
 

تحسين حياة الماليين    الرامي إلى  نطاق العمل  يوسعانوالصندوق األخضر للمناخ    الدولي للتنمية الزراعية  الصندوق

 األخضر العظيم في أفريقيا الجدارفي  اإليكولوجيةواستعادة النظم   البشرمن 

بالمناخ   تأثرا األشدالمناطق  من سكانالفقراء  المزارعينلدى ماليين بات  –  2021 الثانيكانون /يناير  11، باريس

فريقيا،  أاألخضر العظيم في    الجدار   مبادرة  دعم حكوماتهم لتسريع  اليوم نتيجةلألمل    يدفعهم  سبب  منطقة الساحلفي  

 الق ومن المزمع إط.  شرقاإلى إثيوبيا وجيبوتي    غربامن السنغال ومالي  وتمتد    بلدا  11  تشملمنطقة  تغطي    والتي

الدولي   والصندوق  للمناخ  األخضر   صندوقالشراكة بين    عبر دعم حكومات منطقة الساحل  لبرنامج استثماري جديد  

 . صالح هذه الفئات السكانية الريفيةتعزيز تمويل المناخ ل بهدفللتنمية الزراعية 

الصندوق والكيانات األخرى المعتمدة    سيقدم،  2020  أيلول/وزراء منطقة الساحل في سبتمبر قدمه  على طلب    وبناء

في إطار  وذلك  ،  إمكانية تمويلهاالصندوق األخضر للمناخ مشروعات لينظر مجلس الصندوق األخضر للمناخ في    لدى

يضمن تنسيقه مع س سيقود الصندوق عملية إعداد البرنامج والعظيم. واألخضر    الجدار لمبادرة  الجديد    الجامعالبرنامج  

والمتمثلة في    لقضايا المترابطةل والتصدي اإليكولوجيةتهدف أنشطة المشروع إلى استعادة النظم والشركاء اآلخرين. 

 .السالم وإحاللالغذائي  واألمن ،الفقر  وطأةوالتخفيف من  ،فرص العمل وتهيئة ،ر المناختغيّ

إلى أن "الصندوق األخضر للمناخ  ،  Yannick Glemarecد  السي  المدير التنفيذي للصندوق األخضر للمناخ،  ويشير 

نطاقملتزم   بلدان    بتوسيع  بناءالساحل  منطقة  جهود  إلى  العظيم  الجدار   الرامية  آثار  وتطويره  األخضر  ، ومكافحة 

سالسل القيمة   تعزيز الموسع على    تركيزه  معوسيدفع هذا البرنامج االبتكاري،  ر المناخ.  وإزالة الغابات وتغيّ  ،الجفاف

الطاقة المتجددة الالمركزية،  أشكال  الزراعية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة وزيادة استثمار القطاع الخاص في  

التكيف الصمودالمناخ  ر  تغيّمع    عجلة  المحلية  ل  دعمهعن    فضال،  وقدرة ماليين األشخاص على  لنظم اإليكولوجية 

 ". البيولوجي والتنوع

جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة األمم المتحدة المكرسة للقضاء على  ويقول السيد 

في منطقة الساحل على بناء    يينسكان الريفالعلى مساعدة    مصممالصندوق  إن  "  الفقر والجوع في المناطق الريفية:

األكثر واألراضي الرعوية    ،التنوع البيولوجيو  ،اخر المنتغيّ  القدرة على الصمود في وجه  تعزيز   ويؤديحياة كريمة.  

.  االستقرار   وزيادةالهجرة    حد من وال   ،الدخل  ورفع مستوى  ، تحسين األمن الغذائيإلى    ،الصالحة للزراعة خضرة و

 العظيم". األخضر  الجدار  من أجل إنجاح مبادرةمن الخبرة للعمل مع الشركاء  عاما 40 بإتاحة ونحن سعداء

من الخبرة    عاما  40أنه يجلب    إال،  األخضر العظيم  الجدارمبادرة  في    شريكا جديداالصندوق    كون  على الرغم منو

،  منهامختلفة    أجزاءسجل حافل بتخضير  باإلضافة إلى    ، في العمل مع السكان الريفيين الضعفاء في منطقة الساحل

توسيع نطاق بغية  و أمريكي.  مليون دوالر   480إلى  األخضر العظيم    الجدار في منطقة  جارية  ال  هاستثماراتقيمة    وتصل

وبرامج    أيضا مشروعاتالصندوق األخضر للمناخ    لدىهذه الجهود، سيقدم الصندوق وغيره من الكيانات المعتمدة  

من  أمريكي  مليار دوالر    1إلى  مجموعه  إلى حشد ما يصل    جميعهاإلى مجلس الصندوق األخضر للمناخ، وستهدف  

 .2022و 2021 األخضر العظيم خالل عامي الجدار شركاء لصالح مبادرة ال متعددةالموارد 

في منطقة الساحل، يعاني سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة البعلية و. الجوع محركاتأحد ر المناخ تغيّويعد 

 تلحق الدمار التيعواصف ة تواتر الزياد، والممطرةمواسم تقلص مدة الدرجات حرارة، وارتفاع والرعي بالفعل من 

  سكان أفريقيا جنوب الصحراء من في المائة من    22العام الماضي، عانى حوالي    وخاللالمحاصيل واألراضي.  ب

، يواجه 2050مع تضاعف عدد السكان بحلول عام  و.  2010عام    منذمليون جائع    60  تعادل  زيادة  ويمثل ذلكالجوع،  



الزراعية،    الغالت  تراجع  نتيجةاليقين في المستقبل    انعدامفي منطقة الساحل حالة من    يينشباب الريفالالماليين من  

الدائرة  يؤجج الهجرة والصراعات    األمر الذيوفرص العمل في المناطق الريفية،    في االستثماراتالشديد    والنقص

 .طبيعيةالموارد الهشة من  عدةحول قا

لمبادرة    وسيدعم الجامع  الطبيعية،   الجدار البرنامج  للموارد  المستدامة  استعادة األراضي واإلدارة  العظيم  األخضر 

الـ   نفذها شركاء آخرون خالل األعوام  التي  القائمة   الجدارالماضية ضمن مبادرة    12وتوسيع نطاق االستثمارات 

األسواق وسالسل   إلى  الوصول  من  الزراعية  والمشروعات  المزارعين  وسيتمكن صغار  العظيم.  القيمة األخضر 

تطوير البنية التحتية القادرة على الصمود في   عبر ، مع تهيئة الفرص االقتصادية والوظائف  بصورة أفضل  المعززة

 .استخدام الطاقة الشمسيةنطاق ر المناخ وتوسيع  وجه تغيّ

والتقييم.   الرصد  على صعيد  تنسيقال، ويضمن  أثرها، ويزيد من  المشروعات أوجه التآزر بين    الجامعسيعزز البرنامج  و

 .على مدى العقد المقبل الخاصة بها دعم بلدان منطقة الساحل في تحقيق أهداف التنمية المستدامةسيكما أنه 

األخضر العظيم، وال    الجدار مع جميع بلدان ومؤسسات    ةوثيق  بصورةوالصندوق األخضر للمناخ    سيعمل الصندوقو

، واتفاقية األمم األخضر العظيم  الجدار  ريك رئيسي في مبادرة، وهي ش التصحر   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  سيما

 .المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

يشكل البرنامج الجامع لمبادرة  ، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: "Ibrahim Thiawويقول 

 إلى وال يعود ذلكلصندوق األخضر للمناخ والصندوق دفعة قوية للمجتمعات الريفية. األخضر العظيم التابع ل الجدار 

ألنه، من منظور وإنما ، فحسب أراضيهم لحماية يكافحونأصحاب الحيازات الصغيرة الذين   من لمزارعينل استهدافه

في الوقت  الذي يمكن أن يساعد    من التحفيز االقتصادي الطموح  انوع  أيضا  يعداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  

 لألسر التي تواجه أسوأ آثار تغيّر المناخ".  وبناء األمن الغذائي 19-في إعادة بناء سبل العيش التي دمرها كوفيدذاته 

مبادرةو لمبادرة   تساهم  الجامع  بشكل  الجدار البرنامج  العظيم  في  األخضر  األخضر    الجدار   تسريعمبادرة   مباشر 

 األخضر العظيم بحلول  الجدار مبادرة   تحقيق أهدافتسعى إلى  بقيادتها وفرنسا    تضطلع ، وهي مبادرة أوسع  العظيم

 .2030عام 

 

  أولى   إحدى،  2007االتحاد األفريقي في عام    ا أقره  التي،  تعد مبادرة الجدار األخضر العظيم  :للمحررينمالحظة  

الدولية   تهدفالمبادرات  األراضي  إلى    التي  بين  واستعادة  بقيادتها ،  دوليين  أفريقية وشركاء  بلدانتجمع    ويضطلع 

األفريقي   األخضر  االتحاد  الجدار  وتنخرط    العظيمووكالة  أفريقيا.  الشركاء  لعموم  من  واسعة    األفارقة مجموعة 

الجارية والمستقبلية في   المشروعاتتمويل العديد من    عبر تنفيذ المشروع وتطويره، أو    عبر والدوليين في المبادرة  

 ،وبوركينا فاسو  ،ومالي  ،وموريتانيا  ، عبر السنغالن الجدار األخضر العظيم. ويمر الجدار األخضر العظيم  جميع بلدا

 .وجيبوتي ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،والسودان ،وتشاد ،ونيجيريا ،والنيجر 
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الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنّهم من الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز    يستثمر 

ما   مليار دوالر أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى   22.4قدمنا  ،  1978منذ عام  و  الصمود.

مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة مقرها روما    512  يقارب

 . التي غدت مركز األمم المتحدة لشؤون األغذية والزراعة

 

  نقلة نوعية  تحقيقدعم  في    مهمته  العالم. وتتمثلأكبر صندوق مخصص للمناخ في    األخضر للمناخندوق  يعتبر الص

وتتجاوز   ة.في البلدان النامي  ر المناختغيّ  والقادرة على الصمود في وجه  ،منخفضة االنبعاثات  نمائيةاإل  المسارات نحو  

حافظة للمناخ    قيمة  األخضر  )  راتمليا  7الصندوق  أمريكي  بما    23دوالر  أمريكي  دوالر  التمويل   يشململيار 

تابع  األخضر للمناخ كيان تشغيلي . والصندوق دولة  100في أكثر من  تحويليةإجراءات مناخية  هو ينفذو ،المشترك(

تغيّ  لآللية بشأن  المتحدة اإلطارية  لعام   المناخ،ر  المالية التفاقية األمم  باريس  اتفاقية  هدف   عبر دعم  2015ويخدم 

 .مئويتين حرارة  درجتي من أقلالحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية 
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