 
أعد من أجل اجتماع جلنة التنمية 

التابعة للبنك الدولي/صندوق 
النقد الدولي ، أبريل/نيسان 2006، 

.120
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املكافآت لقاء احلد من االنبعاث سوف جتلب معها 
مخاطرها اخلاصة بها - فعلى سبيل املثال، إذا ما 
مت استبعاد السكان الفقراء من مثل هذه الفوائد 
من خالل االستبعاد االجتماعي والقيود املفروضة 

على حقوق استخدام األراضي فإن ما يسمى »سوء 
التأقلم« - أي تصميم املشروع الذي يضاعف من 

التعرض للمخاطر - سيشكل خطراً بحد ذاته 
)مثالً تيسير السكن في السهول الفيضية(.

y  بناًء على ما ستتمخض عنه املفاوضات الدولية
بشأن املناخ، فقد تتاح املزيد من الفرص ملكافأة 

أنشطة احلد من االنبعاثات. فنظم الدفع احلالية 
معقدة إلى حٍد ما، وقد تبقى على هذه احلال ولكن 
املشاركني في التنمية الريفية بحاجة ألن يتنبهوا 

ألية فرصة حالية أو مستقبلية ملكافأة أصحاب 
احليازات الصغيرة على الفوائد التي ينتجونها 
لتخفيف أثر تغير املناخ، مبا في ذلك من خالل 

وصولهم إلى أسواق الكربون.11

ونظراً ألن االستجابة لتغير املناخ تتطلب جهداً من 
جميع القطاعات، وألنها قد تختلف من بلد إلى آخر، 

لن تخرج هذه االستراتيجية بأية توصيات قطاعية 
محددة. إذ قد تتطلب بعض البرامج القطرية 

إضافة بعض العناصر، أو تغيير التركيز ضمن بعض 
املشروعات، وقد يتطلب بعضها اآلخر إعادة التفكير 

بصورة كاملة في االنخراط القطاعي للصندوق 
أو تركيزه - فعلى سبيل املثال حيث يشكل ارتفاع 

منسوب مياه البحر خطراً على املناطق الساحلية. إال 
أننا ميكن اخلروج ببعض التعميمات احملتملة:

y  على وجه العموم، من احملتمل أن ينجم عن
االستجابة لتهديدات تغير املناخ على الزراعة دعماً 

أكبر إلدارة املوارد الطبيعية - مثل برامج احلد 
من تدهور األراضي، وإدارة املياه، واإلدارة اجملتمعية 
للغابات، ونظم الري الكفؤة، وحتسني إدارة املياه 

وحصاد املياه، واالستخدام املستدام للمياه اجلوفية، 
وهي جميعها إجراءات تأقلم فعالة ميكن أن تساعد 
في بناء تصدي أصحاب احليازات الصغيرة وبخاصة 

في املناطق اجلافة )اإلطار 2(، ويعود السبب في ذلك 
إلى إمكانية اإلحساس باجلولة األولى من آثار تفاوت 

املناخ في التغييرات التي طرأت في توفر املوارد 
الطبيعية. وسيتم التصدي لذلك أكثر في العمل 

على وضع سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية.

y  تعتبر إدارة مخاطر الكوارث عنصراً رئيسياً في بناء
التصدي لتغير املناخ، ومن هنا فمن احملتمل زيادة 

أهمية منع الكوارث والتعافي منها - على سبيل 
املثال: إدارة مخاطر الفيضانات واجلفاف، واالستجابة 

للطوارئ، وإعادة تأهيل البنى األساسية الريفية 
املتضررة والقدرات الزراعية.

y  فيما يتعدى القطاعات، هنالك استخدام أكبر
لألدوات والنهج اجلديدة. وهنالك مجال لتحسني 

صلة وجودة املعلومات املتعلقة باملناخ املتاحة 
ألصحاب احليازات الصغيرة. إذ يتم تعديل برامج 

اخلدمات املالية، مثل التأمني الصغري، إلدراج 
مخاطر تغير املناخ، مبا فيها التأمني حسب مؤشرات 

الطقس الذي ميكن حتمل تكاليفه والذي ميكن أن 
يساعد األسر من أصحاب احليازات الصغيرة في 
البلدان النامية على حتسني أمنها املالي وحماية 

سبل رزقها في حال وقوع حاالت جوية متطرفة أو 
كوارث طبيعية. وتستخدم تقنيات وضع خرائط 
الضعف12 والتشاركية لتحسني جهود التأقلم 
اجملتمعية. وتتم جتربة تقنيات جديدة أو توسيع 

نطاقها للمساعدة في بناء القدرات على التصدي 
)مثل مد أنابيب محددة للري متّكن من استخدام 
املياه العادمة واملياه املاحلة ألغراض الري(. وترد في 

اإلطار 2 التعديالت احملتملة على املمارسات الزراعية.
y  بناًء على زيادة تطوير أسواق الكربون، قد تتوفر

استثمارات أكبر ملساعدة الفقراء من أصحاب 
احليازات الصغيرة - مبا فيهم النساء والشعوب 

األصلية - للوصول إلى حوافز احلد من االنبعاثات 
مثل أسواق الكربون الرسمية أو الطوعية. 

11 كمثال على التعاون احملتمل في 

اآلليات املناصرة للفقراء، سوف 
يدعم الصندوق برنامجاً وطنياً رائداً 

في إكوادور )Sociobosque( ملكافأة 
السكان الريفيني الفقراء على صون 

الغابات واحلد من االنبعاثات.

12 انظر على سبيل املثال أداة دعم 

القرار )أداة كشف اخملاطر اجملتمعية، 
التأقلم وسبل كسب العيش(. 

نظم الصندوق تدريباً بهذا الشأن 
 CLIMTRAIN في إطار مشروع

ومت استخدام هذه األداة للقيام 
باستعراض للتأقلم في ثالثة 

مشروعات جارية للصندوق في 
البرازيل وكينيا ومنغوليا.



16

وسيتم تقييم هذه االستثمارات كغيرها من أنشطة 
إنشاء األسواق. وميكن لالستثمارات في أنشطة 

احلد من االنبعاثات أن تنجح فقط عندما تؤدي إلى 
مدفوعات لتنويع مصادر دخل السكان الفقراء، 

أو عندما تؤدي إلى نتيجة »يكسب منها اجلميع« 
- أي مبعني أنها ستتم على أي حال ألنها تفيد 

اجملتمع ككل حتى ولو لم تكن تتضمن أية مكافآت 

محددة للحد من االنبعاثات. وعلى سبيل املثال، فإن 
اإلدارة املستدامة للغابات، كنهج يشمل األهداف 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية، يوفر فرص للحد 
من إزالة األشجار وزيادة حجز الكربون.

اإلطار 2  أمثلة تقنية عن التأقلم مع تغير املناخ وتخفيف تأثيره على الزراعة
النشاط القضية  

تطبيق زراعة الصون - والتخفيف إلى أدنى حد ممكن من اإلخالل بالتربة مترافقاً مع 
صون غطاء التربة على مدار السنة زائد تدوير احملاصيل. ويستحسن أن يكون ذلك بإدراج 

بعض احملاصيل البقولية لتعزيز النتروجني في التربة.
تبني محاصيل جديدة، وتدوير احملاصيل و/أو األصناف احملصولية، وتعديل أوقات الزرع/

احلصاد، وإدخال النظم املتكاملة إلدارة خصوبة التربة التي تراعي االحتياجات التغذوية 
للمحاصيل دون تلويث البيئة واملمارسات املتكاملة إلدارة املياه.

إدارة احملاصيل

إدارة نظم الرعي والكثافة الرعوية وإدارة احلرائق وإعادة إحياء املراعي. إدارة املراعي

تعديل تركيبة القطعان: تنويع الفصائل/السالالت، ومواءمة ممارسات إدارة الرعي مع 
زيادة كربون التربة.

احلد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن احليوانات من خالل حتسني التغذية 
احليوانية، وانتقاء السالالت وإدارة الروث.

إدارة الثروة احليوانية

تطبيق السيطرة على التآكل، وصون التربة واملياه، والتعديالت العضوية، ونظم 
احملاصيل املعمرة أو عميقة اجلذور.

حتسني التربة واألراضي، مبا في ذلك الصرف وإزالة التملح، وإضافة اجلبس إلعادة إحياء 
الترب امللحية الصودية.

األراضي  إحياء  إعادة 
اإلمكانيات  ذات  املتدهورة 

العالية اإلنتاجية 

الترويج لتقنيات الصيد غير املدمرة لإلبقاء على صمود النظم اإليكولوجية البحرية 
وتربية األسماك في املناطق التي شكلها ارتفاع مستويات املياه.

تطبيق احتجاز الكربون في مزارع املانغروف، وتربية الطحالب البحرية واألعشاب 
البحرية الستعمالها كغذاء وكوقود حيوي.

الساحلية  املناطق  إدارة 
األسماك ومصايد 

استخدام مخلفات احملاصيل السلولوزية )مثل عشبة السويتش جراس(، أو احملاصيل غير 
الغذائية املنتجة للوقود احليوي )مثل اجلاتروفا والبونغاميا(، ومحاصيل الوقود احليوي ثنائية 

املنفعة )مثل قصب السكر، والذرة احللوة، والكاسافا( والغاز احليوي إلى آخره.

الطاقة احليوية

حتسني إدارة اخملاطر واالستعداد لها - مثل نظم اإلنذار اجلوية الزراعية، وخطط الطوارئ 
ملواجهة أزمات اجلفاف، واالستجابة للفيضانات، ورفع مستوى الوعي، والتأمني على 

اخملاطر حسب مؤشرات الطقس.

اجلاهزية للكوارث
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ك ويجيرز
صندوق الدولي للتنمية الزراعية/ بيتيري
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تعظيم أثر الصندوق على الفقر 
الريفي في مناخ متغير

هدف االستراتيجية وغايتها ومخرجها
يعتبر تغير املناخ قضية مواضيعية متشعبة تعمل 
على تغيير اإلطار املالي والسياسي واملادي لعمليات 

الصندوق. فمهمة الصندوق احلالية وميزته النسبية 
في العمل مع أصحاب احليازات الصغيرة يجبرنا على 

االستجابة لتغير املناخ بصورة متوازية مع، وباإلضافة 
إلى، جملة من التحديات اإلمنائية األخرى. ويقوم 

الصندوق بالكثير ولكن باستطاعته أن يفعل املزيد. 
وبالتالي فإن هدف استراتيجية تغير املناخ هي تعظيم 

أثر الصندوق على الفقر الريفي في مناخ متغير.

وميثل الشكل 1 الهدف وثالثة بيانات عن الغاية. اخملرج 
الرئيسي لهذه االستراتيجية هو جعل الصندوق 

»ذكياً مناخياً«. وكما ذكر أعاله، فإن تغير املناخ هو 

موضوع يتخلل جميع ما يقوم به الصندوق من 
أنشطة، وبالتالي ال ميكن التطرق إليه من خالل جملة 

منفصلة من األنشطة. إذ ال ميكن أن يكون تغير 
املناخ مجرد زيادة، وال أن ينظر إليه كقطاع منفصل، 
أو كإضافة اختيارية. ويتمثل نهج هذه االستراتيجية 

في املساعدة على ضمان إدراج تغير املناخ بصورة 
منتظمة مع غيره من اخملاطر واملواضيع في البرامج 

والسياسات واألنشطة اجلوهرية للصندوق.

 وال ميكن للصندوق وال يتوجب عليه أن يعمل مبفرده 
على جوانب تغير املناخ في التنمية الزراعية. إذ أن 

عمق واتساع التهديدات املناخية يعني أن على 
جميع املنظمات الدولية الرئيسية أن تنظر كيف 
ميكن لها أن تساعد. ويتضمن ذلك جملة واسعة 
من الشراكات بالنسبة للصندوق: مع احلكومات 

الوطنية ومع منظومة األمم املتحدة )مبا فيها اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ومرفق البيئة 

العاملية، ومجتمع املانحني، وغيره من املؤسسات 
املالية الدولية األخرى، واجملتمع املدني الدولي والقطاع 

3
الشكل 1 هدف وغاية االستراتيجية

دعم النهج االبتكارية 
ملساعدة املزارعني 

من أصحاب احليازات 
الصغيرة لبناء تصديهم 

لتغير املناخ

مساعدة املزارعني من 
أصحاب احليازات الصغيرة 

على استغالل احلوافز 
والتمويل املتاح للتخفيف 

من أثر تغير املناخ

املعلومات  توفير 
اتساقاً عن  حلوار أكثر 
والتنمية  املناخ  تغير 

والزراعية  الريفية 
الغذائي واألمن 
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اخلاص، وبخاصة املزارعني ومنظمات املنتجني الريفيني. 
وسيرتكز خيار الصندوق في الشراكات على ما 

سيخلف أكبر فرق بالنسبة لزبائننا.

ينعكس  أن  مناخياً  ذكياً  الصندوق  جعل  ويعني 
املتعلقة  نهجنا  في  كافية  بصورة  املناخ  تغير 

التأييد  واستقطاب  واالبتكار  واملعرفة  بالعمليات 
والتنظيم. املوارد  وتعبئة 

ت لعمليا ا

سيقوم الصندوق ببناء قدرات برامجه القطرية 
حتى تلبي بصورة أكثر انتظاماً طلبات زبائنه 

املتزايدة على املساعدة واالبتكارات في مضمار تغير 
املناخ، مما يعني متكني تغير املناخ كجزء من وسائلنا 

املستخدمة في املراحل الباكرة من تصميم البرامج 
واملشروعات القطرية عوضاً عن اتباع نهج يطغى 

فيه االمتثال في املراحل النهائية من املوافقة على 
برامج الفرص االستراتيجية القطرية والبرامج 

واملشروعات. ومن حيث التوجه العام، سيندرج املناخ 
والبيئة واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية بصورة 

تامة في التحليالت واألهداف املندرجة في اإلطار 
االستراتيجي املقبل للصندوق.

الشكل 2 شراكات الصندوق بشأن املناخ

صندوق الدولي للتنمية الزراعية/ دايفد روز
© ال
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وسيستخدم الصندوق الشراكات الرئيسية في 
امليدان مثل املنظمات اجملتمعية ومنظمات املزارعني 

واملنظمات النسوية، واملنظمات غير احلكومية، 
واملؤسسات الوطنية والعامة، مبا في ذلك وزارات 

الزراعة. ويكمن هدف الصندوق في متكني اجملتمعات 
احمللية ومؤسساتها من املشاركة في عمليات اتخاذ 
القرارات ذات الصلة بتغير املناخ وبناء قدراتها على 

التصدي مستعينة في ذلك بتجاربها الذاتية وبتجارب 
غيرها. وسيستثمر الصندوق حضوره القطري 
املتنامي في املشاركة احلثيثة، حيثما كان ذلك 

مالئماً، في جهود التنسيق في مضمار املناخ والبيئة 
على الصعيد القطري، عامالً في تعاون وثيق مع 

املانحني الثنائيني ومتعددي األطراف ومستفيداً، عند 
االقتضاء، ممّا لدى املنظمات الشريكة من قدرات.

االستراتيجيات القطرية
ما فتئت برامج الفرص االستراتيجية القطرية تعبر 

عن منحى جديد في التفكير عن كيف أخذ تغير املناخ 
يُغيِّر معالم سياق التنمية لدى شركاء الصندوق. بيد 

أن بوسعنا أن منضي أبعد من ذلك في التحقق من 
توافر اخلبرة لتحقيق ذلك الغرض بصورة منتظمة.

وتتمثل األسئلة احملتملة التي ينبغي النظر فيها في 
تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية في ما 

يلي: )1( ما هي أحدث التقديرات املتاحة عن أوجه تأثير 
املناخ على السكان الريفيني الفقراء - ال سيما على 

اجملتمعات احمللية الشريكة للصندوق وذلك باستخدام 
اآلثار املصنفة )على سبيل املثال بيانات األثر املصنفة 

حسب اجلنس، إن ُوجدت(؛ )2( كيف ميكن للخطط 
الوطنية بشأن الفقر وتغير املناخ أن توجه اختيار 

االستثمارات؛ )3( هل توجد تقديرات كلية عن اخملاطر 
املنبثقة عن تغير املناخ على احلافظة احلالية واخملطط 

لها؛ )4( هل ثمة مجاالت لدعم محتمل من الصندوق 
يُسفر عن مكافأة أصحاب احليازات الصغيرة على 

أنشطة التخفيف التي يقومون بها؛ )5( ما هي جتربة 
الصندوق السابقة وامليزة النسبية والقيمة املضافة 

من األنشطة ذات الصلة باملناخ في القطر املعني 
وفرص توسيع نطاقها؛ )6( ما هي األنشطة ذات 

الصلة باملناخ التي ميكن إدراجها في املشروعات التي 
يدعمها الصندوق وفي املشورة السياساتية.

كيف سيحقق الصندوق هذه األهداف؟
y  تعزيز استعراض أنشطة إدارة املوارد الطبيعية في

البرامج القطرية واإلقليمية التي ميكن استخالص 
دروس منها وتوسيع نطاقها؛

y  زيادة قدرات اخلبرة في مضماري املناخ والبيئة على
املشاركة املعّززة واملنتظمة في فرق إدارة البرامج 

القطرية والبعثات؛
y  جتذير إدماج حتليالت املناخ في وسائل التقدير البيئي

واالجتماعي - على سبيل املثال توسيع نطاق 
التحليل بحيث يتناول قضايا املناخ تناوالً أكثر 

اكتماالً. وسيكون ذلك رافداً ألية تعزيزات محتملة 
إلجراءات التقدير البيئي واالجتماعي في سياستنا 

بشأن إدارة البيئة واملوارد الطبيعية؛
y  إدراج املعرفة املستجدة عن تغير املناخ في

استعراضات منتصف املدة لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية؛

y  تضمني مخاطر تغير املناخ والفرص التي يتيحها
في التنقيحات الالحقة للمبادئ التوجيهية 

لصياغة برامج الفرص االستراتيجية الوطنية 
املستندة إلى النتائج.

تصميم املشروعات وتنفيذها
وعلى نفس املنوال، أصبح تغير املناخ يحتل موقعاً 

متنامياً في حتليالت الغرض واخملاطر في املشروعات 
اجلديدة. وثّمة فرصة سانحة أخرى لتقدمي مزيد من 

الدعم حتى يتم ذلك بانتظام ويتسنى االستفادة من 
املعارف والدراية التقنية املتاحة على النحو األمثل.

وتكمن أولويتنا في التحقق من أن  يستند حتديد 
املشروعات وتصميمها )مبا في ذلك ضمان اجلودة( 

وتنفيذها إلى فهم تغير املناخ في سياق محلي وكيف 
يؤثر على فئات مختلفة من السكان الريفيني الفقراء 
وعلى النساء قياساً بالرجال. وعوضاً عن إفراد معاملة 

خاصة لتغير املناخ، يستدعي ذلك إدراجه ضمن 
مخاطر املشروع وفرصه األخرى ذات الصلة، ال سيما 
تلك املتعلقة بالتهديدات البيئية. وقد يستلزم األمر 
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التواصل مع اجملتمعات احمللية لتقدير مخاطر املناخ 
ومن  املالية(  )وتبعاته  املشروع  جناح  وعلى  عليها 

بغية حتديد  وحتليل  اجملتمعات  العمل مع هذه  ثمَّ 
الكفيلة  البديلة  الُنهج  أو  املشروعات  تصاميم 

اآلن طائفة  وتوجد  إزالتها.  أو  اخملاطر  بتقليل هذه 
التي  اجلديدة  والُنهج  الوسائل  من  النطاق  واسعة 

أن تدعم  التقدير. وميكن  إجراء هذا  تساعد في 
القدرات  بناء  وأنشطة  االبتكارات  الصندوق  منح 

املضمار. في هذا 

ذلك؟ الصندوق  سيحقق  كيف 
y  قضايا لدور  ومراعاتهم  املوظفني  معرفة  تعميق 

وإملامهم  الصندوق  مهمة  في  املناخ  تغير 
املناخ  تغير  إلدراج  العملية  والوسائل  بالتجارب 
واإلقليمية؛ القطرية  واملشروعات  البرامج  في 

y  والبيئة املناخ  اخلبرة في مضمار  زيادة مشاركة 
عبر  القطري  احلوار  ومعّزز في  نحٍو منتظم  على 

والبعثات؛ القطرية  البرامج  إدارة  فرق 
y  إعداد وسيلة أدوات جديدة - يجرى  استنباط 

الفرص  برامج  لتمحيص  املناخ  مبخاطر  تتعلق 
مزيد  وإيالء  واملشروعات  القطرية  االستراتيجية 

األثر  تقديرات  املناخ في  لتغير  االهتمام  من 
واالجتماعي؛ البيئي 

y  الكفيلة السبل  عن  داخلياً  املعرفة  تقاسم 
عنه  املنبثقة  والفرص  املناخ  تغير  مخاطر  بإدماج 
املثال، قد  املشروعات - على سبيل  في تصميم 

تغير  لتضمني مسائل  أكبر  فرص  هناك  تكون 
تدابير  عن  الناجمة  واآلثار  املناخ  )مخاطر  املناخ 

من  الزراعية  األنشطة  عليه  تنطوي  وما  التصدي 
التخفيف  مضمار  في  واقتصادية  تقنية  قدرات 
التحليالت  ذلك( في  املناخ، وخالف  تغير  آثار  من 

واملالية؛ واالقتصادية  والتقنية  االجتماعية 
y  تقييم يتم  اجلودة:  تعزيز  عملية  تنفيذ 

النجاح  املشروعات في إطار عدد من عوامل 
تعرض  عن  سؤاالً  تتضمن  التي  الرئيسية 

سبل  تعتمد  الذين  الفقراء  الريفيني  السكان 
الطبيعية  املوارد  وإدارة  الزراعة  على  عيشهم 

املناخية؛ للصدمات 

y  املالئم بالقدر  باملناخ  الصلة  ذات  املسائل  إدماج 
إدارة  وفي نظم  وتقييمها  املشروعات  في رصد 
واإلشراف  املدة  منتصف  واستعراضات  املعرفة 
األمر  هذا  املشروعات. وسيسهل  حالة  وتقارير 

العناصر، حيثما كان ذلك مالئماً، في  إدراج هذه 
األصلي. املشرعات  تصميم 

واالبتكار  املعرفة 
التأييد واستقطاب 

يندرج تقاسم املعرفة واالبتكار في أنشطة 
الصندوق الرئيسية. واتساقاً مع إستراتيجية 

الصندوق في إدارة املعرفة، سيتم تقاسم الدروس 
املستخلصة من امليدان واالبتكارات امليدانية داخل 
املنظمة بأسرها وخارجها. ويجب تعميم وتوسيع 

نطاق التجارب الفردية للبلدان سعياً لتطبيقها في 
سائر برامج الصندوق، وكذلك االستفادة من الدروس 
املستخلصة من حافظة منح البحوث في الصندوق. 

وثمة حاجة ماسة لالستفادة من معرفة اآلخرين 
وجتاربهم، مبا في ذلك نظم املعرفة لدى السكان 

األصليني ومراكز البحوث الدولية - مما سيستدعي 
إدخال ابتكارات في إدارة املعرفة في الصندوق وفي 

الُنهج املتبعة حيال الشراكات.

وسيواصل الصندوق إعالء مكانة زراعة احليازات 
الصغيرة في املناقشات الدولية لسياسات تغير 

املناخ، ساعياً في الوقت نفسه ألن تولي املناقشات 
بشأن الزراعة مزيداً من االهتمام لتغير املناخ. ويتسم 

هذا اجلهد في مضمار التواصل واملشاركة بتركز 
شديد نظراً لقدرات املوظفني الالزمة إلدارة مهمة 

الصندوق التشغيلية في امليدان. وفي عام 2009، 
حقق الصندوق تقدماً، بالتعاون مع املنتدى العاملي 
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للمانحني من  أجل التنمية الريفية ومنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة ومنظمات املزارعني وجهات 
أخرى، في احلث على إيالء قدر أكبر من االهتمام 

للزراعة في املفاوضات بشأن املناخ - وتولي مسودات 
نصوص املفاوضات في الوقت الراهن مزيداً من 

االهتمام للزراعة ولفرص إعداد برنامج عمل تقني في 
املستقبل. وأثناء اجتماعات التفاوض بشأن اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وأنشطة 
االتصاالت في عام 2009، حثت عدة أنشطة جانبية 
شارك الصندوق في رعايتها املتفاوضني بشأن املناخ 

واجلمهور على التفكير في التدابير امللموسة في 
املفاوضات التي تكتسي أهمية قصوى لدى أصحاب 

احليازات الصغيرة.

وتشمل اخملرجات األساسية ما يلي:
y  تدابير جديدة لالستفادة من اخلبرة لدى جهات

خارجية: استكشاف ترتيبات جديدة ملركز/مراكز 
املوارد مع منظمات أو مجموعات مرموقة إلسداء 

املشورة املتخصصة، عند احلاجة، في إعداد البرامج 
وتدريب املوظفني )على سبيل املثال، عقد شراكة 

مع صندوق الكربون احليوي التابع للبنك الدولي 
)انظر الفقرة 36(؛

y  دعم الشعب اإلقليمية وجهات التنسيق التقني
في الصندوق مثل شعبة البيئة واملناخ اجلديدة 

في إعداد شبكة داخلية عن املناخ والبيئة لتشاطر 
املعرفة وتنسيق جهود الصندوق؛

y  تقاسم املعرفة والتعّلم بصورة منتظمة بشأن تغير
املناخ في نطاق البرامج القطرية، ال سيما من حيث 

التجارب امليدانية والتدريب املناسب للموظفني؛

y  ،إعداد دالئل إرشادية مواضيعية، ومذكرات تعّلم
وحاالت دراسة ودراسات قطرية موجزة ذات صلة 

بتغير املناخ ودراسات استشرافية إقليمية عن تغير 
املناخ  تكون رافداً للبرامج القطرية؛

y  مواصلة االستفادة من منح البحوث القطرية
والعاملية لدعم استحداث وتطوير التقانات املالئمة 

التي تستثمر نظم املعرفة احمللية وإثرائها بأفضل 
خيارات العلوم املعتمدة املتاحة؛

y  مواصلة استخالص الدروس من عمليات تقييم
أعمال الصندوق ذات الصلة باملناخ والبيئة.

واستقطاب  واالبتكار  املعرفة  شراكات 
التأييد الرئيسية:

y  منظمات املزارعني والسكان األصليون واجملتمع
املدني الدولي: منظمات املنتجني الريفيني 

ومنظمات اجملتمع احمللي شركاء مهمون، ال سيما 
في مضمار استقطاب التأييد في مجال تغير 

املناخ. وباستثمار العالقات احلالية مع منظمات 
مثل الصندوق العاملي للطبيعة واملعهد الدولي 

للبيئة والتنمية ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعني 
بقضايا الشعوب األصلية ومنظمات املنتجني 

املشاركة في منتدى املزارعني، سيعزز الصندوق 
تعاونه مع اجملموعات املناسبة إلعالء صوت مزارعي 

احليازات الصغيرة وتسليط األضواء على ما ينتابهم 
من شواغل.

y  أسرة األمم املتحدة والوكاالت التي تتخذ من روما
مقراً لها: سيواصل الصندوق مشاركته في اجلهود 

املنسقة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى:
عبر التعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما . 1

مقراً لها والذي سيظل يحظى باألولوية على 
نحو  ما حدده اجتماع رؤساء الوكاالت الثالثة 
في سبتمبر/أيلول 13.2009 ويعمل الصندوق 

أصالً في تعاون وثيق مع منظمة األغذية 
والزراعة في اجلوانب التقنية للتخفيف من آثار 
تغير املناخ )مثالً اختبار وسيلة اإلدارة املسبقة 

لتوازن الكربون( وفي أنشطة استقطاب التأييد 
العامة، ومع برنامج األغذية العاملي في برنامج 

للتأمني ضد مخاطر الطقس في الصني. وفضالً 
عن ذلك، شرعت هذه الوكاالت في شراكة 
تعاونية عن إدارة مخاطر الكوارث ترمي إلى 

13 »اجتاهات التعاون بني الوكاالت 

التي تتخذ من روما مقراً لها« 
وثيقة أعدت الستعراض اجمللس 

التنفيذي في دورته السابعة 
14-15 سبتمبر/أيلول  والتسعني، 

.2009
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إدماج هذه اإلدارة في التنمية الريفية وتخطيط 
القطاع الزراعي، مبا في ذلك طائفة من اخلدمات 

واملنتجات املالية الريفية تتعلق بتدابير اتقاء 
اخملاطر. وسيواصل الصندوق متتني هذه اجلهود 

التعاونية مستعيناً بقدر أكبر من قدرات 
التحليل لدى منظمة األغذية والزراعة - نظراً 

ألثر تغير املناخ على الكوارث وقابلية التعرض - 
ومع برنامج األغذية العاملي في أنشطة التأهب 

للكوارث واإلغاثة واإلنعاش املبكر. وسيواصل 
الصندوق العمل أيضاً مع اآللية العاملية 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر في 
تعزيز قدرة البلدان على مواجهة تهديد التصحر؛

التابع . 2 عبر فريق العمل بشأن تغير املناخ 
املستوى جمللس  الرفيعة  البرنامجية  للجنة 
اتفاقية  لعملية  دعماً  التنفيذيني،  الرؤساء 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وفي 
املشتركة؛14 املنتجات  إجناز 

من خالل عملنا مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة . 3
اإلطارية بشأن تغير املناخ، ال سيما في 

املسائل التقنية ذات الصلة بالتأقلم مع تغير 
املناخ والتخفيف من آثاره في الزراعة وبشأن 

مبادرات مثل برنامج عمل نيروبي املتعلق 
بتأثير املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف 

معه.15 وسيكون هدف الصندوق الرئيسي زيادة 
االهتمام باحتياجات مزارعي احليازات الصغيرة 

وشواغلهم في االتفاق العاملي بشأن املناخ 
ملرحلة ما بعد بروتوكول كيوتو ومواصلة دعم 

تنفيذ االتفاقية باجناز برامج محددة في برامج 
العمل الوطنية للتكيف.

y  اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
إحدى شركاء الصندوق الرئيسيني في مضمار 
البحوث. ويتيح برنامج التحدي العشري بشأن 

تغير املناخ والزراعة واألمن الغذائي الذي بدأ العمل 
فيه في اآلونة األخيرة فرصاً جديدة للتفاعل مع 

اجلماعة االستشارية في بحوث تغير املناخ. وسيربط 
الصندوق أنشطته أيضاً مببادرات أخرى ناشئة 

مجدية جملموعته املستهدفة مثل التحالف العاملي 
للبحوث الزراعية وغازات الدفيئة.

y  ،املؤسسات املالية الدولية: سيزيد الصندوق
بصفته مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة 

تابعة لألمم املتحدة، مشاركته مع املؤسسات املالية 
الدولية األخرى وتقاسم املعرفة معها. والصندوق 

أصالً عضو نشط في فريق العمل بشأن البيئة 
التابع للمؤسسات املالية متعددة األطراف الذي 
أحرز تقدماً كبيراً في تنسيق النهج الذي تتبعه 

هذه املؤسسات حيال املسائل البيئية، ال سيما من 
حيث تقدير األثر البيئي. وسيتعاون الصندوق أيضاً 

مع صناديق االستثمار بشأن املناخ ويستفيد من 
جتربتها وبوجه خاص البرنامج النموذجي للصمود 

أمام تغير املناخ وبرنامج االستثمار في الغابات.
y  مجتمع املانحني: تتيح عضوية املنتدى العاملي

للمانحني من أجل التنمية الريفية مجاالً 
لالضطالع بأنشطة منسقة في مضمار تغير 

املناخ في إطار اجلهات املانحة. وسيواصل الصندوق 
املشاركة في إعداد نهج منسق بني املانحني حيال 

التخفيف والتكيف الزراعي، مستثمراً في ذلك 
مشاركته احلالية واملستمرة في املنتدى.

14 في عام 2009 انخرطت 

املتحدة مجتمعة  األمم  منظومة 
في عدة مبادرات وأدوات مشتركة 

مثل ورقة مشتركة عن التكيف 
قدمت في الدورة 15 ملؤمتر األطراف 

املتحدة ملكافحة  ومعاهدة األم 
التصحر الذي شارك فيه الصندوق 

الداخلي على تغير  التدريب  عبر 
.)CLIMTRAIN املناخ )أي مشروع

15 التحق الصندوق في أكتوبر/

2009 ببرنامج عمل  تشرين األول 
املناخ  بآثار تغير  املتعلق  نيروبي 

والتكيف  به  للتأثر  والقابلية 
التابع التفاقية األمم  معه 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
البرنامج  املناخ. ويستهدف هذا 

البلدان على حتسني  مساعدة 
املناخ  فهمها وتقديرها آلثار تغير 

واتخاذ قرارات مستنيرة عن تدابير 
العملية. التكيف  وأنشطة 
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املوارد تعبئة 

يتسبب تغير املناخ في ازدياد تكلفة التنمية كما أن 
االستجابة الدولية أضفت مزيداً من التعقيد على 

تزويد البلدان النامية بالتمويل العام الدولي. وأصبح 
تغير املناخ حافزاً أكثر أهمية لتقدمي الدعم املالي 

الدولي. وقد مت التعهد بالتزامات ال يستهان بها كجزء 
من اتفاق كوبنهاغن )انظر الفقرة 11(. وفي ضوء 
تطور املفاوضات بشأن املناخ، سيواصل الصندوق 
استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز دوره بالتآزر مع 

الوكاالت األخرى في إتاحة قسط أوفر من املساعدات 
املالية يتم تكييفه وفق قدرتنا على اإلجناز ويكون 
متسقاً مع برامجنا األساسية ومهمتنا. وأصبح 

جلياً أن التكيف مع تغير املناخ سيكون عنصراً مهماً 
في متويل تغير املناخ وهو أمر يتسق متام االتساق مع 

مهمة الصندوق األساسية.

واستناداً إلى هذا املبدأ املستمد من االستراتيجية 
والرامي إلى إدماج تغير املناخ في الصندوق برمته، 

سينصب تركيزنا، في املقام األول، على جعل 
حافظة الصندوق اآلخذة في التوسع ذكية مناخياً. 

وسُتستخدم أموال إضافية لتجذير إدماج تغير 
املناخ في برامجنا الرئيسية. وستغطي هذه األموال 

التكاليف اإلضافية لالستثمارات في املشروعات 
الذكية مناخياً واملساعدة التقنية وتتيح استنباط 

نهج جديدة تكون أكثر ابتكاراً ملعاجلة تهديدات املناخ  
واغتنام الفرص التي يتيحها.

شراكات تعبئة املوارد الرئيسية:
y  ،مرفق البيئة العاملية: ميثل مرفق البيئة العاملية

بحكم كونه اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ، شريكاً استراتيجياً رئيسياً 
يتجاوز دوره تعبئة املوارد ليشمل إدارة املعرفة. وبفضل 

الشراكة مع مرفق البيئة العاملية، متّكن الصندوق 
من تعميق انخراطه وتعاونه مع وكاالت أخرى 

منتمية إلى هذا املرفق.16 وفي ما يخص الصندوق، 
يدير مرفق البيئة العاملية الصندوق االئتماني ملرفق 

البيئة العاملية والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً 

والصندوق اخلاص بتغير املناخ. ويبلغ حجم حافظة 
الصندوق في مرفق البيئة العاملية قرابة 100 مليون 
دوالر أمريكي مع متويل مشترك يبلغ نحو 370 مليون 
دوالر أمريكي من املشروعات التي يدعمها الصندوق. 
وسيواصل الصندوق العمل مع مرفق البيئة العاملية 

من خالل ما يلي:
التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االئتماني . 1

ملرفق البيئة العاملية: يسعى الصندوق لزيادة 
استخدامنا موارد مرفق البيئة العاملية بقدر 
كبير في التجديد املقبل ملوارد املرفق للفترة 

2010-2014. وسيكون النجاح رهيناً إلى حٍد 

ما بحجم التجديد املقبل للموارد واإلصالحات 
اجلارية لدورة املشروعات والنهج البرامجية. 
وللصندوق أنشطة في أربعة مجاالت من 

مجاالت تركيز مرفق البيئة العاملية الستة: 
تدهور األراضي، والتنوع البيولوجي، واملياه 

الدولية، وتغير املناخ. وسيتيح استقرار جتديد 
موارد مرفق البيئة العاملية أو زيادتها فرصة 
للصندوق ليواصل زيادة حصته في حافظة 
هذا املرفق التي ال تزال صغيرة احلجم )2.9 

في املائة للتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة 
العاملية(. وستسهل اجلهود التي يبذلها مرفق 

البيئة العاملية في الوقت الراهن لتبسيط 
دورة املشروعات إدماج متويل املرفق في حافظة 

الصندوق الشاملة. وستظل هذه املوارد 
تُستخدم لتعبئة استثمارات الصندوق استناداً 
إلى معدلنا لتعبئة املوارد للتجديد الرابع ملوارد 

مرفق البيئة العاملية البالغ 1:4.
الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً والصندوق . 2

اخلاص بتغير املناخ اللذان يديرهما مرفق 
البيئة العاملية والتابعان التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ: رهناً بتجديد موارد 
هذين الصندوقني، سيهدف الصندوق، خالل 

السنوات األربع املقبلة، إلى إحداث زيادة كبيرة 
في املشروعات املرتقبة في إطار الصندوق اخلاص 

بأقل البلدان منواً/الصندوق اخلاص بتغير املناخ 
بإضافة مشروعات مبتكرة تساعد اجملتمعات 

احمللية الريفية على حتمل ما يلقيه تغير املناخ من 
تكاليف إضافية على كاهل جهودها اإلمنائية.

y  صندوق التكّيف:17 قدم الصندوق طلباً ليكون
هيئة منفذة متعددة األطراف لصندوق التكيف 
متول مشروعات وبرامج تكيف عملية في البلدان 

التنمية األفريقي  16 مصرف 

اآلسيوي  التنمية  ومصرف 
واملصرف األوروبي لإلنشاء 

األغذية  ومنظمة  والتعمير 
للبلدان  التنمية  والزراعة ومصرف 
وبرنامج  الدولي  والبنك  األمريكية 
األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم 

األمم  للبيئة ومنظمة  املتحدة 
الصناعية. للتنمية  املتحدة 

17 أنشأت األطراف في بروتوكول 

املتحدة  التابع التفاقية األمم  كيوتو 
اإلطارية بشأن تغير املناخ صندوق 

البيئة  ويقوم مرفق  التكيف. 
باستضافته. العاملية 
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النامية األطراف في بروتوكول كيوتو. وتوضع اآلن 
اللمسات األخيرة على  تفاصيل االستفادة من  هذا 
الصندوق وأولوياته. وستكون املوارد املتاحة رهينة مبا 

يطرأ من مستجدات في سوق الكربون.
y  :قطاع الشركات اخلاصة واملؤسسات

سيكون القطاع اخلاص في نهاية املطاف 
محرك االستثمارات املوجهة إلى تغير املناخ. 

وسيستكشف الصندوق مزيداً من فرص زيادة 
التعاون مع املؤسسات اخلاصة، مستثمراً في ذلك 

شراكته الناجحة مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس 
في مضمار التأمني املتعلق بالطقس في الصني.

y  مكافآت تخفيض االنبعاثات: سيطور الصندوق
شراكته مع صندوق الكربون احليوي الذي يديره 
البنك  الدولي في شريحته الثالثة ذات الصلة 

بالزراعة )التي سيتم االلتزام بها بحلول عام 2012( 
لعرض مشروعات تقوم بنجاح باحتجاز الكربون 

أو االحتفاظ به في الغابات والنظم اإليكولوجية 
الزراعية. وحيثما كان ذلك مالئماً، سيستفيد 

الصندوق من اخلبرة بالسوق املتوافرة لدى فريق 
صندوق الكربون احليوي لتقدير أنشطة تخفيض 

االنبعاثات احملتملة املدرة للدخل كما سيسعى إلى 
احلصول على استثمارات محتملة من الصندوق.

y  املانحون واملؤسسات املالية الدولية: يظل الصندوق
يرحب بشراكات التمويل ثنائي األطراف لتوسيع 

نطاق إدماج ودعم املناخ والبيئة في الصندوق18 - مبا 
في ذلك متويل الدعم التحليلي املعّزز للمتعاملني 
مع الصندوق  وإعداد برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية والبرامج الذكية مناخياً. وسيحث 
الصندوق على اتباع نهج منسق في تقدمي هذا 

الدعم من التمويل املشترك )مثل اإلبالغ املشترك 
ومذكرات التفاهم، وخالف ذلك(. وسيظل الصندوق 

يستكشف فرص التفاعل مع التحالف العاملي 
لتغير املناخ التابع للمفوضية األوروبية ومع صناديق 

االستثمار في املناخ التي يديرها البنك الدولي.

التنظيم 

ينظر اآلخرون إلى الصندوق بصفته وكالة دولية تقف 
»في خط املواجهة« وتصب جهودها على املشروعات 
والبرامج القطرية مع التركيز على النتائج املباشرة 

وهو أمر يفتخر الصندوق به. ومن ثم يستبطن حتويل  
بيانات الغايات الثالث املذكورة آنفاً إلى نتائج ملموسة 

للسكان الريفيني الفقراء وتعزيز قدرة الصندوق على 
تقدير مخاطر املناخ ذات الصلة  وحتديد فرص التخفيف 

والتكيف والتنفيذ والرصد بفعالية وكفاءة.

ويستدعي حتقيق النجاح على الصعيد القطري بذل 
جهود في املنظمة برمتها - ويشمل ذلك الرئيس 

والشعب اإلقليمية واملكاتب القطرية وشعبة 
االتصاالت وإدارة املرافق. ويجب على الصندوق تعزيز 

قدراته بغية تقدمي الدعم للشعب اإلقليمية واإلدارة 
العليا في حتقيق أهداف الصندوق في مضماري 

التنفيذ واستقطاب التأييد، وسيتحقق ذلك بزيادة 
طفيفة في عدد املوظفني الداخليني مقرونة بالتدريب 
وبترتيبات جديدة لالستفادة من اخلبرات اخلارجية وإبرام 

شراكات أمنت بشأن تغير املناخ.

وتتألف العناصر الرئيسية الستجابة الصندوق 
التنظيمية مما يلي:

y  االستفادة بقدر أكبر من املهارات الداخلية املتاحة
ومن األفراد عبر )1( حتديد القدرات الداخلية 

اخملتصة القادرة على تنفيذ برامج عالية اجلودة؛ 
)2( تدريب املوظفني. وسيستعني الصندوق باخلبرة 

املستمدة من مشروع 19CLIMTRAIN  في تصميم 
برنامج تدريب إلكتروني في مجالي تغير املناخ 

الريفية؛ والتنمية 

18 مثلما في حالة إثيوبيا، حيث 

إضافية  أنشطة  إسبانيا  تدعم 
للتكيف مع تغير املناخ في 

مشروع مشترك بني الصندوق 
العاملية. البيئة  ومرفق 

www.ifad.org/climate/ 19

climtrain/.
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y  إنشاء هيكل تنظيمي جديد يتصف مبزيد من
اخلبرة باملناخ والبيئة: ستتقاسم شعبة جديدة 

هي شعبة البيئة واملناخ - في دائرة إدارة البرامج 
- موظفي العمليات مع الشعب اإلقليمية بغية 
تنفيذ جدول أعمال مشترك إلدماج املناخ والبيئة 
في الصندوق بأسره. وستستقطب هذه الشعبة 
أيضاً املوظفني العاملني في مجالي املناخ والبيئة 
بغية )1( مواصلة إعداد مشروعات منتدى البيئة 

العاملية؛ )2( تقدمي مزيد من الدعم للشعب 
اإلقليمية بشأن إعداد برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية والبرامج غير التابعة ملنتدى البيئة 
العاملية؛ )3( إدارة االبتكار واملعرفة في مجالي البيئة 

وتغير املناخ؛ )4( إدارة الشراكات اخلارجية واملبادرات 
العاملية عن املناخ والبيئة؛

y ترتيبات جديدة للخبرة اخلارجية؛
y  إظهار قيم الوعي البيئي داخلياً: يتعهد الصندوق

بأن يكون له دور استباقي في مبادرة الكربون 
الصفري لألمم املتحدة. ويقوم الصندوق مبا عليه 
بهمة لتقليل أثر عملياته على البيئة إلى احلد 

األدنى ولتخفيض بصمة الكربون اخلاصة به. 
واستندت إعادة هيكلة مقر الصندوق على إنشاء 
مبنى مراٍع للبيئة وذي تصميم مستدام. ويسعى 

الصندوق في الوقت الراهن إلى احلصول على 
شهادة الريادة في التصميم املراعي للطاقة والبيئة 

التي ستكون اعترافاً بأداء املبنى الرفيع من حيث 
توفير املياه وكفاءة الطاقة واختيار املواد وجودة 
الهواء داخل املبنى، وتسعى مجموعة طوعية 

مناصرة للبيئة تابعة للصندوق بهمة إلى إحداث 
وعي بالسلوك املراعي للبيئة داخل املنظمة. ويركز 

فريقا عمل، على التوالي، على السياسات في 
عملياتنا امليدانية وعلى تقليص بصمة الكربون إلى 
الصفر في مرافق الصندوق. ويعيد الصندوق النظر 

اآلن في سياسته للسفر: وستتخذ تدابير محددة 
بشأن انبعاثات الكربون. وسُتضمن عناصر تخفيف 

انبعاثات الكربون في دليل السفر اجلديد.
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شيو
سوزان بيت

صندوق الدولي للتنمية الزراعية/ 
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قياس النجاح

يرد في امللحق 1 إطار لنتائج وتنفيذ استراتيجية 
الصندوق حيال تغير املناخ. واتساقاً مع الهدف اجلامع 
لالستراتيجية، يسعى اإلطار إلى جتذير مسائل املناخ 

على نحو مالئم في كامل نظام الصندوق للقياس 
املستند إلى النتائج. وسيتم قياس جناح االستراتيجية، 

بصفته موضوعاً يتخلل سائر أعمالنا، باستخدام 
عدد من املؤشرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء احلافظة 

وتنفيذ األنشطة. وبسبب النهج القطري املنحى 

الذي يتبعه الصندوق وطبيعة تغير املناخ الشاملة 
لعدة قطاعات، لم تستخدم مؤشرات قطاعية 

محددة كمؤشر داٍل على النجاح. وستتناول سياسة 
إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في الصندوق مبزيد من 

التفصيل قياس النتائج في سياق أنشطة الصندوق 
إلدارة املوارد الطبيعية.

4
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سي ماكجير
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امللحق 1

املناخ تغير  بشأن  الصندوق  استراتيجية  وتنفيذ  نتائج  إطار 

الهدف: حتقيق أقصى قدر من أثر الصندوق على احلد من الفقر الريفي في سياق مناخ متغير.
بيان املقاصد:

y .دعم الُنهج املبتكرة ملساعدة مزارعي احليازات الصغيرة على بناء قدرات صمودهم أمام تغير املناخ
y .مساعدة مزارعي احليازات الصغيرة على االستفادة  من املتاح من حوافز التخفيف والتمويل
y .إثراء حوار أكثر اتساقاً بشأن تغير املناخ والتنمية الريفية والزراعة واألمن الغذائي

الناجت: أن يكون الصندوق ذكياً مناخياً

معالم التنفيذ مؤشرات النواجت أهداف االستراتيجية
املوضوعات 

االستراتيجية
ديسمبر/كانون 

األول 2010
سيشهد اإلطار االستراتيجي املقبل 

للصندوق اإلدماج الكامل للمناخ 
والبيئة واإلدارة املستدامة للموارد 

الطبيعية في حتليالته وأهدافه

y  ابتداًء من نهاية 2010 تعكس جميع
وثائق برامج الفرص اإلستراتيجية 

القطرية املقدمة إلى اجمللس التنفيذي 
والبرامج اجلديدة، بصورة منتظمة 

ومالئمة، مخاطر وفرص املناخ والبيئة
y  تقارير إجناز املشروع: زيادة نسبة

املشروعات املصنفة في الفئة 4 أو أعلى 
بالنسبة للبيئة فوق خط األساس البالغ 

77 في املائة )2008-2009 متوسط 
السنتني( جملموعة 2014-2013

y  نظام إدارة النتائج واألثر: بحلول
عام 2014 رفع التصنيف إلى 4.25 

في مؤشرات املستوى 2 )الفعالية/ 
االستدامة( بالنسبة ألنشطة املوارد 

الطبيعية فوق خط األساس 3.75 لعام 
2009
y  زيادة التصنيف املرضي في مجال

املوارد الطبيعة والبيئة للمشروعات 
املقيمة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر 

عمليات الصندوق
y  تقرير التقدير العام لفريق تعزيز اجلودة

يسلط األضواء على شواغل تغير املناخ، 
تسجل صحائف التقدير املوجزة لفريق 
تعزيز اجلودة تصنيف عامل جناح رئيسي 

للمسائل ذات الصلة بتغير املناخ

الفرص  برامج  تعكس 
القطرية  االستراتيجية 

مخاطر  والبرامج 
والبيئة  املناخ  وفرص 

منتظمة بصورة 

1.  عمليات ذكية 
مناخياً

بحلول ديسمبر/
كانون األول 

2010

حتديث صياغة برامج الفرص 
اإلستراتيجية املستندة إلى النتائج 

واملبادئ التوجيهية لتعزيز اجلودة 
لتتضمن مسائل تغير املناخ

بحلول نهاية 
2010

تعزيز إسهامات التقدير البيئي 
االجتماعي )مبا في ذلك جتريب وسيلة 

فحص اخملاطر في مبادرة تعميم 
االبتكار في الصندوق(

جاري العمل فيه بشأن  اخلبرة  تعزيز مشاركة 
إدارة البرامج  تغير املناخ في فرق 

والبعثات القطرية 
جاري العمل فيه تتبع مراعاة التصميم لتغير املناخ 

بانتظام عند تعزيز اجلودة
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معالم التنفيذ مؤشرات النواجت أهداف االستراتيجية
املوضوعات 

االستراتيجية
جاري العمل فيه مواصلة مشاركة الصندوق احلثيثة 

في دعم احلوار بشأن املناخ والزراعة
y  إظهار القضايا الزراعية واحتياجات

وشواغل السكان الريفيني الفقراء بصورة 
مناسبة في اتفاق ما بعد كيوتو النهائي

y  إصالح آلية التنمية النظيفة إلدماج
الزراعة بصورة أكبر

y  الصندوق أنشطة  تواتر  زيادة 
باملناخ اخلاصة 

y  تنفيذ تدابير "اجتاهات للتعاون بني
املنظمات التي تتخذ من روما مقراً لها" 

بشأن تغير املناخ
y  زيادة تواتر مقابالت ومنشورات وسائل

إعالم الصندوق اخلاصة باملناخ

تعزيز إدارة املعرفة ذات 
الصلة باملناخ داخل 

الصندوق وخارجه جنباً 
إلى جنب مع مواصلة 

التأييد  استقطاب 
عاملياً ووطنياً

2. املعرفة واالبتكار 
واستقطاب التأييد 

بحلول منتصف الذكي مناخياً
2011

ترتيب جديد/ترتيبات جديدة خلدمات 
املعرفة مع منظمات مرموقة إلسداء 
املشورة املتخصصة وتدريب املوظفني

جاري العمل فيه تعزيز التعاون مع أسرة األمم املتحدة 
والوكاالت التي تتخذ من روما مقراً 

لها بشأن تغير املناخ

يونيو/حزيران 
2010

إنشاء شبكة الصندوق الداخلية بشأن 
املناخ والبيئة لكفالة تشاطر املعرفة

جاري العمل فيه استهالل منتجات وأنشطة املعرفة/
التدريب - مبا في ذلك مشروع 

CLIMTRAIN على شبكة اإلنترنت

جاري العمل فيه إدراج تغير املناخ في برامج املنح

جاري العمل فيه املشاركة في دعم نهج متناسق 
للمانحني حيال تغير املناخ عبر 

املنتدى العاملي للمانحني من أجل 
الريفية التنمية 

جاري العمل فيه مواصلة مشاركة الصندوق احلثيثة 
لدعم احلوار العاملي بشأن املناخ والزراعة

من يونيو/
حزيران 2010 

إلى يونيو/
حزيران 2014

كفالة زيادة متويل املنح في التجديد 
اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية 

لدعم عمليات الصندوق ذات الصلة 
بتغير املناخ والبيئة

y  زيادة 25 في املائة على األقل في
التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االئتماني 

ملرفق البيئة العاملية للتمويل املشترك 
لعمليات الصندوق خالل فترة التجديد 

املقبلة ملوارد مرفق البيئة العاملي للفترة 
2014-2010

y  زيادة بنسبة 40 في املائة على األقل
في التمويل املشترك املوحد للصندوق 

اخلاص بأقل البلدان منواً والصندوق اخلاص 
بتغير املناخ لتمويل عمليات الصندوق 

خالل فترة التجديد املقبلة 2014-2010 
ملوارد مرفق البيئة العاملية

y  في انتظار نتائج إصالحات آلية
التنمية النظيفة، متويل مشروعني على 

األقل للصندوق مع صندوق الكربون 
احليوي بنهاية عام 2011

إضافي  متويل  كفالة 
في  للمساعدة 

املنتظم  اإلدماج 
في  املناخ  وفرص  خملاطر 

الشاملة احلافظة 

3. تعبئة املوارد 
الذكية مناخياً

من يونيو/
حزيران 2010 

إلى يونيو/
حزيران 2014

كفالة زيادة متويل املنح من الصندوق 
اخلاص بأقل البلدان منواً والصندوق 

اخلاص بتغير املناخ التابعني التفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 

املناخ لدعم عمليات الصندوق في 
التجديدات املقبلة ملوارد الصندوق 
اخلاص بأقل البلدان منواً والصندوق 

اخلاص بتغير املناخ

ابتداء من 
منتصف 2010

كفالة استفادة الصندوق من صندوق 
التكيف، مع إعداد وتنفيذ خطة 

التزام ملدة 5 أعوام
2011 صندوق الكربون احليوي - استهالل 

املكافآت ملشروعات تخفيض 
انبعاثات الكربون

بحلول مارس/
آذار 2010

إنشاء شعبة البيئة واملناخ اجلديدة، 
مع زيادة قدرتها وتقاسم املوظفني مع 

األقاليم

y  توظيف 5 خبراء إضافيني في املناخ
والبيئة في الصندوق بحلول يونيو/

حزيران 2011
y  تقاسم )شعبة البيئة واملناخ والشعب

اإلقليمية( اختصاصيي البيئة واملناخ 
اإلقليميني في ثالث ُشعب إقليمية على 

األقل بحلول يونيو/حزيران 2011

مستويات مالئمة من 
املوارد وإجراءات داخلية

4. التنظيم الداخلي 
الذكي مناخياً

بحلول يونيو/
حزيران 2010

حصول الصندوق على شهادة الريادة 
في التصميم املراعي للطاقة والبيئة

2011 حتديث دليل السفر في الصندوق 
ليتضمن أحكاماً محددة خلفض 

بصمة انبعاثات الكربون
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امللحق 2

حافظة الصندوق / مرفق البيئة العاملية - البناء على أساس متني

شراكة استراتيجية
يعمل الصندوق ومرفق البيئة العاملية معاً لدعم البلدان في معاجلة املسائل املتشابكة املتعلقة بتخفيف 

وطأة الفقر وتدهور البيئة وتغير املناخ، مع التركيز على احتياجات التنمية الريفية.

ويرفد الصندوق، بصفته وكالة األمم املتحدة الوحيدة املكرسة حصراً ملكافحة الفقر الريفي، هذه الشراكة 
مبا لديه من خبرة واسعة النطاق في التنمية الريفية املستدامة واإلدارة البيئية املتكاملة، فضالً عن مواطن 

قوته في حتديد أوجه التآزر وفي معاجلة املسائل البيئية الشاملة لقطاعات شتى.

وميّكن هذا التحالف مع مرفق البيئة العاملية الصندوق من تعزيز إسهامه في اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية ومن محاربة تغير املناخ وعواقبه مع حتسني ظروف عيش السكان الريفيني الفقراء.

ويستثمر حتالف الصندوق مع مرفق البيئة العاملية الروابط بني األهداف اإلستراتيجية ملرفق البيئة العاملية 
ومشروعات الصندوق وبرامجه بحيث تعزز بعضها بعضاً. وبوسع الصندوق - كوكالة في مرفق البيئة 

العاملية، احلصول على األموال في إطار الصندوق االئتماني ملرفق البيئة العاملية. ويستطيع الصندوق أيضاً 
احلصول على أموال تغير املناخ في إطار الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغير املناخ 

التابعني التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  واللذين تتولى أمانة مرفق البيئة العاملية إدارتهما.

الصندوق ومرفق البيئة العاملية: مواجهة حتديات البيئة والتنمية الريفية في عالم 
سريع التغير

أصبح الصندوق وكالة ملرفق البيئة العاملية في عام 2001، وأنشأ في عام 2004 وحدة مخصصة لهذا 
الغرض في دائرته إلدارة البرامج. وخالل هذه السنوات اخلمس من التعاون، كفل الصندوق حافظة منح كلية 

الشكل 1 حافظة الصندوق حسب األقاليم
)التمويل الكلي مباليني الدوالرات األمريكية(
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تتألف من 30 مشروعاً تخضع ملسؤوليته املباشرة ويبلغ حجمها 111.4 مليون دوالر أمريكي من مرفق البيئة 
العاملية، ترتبط ارتباطاً مباشراً مببلغ 399 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات )213.3 مليون دوالر أمريكي من 

استثمارات الصندوق و185.9 مليون دوالر أمريكي متويل مشترك من شركاء آخرين، انظر الشكل 1(. وتستكمل 
هذه املشاركة املتسمة بفعالية التكاليف ومبعدل جناح في تعبئة املوارد آليات لضبط اجلودة وإجراءات 

استئمانية ومعايير محكمة يطبقها الصندوق.

وظل الصندوق يعمل، منذ إنشائه، بصورة كثيفة في أراض هامشية وأنظمة إيكولوجية متدهورة وفي 
أوضاع ما بعد الصراعات صاباً اهتمامه على السكان الذين يعيشون في هذه النظم. واتساقاً مع هذا النهج، 

يُستثمر ما يقارب أربعني في املائة من منح الصندوق/مرفق البيئة العاملية في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، وتستكمل عمليات أخرى للصندوق في الزراعة والتنمية الريفية في املنطقة. وتخصص النسبة 

املتبقية وقدرها 60 في املائة ألفقر البلدان في أمريكا الالتينية والكاريبي وآسيا واحمليط الهادي والشرق األدنى 
وشمال أفريقيا )الشكل 1(.

وتُنفذ معظم مشروعات الصندوق/مرفق البيئة العاملية بالتعاون مع وكاالت أخرى ملرفق البيئة العاملية 
إما في إطار نُهج برامجية أو برامج قطرية )بقيادة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي( أو باالشتراك 

مع وكاالت أخرى )مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية(.

وتكمن ميزة الصندوق النسبية بالنسبة ملرفق البيئة العاملية في عمله ذي الصلة باإلدارة املتكاملة لألراضي 
واملياه واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والغابات - مع السعي في الوقت نفسه لتخفيف أثر املناخ 

على اجملتمعات الريفية الضعيفة وتعزيز قدراتها على التكيف مع الظروف املناخية املتقلبة. وتّوجه قرابة ثالثة 
أرباع حافظة الصندوق/مرفق البيئة العاملية للممارسات املستدامة إلدارة املوارد الطبيعية والغابات، بينما 

يكرس الربع املتبقي ألنشطة تغير املناخ )الشكل 2(.

محاربة تدهور األراضي
أُنشئ الصندوق استجابة حلاالت اجلفاف واألزمات الغذائية التي تضرر منها ماليني الناس في أفريقيا وآسيا 

في مطلع السبعينات. ويتسم الصندوق مبيزة نسبية فريدة في دعم اإلدارة املستدامة لألراضي. وبفضل 
سجل زاخر في مكافحة تدهور األراضي وتعزيز التنمية الريفية املستدامة واإلدارة املتكاملة لألراضي، يقوم 

الصندوق بدور بالغ األهمية في تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وهو يتمتع باالستفادة الكاملة 
من أموال مرفق البيئة العاملية التي تستهدف تدهور األراضي. ويركز الصندوق اهتمامه على احلد من الفقر 

الشكل 2 توزيع منح الصندوق/مرفق البيئة العاملية حسب مجاالت التركيز
)التمويل الكلي مباليني الدوالرات األمريكية(
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الريفي وتعزيز األمن الغذائي لألسر وتكفل نُهجه التشاركية املوجهة للسكان وخبرته املستفيضة في العمل 
في األراضي اجلافة أن حتقق برامجه النتائج امليدانية القصوى.

الصندوق هو الوكالة الرئيسية في برنامج اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية في إقليم الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ملرفق البيئة العاملية )يبلغ التمويل الكلي من مرفق البيئة العاملية نحو 60 مليون دوالر 

أمريكي( املصمم لتعزيز هذا النوع من إدارة األراضي ولتحسني رفاه اجملتمعات احمللية املستهدفة اقتصادياً 
واجتماعياً من خالل استرجاع النظم اإليكولوجية واحملافظة عليها.

للصندوق أيضاً دور رئيسي في برنامج االستثمار االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية املوجه ألفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى والذي يلبي حاجة املنطقة امللّحة ملعاجلة تدهور األراضي وحتسني سبل العيش التي تعول 

على املوارد الطبيعية بصورة مستدامة. وقد عبَّأ الصندوق 100 مليون دوالر أمريكي )20 باملائة منها من منح 
مرفق البيئة العاملية( لتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي في ستة بلدان.

تعزيز إدارة الغابات واستخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام
ن السكان الريفيني الفقراء من االنتفاع  من أولويات الصندوق استخدام املوارد الطبيعية استخداماً فعاالً ميّكّ
من هذه األصول  مع احملافظة عليها وإدارتها على نحٍو مستدام. ولدى الصندوق خبرة مثبتة في تعزيز احلفاظ 
على التنوع البيولوجي وإدارة املياه عبر آليات إدارة تشاركية تشمل املناطق احملمية واملناطق العازلة. وتتضمن 
40 في املائة، على وجه التقريب، من مشروعات الصندوق/مرفق البيئة العاملية متويالً مستمداً من مجاالت 

تركيز مرفق البيئة العاملية املتعلقة بالتنوع البيولوجي واملياه الدولية.

وحلفظ الغابات واستخدامها املستدام، باالقتران مع نهج مناصر للفقراء بقوة، دور رئيسي في استراتيجية 
الصندوق نظراً ألهميتهما لدى اجملتمعات احمللية الفقيرة والسكان األصليني وارتباطهما بهم. ويعترف 
اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 2007-2010 بأهمية اإلدارة املستدامة للغابات في تقليل تدهور 
األراضي وفي الوقت نفسه حتسني األمن الغذائي وإتاحة مصادر دخل بديلة للمجتمعات احمللية وصغار 
املزارعني. وفي هذا الصدد، يدعم الصندوق بنشاط استراتيجية مرفق البيئة العاملية لإلدارة املستدامة 

للغابات عبر خمسة مشروعات.

مكافحة تغير املناخ
تعهد الصندوق، في إطار التجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، بإيالء أولوية لتغير املناخ من حيث صلته 
باحلد من الفقر الريفي، مع التركيز بوجه أخص على التكيف. ويدعم الصندوق، في إطار الصندوق االئتماني 

ملرفق البيئة العاملية، التكيف مع تغير املناخ بحسبانه مسألة شاملة لقطاعات شتى تندرج في مجاالت 
تركيز أخرى، السّيما اإلدارة املستدامة لألراضي، في برامج مثل برنامج اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية 

في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا20 وبرنامج االستثمار االستراتيجي. وينفذ الصندوق أيضاً، في إطار 
برنامج  تكيف جتريبي، مشروعاً مجتمعياً إلعادة تأهيل ثالثة نظم إيكولوجية ساحلية رئيسية - املانغروف 

والبرك الساحلية والكثبان الرملية- على طول ساحل سري النكا الشرقي الذي عصفت به أمواج تسونامي. 
ويعزز املشروع قدرة هذه النظم على الصمود في وجه تقلبات املناخ ويّقلل من تعرض السكان لتغير املناخ. 

وإضافة إلى ذلك، يعمل الصندوق في الوقت الراهن مع حكومات موريتانيا والسنغال وسيراليون على دعم 
تنفيذ أولويات برامج عمل هذه البلدان الوطنية للتكيف ذات الصلة بالزراعة وذلك من خالل الصندوق اخلاص 

ألقل البلدان منواً. وبتمويل من الصندوق اخلاص لتغير املناخ، يدعم الصندوق األردن ومنغوليا وباكستان في 
تنفيذ أنشطة تكيف، تتضمن نقل التكنولوجيا، في قطاعات الثروة احليوانية واملياه وإنتاج احملاصيل.

وفي عام 2009 شرع الصندوق أيضاً في تطوير حافظته لتخفيف تأثير تغير املناخ في إطار الصندوق االئتماني 
ملرفق البيئة العاملية. وتركز املشروعات الثالثة اجلاري إعدادها في املكسيك والسودان وجمهورية فنزويال 

البوليفارية على احلث على اتباع مسار مراع للمناخ في التنمية الريفية بزيادة قدرات احتجاز الكربون الناجمة 
عن استخدام األراضي وتغيير منط استخدام األراضي واألنشطة احلرجية في هذه البلدان.

الوثيقة الثاني،  امللحق   20
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 تعزيز التعاون في إطار التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية
تشكل األزمة املالية واستفحال انعدام األمن الغذائي حتديني عامليني متداخلني بالنسبة للسكان الريفيني 

الفقراء. وأدى تقلب أسعار األغذية في عام 2008 واألزمة االقتصادية في عام 2009 إلى تفاقم اجلوع. وحسب 
منظمة األغذية والزراعة، فاق عدد من يعانون من نقص التغذية مليار شخص في عام 2009  كما أّن أسعار 
األغذية أخذت ترتفع تارة أخرى. وسيؤدي منو السكان - والهجرة الناجمة عن الفقر وتغير املناخ وتدهور املوارد 

الطبيعية - إلى أن تزداد األزمات العاملية املتشابكة تعقيداً. والسكان الريفيون الفقراء ومزارعو احليازات 
الصغيرة هم أشّد الناس عرضة للتأثيرات املرّكبة الناجمة عن هذه األزمات العاملية، إذ أنهم يفتقرون إلى 

قدرات التكيف املالئمة.

ويزيد التدهور البيئي )سوء إدارة موارد الغابات واملياه والتربة( أزمة الغذاء العاملية استفحاالً، إذ يتفاقم شح 
املوارد وتتدهور جودتها فيلحق الضرر بسبل العيش والصحة وظروف العيش. وستزداد هذه الضغوط حدة 

بفعل تغير املناخ - تقلب أمناط الطقس وذوبان الكتل اجلليدية والتسبب في حدوث ظواهر أشد حدة ) اجلفاف 
والعواصف، وخالفها(.

وثّمة حاجة إلى اتخاذ تدابير فورية لتعزيز صمود الزراعة في وجه حتديات تغير املناخ وتدهور املوارد الطبيعية  
باالقتران مع حتسني إنتاجية الزراعة على نحو مستدام  لتلبية الطلب املتنامي على األغذية.

وتساعد الشراكة مع مرفق البيئة العاملية الصندوق في أن يدمج بصورة أفضل تغير املناخ وإدارة املوارد الطبيعية 
في مهمته الرئيسية ومتّكنه من العمل مع السكان الريفيني الفقراء على حتسني ظروف عيشهم. وميّكن 

التعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية وشركاء املرفق اآلخرين الصندوق أيضاً من حتسني وتكثيف جهوده الرامية 
لتخفيف وطأة الفقر الريفي باملزج السليم بني العمليات. وعلى املنوال نفسه، يتيح له تكامل جهوده مع مرفق 

البيئة العاملية اتباع نهج أكثر ابتكاراً ومخاطرة حيال ما يثيره املناخ من حتديات وما يتيحه من فرص.

ونظراً ملا يحظى به مرفق البيئة العاملية من أهمية في معاجلة املسائل البيئية العاملية وألهمية إسهامه 
في حتقيق أهداف الصندوق، يدعم الصندوق بشكل كامل جتديد موارد هذا املرفق بقدر وافر من املوارد، مثلما 

يدعم  جتديد موارد الصندوقني اللذين يديرهما املرفق وهما الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً والصندوق 
اخلاص لتغير املناخ.

ويرحب الصندوق أيضاً ويدعم عملية إصالحات مرفق البيئة العاملية التي ستساعد في جعل املرفق أكثر 
فعالية وشفافية واتباعاً للمنحى القطري. وستمّكن إحدى تدابير اإلصالح املقترحة، أي حتسني دورة مشروعات 

مرفق البيئة العاملية، الصندوق من حتقيق نتائج أفضل ومن االستمرار، في الوقت نفسه، في استقطاب 
التمويل املشترك الرئيسي للصندوق نحو البرامج التي يدعمها مرفق البيئة العاملية.

وفي إطار التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية، يعتزم الصندوق مواصلة تعاونه مع شراكة املرفق، 
مكثفاً مشاركته فيها وفق مزاياه النسبية ومعززاً البرامج واألنشطة املزمعة واجلارية ومقترحاً مبادرات 

جديدة ميكن أن تستوعب شركاء قطريني جدد وتعبئ متويالً مشتركاً وافراً.
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