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ر المناخكٌف صندوق الت ٌّ مع تغ  
 2009حزٌران / ٌونٌة 18 

 مع تغٌر المناخكٌف صندوق الت
 االجتماع السادس

  2009حزٌران / ٌونٌة 17-15بون، 
 
 
 

 تقرٌر االجتماع السادس 
كٌف صندوق التإدارة لمجلس   

 
 مقدمة

 
" النؽٌر أوٌِؽن"جّمع  ُ  بروتوكول كٌوتو، فًق عن المنبث مع تؽٌر المناخكٌؾ صندوق التإدارة ُعقد االجتماع السادس لمجلس  .1

الذي  3-  أ/ 1ر ابمقتضى القرهذا االجتماع انعقد و .2009حزٌران، / ٌونٌة 17إلى  15ألم  المتحدة فً بون فً الفترة من التابع ل
 (.األطراؾ مؤتمر)اتخذه مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً هذا البروتوكول فً دورته الثالثة 

المرشحٌن من قبل مجموعاته  األعضاء المناوبٌن قائمة كاملة بأسماء األعضاء و( المرفق الثانً)ُمرفق طً هذا التقرٌر  .2
 .، والحاضرٌن فً هذا االجتماع4-  أ/1ر اوالقر 3-  أ/1ر ااإلقلٌمٌة والمنتخبٌن بمقتضى القر

مسؤولة برامج أولى فً قس  صندوق البٌئة العالمٌة ببرنامج األم  جوٌتً ماتهور فٌلٌب  االجتماع أٌضا السٌدةهذا  تحضر .3
هذا الحاضرٌن فً  ٌمكن االطبلع على قائمة بجمٌع المراقبٌن المعتمدٌن. المتحدة للبٌئة، والسٌدة بو لٌ  من برنامج األم  المتحدة اإلنمائً

 .http://www.adaptation-fund.org/documents.html  :كٌؾاالجتماع، على موقع صندوق الت

 واتفاقٌة األم  المتحدة لمكافحة التصحركٌؾ صندوق الترابط على موقعً االجتماع مباشرًة من خبلل هذا جرى بث فعالٌات  .4
 .الستضافة هذا االجتماع يلوجستبتقدٌ  الدع  اإلداري وال سكرتارٌة اتفاقٌة األم  المتحدة لمكافحة التصحر وقامت. على شبكة االنترنت

 افتتاح االجتماع: 1رقم  بند جدول األعمال

ٌو  االثنٌن االجتماع بافتتاح هذا ( السوٌد، مجموعة بلدان أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى)السٌد جان سٌدٌرؼرٌن الرئٌس قا   .5
حٌث رّحب باألعضاء الجدد واألعضاء المناوبٌن فً المجلس وبجمٌع  اصباح 9:20الساعة تما  فً  2009حزٌران / ٌونٌة 15الموافق 

عدد من األعضاء واألعضاء حضور رئٌس االجتماع المجلس ب ونّوهَ . المشاركٌن فً االجتماع السادس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ
جتماع الخامسة المقرر تناولها فً اال الجة القضاٌا العالقةالمناقشات التً ُعقدت فً بون لمعالمناوبٌن، قبل انعقاد هذا االجتماع السادس، 

 .وأشار إلى التقد  الذي ت  إحرازه وبعض األفكار التً جرى توزٌعها بشأن كٌفٌة تموٌل أنشطة التكٌؾ مع تؽٌر المناخ .مؤتمر األطراؾل
دورة من أن المجلس سٌحافظ على الزخ  فً وأعاد إلى أذهان المجلس صورة التقد  المحقق فً اجتماعه الخامس معرباً عن تأكده 

 . االجتماع الحالً

مدٌرة الصندوق وسكرتارٌته على العمل الجاد بٌن الدورتٌن إلعداد الوثائق الخاصة باالجتماع  وجه الرئٌس الشكر إلى .6
 .السادس

http://www.adaptation-fund.org/documents.html
http://www.adaptation-fund.org/documents.html
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 المسائل التنظٌمٌة: 2بند جدول األعمال رقم 

 اعتماد جدول األعمال  (لؾأ)
 

جدول األعمال المؤقت ، و(AFB/B.6/REV.1)دول األعمال المؤقت المتضّمن فً الوثٌقة رق  فً جنظر المجلس  .7
وأثناء مناقشة جدول األعمال المشروح، أشار بعض األعضاء إلى الحاجة (. AFB/B.6/2)المشروح فً الوثٌقة رق  

ئات التنفٌذ الوطنٌة وتوسٌع نطاق على دعوة األطراؾ المؤهلة إلى ترشٌح هً 9القتصار مناقشة بند جدول األعمال رق  
 (AFB/B.6/5/Add.1)بحث واعتماد النموذج المقترح فً الوثٌقة رق   لٌشمل( ب) 7مناقشة بند جدول األعمال رق  

الوارد فً الوثٌقة العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ وإرشادات سٌاسات مسّودة و
 .بالتقرٌر الحالًول تضّمن فً المرفق األالمجلس جدول األعمال ال ُ واعتمد (.AFB/B.6/5)رق  

 تنظٌ  العمل  (اءب) 

بضرورة  وبعدئذ قا  الرئٌس بتذكٌر األعضاء واألعضاء المناوبٌن الجدد. اعتمد المجلس تنظٌ  العمل المقترح من قبل الرئٌس .8
 .رفق الثالث بالتقرٌر الحالًالتوقٌع على وثٌقة حلؾ الٌمٌن الرسمٌة الُمتضمنة فً ال 

طلب الرئٌس أٌضا من األعضاء واألعضاء المناوبٌن اإلعبلن شفاهًة عن وجود أي تضارب مصالح فٌما ٌتعلق بأي بند من  .9
ٌُعلن أي عضو أو عضو مناوب من الحاضرٌن عن أّن لدٌه  تضارب مصالح. بنود جدول األعمال  .ول  

 مكان الُمراقِبٌن (ٌ ج)

 .اتفاق المجلس على السماح للمراقبٌن بالجلوس فً ؼرفة اجتماعات المجلسأعلن الرئٌس  .10

بناء على طلب الرئٌس، قامت مدٌرة صندوق التكٌؾ بإحاطة المجلس علما بوجود ممثلٌن لبرنامج األم  المتحدة للبٌئة واتفاقٌة  .11
وقالت أٌضا إن مراقبٌن من  .فً االجتماع كمراقبٌن األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ وحكومة كل من باربادوس والٌابان

 .ؼٌر الحكومٌة سوؾ ٌحضرون االجتماع" جٌرمان ووتش"الحكومة األلمانٌة ومنظمة 

 تعٌٌن أعضاء وأعضاء مناوبٌن جدد: 3بند جدول األعمال رقم 

والسٌد رٌكاردو لوزانو بٌكون ( ةجورجٌا، أوروبا الشرقً)أبلؽت مدٌرة صندوق التكٌؾ المجلس بأن السٌدة مٌدٌا إناشفٌلً  .12
( كٌنٌا، أفرٌقٌا)قد انضّما إلى المجلس كأعضاء، وأن السٌد رٌتشارد موٌنداندو ( كولومبٌا، األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول)

ن( بنؽبلدٌش، أقل البلدان نموا)والسٌد نجٌب الرحمن  ٌْ ن مناوب ٌْ نه ت  إببلغ السكرتارٌة وقالت المدٌرة أٌضا إ .انضما إلى المجلس كعضو
بتقدٌ  استقالته من المجلس وأن مجموعته رّشحت السٌد سٌلوٌن ( النامٌة الصؽٌرة باربادوس، بلدان الجزر)بقٌا  السٌد لٌونارد نٌرس 

 .لٌحل محله( بلدان الجزر الصؽٌرة النامٌةباربادوس، )هارت 

لٌحل محل السٌد  (بلدان الجزر الصؽٌرة النامٌةربادوس، با)صندوق التكٌؾ تعٌٌن السٌد سٌلوٌن هارت إدارة مجلس  قرر .13
 .فً الفترة المتبقٌة من مدة والٌته( باربادوس)لٌونارد نٌرس 

(Decision B.6/1)  
   القرار رقم

 الدوراتالتً تتخلل تقرٌر الرئٌس عن األنشطة : 4بند جدول األعمال رقم 

. مساعدة السكرتارٌة فً إعداد الوثائق الخاصة باالجتماع الحالًنت التً تض  قد  الرئٌس تقرٌرا عن أنشطته بٌن الدورات .14
، األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ، والسٌدة لٌانا وقا  الرئٌس أٌضا بزٌارة مجاملة للسٌد إٌفو دي بوٌر

كما ظّل الرئٌس، خبلل الفترة فٌما بٌن  .حدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخاألم  المت براتاسٌدا رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ باتفاقٌة
 ٌّ  .بخصوص عملٌة التحدٌث على الصندوق الدورات، على اتصال دائ  مع أعضاء فرٌق العمل المعنً بالمعاٌٌر االئتمانٌة ومع الق
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 التقرٌر الخاص بأنشطة السكرتارٌة :5جدول األعمال رقم  بند

، وهً األنشطة ندوق التكٌؾ تقرٌرا عن أنشطة سكرتارٌة مجلس إدارة الصندوق فً الفترة فٌما بٌن الدوراتقدمت مدٌرة ص .15
، ت  نشر نصوص للنظا  الداخلً لمجلس إدارة صندوق التكٌؾوأبلؽت المجلس بأنه طبقا   (.AFB/B.6/3)المتضمنة فً الوثٌقة رق  

 .ة فٌما بٌن الدورات فً قس  خاص بها على موقع الصندوق على شبكة االنترنتجمٌع القرارات المعتمدة من قبل المجلس فً الفتر
ووجهت الشكر والتقدٌر لحكومة ألمانٌا التً وافقت على تسهٌل حضور األعضاء واألعضاء المناوبٌن اجتماعات المجلس بإصدار 

 .تأشٌرات سارٌة المفعول حتى نهاٌة السنة أي حتى انقضاء مدة والٌته 

 إلى أموال المعتمدةاالنبعاثات شهادات خفض وٌل تح: 6األعمال رقم جدول  بند

جلسة مناقشة مفتوحة أما  : طرح الرئٌس هذا البند من بنود جدول األعمال للنقاش قائبلً إن المناقشة ستنقس  إلى قسمٌن .16
ٌّ . الجمهور وأخرى مؽلقة على الصندوق حول التطورات الراهنة  واستمع المجلس خبلل الجلسة المفتوحة إلى عرض تقدٌمً من قبل الق

وقد  ممثل القٌ  للمجلس أٌضا شرحا حول األموال المتاحة فً . باإلضافة إلى وصؾ كٌفٌة أداء هذه األسواق لوظائفها فً أسواق الكربون
وقال . (CERsمعتمدة الخفٌضات االنبعاثات ت)للمبٌعات األولٌة لشهادات خفض االنبعاثات  الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ نتٌجة

ٌّ  إنه بعد انتهاء ٌو  العمل فً  نبعاثات اال تخفٌضاتشهادات بلؽت اإلٌرادات المتحصلة من مبٌعات  2009حزٌران /ٌونٌة 12ممثل الق
ا   ملٌون دوالر فً الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ وسٌت  تحوٌل 10.29ملٌون دوالر أمرٌكً تقرٌبا، منها  18.33المعتمدة 

ومن المتوقع بعد صرؾ تعهدات مختلفة من قبل صندوق التكٌؾ أن . ملٌون دوالر تقرٌبا من الٌورو إلى الدوالر األمرٌكً 8.04ٌعادل 
 .ملٌون دوالر فً الصندوق االستئمانً لمساندة قرارات التموٌل اإلضافً 10.83ٌتبقى حوالً 

أٌار / ت  إنجازه فً األسبوع الثالث من ماٌو لمعتمدةت االنبعاثات اأن استكمال المبٌعات األولٌة لتخفٌضا أعلن ممثل القٌ  .17
االنبعاثات  خفضشهادات ، وكانت هذه أول مجموعة من المعامبلت الُمنفّذة فً إطار برنامج صندوق التكٌؾ المعنً بتحوٌل 2009

ألؾ طن من تخفٌضات االنبعاثات  600لبٌع  وقامت وحدة الخزانة لدى البنك الدولً بعمل الترتٌبات البلزمة. معتمدة إلى أموالال
وقال ممثل القٌ  أٌضا إنه ت  تعٌٌن بنك باركلٌز  .ٌورو للطن الواحد 12.17المعتمدة وجرى بٌع تلك التخفٌضات بسعر بلػ فً المتوسط 

النطاق عبر القطاعات والمناطق كابٌتال وكٌبل للبٌع وأن المشترٌن النهائٌٌن لتخفٌضات االنبعاثات المعتمدة اتسموا بالتنّوع الواسع 
وتمت عملٌة البٌع الثانٌة لتخفٌضات . لبرنامج االتجار باالنبعاثات التابع لبلتحاد األوروبً وتضمنوا أطرافا مشترٌة بؽرض االمتثال

من تخفٌضات  ألؾ طن 500وت  فً هذه العملٌة الثانٌة بٌع . 2009حزٌران / بوع الثانً من ٌونٌةألسخبلل ااالنبعاثات المعتمدة 
وتّ  مرًة أخرى . ٌورو للطن الواحد واضطلعت مؤسسة مٌرٌل لٌنش بدور وكٌل البٌع 11.46االنبعاثات المعتمدة بسعر بلػ فً المتوسط 

وفقا  وقا  ممثل القٌ  أٌضا بإحاطة المجلس علما بأنه. توسٌع نطاق توزٌع بٌع تخفٌضات االنبعاثات المعتمدة عبر القطاعات والمناطق
المبٌعات  االنبعاثات المعتمدة إلى أموال ستقو  وحدة الخزانة لدى البنك الدولً بإدارة شهادات خفضرشادات الخاصة بتحوٌل لئل

وٌرد . لتخفٌضات االنبعاثات المعتمدة( البورصةخارج )فً السوق ؼٌر الرسمٌة المستمرة القائمة على مبادالت الكربون وأٌضا المبٌعات 
ٌّ  فً المرفق الرابع للتقرٌر الحالًالتقرٌر المقد  من   .الق

ٌّ  فً تحوٌل   .18 االنبعاثات المعتمدة إلى أموال من شهادات خفض اتفق المجلس خبلل الجلسة المؽلقة على ضرورة استمرار الق
ٌل تخفٌضات وطلب المجلس من القٌ  أٌضا تقدٌ  موازنة مفّصلة البنود إلى المجلس بشأن تحو. أجل إبقاء صندوق التكٌؾ فً السوق

وإرفاق هذه الموازنة  2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز / االنبعاثات المعتمدة إلى أموال فً السنة المالٌة من أول ٌولٌو
ٌّ  لصندوق التكٌؾ  المفصلة البنود وطلب الرئٌس (. AFB/B.6/12/Rev.1الوثٌقة رق  )فً مرفق طً تقدٌرات الموازنة لخدمات الق
 .نة خدمات القٌ  جزءا من الموازنة اإلدارٌة العامة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾأن تشّكل مواز

 القضاٌا المتبقٌة من االجتماع الخامس للمجلس: 7بند جدول األعمال رقم 
 

 ة المخاطر االئتمانٌة المعاٌٌر االئتمانٌة وإدار تقرٌر عن (لفأ)

ًّ مؤسسة سً إٌه لٌؽال اال .19 السٌدٌن تٌ  ٌاب ومارك كوكبٌرن  ؼالبا فً أسترالٌا( CA Legal)ستشارٌة دعا الرئٌس ممثل

وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة  بسٌاساتلعرض التقرٌر الذي ُطلب من المؤسسة إعداده حول المعاٌٌر االئتمانٌة الخاصة 
الوثٌقة رق  وتحتوي . بناء على طلب المجلس فً االجتماع الخامسبحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ 

(AFB/B.6/4 )على تقرٌر كامل عن العمل الذي قامت به تلك المؤسسة. 

استجابة لعدد من األسئلة من قبل األعضاء واألعضاء المناوبٌن، أكد االستشارٌان أن عملٌة وضع المعاٌٌر االئتمانٌة التً   .20
وعلى أٌة حال، اّطلع االستشارٌان . لصندوق من هذا النوع طلبها المجلس كانت محفوفة بالتحدٌات وأنه ل  ٌتوافر أي نموذج قائ  ٌصلح
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على المعاٌٌر االئتمانٌة المعتمدة من قبل مؤسسات مماثلة، وخاصة التحالؾ العالمً لتوفٌر اللقاحات والتحصٌن، والصندوق العالمً 
 .لمكافحة اإلٌدز والسّل والمبلرٌا، وصندوق البٌئة العالمٌة

لمعاٌٌر االئتمانٌة المقترحة لبلعتماد قد تتطور تدرٌجٌا فً ظل المزٌد من التجارب والخبرات وأنه ال نّوه االستشارٌان إلى أن ا .21
وأشارا أٌضا إلى أن بعض الكٌانات قد تكون  .إقصاء العدٌد من الكٌاناتلدرجة  ٌنبؽً تحدٌدها بصورة مفرطة فً التشدد والصرامة

وبناء على ذلك، ل  ٌكن فً اإلمكان وضع أساس كلً شامل . اتها بصورة تدرٌجٌةقادرة على المشاركة فً مشروعات أصؽر وبناء قدر
 .للمعاٌٌر المؤسسٌة والمالٌة ومن ث  االعتماد، ألن المتطلبات قد تختلؾ بدرجة كبٌرة حسب األنواع المختلفة للمشارٌع

إسناد تنفٌذ الخدمات إلى مصادر  قد  التقرٌر أٌضا تفاصٌل حول االستعانة بمقدمً الخدمات الخارجٌة ومزاٌا ومساوئ .22
إلى  30وردا على أسئلة المجلس بشأن تكلفة عملٌة االعتماد، قال االستشارٌان بأن تكلفة االعتماد الواحد ُتقدر بما ٌتراوح بٌن . خارجٌة

. ألؾ دوالر 40إلى  20، فً حٌن تبلػ تكلفة استعراض أداء اإلدارة ما ٌتراوح بٌن المؤسسات األخرىتجربة ألؾ دوالر طبقا ل 60
 .وأوصى االستشارٌان المجلس بإنشاء نظا  إلدارة المخاطر

لعمل عرض تقدٌمً عن تجربة االتفاقٌة فً مجال دعا الرئٌس أٌضا ممثل اتفاقٌة األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ  .23
إلى أن الدروس المستفادة التً قد تكون من بٌن أمور أخرى، ، وفً عرضه التقدٌمً، أشار الممثل. االعتماد فً إطار آلٌة التنمٌة النظٌفة

، والمعاٌٌر العالٌة لكن المتساوٌة؛ وتوافر القائمٌن الوضوح بشأن نطاق االعتماد محل النظر: مهمة بالنسبة للمجلس تضمنت الحاجة إلى
اإلرشادات والتفسٌرات من أجل تفادي المؽاالة فً بالتقٌٌ  المؤهلٌن والمدربٌن والخبراء الفنٌٌن، والتوازن فً تقدٌ  التوجٌهات و

 .وأشار أٌضا إلى أهمٌة دور آلٌة الرقابة واإلشراؾ وأن فترة التنفٌذ المبكر قد تكون كثٌفة الحاجة إلى الموارد إلى حد كبٌر. االتصاالت

رضه، وقا  بتذكٌر المجلس بأن هدؾ هذا على ع تقد  الرئٌس بالشكر لممثل اتفاقٌة األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ .24
وبعدئذ طلب الرئٌس من . التمرٌن هو وضع معاٌٌر ائتمانٌة جٌدة مع ضمان الوصول المباشر إلى صندوق التكٌؾ فً الوقت نفسه

 .أعضاء المجلس إبداء وجهات نظره 

بعرض ورقة ؼٌر رسمٌة ( أقل البلدان نموا جمهورٌة تنزانٌا المتحدة،)بناء على إْذن من الرئٌس، قا  السٌد رٌتشارد مٌوٌونػ  .25
، حٌث استفاد فً هذه الورقة جزئٌا من المعاٌٌر االئتمانٌة الموضحة فً تقرٌر مؤسسة سً إٌه عن المعاٌٌر االئتمانٌة وعملٌة االعتماد

وفً مداخلته، اقترح . المجلسومناقشاته ؼٌر الرسمٌة مع العدٌد من األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً ( CA Legal)لٌؽال االستشارٌة 
السٌد مٌوٌونػ وجوب أن تتكون عملٌة االعتماد من عدة خطوات تتضمن تسجٌل الطلبات، والفرز األولً للطلبات المقدمة ث  مراجعتها 

أٌة  علما بأن بناء القدرات البلزمة لمواطن الضعؾ المحددة، أو فً. من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء وأعضاء مناوبٌن من المجلس
بٌن هٌئة همزة الوصل كما شّدد أٌضا على أهمٌة التحدٌد الواضح ل. مجاالت أخرى، سٌكون عنصرا مستمرا وجزءا ال ٌتجزأ من العلمٌة

 .والهٌئات التنفٌذٌة التنفٌذ الوطنٌة

لوطنٌة بمضً الوقت الذي من شأنه تمكٌن هٌئات التنفٌذ ا" التعلّ  بالممارسة"أعرب العدٌد من األعضاء عن مساندته  لمفهو   .26
القائمة بٌن هٌئة التنفٌذ  همزة الوصلمراكز التنسٌق الوطنٌة أن تكون  واقترح بعض األعضاء. من بناء القدرات البلزمة لتنفٌذ المشارٌع

ٌّد أعضاء آخرون استخدا  مراكز التنسٌق الخاصة بأطراؾ طارٌة المعنٌة بتؽٌر اتفاقٌة األم  المتحدة اإل الوطنٌة والهٌئات التنفٌذٌة، بٌنما أ
أن تتخذ األطراؾ قرار السٌاسة الداخلٌة  واْقُترح أٌضا .صندوق التكٌؾ والحكومات الوطنٌةإدارة المناخ كقناة اتصال أولٌة بٌن مجلس 

 .صندوق التكٌؾإدارة بشأن تحدٌد همزة الوصل بٌن الطرؾ المعنً ومجلس 

ى ما هو أكثر من تسجٌل الطلبات المقدمة، وأن هناك حاجة إلى ِذكر رأى بعض األعضاء أٌضا أن عملٌة االعتماد انطوت عل .27
وت  أٌضا اإلشارة إلى إمكانٌة أن ٌكون لدى بلد ما هٌئات تنفٌذ وطنٌة متعددة لقطاعات أو . الهدؾ النهائً للمعاٌٌر االئتمانٌة فً الوثٌقة

ذ وطنٌة واحدة لكل بلد، بصرؾ النظر عما إذا كانت تلك الهٌئة إال أنه ساد الشعور بأن المجلس سوؾ ٌعتمد هٌئة تنفً. مشارٌع مختلفة
كما رأى البعض أنه من المه  أٌضا تمتع هٌئات التنفٌذ الوطنٌة . عقود مبرمة مع هٌئات تنفٌذ أخرىا لدٌهقائمة بتنفٌذ المشارٌع مباشرة أو 

 .ى فرض العقوباتبسلطة الرقابة الكافٌة على الهٌئات القائمة بالتنفٌذ، بما ذلك القدرة عل

النروٌج، مجموعة أوروبا الؽربٌة )عقب المناقشة، قا  الرئٌس بتوزٌع وثٌقة ؼٌر رسمٌة قا  بإعدادها السٌد هانز أوالؾ إٌبرٌك  .28
وبعد ذلك، أعاد الرئٌس تشكٌل فرٌق . المعاٌٌر االئتمانٌة للمجلس ، وقدمت هذه الوثٌقة عرضا موجزا إلطار وعناصر(وبلدان أخرى

المعنً بالمعاٌٌر االئتمانٌة مع تكلٌؾ أعضائه باستعراض هاتٌن الورقتٌن ؼٌر الرسمٌتٌن والقٌا  فً ضوء المناقشات بإعداد نص العمل 
ُمنقّح ٌتضمن اإلطار والعناصر األساسٌة التً ٌمكن أن تستخدمها السكرتارٌة كأساس لتوضٌح المقترح الخاص بالمعاٌٌر االئتمانٌة الذي 

وتشكلت . سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ ٌمكن تضمٌنه فً
، والسٌد فاروق إقبال خان (فرنسا، األطراؾ المدرجة فً المرفق األول)عضوٌة فرٌق العمل من السٌد جولٌٌن رٌنكً 

المملكة المتحدة لبرٌطانٌا وأٌرلندا الشمالٌة، )ٌوت ، والسٌد إٌفان ب(األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول)باكستان، )
، والسٌد (بولندا، أوروبا الشرقٌة( )بزوسكً خطأ)والسٌد جٌرزي جانوتا بٌتسفسكً  ،(األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
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جنوب )فان فور ، والسٌد رٌتشارد مٌوٌونػ، والسٌدة مٌرلٌن (أوروؼواي، أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً)لوٌس سانتوس 
 (.أفرٌقٌا، أفرٌقٌا

وقا  الفرٌق بتوضٌح ورقة اجتماع  .فً جلسة الحقة، دعا الرئٌس السٌد خان إلى تقدٌ  تقرٌر عن استنتاجات فرٌق العمل .29
خامس تتضمن عناصر المعاٌٌر االئتمانٌة، استنادا إلى تقرٌر مؤسسة سً إٌه لٌؽال ومناقشات المجلس، وترد هذه الورقة فً المرفق ال

خطوات ٌتمثل أولها فً تقدٌ  طلبات إلى السكرتارٌة ُتثبت فٌها  5وقا  فرٌق العمل أٌضا ببناء إطار لبلعتماد ٌتكون من . بالتقرٌر الحالً
لجنة ٌل تشكوفً الخطوة الثانٌة، ٌقو  المجلس ب. استٌفاءها المعاٌٌر االئتمانٌةاألطراؾ هٌئات التنفٌذ الوطنٌة أو هٌئات التنفٌذ المتعددة 

وشرح السٌد خان أن توافر أؼلبٌة من الخبراء المستقلٌن فً اللجنة كان أمرا مهما . اعتماد تض  اثنٌن من أعضائه وثبلثة خبراء مستقلٌن
 بل، تقو  اللجنة بإجراء استعراض مكتبً للطوفً الخطوة الثالثة. إلثبات استقبللٌة اللجنة والحفاظ على ارتفاع مستوى الخبرة التخصصٌة

وعند الحاجة إلى . وٌجوز للّجنة أن توصً إما باالعتماد المباشر أو االعتماد بشرط بناء القدرات مسبقاً . ورفع توصٌاتها إلى المجلس
ٌمكن أن تقو  اللجنة بتنفٌذ الخطوة الرابعة، وهً عقد مؤتمر هاتفً أو إرسال بعثة إلى البلد المعنً، وٌجوز لها  المزٌد من المعلومات،

وفً الخطوة الخامسة واألخٌرة، ٌتخذ المجلس القرار . ظروؾ االستثنائٌة أن تدعو خبٌر تقٌٌ  خارجً لحل القضاٌا محل الخبلؾفً ال
 .البلز  وإحاطة ُمقد  الطلب كتابٌا بالقرار المتخذ

وأنه أدى أٌضا إلى  لنظٌفة،ستند إلى حد كبٌر لعملٌة االعتماد فً سٌاق آلٌة التنمٌة اي إطار االعتمادأن السٌد خان أٌضا  أوضح .30
وساه  اإلطار أٌضا فً بناء قدرات الخبراء الداخلٌٌن وقدرات . تحقٌق الحد األدنى من تكالٌؾ إرسال خبراء فً بعثات إلى كل بلد

لكل بلد  كما قا  السٌد خان وأعضاء فرٌق العمل اآلخرون بتوضٌح اتجاه نٌته  إلى التأكد من أن. أعضاء المجلس واألعضاء المناوبٌن
 :الخاصة به، وأنه بناء على ذلك فإن الرفض الفوري المباشر لن ٌكون أمرا ممكنااألطراؾ هٌئة التنفٌذ الوطنٌة أو هٌئات التنفٌذ المتعددة 

 .ألن المجلس سٌقّد  المزٌد من المساندة إذا احتاجها مقد  الطلب للحصول على االعتماد

األعضاء واألعضاء المناوبٌن عن تفضٌل أن تكون أؼلبٌة لجنة االعتماد من  وفً المناقشة التً أعقبت ذلك، أوضح بعض .31
إلى مراعاة المساواة فً التمثٌل اإلقلٌمً والتوازن بٌن البلدان النامٌة  وأُشٌَر أٌضا إلى الحاجة. أعضاء المجلس وأعضاء مناوبٌن

إضافة خطوة أخرى إلى العملٌة هً مراجعة واستعراض االعتماد واقترح آخرون . والمتقدمة فٌما ٌتعلق باختٌار الخبراء من قبل المجلس
وساند الكثٌر من األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً المجلس فكرة بناء القدرات البلزمة لمعالجة مواطن الضعؾ المرصودة أثناء . الممنوح

إقرار المعاٌٌر االئتمانٌة  ولوحَظ أٌضا أن. الجهودعملٌة االعتماد، ولكن البعض اآلخر أعرب عن القلق بشأن الموارد البلزمة لبذل هذه 

 .مسّودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾسٌتطلب تنقٌح 

من  كما شَكر األعضاء واألعضاء المناوبٌن على ما أبدوهوّجه الرئٌس الشكر إلى أعضاء فرٌق العمل على عمله  الجماعً  .32
 المجلس وقّرر. تعلٌقات

(a)  قٌا  السكرتارٌة بإعداد دراسة حول المعاٌٌر االئتمانٌة وعملٌة االعتماد حتى ٌنظر فٌها المجلس فً االجتماع السابع، على
ا أن تتضمن ورقة االجتماع الثالثة المعنٌة بالمعاٌٌر االئتمانٌة التً قدمها فرٌق العمل إلى المجلس فً االجتماع السادس وأٌض

 التعلٌقات التً ُطرحت أثناء مناقشة تلك الورقة، و

(b)   مسّودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول اضطبلع السكرتارٌة بعد ذلك بتحقٌق انسجا
مع المعاٌٌر االئتمانٌة، وتوزٌع النص بٌن الدورات الستقاء التعلٌقات من  األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

 .سقبل المجل

(c)   ٌإلقرارها فً االجتماع السابع للمجلس مسّودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتةتقد. 

 (Decision B.6/2)   القرار رقم

سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراف على موارد من  سّودةلموضع الصٌغة النهائٌة  (اءب)
 صندوق التكٌف

 .إلى االجتماع السابع للمجلسهذا البند تأجٌل النظر فً قا  الرئٌس ب .33

 الصفة القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌف (جٌم)

. استمع المجلس إلى عروض تقدٌمٌة من قبل حكومتً ألمانٌا وباربادوس بشأن عرض استضافة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ .34
" السٌاسة المناخٌة وتموٌل األنشطة المناخٌة"ز، رئٌس قس  مٌت -وقا  بعمل العرض التقدٌمً من جانب حكومة ألمانٌا السٌد فرانك فاس
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الذي قال إنه إذا قرر مجلس إدارة صندوق التكٌؾ قبول عرض الحكومة األلمانٌة فإن الحكومة ستتفاوض على اتفاق بشأن القٌا  مجاناً 
وبعد ذلك دعا السٌد رالؾ سٌزارنكً على . بتوفٌر وصٌانة ؼرؾ مفروشة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً ُمجّمع األم  المتحدة فً بون

 .شرح اآلثار القانونٌة للعرض المقد  من الحكومة األلمانٌة

متحدثاً بالنٌابة عن الحكومة األلمانٌة، قال السٌد سٌزارنكً، وهو من المعهد اإلٌكولوجً، إن منح الصفة القانونٌة لمجلس   .35
ة باتخاذ إجراءات قانونٌة داخلٌة، بل من المحتمل أن تحتاج الحكومة إلى سّن قانون إدارة صندوق التكٌؾ ٌتطلب قٌا  الحكومة األلمانً

ومن شأن هذا القانون تمكٌن مجلس إدارة الصندوق من إبرا  العقود واكتساب ملكٌة العقارات . خاص بشأن منح الصفة القانونٌة للمجلس
ئٌة مما ٌْنُتج عنه تمتع المجلس بنفس الصفة القانونٌة والحصانات الممنوحة والمنقوالت والتصرؾ فٌها واتخاذ اإلجراءات القانونٌة والقضا

وتتضمن تلك الحصانات ُحرمة مكاتب مجلس  .بموجب القانون األلمانً لسكرتارٌة اتفاقٌة األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ
فضبل عن الحصانة ضد اإلجراءات القانونٌة فٌما ٌتعلق بأمواله إدارة صندوق التكٌؾ ومرافق اتصاالته وسجبلته ووثائقه ومحفوظاته، 

 .وأصوله وممتلكاته األخرى

إما عن طرٌق التوقٌع على اتفاقٌة مقّر : أوضح السٌد سٌزارنكً أٌضا وجود خٌارٌن أما  ألمانٌا بشأن منح هذه الصفة القانونٌة  .36
ٌؾ، أو التوقٌع على مذكرة تفاه  بٌن حكومة ألمانٌا ومجلس إدارة صندوق بٌن حكومة ألمانٌا واألم  المتحدة ومجلس إدارة صندوق التك

إال أن الخٌار األول . علماً بأن العملٌتٌن متشابهتان، وسوؾ ٌستؽرق استكمال أٌة واحدة منهما ما ٌتراوح بٌن تسعة أشهر إلى سنة. التكٌؾ
 .إذا كانت األم  المتحدة راؼبة فً المشاركة فً مثل هذه االتفاقٌةٌستلز  مشاركة نشطة من جانب األم  المتحدة، ولٌس من المعلو  ما 

شرح السٌد سٌزارنكً أٌضا أن األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً مجلس إدارة صندوق التكٌؾ متمتعون فعلٌا بالحماٌة فً   .37
وفً هذه الحالة، فإن حرٌة  .كول كٌوتوألمانٌا بموجب االتفاقٌات القائمة فً أوقات حضوره  اجتماعات المجلس كممثلٌن ألطراؾ بروتو

التعبٌر مكفولة له ، مع تمتعه  بالحصانة ضد اإلجراءات القانونٌة وضد التوقٌؾ ومصادرة األمتعة وحقائب السفر والتدخل فً 
وسكرتارٌة اتفاقٌة األم  وأضاؾ أٌضا أنه عمبلً بالمادة الخامسة من اتفاقٌة المقّر المبرمة بٌن حكومة ألمانٌا . خصوصٌة أوراقه  ووثائقه 

فإنه ت  أٌضا المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ، التً وفرت الحماٌة لؤلشخاص الذٌن ه  فً مهمة رسمٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، 
من  59  اعدة رقحماٌة القرارات المتخذة بٌن الدورات من قبل مجلس إدارة صندوق التكٌؾ عبر البرٌد االلكترونً، حٌث تعتبر الق

 .لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ أن تلك القرارات ُمّتخذة فً مقر اتفاقٌة األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخالقواعد اإلجرائٌة 

ردا على االستٌضاحات، شرح السٌد سٌزارنكً أنه على الرؼ  من أن اتفاقٌة المقر لها قوة إلزا  المعاهدة، على عكس مذكرة   .38
وٌكمن االختبلؾ الرئٌسً، بموجب القانون األلمانً، فً أنه ٌتعٌن على األم  : إال أن هذٌن النوعٌن من االتفاق لهما آثار متماثلة التفاه ،

وأكّد أٌضا أن الخٌارٌن ٌستلزمان موافقة البرلمان . المتحدة الموافقة على المشاركة فً العملٌة حتى تقو  ألمانٌا بالتوقٌع على اتفاقٌة المقر
، وأنه من الممكن تنفٌذ أعمال تحضٌرٌة بهذا الشأن قبل إقرار هذا الخٌار األلمانً على إصدار قانون خاص بمجلس إدارة صندوق التكٌؾ

وأوضح أٌضا أن منح الصفة القانونٌة بموجب أي من الخٌارٌن سٌنطوي على آثار معٌارٌة تشرٌعٌة فً ألمانٌا وأنه لٌس فً . أو ذاك
 .بلدان األخرى على االعتراؾ باآلثار القانونٌة المترتبة على هذه الصفة القانونٌةمقدورها إجبار ال

ردا على أسئلة استٌضاحٌة بشأن منح تأشٌرات ألعضاء مجلس اإلدارة لتسهٌل مشاركته  فً اجتماعات المجلس، قال السٌد   .39
الت التأشٌرات الممنوحة للمشاركٌن فً اجتماعات اتفاقٌة مٌتز أنه لٌس فً وسع ألمانٌا أن تفعل ما هو أكثر من تقدٌ  نفس تسهً –فاس 

وقال أٌضا إنه على . إال أنه شجع األعضاء على طلب تأشٌرة الدخول المتعددة السفرات. األم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ
الصندوق، إال أن ألمانٌا مستعد الستضافة الرؼ  من اقتصار العرض على استضافة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ وأنه ل  ٌشمل سكرتارٌة 

 .مؤتمر األطراؾالسكرتارٌة إذا ُدِعٌت إلى ذلك من قبل 

كما ت  . شاهد المجلس أٌضا عرَض فٌدٌو من قبل حكومة باربادوس لمساندة عرضها استضافة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ  .40
وبعد عرض . لخارجٌة فً بربادوس للنظر فٌه من قبل المجلسأٌضا تقدٌ  عرض مكتوب من قبل وزارة الشؤون الخارجٌة والتجارة ا

الفٌدٌو، استمع المجلس إلى عروض تقدٌمٌة شفهٌة من قبل سعادة كرٌستوفر هاكٌت مندوب باربادوس الدائ  لدى األم  المتحدة فً 
 .نٌوٌورك والسٌد هافبلند أولمان رئٌس المراس  بوزارة الشؤون الخارجٌة والتجارة الخارجٌة

دار األم  المتحدة مكاناً  دا على استفسارات عن التسهٌبلت المقدمة من باربادوس، قال السٌد هاكٌت إن باربادوس اقترحتر  .41
شخصا  12لعملٌات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ وإن منسق األم  المتحدة المقٌ  أفاد الحكومة بوجود حٌز الستٌعاب سكرتارٌة من 

وسٌت  توفٌر هذه الؽرؾ . األقل فً السنة، وإنه ٌمكن عند االقتضاء استٌعاب المزٌد من االجتماعاتوؼرؾ كافٌة ألربعة اجتماعات على 
كما ستدفع الحكومة . مجانا، مع قٌا  المجلس بدفع تكالٌؾ بسٌطة للصٌانة وتحّمل تكالٌؾ عملٌات الصٌانة الرئٌسٌة من جانب الحكومة

الجهات التً تشؽل دار األم   من قبلفً المائة المتبقٌة من التكلفة  25لـ بٌا دفع انسالمرافق، فً حٌن ٌت   فً المائة من تكلفة 75
 .المتحدة
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إدارة صندوق التكٌؾ ألن السلطات  أوضح السٌد أولمان أنه من الضروري إصدار قانون خاص لمنح الصفة القانونٌة لمجلس .42
. الممكن منح هذه الشخصٌة االعتبارٌة القانونٌة خبلل شهرٌن وبالتالً فإنه من. والصبلحٌات فً باربادوس تكمن فً أٌدي الحكومة

وشرح أٌضا أن حكومة باربادوس قد بذلت كل جهد ممكن لتسهٌل إصدار التأشٌرات للمكلفٌن باألعمال والمها  الرسمٌة وأنه فور إببلغ 
سٌت  عمل الترتٌبات لمنح التأشٌرة عند الحكومة من قبل مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بأن عضو أو عضو مناوب قاد  لحضور اجتماع، 

وستخطر الحكومة شركات الطٌران بهذه الترتٌبات أٌضا، فضبل عن إببلغ حكومتً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . الوصول فً باربادوس
 .للمسافرٌن إلى باربادوس ي المرور العابروالمملكة المتحدة لبرٌطانٌا وأٌرلندا الشمالٌة، بوصفهما عادة بلدَ 

وّجه الرئٌس الشكر إلى ممثلً حكومتً ألمانٌا وباربادوس، مشٌرا إلى أنه سٌت  النظر فً هذٌن العْرضٌن بصورة مستفٌضة   .43
وطلب الرئٌس من فرٌق العمل . من قبل فرٌق عمل خاص بتفعٌل الشخصٌة االعتبارٌة والصفة القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ

 .تقدٌ  توصٌة لٌنظر فٌها المجلس فً االجتماع السابع برئاسة السٌد رٌتشارد مٌوٌونػ

 تشكٌل لجان المجلس (دال)

التً تضمنت مسودة نطاق اختصاص لجان المجلس التً  (AFB/B.6/6) الوثٌقة مدٌرة صندوق التكٌؾقدمت  .44
قبل المجلس فً وأُعٌَد النظر فً من ( AFB/B.3.12)على المجلس فً اجتماعه الثالث كوثٌقة تحمل رق  مبدئٌا ُعرضت 

وت  تنقٌح الوثٌقة على . على التوالً( AFB/B.5/5)ورق  ( AFB/B.4/5)االجتماعٌن الرابع والخامس فً الوثٌقتٌن رق  
الذي تقرر بموجبه قٌا  المجلس فً اجتماعه السادس بتشكٌل لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون ( B.5/5)ضوء القرار رق  

وفً ذلك القرار، طلب المجلس من السكرتارٌة أٌضا تنقٌح نطاق اختصاص تلك . ٌع والبرامجالمالٌة ولجنة استعراض المشار
 .وعرض االختصاصات المنقحة على المجلس فً اجتماعه السادس اللجان، وتنقٌح االختصاصات العامة للجان المجلس،

بدء بالتعلٌقات الخاصة بلجنة األخبلق دعا الرئٌس المجلس إلى التعلٌق على االختصاصات المنقحة، طالباً من األعضاء ال .45
 .المسلكٌة والشؤون المالٌة

فً المناقشة التً أعقبت ذلك، ت  اإلعراب عن القلق تجاه اقتراح تكلٌؾ اللجنة بإسداء النصح والمشورة للمجلس حول السٌاسة   .46
وأُشٌَر أٌضا . ون عن الموارد اإلضافٌة المتوقعةفقد شعر البعض أن ذلك من صمٌ  دور المجلس، بٌنما تساءل آخر. العامة لتعبئة الموارد

ورأى آخرون وجوب تشكٌل اللجنة من مجموعة أصؽر من . إلى وجوب احتفاظ المجلس بحق استعراض ومراجعة األداء العا  للصندوق
 .العدد المقترح، بٌنما رأى البعض اآلخر أنه ٌنبؽً تشكٌل اللجنة من أعضاء وأعضاء مناوبٌن وخبراء مستقلٌن

تمت اإلشارة أٌضا إلى حاجة اللجنة إلى النظر فٌما هو أكثر من تضارب المصالح عند وضع مدونة قواعد السلوك لرفعها إلى  .47
وت  أٌضا عرض فكرة مؤداها . عند استعراض األداء العا  للصندوق المجلس، وأنه ٌتعٌن علٌها بحث تقارٌر هٌئات التنفٌذ الوطنٌة

ٌّ إمكانٌة اضطبلع اللجنة باإل  .شراؾ على عمل السكرتارٌة وإعطاء إرشادات للق

بعد المناقشة تعهد الرئٌس بتنقٌح نص مسودة اختصاصات لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة وتقدٌ  النص المنقح إلى  .48
 .المجلس للنظر فٌه فً جلسة الحقة من جلسات االجتماع

وفً المناقشة التً أعقبت ذلك قٌِل إن مهمة ( AFB/B.6/6/Rev.1) نظر المجلس فً النص المنقح المتضمن فً الوثٌقة رق  .49
رفع توصٌات إلى المجلس عن اعتماد هٌئات التنفٌذ الوطنٌة هً مهمة لجنة االعتماد ومن ث  جرى حذفها من المها  الموكولة إلى لجنة 

نة استعراض المشارٌع والبرامج قد تنُتج عن تكلٌفها وت  أٌضا طرح فكرة أن زٌادة أعباء أنشطة لج. األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة
إال أن الرئٌس الحظ أن . األطراؾ بمهمة استعراض تقارٌر المشارٌع والبرامج المقدمة من هٌئات التنفٌذ الوطنٌة وهٌئات التنفٌذ المتعددة

ن، ساد التفكٌر بأن أٌة قائمة اامة الخاصة باللجوأخٌرا فٌما ٌتعلق باإلرشادات الع. ذلك ٌمثل وظٌفة ضرورٌة لتلك اللجنة ألداء مهمتها
وترد فً . لضمان استٌفاء الخبراء لمعاٌٌر القدرة والكفاءة الدولٌةللخبراء ٌجب أن تراعً توازن التمثٌل اإلقلٌمً، وإن كانت هناك حاجة 

ولجنة استعراض المشارٌع والبرامج، التً المرفق السادس بالتقرٌر الحالً نطاق اختصاص كل لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة 
 .ت  تعدٌلها شفهٌا

وٌتضمن المرفق السابع بالتقرٌر الحالً قائمة بأسماء أعضاء . بعد المناقشة، قا  الرئٌس بتوزٌع قائمة بأسماء أعضاء اللجنتٌن .50
ٌة ونائب رئٌس لجنة استعراض المشارٌع واقترح الرئٌس أٌضا أن ٌت  اختٌار رئٌس لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المال. اللجنتٌن

والبرامج من بٌن أعضاء وأعضاء مناوبٌن من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول واختٌار رئٌسً لجنة استعراض المشارٌع والبرامج 
 .المرفق األولونائب رئٌس لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة من بٌن أعضاء وأعضاء مناوبٌن من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً 

 :والمداولة، قرر المجلس بعد التشاور .51
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(a) كل من لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة ولجنة استعراض المشارٌع والبرامج واإلرشادات  اعتماد نطاق اختصاص
 العامة للجان المجلس المتضمنة فً المرفق الثامن بالتقرٌر الحالً؛

(b) تعٌٌن: 

(i)  ئٌسا للجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة؛نكوفا ريالسٌدة دٌنارا ؼٌرش 

(ii)  السٌدة مٌرلٌن فان فور نائبا لرئٌس لجنة األخبلق المسلكٌة والشؤون المالٌة؛ 

(iii)  السٌد أمجد عبدهللا رئٌسا للجنة استعراض المشارٌع والبرامج؛ و 

(iv)  البرامجالسٌد هانز أوالؾ إٌبرٌك نائبا لرئٌس لجنة استعراض المشارٌع و. 

(Decision B.6/3)   القرار رقم 

  تعدٌل القواعد اإلجرائٌة لصندوق التكٌف (هاء)

 .قا  الرئٌس بتأجٌل النظر فً هذا البند إلى االجتماع السابع للمجلس .52

 شعار صندوق التكٌف (واو)

عرض نتائج مسابقة وضع شعار ، إلى دعا الرئٌس نائبه السٌد فارق إقبال خان، الذي ترأس لجنة اختٌار شعار صندوق التكٌؾ .53
. مقترحا لشعار الصندوق 25وقال السٌد خان إن اللجنة المكونة من أعضاء من المجلس ومدٌرة الصندوق تلقّت حوالً . للصندوق

دوق والفت للنظر؛ مع سهولة تمٌٌز التسمٌة المختصرة للصن االستنساخ؛ شعار سهل: واختارت اللجنة الشعار طبقا لمعاٌٌر محددة مسبقا
(af .) لنبتة لها ُبْرعمان ٌشكبلن وبعد إمعان النظر، اختارت اللجنة تصمٌما(af ) ألنه ٌرمز إلى األمل الذي ٌبعثه الصندوق فٌما ٌرمز

ا وطبق. فً المرفق الثامن بالتقرٌر الحالً الُمْختاروٌرد الشعار . الصندوق بفائق العناٌة وكرٌ  الرعاٌة عّهداللون األخضر إلى ضرورة تَ 
خبلل فترة اإلعاشة الٌومً وي من الفلبٌن تذكرتً سفر إلى بون ذهابا وإٌابا وبدل . لما اّتفَِق علٌه مسبقا، سٌت  منح الفائز السٌد أندرو  

 .إقامته لحضور حفل توزٌع الجوائز

 .اعتماده شعارا رسمٌا لصندوق التكٌؾ وقرر أشاد المجلس بالشعار المختار .54

 (Decision B.6/4) رقم  القرار  

 القضاٌا المالٌة: 8بند جدول األعمال رقم 

 وضعٌة الصندوق االستئمانً اإلداري (ألف)

 15التً تضمنت أوضاع الصندوق االستئمانً اإلداري حتى ( AFB/B.6/8/Rev.2)قّد  ممثل السكرتارٌة الوثٌقة رق   .55
وقال أٌضا إن صندوق التكٌؾ قد تلقّى مساهمة قدرها . ي، وتِرد هذه الوثٌقة فً المرفق التاسع بالتقرٌر الحال2009حزٌران / ٌونٌة

 .ٌورو من مدرسة قامت بجمع هذا المبلػ من الطلبة والطالبات 117.90

 .هذا البند فً جلسة مؽلقة ةمناقش جرت .56

ونظرا ألن  .ناقش المجلس المساهمات المستحقة السداد المقدمة من برنامج األم  المتحدة اإلنمائً والمملكة المتحدة وأسترالٌا .57
ٌّ  على الصندوق والمانحٌن، فقد اّتفَِق على تشاور القٌ  مع المانحٌن فً ه  .ذا الشأنسداد هذه المبالػ محكوٌ  باتفاقٌات ثنائٌة مبرمة بٌن الق

ألؾ دوالر أمرٌكً ُمْقَترض من صندوق أقل البلدان  700مجلس إدارة صندوق التكٌؾ سداد قرض قٌمته  قرر بعد المناقشة،  .58
 .موا، على أن ٌت  السداد من الموارد المتبقٌة فً الصندوق االستئمانً اإلدارين

(Decision B.6/5) القرار رقم 

  2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1صندوق التكٌف عن الفترة من وسكرتارٌة مجلس  موازنة (باء)
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ضمن الموازنة المنقحة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ تتالتً  (AFB/B.6/9/Rev.2)قد  ممثل السكرتارٌة الوثٌقة رق   .59
 .2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1من  والسكرتارٌة عن الفترة

 .جرت مناقشة هذا البند فً جلسة مؽلقة .60

ن صندوق   (بدوا  جزئً) أثناء المناقشة، اعترؾ المجلس ببعض المزاٌا العملٌة الناتجة عن استخدا  موظفٌن ؼٌر متفرؼٌن .61
إال أنه ت  أٌضا اإلعراب عن االعتقاد بأن تلك السٌاسة أدت إلى . البٌئة العالمٌة لتقدٌ  خدمات سكرتارٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ

. مما أدى بدوره إلى ضعؾ خدمة مجلس اإلدارة من قبل موظفٌن مؤقتٌن ٌعرفون القلٌل عن أنشطة المجلس ممارسة خاصة فً التوظٌؾ
وجرى أٌضا اإلعبلن عن القلق . ٌد من أعضاء المجلس على الحاجة إلى موظفٌن متفرؼٌن وأكثر تفانٌا فً العمل بالسكرتارٌةوشدد العد

نمٌة ألن الموازنة المنقحة ل  تقد  أٌة أرقا  للبنود الخطٌة فً الموازنة فٌما ٌتعلق بالموظفٌن العاملٌن بدوا  جزئً من منسوبً صندوق الت
 .الموازنة المنقحة فً المرفق العاشر بالتقرٌر الحالًوترد . العالمٌة

 :المجلس قرربعد المناقشة،  .62

(a)  صندوق التكٌؾ فً  وسكرتارٌةدوالرا أمرٌكٌا فً الموازنة لتؽطٌة تكالٌؾ عملٌات مجلس  2,288,933اعتماد مبلػ
دوق االستئمانً الذي ت  إنشاؤه ، من الموارد المتاحة للصن2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1الفترة من 

وٌحتوي المرفقان الحادي عشر والثانً عشر بالتقرٌر الحالً على الموازنة المعتمدة لمجلس . حدٌثا والتابع لصندوق التكٌؾ
 ؛2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1صندوق التكٌؾ عن الفترة من وسكرتارٌة 

(b)  مرٌكٌا الخاص بتؽطٌة تكالٌؾ مدٌرة صندوق التكٌؾ عن سنتٌن والمعتمد فعلٌا فً دوالرا أ 398,370التنوٌه إلى مبلػ
 ؛2008موازنة 

(c)  مطالبة رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بالحصول على إٌضاحات من رئٌس سكرتارٌة مجلس إدارة الصندوق بشأن
اموا بأنشطة خدمات سكرتارٌة للمجلس المبالػ التً دفعها صندوق التكٌؾ لكل شخص من الموظفٌن ؼٌر المتفرؼٌن الذٌن ق

 ورفع تقرٌر للمجلس عن ذلك فً االجتماع السابع؛

(d) رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بتشجٌع رئٌس سكرتارٌة مجلس إدارة الصندوق على االستعانة بشكل مستمر  مطالبة
القائمٌن بتقدٌ  أنشطة سكرتارٌة إلى ذاكرة مؤسسٌة بٌن  بنفس الموظفٌن ؼٌر المتفرؼٌن لخدمة أنشطة المجلس من أجل بناء

 المجلس؛ و

(e)   مطالبة الرئٌس بإببلغ رئٌس سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بشواؼل المجلس بشأن عدد وظائؾ العمل بدوا
 .ٌنجزئً، ومطالبة السكرتارٌة بالقٌا ، حٌثما أمكن، بدمج تلك الوظائؾ فٌما ٌعادلها من وظائؾ لعاملٌن متفرؼٌن بدوا  كامل

(Decision B.6/6) القرار رقم 

ٌّم عن الفترة من  (جٌم)    2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1موازنة خدمات الق

ٌّ  الوثٌقة رق   .63 ٌّ  إلى صندوق التكٌؾ  موازنةالالتً تضمنت تقدٌرات  (AFB/B.6/12/Rev.1)قّد  الق عن الفترة لخدمات الق
 .2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز /ٌولٌو 1من 

 .جرت مناقشة هذا البند فً جلسة مؽلقة .64

أثناء المناقشة، أعرب المجلس عن القلق تجاه بعض البنود الخطٌة فً الموازنة المتضمنة فً الوثٌقة والحظ وجود بع  .65
رة فً بند جدول األعمال رق  كٌؾ المنظواالفتراضات المختلفة المستخدمة لبنود خطٌة متماثلة فً موازنة مجلس وسكرتارٌة صندوق الت

ٌّ  على الصندوق( ب) 8 وطلب المجلس أٌضا توضٌحا لبعض البنود المدرجة فً بند الموازنة . أعبله والموازنة المقترحة من قبل الق
ٌّ  البحث عن سبل لتخفٌض تكلفة الخدمات المقدمة الخاص بتحوٌل ٌّ   شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال، وطلب من الق من الق
 .حٌثما أمكن ذلك

ٌّ  إلى صندوق التكٌؾ عن الفترة قررعقب المناقشة،  .66  2009تموز /ٌولٌو 1من  المجلس اعتماد تقدٌرات الموازنة لخدمات الق
  .وترد تقدٌرات الموازنة المعتمدة من قبل المجلس فً المرفق الحادي عشر بالتقرٌر الحالً. 2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى 



AFB/B.6/14 

 10 

(Decision B.6/7) القرار رقم 

  2009خطة العمل لسنة  (دال)

كما وردت فً الوثٌقة رق   2009قّدمت مدٌرة صندوق التكٌؾ خطة عمل مجلس إدارة صندوق التكٌؾ لسنة  .67
(AFB/B.6/10.)  ،وٌرد النص الُمعّدل فً المرفق . حسب تعدٌلها شفهٌا 2009المجلس اعتماد خطة العمل لسنة  قرروعقب المناقشة

 .ثانً عشر بالتقرٌر الحالًال

 (Decision B.6/8) القرار رقم 

 

 خطاب دعوة األطراف المؤهلة لالعتماد فً صندوق التكٌف: 9بند جدول األعمال رقم 

 .عقب المناقشة التً أُجرٌت، قا  الرئٌس بتأجٌل النظر فً هذا البند إلى االجتماع السابع للمجلس .68

 

 نامج األمم المتحدة للبٌئة عن نظامه المعنً باالستشارٌٌن اإلقلٌمٌٌنتقرٌر بر: 10بند جدول األعمال رقم 

مسؤولة برامج أولى فً قس  صندوق البٌئة العالمٌة ببرنامج األم  المتحدة للبٌئة،  ،فٌلٌب –السٌدة جوٌتً ماتهور دعا الرئٌس .69
 -وفً عرضها التقدٌمً، ألقت السٌدة ماتهور .للبٌئة إلى عمل عرض تقدٌمً عن نظا  االستشارٌٌن اإلقلٌمٌٌن لدى برنامج األم  المتحدة

فٌلٌب الضوء على خبرة برنامج األم  المتحدة للبٌئة فً مجال التأقل  والتكٌؾ وقامت بتذكٌر المجلس بأن قضٌة التكٌؾ لها طابعها 
سع برنامج األم  المتحدة للبٌئة مساندة وفً و. اإلقلٌمً وارتباطها بالنظا  اإلٌكولوجً، وأن الحلول المتعلقة بها حلول إقلٌمٌة أٌضا

صندوق التكٌؾ بعدة طرق مثل تقدٌ  الدع  الفنً والمساندة على صعٌد السٌاسات إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، عبلوة على المساندة 
ل نظامه المعنً باالستشارٌٌن التحلٌلٌة والعلمٌة، كما ٌستطٌع البرنامج مساعدة البلدان على بناء القدرات والحصول على األموال من خبل

 .األطراؾ اإلقلٌمٌٌن أو من خبلل عمله كإحدى هٌئات التنفٌذ المتعددة

وهؤالء . لدى برنامج األم  المتحدة للبٌئة اإلقلٌمٌٌن تشارٌٌنفٌلٌب للمجلس أٌضا نظا  االس -شرحت السٌدة ماتهور .70
نامج، جرى تدرٌبه  على المساعدة فً بناء القدرات البلزمة إلعداد االستشارٌون ه  خبراء محاٌدون من المناطق المتعاملة مع البر

وقالت إن برنامج األم  المتحدة للبٌئة قا  بتسهٌل التواصل االلكترونً فٌما بٌن . المشارٌع وتنفٌذها وتقدٌ  المشورة بشأن إنجاز المشارٌع
 .االستشارٌٌن اإلقلٌمٌٌن من أجل تعزٌز التعاون بٌن بلدان الجنوب

السٌدة بو لٌ  من برنامج األم  المتحدة د ذلك العرض التقدٌمً، استمع المجلس أٌضا إلى عرض تقدٌمً آخر من قبل بع .71
، مدٌر اإلنمائً التً استعرضت ورقة ؼٌر رسمٌة تضمنت خطابا إلى رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ من السٌد أوالؾ كٌجورفن

ببرنامج األم  المتحدة اإلنمائً، وٌرد هذا الخطاب فً المرفق الثالث عشر بالتقرٌر مائٌة نسٌاسات اإلالالبرنامج المساعد ومدٌر مكتب 
 .الحالً

قالت السٌدة لٌ  إن صندوق التكٌؾ كان تطورا هاما، وطمأنت المجلس أن برنامج األم  المتحدة اإلنمائً  فً عرضها التقدٌمً، .72
. مساعدة فً بناء القدرات الوطنٌة واإلقلٌمٌة البلزمة للتكٌؾ مع تؽٌر المناخراؼٌب فً المساهمة فً تدعٌ  نجاح الصندوق من خبلل ال

واشتملت . فلدى برنامج األم  المتحدة اإلنمائً محفظة كبٌرة لعملٌات التكٌؾ مع تؽٌر المناخ تتضمن تدخبلت وطنٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة
وإلنجاز ذلك، استخد  برنامج األم  . ة فً تنفٌذ أنظمة إدارة المعلوماتالمساعدات على مساندة تنمٌة القدرات المالٌة المؤسسٌة، والمساعد

 .المتحدة اإلنمائً إستراتٌجٌات مبتكرة من شأنها تعزٌز التعاون بٌن بلدان الجنوب والتعلٌ  من النظراء

73.  ًّ رضٌهما مشٌراُ إلى العمل برنامج األم  المتحدة اإلنمائً على عبرنامج األم  المتحدة للبٌئة و وجه الرئٌس الشكر إلى ممثل
 .ورحب بمبادراتهما. النشط من قبل هاتٌن المنظمتٌن إلتاحة بناء القدرات فً مجال التكٌؾ

 أمور أخرى: 11بند جدول األعمال رقم 

 المساهمات الطوعٌة
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، قالت (أ) 8ل ردا على سؤال بشأن الطبلب الذٌن قدموا مساهمة طوعٌة إلى الصندوق حسب المشار إلٌه فً بند جدول األعما .74
وقال الرئٌس إن الطلبة والطالبات أظهروا . مدٌرة الصندوق إنها سوؾ تستفسر عن اس  المدرسة المعنٌة وأسماء المتبرعٌن والمتبرعات

مطالبة الرئٌس بإرسال خطاب  قرروأعرب المجلس باإلجماع عن شكره الجزٌل لهؤالء األطفال، و. حماسا ٌستحق الثناء كقدوة لآلخرٌن
 .إلى المدرسة فور معرفة اسمها، ونشر إشعار بشأن هذه المساهمة على موقع صندوق التكٌؾ شكر

(Decision B.6/9) القرار رقم 

 االجتماع التاسع لمؤتمر أطراؾ اتفاقٌة مكافحة التصحر

باالجتماع التاسع لمؤتمر  بإحاطة المجلس علما( األرجنتٌن، أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً)قا  السٌد أوكتافٌو بٌرٌز باردو  .75
تشرٌن / أكتوبر 2أٌلول إلى / سبتمبر 12أطراؾ اتفاقٌة مكافحة التصحر المقرر انعقاده فً بوٌنس أٌرٌس، األرجنتٌن، فً الفترة من 

ن سٌشمل جلسة حوار تفاعلً بً 2009أٌلول / سبتمبر 29-28وٌتضمن برنامج  هذا االجتماع جزءا رفٌع المستوى فً . 2009األول 
وسٌت  تخصٌص جزء من هذه الجلسة لبحث الروابط بٌن تؽٌر المناخ والتصحر ودور . كبار مسؤولً األطراؾ الحاضرة فً االجتماع

وقال السٌد بٌرٌز باردو إن االجتماع سٌكون مهّما . األراضً فً المفاوضات الجارٌة فً كوبنهاؼن بشأن النظا  الجدٌد لتؽٌر المناخ
 .بقضاٌا التكٌؾ وحّث األعضاء واألعضاء المناوبٌن على حضوره حٌثما أمكن ذلك ٌنبالنسبة لجمٌع المهت 

 تقرٌر عن البرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة تجاه المناخ

لتقرٌر عن االجتماع األخٌر ( جنوب أفرٌقٌا، أفرٌقٌا)نظرا لعد  توافر الوقت الكافً، ت  تأجٌل عرض السٌدة مٌرلٌن فان فور  .76
 .إلى االجتماع السابع للمجلس( PPCR)تجرٌبً المعنً بالمرونة تجاه المناخ للبرنامج ال

 التكٌف صندوق إدارة لمجلس سابعال االجتماع انعقاد ومكان تارٌخ: 12بند جدول األعمال رقم 

مناقشة وعقب ال. 2009أٌلول /سبتمبر 16إلى  14أكد الرئٌس أن المجلس سوؾ ٌعقد اجتماعه السابع فً بون فً الفترة من  .77
أكد الرئٌس االجتماع الثامن التً سعت إلى حل بعض صعوبات المواعٌد الزمنٌة التً واجهت العدٌد من األعضاء واألعضاء المناوبٌن، 

 .2009تشرٌن الثانً /نوفمبر 18إلى  16سٌنعقد فً بون فً الفترة من 

 االجتماع واختتام التقرٌر اعتماد :13بند جدول األعمال رقم 

فقد قا  المجلس بتشكٌل لجنتٌن ووضع الموازنة السنوٌة . ، قا  الرئٌس بتذكٌر المجلس بإنجازاته فً االجتماع الحالًفً الختا  .78
ٌّ  على الصندوق لكل من   117.90واختار المجلس شعارا للصندوق، وتلقى أول مساهمة طوعٌة قدرها . سكرتارٌة صندوق التكٌؾ والق

مسّودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة ة المعاٌٌر االئتمانٌة إلى نقطة إدراجها فً وقا  المجلس أٌضا بدفع مسأل. ٌورو
وتوقع الرئٌس أنه فً مقدور المجلس أن ٌعتمد تلك المعاٌٌر فً اجتماعه  بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ،

ة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ وأنه سٌت  بحث هذٌن وقا  الرئٌس أٌضا بتذكٌر المجلس بتلقٌه عرضٌن الستضاؾ. السابع
وسٌقو  فرٌق العمل بتقٌٌ  العرضٌن بٌن الدورات . العرضٌن من قبل فرٌق العمل الخاص الذي ت  تشكٌله فً االجتماع الرابع

 .ورفع توصٌة على المجلس للنظر فٌها فً االجتماع السابع

/ ٌونٌة 17من مساء األربعاء الموافق  5:00رئٌس اختتا  االجتماع فً الساعة عقب التبادل المعتاد لعبارات المجاملة، أعلن ال  .79
 .2009 حزٌران
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 الثانً المرفق

 (ُمش الرابع السادس طبعا)األعضاء واألعضاء المناوبون الحاضرون فً االجتماع الرابع 

 األعضاء

 االسم
 المجموعة صاحبة المصلحة البلد

Mr. Cheikh Ndiaye Sylla  
 السنؽال

 أفرٌقٌا

Ms. Merlyn Van Voore 
 جنوب أفرٌقٌا

 أفرٌقٌا

Mr. Mahendra Siregar 
 إندونٌسٌا

 آسٌا

Mr. Mohammed Al-Maslamani 
 قطر

 آسٌا

Mr. Jerzy Janota Bzowski بولندا 
 أوروبا الشرقٌة

Ms. Medea Inashvili جورجٌا 
 أوروبا الشرقٌة

Mr. Jeffery Spooner 
 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً جاماٌكا  

Mr. Luis Santos 
 أوروؼواي

 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً

Mr. Anton Hilber بلدان أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى سوٌسرا 

Mr. Jan Cedergren السوٌد 
 بلدان أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى

Mr. Selwin Hart بلدان الجزر الصؽٌرة النامٌة باربادوس 

Mr. Richard Muyungi أقل البلدان نموا جمهورٌة تنزانٌا المتحدة 

Mr. Julien Rencki فرنسا 
ؾ المدرجة فً المرفق األولاألطرا  

Mr. Hiroshi Ono 
 الٌابان

 األطراؾ المدرجة فً المرفق األول

Mr. Ricardo Lozano Picón 
 كولومبٌا

المدرجة فً المرفق األولؼٌر األطراؾ   

Mr. Farrukh Iqbal Khan 
 باكستان

المدرجة فً المرفق األولؼٌر األطراؾ   
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 األعضاء المناوبون

 االسم
لدالب  المجموعة صاحبة المصلحة 

Mr. Richard Mwendandu كٌنٌا 
 أفرٌقٌا

Mr. Elsayed Sabry Mansour مصر 
 أفرٌقٌا

Mr. Damdin Davgadorj منؽولٌا 
 آسٌا

Ms. Tatyana Ososkova 
 أوزبكستان

 آسٌا

Ms. Dinara Gershinkova ًاالتحاد الروس 
 أوروبا الشرقٌة

Ms. Iryna Trofimova 
اأوكرانً  

 أوروبا الشرقٌة

Mr. Octavio Peréz Pardo 
 األرجنتٌن

 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً

Mr. Luis Paz Castro 
 كوبا

 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً

Mr. Hans Olav Ibrekk 
 النروٌج

 بلدان أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى

Mr. Markku Kanninen وبلدان أخرىبلدان أوروبا الؽربٌة  فنلندا  

Mr. Amjad Abdulla 
 ملدٌؾ

 بلدان الجزر الصؽٌرة النامٌة

Ms. Vanessa Alvarez Franco 

 أسبانٌا

 األطراؾ المدرجة فً المرفق األول

Mr. Yvan Biot 

 المملكة المتحدة لبرٌطانٌا وأٌرلندا الشمالٌة

 األطراؾ المدرجة فً المرفق األول

Mr. William Kojo Agyemang-
Bonsu 

 ؼانا 
المدرجة فً المرفق األولؼٌر األطراؾ   

Mr. Bruno Sekoli لٌسوتو 
المدرجة فً المرفق األولؼٌر األطراؾ   
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 المزفق الثالث

الرسمٌة الٌمٌن حلؾ وثٌقة  
 

 

 

 ,أنا_____________________________________________________________ ,
 

االستمرار فً عملً / المباشرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أوقّع وأوافق على االلتزا  بالٌمٌن الرسمً أدناه قبلالعضو المناوب فً  /العضو
 :بالمجلس

 
لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ بشرؾ وأمانة  (ة)مناوب (ة)أو عضو (ة)أقس  بأننً سأقو  بأداء واجباتً وممارسة سلطاتً كعضو"

 .وحٌادٌة وبوازع من ضمٌر
 

  أننً، وفقاً لمسؤولٌاتً فً إطار صندوق التكٌؾ، لن أفصح، حتى بعد انتهاء وظٌفتً، عن أٌة معلومات سرٌة أعل  بها كما أقس
 .صندوق التكٌؾ مجلس إدارة بسبب قٌامً بواجباتً فً

 
ذلك ٌمثل إن كان أما  المجلس وسأقو  على الفور باإلفصاح لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ عن أٌة مصلحة فً أي أمر مطروح 

مجلس  لدى (ة)المناوب (ة)أو العضو (ة)تضارباً فً المصالح أو قد ال ٌتوافق مع شروط االستقبللٌة والحٌادٌة المتوقعة من العضو
  ."صندوق التكٌؾ، وسأنأى بنفسً عن المشاركة فً أي عمل خاص بصندوق التكٌؾ ٌتعلق بهذا األمر إدارة

 
  2009حزَراٌ /ثىٌ، فٍ انخبيس عشر يٍ َىَُخ

 

 

_________________________________________ 
 انتىلُع
 

 

__________________________________________ 
(ثأحرف واضحخ)االسى   
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 المرفق الرابع
 

التكٌف لصندوق االستئمانً الصندوق فً المتاحة األموال  
المعتمدة االنبعاثات خفض شهادات مبٌعات تدشٌن بعد  

 
ٌّم بوصفه الدولً لبنكا إعداد من تقرٌر التكٌف صندوق على الق  

 

 

ٌتمثل ؼرض هذا التقرٌر فً إحاطة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بوضعٌة األموال المتاحة فً الصندوق االستئمانً لصندوق  .1

ان حزٌر/ ٌونٌة 12فً نهاٌة ٌو  العمل فً . التكٌؾ، والناتجة عن المبٌعات األولى لشهادات خفض االنبعاثات المعتمدة

على ملٌون دوالر أمرٌكً  18.33، بلؽت اإلٌرادات المتحصلة من مبٌعات شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة حوالً 2009

 8.04مبلػ إضافً ٌعادل ( ب)ملٌون دوالر فً حساب الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ،  10.29( أ: )النحو التالً

 .أمرٌكٌة وإٌداعه فً الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ فً األٌا  القادمةسٌت  تحوٌله إلى دوالرات أمرٌكً ملٌون دوالر 

 

قرض من صندوق ( أ: )ملٌون دوالر أمرٌكً وترتبط بسداد 3.75التزامات تبلػ إجماال  اعتمد مجلس إدارة صندوق التكٌؾ .2

ساهمات للصندوق االستئمانً اإلداري  ( ب)، (ألؾ دوالر أمرٌكً 700) 1أقل البلدان نموا إلى الصندوق االستئمانً اإلداري

تموز / تكلفة خدمات القٌ  فً الفترة من ٌولٌو( ج)؛ (ملٌون دوالر أمرٌكً 1.68)من قبل مانحٌن طلبوا سداد تلك المساهمات 

التزامات (. ملٌون دوالر أمرٌكً 1.36)المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التكٌؾ   2009حزٌران / إلى ٌونٌة 2008

تقدٌرات ( أ: )ملٌون دوالر أمرٌكً بانتظار موافقة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، وهً تتكون من 3.75غ إضافً قدره بمبل

ٌّ  لصندوق التكٌؾ للسنة المالٌة  مصروفات سكرتارٌة ( ب)؛ (ملٌون دوالر أمرٌكً 1.46) 2009الموازنة لخدمات الق

 (.ملٌون دوالر أمرٌكً 2.29) 2009ومجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً موازنة السنة المالٌة 

 

الرصٌد المتبقً فً الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ بعد سداد المبالػ الموضحة بالتفصٌل أعبله، والمتاح لمساند قرارات  .3

 .ملٌون دوالر تقرٌبا 10.83التموٌل اإلضافً، ٌبلػ 

 

 .فً الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾالتفاصٌل الخاصة بالوضع الراهن للموارد المتاحة  1ٌعرض الجدول  .4

                                                 
1
. انصُذوق االستئًبٍَ انًتعذد انًبَحٍُ نسكرتبرَخ يجهس إدارح صُذوق انتكُف  
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1الجدول   
 

 

 
الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌف 

جدول األموال المتاحة 
  2009حزٌران، /ٌونٌة 12حتى 

 بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة)
 * 18.33                                                                               األرصدة االستئمانٌة .1

خفض االنبعاثات المعتمدة  تحوٌل شهادات. أ       
 /أإلى أموال 

10.29  

خفض االنبعاثات الجاري  شهاداتإٌرادات . ب      
 /تحوٌلها إلى دوالرات أمرٌكٌة ب

8.04 *   

   
 3.75                                                                 المبالغ الملتَزم بها والمنتظر صرفها. 2

  0.70 قرض من صندوق أقل البلدان نموا. أ   
سداد مساهمات المانحٌن المقدمة إلى . ب  

 /الصندوق االستئمانً اإلداري ج
1.68  

  1.37  2009خدمات القٌ  فً موازنة السنة المالٌة . ج 
 
 3.75                                       مبالغ مقترحة بانتظار موافقة مجلس إدارة صندوق التكٌف. 3
تقدٌرات مقترحة لخدمات القٌ  فً موازنة السنة . أ

   2010المالٌة 
الموازنة المقترحة لمجلس وسكرتارٌة صندوق . ب

   2010التكٌؾ للسنة المالٌة 

                                
1.46  

 
2.29           

 

-2-1=4)دة قرارات التموٌل لمجلس إدارة صندوق التكٌف األموال المتاحة لمسان. 4
3 )
 

 ___________________________
اإلٌرادات النقدٌة الفعلٌة بالدوالر األمرٌكً المتحصلة من تحوٌل شهادات خفض / أ

. االنبعاثات المعتمدة إلى أموال والموجودة فً الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ
حوٌل شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال والمنتظر تقدٌرات إلٌرادات ت /ب

. 2009حزٌران / ٌونٌة 12تحوٌلها إلى دوالرات أمرٌكٌة حتى 
مساهمات إلى الصندوق االستئمانً المتعدد المانحٌن لسكرتارٌة مجلس إدارة / ج

 صندوق التكٌؾ، وهً مقدمة من أسترالٌا، برنامج األم  المتحدة للبٌئة، والمملكة
المتحدة، والواجب سدادها طبقا للشروط الواردة فً اتفاقٌات الصندوق االستئمانً 

. وموافقة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً اجتماعه الخامس
 

تخضع لتأكٌد أسعار الصرؾ الفعلٌة المنطبقة على إٌرادات تحوٌل شهادات خفض * 
 .االنبعاثات المعتمدة إلى أموال

10.83 *  
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مسالمرفق الخا  
 

(المعنً بالمعاٌٌر االئتمانٌة)فرٌق العمل   
  2009حزٌران / ٌونٌة 16الثبلثاء 

 

 

 المعاٌٌر االئتمانٌة الُموّصى بها لمجلس إدارة صندوق التكٌف
 

ٌمولها صندوق  المسؤولٌة الكاملة عن اإلدارة العامة للمشارٌع والبرامج التًاألطراؾ تتحمل هٌئات التنفٌذ الوطنٌة وهٌئات التنفٌذ المتعددة 
 [إجراءات العملٌات – 26الفقرة ]التكٌؾ، وسوؾ تتحمل كافة المسؤولٌات فً المجاالت المالٌة والرصد ورفع التقارٌر 

 
وصرؾ أموال  ، اعتمد مجلس إدارة صندوق التكٌؾ المعاٌٌر االئتمانٌة التالٌة التً تحك  استخدا 2009أٌلول / فً اجتماعه السابع فً سبتمبر

 .التكٌؾ وإعداد ورفع تقارٌر عنهاصندوق 

 

 

 النشاهت واإلدارة الماليت 

 [انًتفك عهُهب دونُب]وجىة إعذاد انجُبَبد وانمىائى انًبنُخ طجمب نهًعبَُر انًحبسجُخ 

 
  وَجت أٌ َكىٌ عًم شركخ أو يؤسسخ انًراجعخ انخبرجُخ يتسمب يع لىاعذ . انخبرجُخ( انتذلُك)ضًبٌ إجراء عًهُبد انًراجعخ

 (.ISA)ول انًراجعخ انًتعبرف عهُهب دونُب يثم يعبَُر انًراجعخ انذونُخ وأص

 انمذرح انًؤكذح عهً انًراجعخ انذاخهُخ 

 وجىة تىافر آنُبد إدارَخ يالئًخ نًُع تضبرة انًصبنح 

 

 
 القذرة المؤسسيت. أ

 وفمبً نًجبدئ انًشترَبد وانتىرَذاد انًتعبرف عهُهب سُبسبد وأَظًخ انتىرَذادطجُك د. 

 
 انجرايج/ انمذرح عهً رصذ ويتبثعخ وتمُُى تمذو انًشبرَع. 

 
 تىافر انمذرح واإلجراءاد انًعُُخ ثبنتصذٌ نسىء اإلدارح انًبنُخ واألشكبل األخري نهًًبرسبد وانتصرفبد انًشُُخ. 

 
  انكبيهخ أيبو األطراف صبحجخ وجىة أٌ تكىٌ كبفخ انترتُجبد االئتًبَُخ، ثًب فٍ رنك عًهُبد انتذلُك وانًراجعخ، يتسًخ ثبنشفبفُخ

 .انًصهحخ
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اعتماد الهٌئات/ تسجٌل  
 

 :االعتماد من الخطوات التالٌة/ تتكون عملٌات التسجٌل

 
o  إلى السكرتارٌة تثبت فٌه استٌفاءها الشروط والمتطلبات االئتمانٌة اتتتقد  البلدان بطلب : 1الخطوة  

o الزمة مساندة الالمساعدة وتقدٌ  الوتقو  السكرتارٌة ب. مستقلٌن خبراء 3من أعضائه و 2 تض ٌقو  المجلس بتشكٌل لجنة اعتماد  :2خطوة ال
 .لجنةل

o  بإجراء استعراض مكتبً للطلب ورفع توصٌاتها إلى المجلستقو  لجنة االعتماد : 3الخطوة 

o  رسال بعثة إلى البلد المعنًعند الحاجة إلى المزٌد من المعلومات، ٌمكن أن تقو  اللجنة بعقد مؤتمر هاتفً أو إ: 4الخطوة 

o  بالقرار المتخذ( عن طرٌق إشعار كتابً)ٌتخذ المجلس القرار البلز  مع إحاطة ُمقّد  الطلب : 5الخطوة. 

 
 

 . ٌجوز فً الظروؾ االستثنائٌة االستعانة بخبٌر تقٌٌ  خارجً لتذلٌل العقبات وحل القضاٌا محل الخبلؾ :ملحوظة

 
 

 :االعتماد فً فئتٌنتنحصر توصٌات لجنة : ملحوظة
 استٌفاء مقد  الطلب للشروط األساسٌة والتوصٌة باالعتماد( أ)
وٌجوز أن توصً اللجنة بتقدٌ  مساندة فنٌة إلى مقد  الطلب فً المجاالت التً تتطلب . احتٌاج مقد  الطلب إلى معالجة بعض المتطلبات (ب)

 .مزٌدا من العمل
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 جدول المرفق

 والمخطلباث األخزى النافذة بموجب القزاراث فاؤهايئخمانيت الواجب اسجمعاييز إدارة المخاطز اال

 
 :المعاٌٌر االئتمانٌة الرئٌسٌة التً ٌجب استٌفاؤها

 الكفاءات التخصصٌة والقدرات النوعٌة

الكفاءة التخصصٌة 
 المطلوبة

 طرق التحقق اإلٌضاحٌة القدرة النوعٌة الالزمة

اإلدارة والنزاهة : أوال
 المالٌة

 

لقدرة على تسجٌل ا
المعامبلت واألرصدة 
بصورة دقٌقة ومنتظمة وفقا 

ُمصادق  لمعاٌٌر مبلئمة
علٌها من قبل شركة أو 
مؤسسة مستقلة للتدقٌق 
 والمراجعة الخارجٌة

 حسابات سنوٌة مدققة وموثوقة/ إعداد بٌانات وقوائ  مالٌة 

 الحسابات الُمراجعة والمدققة 

 داراتإعداد حسابات مفصلة للوحدات واإل 

  استخدا  برنامج محاسبة متعارؾ علٌه ومناسب لئلجراءات المحاسبٌة
 فً البلدان النامٌة

 قدرة ُمثبتة على التدقٌق والمراجعة الداخلٌة 

القدرة على حماٌة وإدارة 
وصرؾ األموال بكفاءة إلى 
المستفٌدٌن فً التوقٌت 
 المناسب

 تقدٌرات وتوقعات مالٌة ُمْثبتة للمبلءة المالٌة 

 الصرؾ/ ثبات وجود أنظمة ثابتة للدفعإ  

كفاءة إعداد خطط  مالٌة 
وموازنات ذات طبٌعة 
 تطلعٌة للمستقبل

  شواهد وأدلة على إعداد موازنات للمؤسسات أو المشارٌع أو
 الوزارات/ اإلدارات

  ًإثبات القدرة على اإلنفاق ضمن حدود االعتمادات المرصودة ف
 الموازنة

لتعاقد مع األهلٌة القانونٌة ل 
  صندوق التكٌؾ والؽٌر

  إثبات التمتع بالشخصٌة االعتبارٌة الضرورٌة إذا ل  تكن الجهة
 .المعنٌة إدارة أو مؤسسٌة حكومٌة

 الصبلحٌة القانونٌة والقدرة المباشرة على تلقً األموال/ إثبات األهلٌة 

القدرة المؤسسٌة الضرورٌة: ثانٌا  

إجراءات التورٌدات التً  
شفافٌة المنافسة تنّص على   

  أدلة على توافر سٌاسات وإجراءات خاصة بالتورٌدات على
المستوٌات الوطنٌة بما ٌتفق مع الممارسات والقواعد الدولٌة 

 (بما فً ذلك إجراءات تسوٌة وحل المنازعات)المعترؾ بها 

 

القدرة على تنفٌذ عملٌات 
 الرصد والمتابعة والتقٌٌ 

  ٌٌإثبات توافر قدرات قائمة للرصد والمتابعة والتق 

وتطوٌر  القدرة على تحدٌد 
  وتقٌٌ  المشارٌع

 القدرة على الحصول علٌها وسجبلت اإلنجاز المؤكدة / توافر الموارد
   أن تنفٌذ أنشطة التقٌٌ بش
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الكفاءة التخصصٌة 
 المطلوبة

 طرق التحقق اإلٌضاحٌة القدرة النوعٌة الالزمة

الكفاءة فً اإلدارة أو 
اإلشراؾ على تنفٌذ 

البرامج بما فً / المشارٌع
ذلك القدرة على إدارة 
شؤون الجهات المتلقٌة 
ذ الفرعٌة ومساندة تنفً

البرامج/وإنجاز المشارٌع  

  توافر الفه  والقدرة على معالجة الجوانب الفنٌة والمالٌة واالقتصادٌة
 ٌة والبٌئٌة والقانونٌة للمشروع واآلثار المترتبة علٌهاواالجتماع

 برامج ذات / كفاءة مؤكدة فً تنفٌذ أو اإلشراؾ على تنفٌذ مشارٌع
 طبٌعة مماثلة للمشروع أو البرنامج المعتز  تنفٌذه

 

الشفافٌة : ثالثا
وصالحٌات التحقٌق 

 الذاتٌة

كفاءة التصدي لسوء اإلدارة 
المالٌة واألشكال األخرى  
للممارسات والتصرفات 
  المشٌنة

  إثبات القدرة ووجود اإلجراءات المعنٌة بالتصدي لسوء اإلدارة المالٌة
 للممارسات والتصرفات المشٌنة واألشكال األخرى
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 المرفق السادس

 لجنة األخالق المسلكٌة والشؤون المالٌة

 مسودة نطاق االختصاص
 

مسؤولٌة تقدٌ  المشورة إلى المجلس بشأن القضاٌا المتعلقة بتضارب ( EFC)سلكٌة والشؤون المالٌة تتولى لجنة األخبلق ال  .1
 .المصالح، وقواعد السلوك المهنً واألخبلقً، والشؤون المالٌة، والتدقٌق والمراجعة المالٌة

 
 :فً هذا الصدد، تضطلع اللجنة بـ .2

 
ها من قبل المجلس، عمبلً بما ورد فً القس  السابع من القواعد اإلجرائٌة من وضع مسودة مدونة قواعد السلوك، ورفعها العتماد( أ

من أي تضارب مصالح فً مشاركاته ، وتحدٌد حاالت  أجل حماٌة  أعضاء المجلس واألعضاء المناوبٌن وموظفً السكرتارٌة
 .تضارب المصالح واإلجراءات المتعلقة بها

 
 معالجة االختبلفات بشأن تفسٌرها وتأوٌلها وعواقب اإلخبلل بالمدونة وانتهاكها؛اإلشراؾ على تطبٌق مدونة قواعد السلوك و

ٌّ  على الصندوق( ب  إجراء المراجعة وتقدٌ  المشورة بشأن الموازنة الخاصة بالمصروفات التشؽٌلٌة للمجلس والسكرتارٌة والق
 

ٌّ  بشأن تحوٌل شهادات تقدٌ  المشورة للمجلس حول النهج والسٌاسة العامة لتعبئة الموارد، ( ج بما فً ذلك التوصٌات المقدمة من الق
 خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال وتلقً مساهمات من مصادر أخرى؛ 

 
 استعراض ومراجعة البٌانات المالٌة للصندوق؛( د

 
كل من التقٌٌمات الداخلٌة باستخدا  األطراؾ  استعراض أداء الصندوق وهٌئات التنفٌذ الوطنٌة وهٌئات التنفٌذ المتعددة( هـ

 والخارجٌة، والتقارٌر المقدمة من تلك الهٌئات، والمصادر األخرى حسب المبلءمة؛
 

، تقارٌر األوضاع السنوٌة، وتقارٌر من بٌن أمور أخرىتناول القضاٌا المتعلقة برصد وتقٌٌ  المشارٌع والبرامج؛ بما فً ذلك، ( و
 من سٌاسات وإرشادات العملٌات؛ 45إلى  42للفقرات الرصد السنوي، والمسائل األخرى، طبقا 

 

 اإلشراؾ على أنشطة السكرتارٌة بما فً ذلك التوظٌؾ وتورٌد الخدمات واألنشطة األخرى المتعلقة بمسؤولٌة اللجنة؛( ز
 

ٌّ  فً المجاالت المتعلقة بمسؤولٌة اللجنة؛( ح  اإلشراؾ على أنشطة الق
 

a) جلس مبلئماحسبما ٌراه ال  النظر فً أي موضوع. 
 

 
أو المشورة من جانب /فً سٌاق أداء وظائفها وبالتشاور مع رئٌس المجلس، المساعدة وأن تطلب، للّجنة ٌجوز  .3 

 ؛والمختصٌن  خبراءال
 

ٌّ  على الصندوق حضور اجتماعات اللجنة إذا كان الموضوع محل المناقشة ٌتطلب ذلك .4 .  .ٌمكن للق
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 امجلجنة استعراض المشارٌع والبر

 
 مسودة نطاق االختصاص

 
البرامج طبقا /تتولى لجنة استعراض المشارٌع والبرامج مسؤولٌة مساعدة المجلس فً المها  المرتبطة باستعراض المشارٌع .1

سٌاسات وإرشادات ) سٌاسات وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾل
 .ٌات والمشورة ذات العبلقة إلى المجلسوتقدٌ  التوص( العملٌات

 
   :فً هذا الشأن، تقو  اللجنة بما ٌلً .2

 
 بحث واستعراض المشارٌع والبرامج المقدمة إلى المجلس من قبل األطراؾ المؤهلة طبقا لسٌاسات وإرشادات العملٌات؛( أ

 

 فً قضاٌا السٌاسات القائمة؛معالجة القضاٌا الناشئة من المشارٌع والبرامج المقدمة إلى المجلس، بما ( ب
 

 46وفقا للفقرة  استعراض تقارٌر المشارٌع والبرامج المقدمة من هٌئات التنفٌذ الوطنٌة وهٌئات التنفٌذ المتعددة األطراؾ( ج
من سٌاسات وإرشادات العملٌات، بمساندة من قبل السكرتارٌة؛ ورفع تقارٌر وتوصٌات إلى المجلس بشأن اعتماد المشارٌع 

 رامج وإلؽائها وإنهائها وإٌقافها وبشأن أي أمر آخر ٌنظر فٌه المجلس؛ ووالب
 

 .بحث أي أمر آخر ٌراه المجلس مبلئما( د
 
 

ٌجوز دعوة ممثلً هٌئات التنفٌذ الوطنٌة وهٌئات التنفٌذ المتعددة األطراؾ من قبل رئٌس اللجنة لحضور  .3 
والبرامج أما  اللجنة وتقدٌ  المعلومات التً تساعد فً مناقشاتها االجتماعات من أجل شرح التفاصٌل الخاصة بالمشارٌع 

 .ومداوالتها
 

أو المشورة من جانب /للّجنة أن تطلب، فً سٌاق أداء وظائفها وبالتشاور مع رئٌس المجلس، المساعدة وٌجوز  .4 
 .الخبراء والمختصٌن
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 مسودة اإلرشادات العامة الخاصة باللجان

 
 العضوٌة :أوال

 
 .تشكٌل اللجان من أعضاء وأعضاء مناوبٌن فً المجلس ٌت  .1

 
تناوب لضمان الوٌت  تطبٌق نظا   .ٌخد  أعضاء اللجان لمدة سنة، وٌحق له  شؽل المنصب لمدتٌن متتالٌتٌن كحد أقصى .2

 .االستمرارٌة
 

جلس لما تبقى من مدة ذلك إذا كان العضو ؼٌر قادر على أداء وظائفه، أو توقفت عضوٌته، ٌت  تعٌٌن عضو جدٌد من قبل ال   .3
 .العضو

 
 رئاسة المجلس: ثانٌا

 
 .ٌقو  رئٌس المجلس ونائبه، بالتشاور مع المجلس، بترشٌح رئٌس ونائب رئٌس لكل لجنة .4

 
ٌقو  المجلس بانتخاب رئٌس ونائب رئٌس كل لجنة، على أن ٌكون أحدهما عضوا من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول  .5

وسٌجري التناوب فً منصبً الرئٌس ونائب الرئٌس سنوٌا بٌن عضو . ر المدرجة فً المرفق األولواآلخر من األطراؾ ؼً
 .من طرؾ مدرج فً المرفق األول وعضو من طرؾ ؼٌر مدرج فً المرفق األول

 
س جدٌد إذا كان الرئٌس أو نائب الرئٌس ؼٌر قادر على أداء وظائفه، أو توقفت عضوٌته، ٌت  تعٌٌن رئٌس جدٌد أو نائب رئً .6

 .من قبل المجلس لما تبقى من المدة
 

 المسؤولٌة: ثالثا
 

سوؾ تنص قرارات وخطة عمل المجلس صراحًة على نطاق القضاٌا التً ستعالجها كل لجنة، مع تحدٌد اللجنة التً تتحمل  .7
 .أمٍر من األمورالمسؤولٌة الرئٌسٌة عن كل 

 
 .المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار البلز تقو  اللجان بإحالة أٌة قضاٌا متعلقة باختصاصها إلى  .8

 
 إجراءات العمل: رابعا

 
وسٌقو  المجلس بتنقٌح نطاق . تلتز  اللجان بنطاق االختصاص المعتمد لكل منها من قبل المجلس وبهذه اإلرشادات العامة .9

 .االختصاص وهذه اإلرشادات العامة عند االقتضاء، بناء على توصٌات من اللجان
 

 ،مع مراعاة ما ٌقتضٌه اختبلؾ الحال، (القواعد اإلجرائٌة)القواعد اإلجرائٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ ٌق سو ؾ ٌت  تطب .10
 .على اجتماعات اللجان

 
 .اجتماعات المجلس المباشرة الوقت، وبعدتقو  اللجان بعقد اجتماعاتها حسبما ٌقرره المجلس، وسوؾ تعقد اجتماعاتها فً نفس  .11

 
 .اللجان مؽلقة، ما ل  ٌقرر المجلس عكس ذلكسوؾ تكون اجتماعات  .12

 
 .اللؽة االنجلٌزٌة هً لؽة عمل اللجان .13

 
تقو  السكرتارٌة بإنشاء وصلة ربط آمنة لكل لجنة على الموقع االلكترونً لصندوق التكٌؾ من أجل تٌسٌر المشاورات المشار  .14

 .إلٌها أعبله وإتاحة وصول أعضاء المجلس إلى وثائق عمل اللجان
 

وفً . رؤساء اللجان قصارى جهده  للتوصل إلى اتفاق فً اآلراء بشأن التوصٌات المقترحة المرفوعة إلى المجلس سٌبذل .15
 .حالة عد  تمكن اللجنة من تحقٌق اتفاق فً اآلراء، تت  إحالة وجهات النظر المختلفة لؤلعضاء إلى المجلس

 
 .ذلك سٌت  إتاحة توصٌات اللجان للجمهور، ما ل  ٌقرر المجلس خبلؾَ  .16
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 .سترفع اللجان تقارٌر سنوٌة إلى المجلس عن أدائها، بما فً ذلك حضور االجتماعات والفعالٌة .17

 
 الخبراء: خامسا

 
أو مشورة من الخبراء والمختصٌن  فٌما ٌتعلق /ٌجوز للجان أن تطلب، بالتشاور مع رئٌس المجلس، الحصول على مساعدة و .18

 بأداء وظائفها؛
 

 .اختصاص الخبراء، بما فً ذلك آلٌة تقدٌ  تقارٌر إلى اللجنة المعنٌة ومعاٌٌر االختٌارسوؾ ٌعتمد المجلس نطاق  .19
 

ستوّجه السكرتارٌة دعوة إلى الخبراء على المستوى الدولً، إلى جانب إعداد قائمة بأسماء الخبراء المتمتعٌن بقدرات وكفاءات  .20
ٌّد بنطاق ا وسٌت  إٌبلء . ختصاص الخبراء المعتمد من قبل المجلسمؤكدة ومعترؾ بها فً مجال العمل، مع مراعاة التق

 .وسٌقو  رئٌس اللجنة ونائبه باختٌار مرشحٌن من القائمة المذكورة آنفا .إلى التمثٌل اإلقلٌمً المتوازنالواجب االعتبار 
 

 ٌلتز  الخبراء بمدونة قواعد السلوك المعتمدة من قبل المجلس وبالقرارات والسٌاسات المتعلقة بها؛ .21
 

ٌُسمح للخبراء القائمٌن بتقدٌ  مشورة إلى اللجنة حول قضٌة معٌنة بحضور مناقشة بند جدول األعمال الخاص بذلك فً  .22 سوؾ 
 .اجتماعات المجلس، ما ل  تقرر اللجنة المعنٌة عكس ذلك

 
 دور السكرتارٌة: سادسا

 
 تقو  السكرتارٌة بتنسٌق ومساندة عمل اللجان؛ .23

 
 .ظؾ مؤهل كمركز تنسٌق فً السكرتارٌة لكل لجنةتقو  السكرتارٌة بتعٌٌن مو .24

 
ٌقو  مركز التنسٌق المعنً باللجنة فً السكرتارٌة بتقدٌ  مساعدات ومساندة سكرتارٌة لعمل اللجنة، وحضور اجتماعاتها،  .25

رؤساء  اكز التنسٌق هذه لتوجٌهاتوتخضع مر. ومساعدة رئٌسها ونائبه فً أعداد وتسهٌل وتنسٌق عمل اللجنة واجتماعاتها
 .اللجان ونوابه ، مع االستجابة للمها  التً تحددها اللجان
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 المرفق الثامن

 

 السادس اجتماعه فً التكٌف صندوق إدارة مجلس اعتمده الذي التكٌف صندوق شعار
 

 

 

 صنذوق الخكيف   
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 المرفق التاسع 

 وضعٌة الصندوق االستئمانً اإلداري

 مقدمة

على إٌجاد إطار مالً لصندوق التكٌؾ ٌتضمن إنشاء صندوق استئمانً  26-24فً الفقرات ( CMP.3/1)ٌنص القرار رق   .1
، األطراؾ إلى تموٌل مصروفات تشؽٌل 27ٌدعو القرار، فً الفقرة .  والنفقات اإلدارٌة لتشؽٌل صندوق التكٌؾ لتؽطٌة تكالٌؾ التكٌؾ

ض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال، وذلك من خبلل تقدٌ  مساهمات للصندوق الصندوق فً المرحلة المؤقتة، انتظارا لتحوٌل شهادات خؾ
 .االستئمانً اإلداري لمجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌؾ، الذي ٌسمى فٌما ٌلً الصندوق االستئمانً اإلداري

لمتكبدة من قبل صندوق جرى إعداد هذه الوثٌقة من قبل السكرتارٌة إلحاطة المجلس بأوضاع الموارد المتاحة والمصروفات ا .2
 .2009حزٌران / ٌونٌة 15التكٌؾ حتى 

 أوضاع المساهمات المقدمة إلى الصندوق االستئمانً اإلداري
 

الدانمرك وفنلندا وفرنسا والٌابان والنروٌج والسوٌد وسوٌسرا مساهمات : ، قدمت حكومات2009حزٌران / ٌونٌة 15حتى  .3
 .ملٌون دوالر أمرٌكً 1.467 ندوق وبلؽت المساهمات المدفوعةللمصروفات اإلدارٌة الخاصة بتشؽٌل الص

، قدمت حكومتا أسترالٌا والمملكة المتحدة وبرنامج األم  المتحدة للبٌئة مساهمات بلؽت 2009حزٌران / ٌونٌة 15حتى   .4
 .سداد بناء على طلب المانحٌنللمصروفات اإلدارٌة لتشؽٌل الصندوق، علما بأن هذه المبالػ واجبة ال ملٌون دوالر أمرٌكً 1.681

من صندوق أقل البلدان نموا من أجل تؽطٌة ألف دوالر أمرٌكً  700باإلضافة إلى ذلك، جرى الحصول على قرض قٌمته  .5
التفاصٌل  1وٌعرض الجدول . تكالٌؾ تشؽٌل مجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌؾ، وسوؾ ٌت  سداد هذا القرض لصندوق أقل البلدان نموا

 .بهذه المساهماتالخاصة 
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المساهمات المقدمة إلى الصندوق االستئمانً اإلداري لمجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌف  : 1الجدول 

  2009حزٌران / ٌونٌة 15حتى 

المساهمات المدفوعة إلى الصندوق االستئمانً اإلداري لمجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌف 

والر األمرٌكً ما ٌعادله بالدالمبلغ العملة الجهة المانحة 

المنح 

 544,030.18 $ 3,000,000كرون دانمركً الدانمرك 

 155,340.00 $ 100,000ٌورو فنلندا 

 122,692.50 $ 95,000ٌورو فرنسا 

 3,093.97 $ 13,094دوالر أمرٌكً الٌابان 

 201,726.78 $ 1,000,000كرون نروٌجً النروٌج 

 251,154.11 $ 2,100,000كرونا سوٌدٌة السوٌد 

 178,651.18 $ 200,000فرنك سوٌسري سوٌسرا 

$ 1,466,688.72  المجموع الفرعً للمنح 

القرض والمنح الواجبة السداد 

 700,000.00$ 700,000دوالر أمرٌكً قرض من صندوق أقل البلدان نموا 

 191,340.00 $ 200,000دوالر أسترالً * أسترالٌا 

 990,300.00 $ 500,000جنٌه استرلٌنً * المملكة المتحدة 

 500,000.00 $ 500,000دوالر أمرٌكً * برنامج األمم المتحدة للبٌئة 

$ 1,681,640.00  المجموع الفرعً للقرض والمنح الواجبة السداد 

 97,966.58 $  ناقصا األتعاب المعطاة للقٌ  واإلدارة القانونٌة نظٌر اإلنشاء والصٌانة 

  $3,750,362.14  اإلجمالً 

 .المانح، هذه المساهمات واجبة السداد للمانحٌن أو قابلة للنقل إلى صندوق مختلؾ بمجرد تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال بناء على طلب* 
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   2008كانون األول، / دٌسمبر 31كانون الثانً إلى / موازنة سكرتارٌة صندوق التكٌف عن الفترة من ا ٌناٌر

 
 

دوالرا  2,379,811، اعتمد مجلس إدارة صندوق التكٌؾ سلسلة من الموازنات التً بلؽت إجماال 2008نة المالٌة خبلل الس .6
( أ: )وارتبطت هذه التكالٌؾ. 2008كانون األول / دٌسمبر 31كانون الثانً إلى / ٌناٌر 1ألنشطة السكرتارٌة عن الفترة من  أمرٌكٌا

تكالٌؾ سفر أعضاء المجلس للمشاركة فً ( ب)اجتماعات لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛  بتكالٌؾ البحوث وإعداد الوثائق ألربعة
موظفً  تكالٌؾ سفر( د)كالٌؾ سفر أعضاء المجلس للمشاركة فً ثبلثة اجتماعات للّجان؛ ت( ج)االجتماعات األربعة للمجلس؛ 

 .اعات للّجانالسكرتارٌة لتنظٌ  وإدارة االجتماعات األربعة األولى للمجلس وثبلثة اجت 

   2008كانون األول، / دٌسمبر 31كانون الثانً إلى / مصروفات سكرتارٌة صندوق التكٌف فً الفترة من ا ٌناٌر
  

 31كانون الثانً إلى / ٌناٌر 1فً الفترة من من  دوالرا أمرٌكٌا 1,885,743بلؽت مصروفات السكرتارٌة، طبقا للتقدٌرات،  .7
تكالٌؾ البحوث وإعداد الوثائق ألربعة اجتماعات لمجلس إدارة  (أ: )ٌث ارتبطت التكالٌؾ بما ٌلً، ح2008كانون األول / دٌسمبر

تكالٌؾ سفر موظفً السكرتارٌة  (ج)تكالٌؾ سفر أعضاء المجلس للمشاركة فً االجتماعات األربعة للمجلس؛ ( ب)صندوق التكٌؾ؛
 .لتنظٌ  وإدارة ومتابعة أنشطة اجتماعات المجلس

 

  2009حزٌران / ٌونٌة 30كانون الثانً إلى / كرتارٌة صندوق التكٌف فً الفترة من ا ٌناٌرمصروفات س

، 2009حزٌران / ٌونٌة 30كانون الثانً إلى /ٌناٌر 1بلؽت الموازنة المعتمدة لصندوق التكٌؾ والسكرتارٌة عن الفترة من  .8
 .دوالرا أمرٌكٌا 754,760، 2009آذار / مارس 26طبقا لموافقة مجلس إدارة الصندوق فً 

 

  2009حزٌران / ٌونٌة 15أوضاع الموارد فً الصندوق االستئمانً اإلداري حتى 

 .الرا أمرٌكٌادو 3,750,362بلؽت القٌمة الصافٌة للموارد المالٌة المتراكمة المتاحة فً الصندوق االستئمانً اإلداري  .9

المتاحة ، بلؽت األموال المتبقٌة 2009تموز / ٌولٌو 1ٌؾ للفترة حتى بعد تؽطٌة تكالٌؾ تشؽٌل مجلس وسكرتارٌة صندوق التك .10
 .دوالرا أمرٌكٌا 1,109,859

الصندوق االستئمانً اإلداري ، من المقترح أن ٌت  من الموارد المتاحة المتبقٌة فً (AFB/B.5/6)استنادا إلى القرار رق   .11
 .حصل علٌه صندوق التكٌؾ من صندوق أقل البلدان نموا الذي ألف دوالر أمرٌكً 700سداد القرض البالؽة قٌمته 

ٌّ ، بعد التشاور مع المانحٌن، بسداد  .12 ، دوالرا أمرٌكٌا 1,681,640بناء على موافقة المجلس فً اجتماعه الخامس، سٌقو  الق
بٌئة، وسٌت  السداد من الموارد المتاحة لدى طبقا لشروط االتفاقٌة المبرمة مع حكومتً أسترالٌا والمملكة المتحدة وبرنامج األم  المتحدة لل

 .الصندوق االستئمانً اإلدارينظرا لعد  توافر موارد متاحة فً  ،"لصندوق التكٌف الجدٌدالصندوق االستئمانً "

 إلى 2009تموز / ٌولٌو 1من المقترح أٌضا أن تكالٌؾ الموازنة المقترحة لمجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌؾ عن الفترة من  .13
لصندوق  الجدٌدالصندوق االستئمانً "سٌت  تؽطٌتها من قبل ( AFB/B.6/9/Rev.2انظر الوثٌقة رق  ) 2010حزٌران / ٌونٌة 30

 . الصندوق االستئمانً اإلدارينظرا لعد  توافر موارد متاحة فً  ،"التكٌف

 .را أمرٌكٌادوال 409,859تبلػ الموارد المتبقٌة المتاحة فً الصندوق االستئمانً اإلداري  .14
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2009حزٌران، / ٌونٌة 15أوضاع الموارد فً الصندوق االستئمانً اإلداري التابع لصندوق التكٌف حتى : 2الجدول   

 

 2009حزٌران، / ٌونٌة 15األموال المجمعة المتاحة حتى  3,750,362

2008 كانون األول،/ دٌسمبر 31كانون الثانً إلى / ٌناٌر 1مصروفات الفترة من  1,885,743  

  2009حزٌران، / ٌونٌة 30كانون الثانً إلى / ٌناٌر 1الموازنة المعتمدة للفترة من  754,760

ألف دوالر أمرٌكً إلى صندوق أقل البلدان نموا 700سداد قرض بقٌمة  700,000  

  2009حزٌران، / ٌونٌة 15أموال متاحة حتى  409,859

  2009حزٌران، / ٌونٌة 15أموال منتظر تلقٌها حتى  152,233

 

 تعهدات إضافٌة من قبل المانحٌن

ول  ٌت  دفع (. ألؾ ٌورو 100)حصل الصندوق اإلداري على تعهدات بشأن مساهمات إضافٌة من حكومة هولندا  .15
تلقً  أتعابوباإلضافة إلى ذلك، هنالك جزء من . 2008حزٌران / ٌونٌة 15هذا المبلػ بالكامل إلى الصندوق اإلداري حتى 

ٌّ  المدعو أ  التفاصٌل  3وٌقد  الجدول . ٌجب إعادته إلى الصندوق االستئمانً( دوالر أمرٌكً 4,660.20)وال من قبل الق
. الخاصة بهذه المبالػ

2009حزٌران، / ٌونٌة 15المبالغ المنتظر أن ٌتلقاها الصندوق االستئمانً اإلداري حتى : 3 الجدول  

ستئمانً اإلداري التابع لمجلس وسكرتارٌة صندوق التكٌفالتعهدات غٌر المدفوعة إلى الصندوق اال  

 هولندا ٌورو 100,000 155,340.00 $

ٌّ  واإلدارة القانونٌة نظٌر خدماته  7,767.00 $ %( 5)ناقصا أتعاب الق  

التً سٌت  إعادتها للصندوق من التعهدات المنتظر تلقٌها% 5من الـ % 60 4,660.20 $  

 الصافً للتعهدات غٌر المدفوعة حتى تارٌخه اإلجمالً 152,233.20 $
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 (االنجلٌزي خطأ)العاشر  التاسعالمرفق 

 

 /ٌولٌو 1 من الفترة عن التكٌف صندوق وسكرتارٌة لمجلس المنقحة الموازنة
  2010 حزٌران، /ٌونٌة 30 إلى 2009 تموز،

 
 مقدمة

 
لموافقة على موازنة منقحة لمساندة كافة أنشطة السكرتارٌة ومجلس فً االجتماع الخامس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ جرت ا .1

تكالٌؾ البحوث وإعداد وثائق ( أ)، بما فً ذلك 2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009كانون الثانً / ٌناٌر 1اإلدارة فً الفترة من 
تكالٌؾ موظفً السكرتارٌة ( ب)؛ 2009ن حزٌرا/ آذار وٌونٌة/ االجتماعٌن الخامس والسادس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً مارس

تكالٌؾ أعضاء ( ج)؛ 2009حزٌران / ٌونٌة 30كانون الثانً إلى /المرتبطة بإدارة ومتابعة قرارات المجلس فً الفترة من ا ٌناٌر
( د)؛ 2009ن حزٌرا/آذار وٌونٌة/المجلس واألعضاء المناوبٌن الخاصة بالمشاركة فً االجتماعٌن الخامس والسادس للمجلس فً مارس

تكالٌؾ ( هـ)؛ 2009حزٌران /آذار وٌونٌة/تكالٌؾ سفر موظفً السكرتارٌة لتنظٌ  االجتماعٌن الخامس والسادس للمجلس فً مارس
 (.B.5/3)االستشارٌٌن الخاصة بإعداد تقرٌر المعاٌٌر االئتمانٌة طبقا للقرار رق  

 30إلى  2009كانون الثانً / ٌناٌر 1صندوق التكٌؾ للفترة من ٌعرض الجدوالن التالٌان المعلومات الخاصة بموازنة موارد  .2
 .2010حزٌران / ٌونٌة

، طبقا لموافقة 2009حزٌران / ٌونٌة 30كانون الثانً إلى / ٌناٌر 1تقدٌرات المصروفات فً الموازنة المعتمدة للفترة من ( أ
 (.1انظر الجدول ) 2009آذار / مارس 26مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً 

حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز / ٌولٌو 1الموازنة المقترحة لسكرتارٌة ومجلس إدارة صندوق التكٌؾ عن الفترة من ( ب
 (.2انظر الجدول ) 2010

 
 /ٌونٌة 30 ــ الثانً كانون /ٌناٌر 1 :التكٌف صندوق وسكرتارٌة لمجلس المعتمدة الموازنة فً المتكبدة المصروفات تقدٌرات
  2009 حزٌران

 
دوالرا  762,482ما قٌمته  2009األشهر الستة األولى من عا  تبلػ المصروفات التقدٌرٌة التً تكبدها صندوق التكٌؾ فً  .3

تكالٌؾ سفر األعضاء  (ب)تكالٌؾ البحوث وإعداد الوثائق الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛ ( أ: )لتؽطٌة التكالٌؾ التالٌة أمرٌكٌا
تكالٌؾ سفر موظفً السكرتارٌة لتنظٌ  وإدارة االجتماع ( ج)مجلس للمشاركة فً االجتماع الخامس للمجلس؛ واألعضاء المناوبٌن فً ال

 تكالٌؾ أنشطة السكرتارٌة المعنٌة بإدارة ومتابعة قرارات المجلس؛( د)الخامس للمجلس؛ 

ضمن الحدود المعتادة، إال أنه ل   موضحاً أن معدل اإلنفاق كان تفاصٌل المصروفات من الموازنة المعتمدة، 1الجدول  ٌعرض .4
 .ٌت  تنظٌ  حفل تدشٌن لتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال وبالتالً ل  ٌت  استخدا  هذا البند فً الموازنة

سوؾ تنطبق القواعد الخاصة بالسفر وبدالت اإلعاشة  لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، القواعد اإلجرائٌةطبقا للمتفق علٌه فً  .5
وسٌت  إجراء تعدٌل لزٌادة متوسط موازنة السفر لكل . المتعلقة بإنشاء الصندوق جتماع السابع واالجتماعات البلحقة للمجلس،على اال

 .دوالر أمرٌكً للبعثة 7,500إلى  4,500عضو أو عضو مناوب من 

حسب لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، القواعد اإلجرائٌة المعتمدة  ٌُسمح بالترجمة الفورٌة بلؽات األم  المتحدة الست بموجب .6

وٌت  حالٌا توفٌر الترجمة الفورٌة بخمس لؽات فً االجتماعات، وتنعكس . االحتٌاجات اللؽوٌة ألعضاء مجلس اإلدارة فً أي اجتماع
 .التكالٌؾ فً المبلػ المرصود فً الموازنة لكل االجتماعات المستقبلٌة للمجلس

ع الخامس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، ت  الحصول على خدمات استشارٌة نوعٌة بشأن وفقاً للتوجٌه المنبثق عن االجتما .7
من أجل توفٌر نواتج ومدخبلت عملٌة لوضع معاٌٌر ائتمانٌة ( AFB/B6/4انظر الوثٌقة )مسودة التقرٌر الخاص بالمعاٌٌر االئتمانٌة 
 .لصندوق التكٌؾ معتمدة من قبل المجلس
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:التكٌف صندوق وسكرتارٌة إدارة لمجلس المعتمدة الموازنة من ٌرٌةالتقد المصروفات :1 الجدول  
  2009 حزٌران، /ٌونٌة 30 ــ الثانً كانون /ٌناٌر 1

 

 المصروفات التقدٌرٌة من الموازنة المعتمدة

:لمجلس إدارة وسكرتارٌة صندوق التكٌف  

2009حزٌران، / ٌونٌة 30كانون الثانً ــ / ٌناٌر 1  

  

تبنود المصروفا الموازنة المعتمدة للفترة  

كانون الثانً ــ / ٌناٌر 1
حزٌران، / ٌونٌة 30

2009 

 1المصروفات التقدٌرٌة للفترة
 30كانون الثانً ــ / ٌناٌر

2009حزٌران، / ٌونٌة  

      
      

      
 148,656 147,368 (رواتب ــ مزاٌا)تكالٌف الموظفٌن 

 148,656 147,368 بٌئة العالمٌةموظفٌن من صندوق ال 10السنة، / شهران

مدٌرة سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ــ من المخطط المرصود للفترة 
 كانون األول/ تموز ـ دٌسمبر/ٌولٌو

0 0 

      

  321,718  363,000 تكالٌف سفر األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً المجلس وموظفً السكرتارٌة

  77,387  75,000 ماعٌنموظفً سكرتارٌة لحضور اجت 5  

  64,331  108,000 طبقا لقواعد البنك الدولً 2009آذار /عضوا مؤهبل لحضور اجتماع مارس 24  

  180,000  180,000 حزٌران  طبقا لقواعد األم  المتحدة/عضوا مؤهبل لحضور اجتماع ٌونٌة 24  

تمدة إلى أموالالمساندة المقدمة لتدشٌن تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات المع    0 0 

      
 32,000 32,000  تكالٌف االستشارٌٌن

 32,000 32,000 تقرٌر عن المعاٌٌر االئتمانٌة

     

 34,556 42,392 التكالٌف العامة للعملٌات

 34,556 34,892 ُؼرؾ المكاتب، واألجهزة، والمستلزمات  

  0  7,500 :أي 2009آذار /مارس -كانون الثانً/مساندة الرئٌس فً الفترة ٌناٌر  

تكالٌؾ االتصال عبر الهاتؾ المحمول، توفٌر أجهزة كمبٌوتر، رسو  تقدٌ  )  
 (خدمة االنترنت، مساندة من السكرتارٌة، تصوٌر المستندات، أوراق الخ

    

      

 225,552 170,000 تكلفة الترجمة الفورٌة بخمس لغات فً االجتماع

      

      

 762,482$ 754,760$ اإلجمالً

 
 

 
  2010 حزٌران /ٌونٌة 30 إلى 2009 تموز /ٌولٌو 1 :التكٌف صندوق وسكرتارٌة إدارة لمجلس المقترحة الموازنة

 

 1تحضٌرا لبلجتماع السادس للمجلس، ت  اقتراح موازنة ألنشطة مجلس إدارة وسكرتارٌة صندوق التكٌؾ فً الفترة من  .8

تكالٌؾ البحوث ( أ: )لتؽطٌة التكالٌؾ التالٌة دوالرا أمرٌكٌا 2,288,933بمبلػ  2010حزٌران /ٌةٌون 30إلى  2009تموز /ٌولٌو
، 2009تشرٌن الثانً /أٌلول ونوفمبر/وإعداد وثائق االجتماع السابع والثامن والتاسع والعاشر لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً سبتمبر

تكالٌؾ سفر ( ج)ي السكرتارٌة المرتبطة بإدارة ومتابعة قرارات المجلس؛ تكالٌؾ موظؾ( ب)؛ 2010حزٌران /آذار وٌونٌة/ومارس
حزٌران /وٌونٌة 2009تموز /األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً المجلس للمشاركة فً االجتماعات األربعة للمجلس فً الفترة بٌن ٌولٌو
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وٌت  توزٌع هذه الموازنة على هٌئة المجلس التخاذ . ستكالٌؾ سفر موظفً السكرتارٌة لتنظٌ  االجتماعات المذكورة للمجل( د)؛ 2010
 .قرار بشأنها فً االجتماع السادس

الذي ٌمضٌه موظفو سكرتارٌة صندوق البٌئة العالمٌة القائمة بخدمة  ت  تضمٌن بند تكالٌؾ الموظفٌن الخاص بنسبة الوقت .9

المسمٌات الوظٌفة  2وٌوضح الجدول . وظٌفة/وظؾوجري تقدٌر ذلك بشهرٌن فً السنة لكل   . مجلس إدارة صندوق التكٌؾ
من شهرٌن فً  2009تموز /ٌولٌو 1ومن المقترح أن ٌت  خفض التكلفة اعتبارا من . والوظائؾ، وأٌة وظٌفة ٌقو  بها أكثر من شخص

رٌة صندوق التكٌؾ عن وسٌت  سد هذا النقص فً المساندة من جانب سكرتا. السنة لعشرة موظفٌن إلى شهرٌن فً السنة لثمانٌة موظفٌن
 .طرٌق الموظفٌن المتفرؼٌن فً السكرتارٌة

كانون األول / ت  تضمٌن تكالٌؾ حضور مدٌرة سكرتارٌة صندوق التكٌؾ اجتماع بروتوكول كٌوتو فً كوبنهاؼن فً دٌسمبر .10
األعضاء المناوبٌن اآلخرٌن خبلل توفٌر المستوى البلز  لمساندة رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ونائبه واألعضاء و من أجل 2009

 .المناقشات ذات العبلقة

طبقا لما تقرر فً االجتماع السادس، ت  تدشٌن مسابقة لتصمٌ  شعار مناسب لصندوق التكٌؾ، وت  اعتماد كافة التكالٌؾ بما فً  .11
 .ذلك تكلفة إطبلق المسابقة وتكالٌؾ سفر وإعاشة الفائزٌن فً بون لمدة أسبوع
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دٌرٌة التق المعتمدة  الفعلٌة  المعتمدة   المقترحة  
س   
08 

س م 
08 

س م 
09 

س م 
09 

س م 
(شهور 6) 10 شهور 6)   

 عنصر الموظفٌن

موظفون متفرغون 

 398,370 398,370 0 (GG) مدٌر برنامج  01 :
 306,961 0 0 (شاؼر) (GF) مدٌر برنامد 02
 151,348 0 0 (شاؼر) © مساعد برنامج  03

رعً المجموع  الف  
 لموظفً الصندوق

398,370 398,370 458,309 

سنة، موظفو صندوق /شهران
 (GJ) رئٌس السكرتارٌة 01 البٌئة العالمٌة

 0 (D1) مستشار قانونً 02
 (GH) مستشار عملٌات 03
 (GH) مستشار اتصاالت 04
 0 (GG) مدٌر برنامج 05
 (GF) موظؾ رصد ومتابعة 06
 (GF) موظؾ إعبل  07
 (GF) موظؾ مالً وإداري 08
 (GD) مساعد موارد بشرٌة 09
 (GD) مساعد تنفٌذي  10

المجموع الفرعً   
لموظفً صندوق البٌئة 
 العالمٌة

135,802 122,438 294,737 296,025 241,240 

 استشارٌون 
مساندة سكرتارٌة مجلس  01  

 صندوق التكٌؾ
32,000 75,080 67,000 37,000 37,500 

 50,000 0 0 0 0 تصمٌ  وتشؽٌل الموقع االلكترونً 02
 600 0 0 0 0 مسابقة شعار صندوق التكٌؾ 03

المجموع  الفرعً   
 لالستشارٌٌن 

32,000 75,080 67,000 37,000 88,100 

 787,649 731,395 760,107 197,518 167,802 المجموع الفرعً لعنصر الموظفٌن  

 عنصر السفر 
 0 0 15,000 38,870 36,000 استشارٌون 01
 0 12,212 18,750 0 0 مشاركة مجلس اإلدارة فً بوزنان 02
حضور االجتماع الرابع من قبل  03

المسؤول التنفٌذي األول لصندوق البٌئة 
 العالمٌة 

0 0 2,000 1,995 0 
االجتماع الرابع حضور موظفٌن مختصٌن  04  0 0 7,500 0 0 
موظفٌن  5سكرتارٌة الصندوق،  05  108,000 71,924 150,000 133,232 150,000 
عضوا مؤهبل 24 –مجلس اإلدارة  06  432,000 191,525 648,000 460,121 720,000 
(اجتماعات 3خبٌران لحضور )اجتماعات اللجان  07  72,000 0 0 0 135,000 
سفر مدٌرة الصندوق إلى اجتماع  08

 بروتوكول كٌوتو
0 0 0 0 7,500 

 9,000 0 0 0 0 سفر الفائز بجائزة مسابقة شعار الصندوق 09
اجتماعات للجان 3خبراء لحضور  10  0 0 0 0 45,000 
 1,066,500 607,560 841,250 302,319 648,000 المجموع الفرعً لعنصر السفر  

 عنصر العملٌات العامة
 69,784 101,168 101,504 23,162 27,908 حٌز المكاتب، واألجهزة، والمستلزمات 01
(اتصاالت)مساندة الرئٌس  02  0 0 22,500 15,000 0 
 69,784 116,168 124,004 23,162 27,908 المجموع الفرعً لعنصر العملٌات العامة   

 عنصر االجتماعات
الخدمات اللوجستٌة والترجمة التحرٌرٌة والفورٌة،  01

 .الخ
239,500 216,143 326,000 453,959 340,000 

مراجعة /عنصر تدقٌق
تكلفة مراجعة حسابات  01 الحسابات

 الصندوق االستئمانً
0 0 0 0 25,000 

 2,288,933 1,909,082 2,051,361 739,142 1,083,210 المجموع الكلً لجمٌع العناصر  

 (سنة مالٌة= س م )لمجلس إدارة وسكرتارٌة صندوق التكٌف  2010والموازنة المقترحة للسنة المالٌة  2009والسنة المالٌة  2008الموازنة المعتمدة للسنة المالٌة 



 

Page 37 

 

 المرفق الحادي عشر
 

 1تقدٌرات الموازنة للخدمات التً ٌقدمها القٌم من 
  2010حزٌران /ٌونٌو 30إلى  2009تموز /ٌولٌو

 
 المقدمة إلى مجلس إدارة صندوق التكٌف للموافقة المشتركة علٌها

  2009حزٌران /ٌونٌة 15-17
 

( مؤتمر األطراؾ)، قا  مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 4-  أ/ 1فً قراره رق   .1
. ه القٌ  على صندوق التكٌؾ على أساس مرحلً مؤقتباعتماد الترتٌبات القانونٌة بٌن مؤتمر األطراؾ والبنك الدولً بوصؾ

تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات ( أ: )وتنص هذه الترتٌبات على أداء القٌ  لوظٌفتٌن أساسٌتٌن بالنسبة لصندوق التكٌؾ
لصندوق إدارة الصندوق االستئمانً بما فً ذلك اإلدارة المالٌة لموارد ا( ب)المعتمدة إلى أموال لصالح صندوق التكٌؾ؛ 

وتنص هذه الترتٌبات أٌضا على أداء القٌ  للوظائؾ . وإعداد تقارٌر المحاسبة والتقارٌر المالٌة االستئمانً، وإدارة االستثمار؛
 3-  أ/ 1ومزٌدا على ذلك، ٌنص القرار رق  . المنوطة به بما ٌتمشى مع اتفاقٌة تأسٌسه ونظامه الداخلً وسٌاساته وإجراءاته

  مسؤول أما  مجلس إدارة صندوق التكٌؾ عن أداء المسؤولٌات االئتمانٌة للصندوق وخاصة تحوٌل شهادات أٌضا على أن القً
 . خفض االنبعاثات إلى أموال، وذلك طبقا للتوجٌهات واإلرشادات التً تْصدر عن مجلس إدارة صندوق التكٌؾ

 
باعتماد تقدٌرات موازنة بما قٌمته  2009األول  كانون/ دٌسمبر 17-15سٌقو  مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً اجتماعه فً   .2

وسٌت  تقدٌ  . 2009 حزٌران/ٌونٌة 30إلى  2008 تموز/ ٌولٌو 1دوالر أمرٌكً لخدمات القٌ  فً الفترة من  1,365,000
ٌّ  السنة المالٌة  إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بعد انتهاء 2009-2008المبالػ الفعلٌة النهائٌة عن السنة المالٌة   30)للق

 .2009وسوؾ ٌت  استخدامها فً إجراء التعدٌل النهائً للمبلػ التقدٌري لسنة ( 2009حزٌران /ٌونٌة

 :ُتقد  هذه الورقة إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ما ٌلً .3

  ًوما تزال هذه . 2009حزٌران / ٌونٌة 30تحدٌثا لتقدٌرات المصرفات الفعلٌة فً السنة المالٌة المنتهٌة ف
وسٌت  تأكٌد األتعاب والمصروفات الفعلٌة بمجرد معرفتها بعد انتهاء . روفات حتى تارٌخه مصروفات تقدٌرٌةالمص

فً موعد أقصاه تارٌخ  وسٌقو  البنك بتقدٌ  هذه المعلومات. 2009حزٌران /ٌونٌة 30السنة المالٌة للبنك الدولً فً 
 .2009أٌلول /اجتماع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً سبتمبر

  إلى صندوق التكٌؾ فً الفترة من  ٌّ  2009تموز /ٌولٌو 1سٌجري تقدٌ  موازنة مقترحة للخدمات التً ٌقدمها الق
وطبقا لما تنص علٌه . إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ للموافقة المشتركة علٌها 2010حزٌران /ٌونٌة 30إلى 

ٌّ ، ٌلز  الترتٌبات القانونٌة بشأن الخدمات التً ٌقدمها القٌ  إلى صن دوق التكٌؾ وما تقضً به أدوار ومسؤولٌات الق
. أن ٌقد  القٌ  تقدٌرات الموازنة إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ للموافقة الثنائٌة علٌها ث  اعتمادها من قبل المجلس

س وتعكس هذه التقدٌرات أفضل التقدٌرات من جانب القٌ  لؤلتعاب والتكالٌؾ والمصروفات عن السنة على أسا
وستخضع التقدٌرات للمراجعة والتعدٌل فً نهاٌة الفترة، فً ضوء األتعاب والتكالٌؾ . استرداد التكالٌؾ

 .2010حزٌران / ٌونٌة 30  -2009تموز / ٌولٌو 1والمصروفات الفعلٌة المتكبدة خبلل الفترة من 

دوالر أمرٌكً لخدمات القٌم  787,500بالتالً مطلوب من مجلس إدارة صندوق التكٌف اعتماد تقدٌرات موازنة تتكون من  .4
دوالر  1,463,500أي إجمالً قدره )دوالر أمرٌكً لخدمات تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال  675,000و 

 .2010حزٌران / ٌونٌة 30إلى  2009تموز / ٌولٌو 1للفترة من ( أمرٌكً

فً  7.1أو ما نسبته )دوالر أمرٌكً  97,500قدرها  دوالر أمرٌكً زٌادة 1,462,500تمثل تقدٌرات الموازنة البالؽة  .5
بصورة كلٌة إلى زٌادة فً النشاط المرتبط  وترجع الزٌادة فً التقدٌرات. 2009عن التقدٌرات الخاصة بالسنة المالٌة ( المائة

 787,500بلػ وٌمثل  . 2010بتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال ألنه  سٌكون نشاطا مستمرا فً السنة المالٌة 
عن تقدٌرات السنة ( فً المائة 10.5-أو ما نسبته ) دوالر أمرٌكً  92,500دوالر أمرٌكً لخدمات القٌ  انخفاضا قدره 

 .وتخضع التقدٌرات المقدمة هنا لتسوٌات فً نهاٌة الفترة تبٌن إجمالً التكالٌؾ المستردة وأٌة وفورات تحققت. 2009المالٌة 

 :العناصر التالٌة تعكس الموازنة المقترحة .6
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i.  ترتكز تقدٌرات موازنة تحوٌل شهادات  (:ألف دوالر أمرٌكً 675)تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال
 وتكلفة تؽٌٌرتكالٌؾ الموظفٌن، وٌتضمن ذلك الموارد، الخاصة بتكلفة ال قٌاس: خفض االنبعاثات إلى أموال على

ٌّ  على صندوق التكٌؾ من  التً ٌتحملهالمصروفات اؼٌرها من تطوٌر األنظمة، وتكلفة السفر، وو البنك الدولً كق
وتتكون تقدٌرات الموازنة من تكالٌؾ إعداد . أجل إعداد وتنفٌذ برنامج تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال

خارجٌة  وٌمكن أن ٌقو  القٌ  بإسناد المها  المرتبطة بتسوٌة المعامبلت إلى جهة. وتنفٌذ وتسوٌة المعامبلت
، ٌت  تعٌٌنه من خبلل عملٌة اختٌار قائمة على المنافسة "وكٌل تسوٌة"متخصصة فً تقدٌ  الخدمة المطلوبة، أو إلى 

 .تورٌداتهطبقا للقواعد التً ٌطبقها البنك الدولً على 
 

ii.  مستوى، على ال 2010التكالٌؾ النهائٌة للسنة المالٌة تعتمد س (:ألف دوالر أمرٌكً 150)اإلدارة المالٌة
والتموٌل، وعدد مبادرات التموٌل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، ومدى تعقد إجراءات 

ومن المتوقع  .، والقٌا  بتحوٌبلت نقدٌة(االرتباطات)العملٌات الخاصة بتسجٌل التخصٌصات، وااللتزامات 

الستئمانً لصندوق التكٌؾ حٌز بسبب دخول الصندوق ا 2010أن تكون هذه العملٌات أعلى فً السنة المالٌة 
التشؽٌل، وتلقً اإلٌرادات المتحصلة من تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال، وبداٌة الصرؾ على البرامج 

 .والمشارٌع

iii.  نقطة أساس  3.5 تبلػاستنادا إلى تكلفة  أتعاب إدارة االستثمارُتحسب  (:دوالر أمرٌكً 17,500)إدارة االستثمار
حج  محفظة الصندوق االستئمانً ٌُقدر متوسط و. من متوسط الرصٌد السنوي للمحفظة( المائة فً 0.035أي )

أي أن الرصٌد ٌساوي صافً التدفقات )ملٌون دوالر أمرٌكً على مدى الفترة  50الُمتنبأ بها بواقع لصندوق التكٌؾ 
 (.تالمتأتٌة من تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال ناقصا جمٌع المنصرفا

iv.  للمشاركة فً ن والموظؾالذي ٌمضٌه وقت التتضمن هذه التكالٌؾ  (:ألف دوالر أمرٌكً 180)إدارة البرامج
 تهمجلس وسكرتاريالمع عمل بصورة متعاونة ؛ والذات الصلة جتماعاتاالمجلس إدارة صندوق التكٌؾ واجتماعات 

التقارٌر  لرفعالكفاءة تتس  بالقوة وأنظمة ٌر تطوالخاصة بالمعامبلت المالٌة، وإنشاء والعملٌات لوضع سٌاسات 
وستكون هذه التكالٌؾ أكثر انخفاضا فً السنة . إجراءات خاصة بمعامبلت الصندوق االستئمانًوضع خطوات وو

 . عنها فً السنة السابقة 2010المالٌة 

v.  ب المتصلة بأنظمة وبدء نظرا لتحمٌل نسبة كبٌرة من األتعا (:ألف دوالر أمرٌكً 55)المحاسبة وروفع التقارٌر
ٌُتوقع أن تكون التكلفة الُمقدرة للسنة المالٌة 2009تشؽٌل الصندوق االستئمانً على موازنة السنة المالٌة  ، فإنه 

 .2009منخفضة بصورة ملموسة عنها فً السنة المالٌة  2010

vi.  لقانونٌة البلزمة إلنشاء برنامج االتكالٌؾ ( أ)تتضمن التكالٌؾ  (: (:ألف دوالر أمرٌكً 190)الخدمات القانونٌة

تكالٌؾ  (ب)؛ الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾوالبدء فً تشؽٌل  تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال
مجلس الخدمات التعاقدٌة المقدمة من المستشار القانونً الخارجً بشأن القضاٌا المتعلقة بمنح الشخصٌة االعتبارٌة ل

؛ ومصروفات وببٌع شهادات خفض االنبعاثات بموجب لوائح التعامل على األوراق المالٌة صندوق التكٌؾ،إدارة 
 . السفر المرتبطة باجتماعات المجلس

vii.  ٌؽطً هذا المبلػ أتعاب مراقب الحسابات الخارجً لمراجعة القوائ   (:ألف دوالر أمرٌكً 90)المراجعة الخارجٌة
 .2010المالٌة للصندوق االستئمانً للسنة المالٌة 

viii.  منخفضة عنها فً  2010من المتوقع أن تكون تكالٌؾ السفر فً السنة المالٌة  (:دوالر أمرٌكً 105,000)السفر
اجتماعات  4لحضور( باإلضافة إلى مستشار قانونً) موظفٌن 3ٌتضمن هذه المبلػ تكلفة   .2009السنة المالٌة 

كانون األول /فً دٌسمبر األطراؾ اجتماع/راؾاألط مؤتمرموظفٌن لحضور  3لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛ و 
  .، إن لز  األمر2009

 

 

تقدٌرات الموازنة للخدمات التً ٌقدمها القٌم  :1الجدول 
 2010حزٌران /ةٌونً 30إلى  2008تموز /ٌولٌو 1من 

 (بالدوالر األمرٌكً)
 

الموازنة المعتمدة للسنة  خدمات القٌم
(تقدٌرات) 2009المالٌة   

ليت للسنت المواسنت الحا

  2009الماليت 

حوضيحيتحقذيزاث  * 

حقذيزاث المواسنت المقخزحت 

2010للسنت الماليت   
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 150,000 140,000  140,000  اإلدارة المالٌة

  17,500 500  10,500  إدارة االستثمار

 180,000 198,600  198,600  **البرامج إدارة 

  55,000 147,500  147,500  المحاسبة وإعداد التقارٌر

  190,000 170,400  170,400  الخدمات القانونٌة

  90,000 90,000  90,000  المراجعة الخارجٌة

 105,000 133,000  133,000  السفر

 787,500 880,000 890,000 المجموع الفرعً

تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى 
 أموال

475,000 475,000 675,000 

 1,462,500 1,355,000 1,365,000 اإلجمالً

 
 (.2009حزٌران /ٌونٌة 30)فً انتظار المحاسبة النهائٌة بعد انتهاء السنة المالٌة للبنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر      *
 2010-2009المستخد  فً تقدٌرات الموازنة المعتمدة " إدارة العبلقات" بند  **

 

 2الجدول 

 
لموازنة المتعلق بتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال تفاصٌل إضافٌة بشأن البند الخطً فً ا

  (AFB/B.6/12)الوثٌقة رقم 

الموازنة المعتمدة للسنة المالٌة  
2009  

تقدٌرات للسنة المالٌة 
2010 

 475,000 $ 475,000 $تقدٌرات موازنة خدمات القٌم  

   

 360,000 $ وقت موظفً المكتب األمامً 

 108,000 $ لمكتب الخلفً  قت موظفً النظم، او

 67,000 $ الصرف  لمبادالترسوم ا

 140,000 $ التكالٌف القانونٌة 

 0 $ أتعاب السمسار 

   

  1,100,00* شهادات خفض االنبعاثات المباعة 

إٌرادات مبٌعات تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى 
* أموال

$ 18,300,000  

  0.43 $التكلفة للطن 

  %2.6نسبة مئوٌة من المبٌعات التكلفة ك

االنبعاثات إلى أموال هً توضٌحٌة فقط ألن عملٌات البٌع ما زالت جارٌة وسوؾ ٌت   شهادات خفضومبٌعات تحوٌل االفتراضات المتعلقة بعدد * 

 .2009حزٌران /ٌونٌة 30بعد انتهائها فً  2009تأكٌد المصروفات الفعلٌة للسنة المالٌة 
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 مرفق الثانً عشرال
 

  2009خطة عمل مجلس إدارة صندوق التكٌف لسنة 

 
  2009أٌلول / سبتمبر: االجتماع السابع

 
وإرشادات العملٌات المؤقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق  سٌاساتاستعراض ووضع الصٌؽة النهائٌة ل (أ)

 ؛التكٌؾ

 
 ؛ 5.1، الفقرة 3-  أ/ 1للقرار رق   تكٌؾ إلى مؤتمر األطراؾ استجابةاستعراض واعتماد مسودة تقرٌر صندوق ال( ب)

 
فرٌق العمل المتعلقة بعروض منح الشخصٌة االعتبارٌة واستضافة المجلس واتخاذ قرار نهائً لبلعتماد من قبل النظر فً توصٌة ( ج)

 مؤتمر األطراؾ؛
 

 شعار صندوق التكٌؾ؛ استضافة حفل توزٌع الجوائز على الفائز فً مسابقة تصمٌ ( د)
 

 النظر فً المقترح الخاص بإستراتٌجٌة االتصال لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ وتصمٌ  موقع الكترونً جدٌد لصندوق التكٌؾ؛( هـ)
 

 لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛ 2009بحث واعتماد خطة العمل لسنة ( و)
 

 ة لبلعتماد فً مجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛استعراض واعتماد خطاب الدعوة الموجه إلى األطراؾ المؤهل( ز)
 

 .بحث الحاجة إلى تعدٌل القواعد اإلجرائٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ ورفع توصٌة بذلك إلى مؤتمر األطراؾ( ح)
 
 

 االجتماع الثامن
 

 بحث الترتٌبات الخاصة بتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال؛( أ)
 

 ؛2010مجلس إدارة صندوق التكٌؾ لسنة استعراض واعتماد خطة عمل ( ب)
 

 .بدء عملٌة اعتماد هٌئات التنفٌذ الوطنٌة والنظر فً العروض المقدمة من جانب هٌئات التنفٌذ المتعددة األطراؾ( ج)
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 المرفق الثالث عشر

 مذكرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

 العزٌز جان،

ونحن ننظر إلى صندوق . دان النامٌة، وخاصة البلدان األكثر عرضة للمخاطر وأقل البلدان نمواٌمثل التكٌؾ أولوٌة رئٌسٌة بالنسبة للبل
التكٌؾ بوصفه ؼاٌة فً األهمٌة من حٌث مساعدة البلدان النامٌة على تلبٌة احتٌاجات تموٌل عملٌات التكٌؾ الناجحة فً سٌاق اتفاقٌة 

وبرنامج األم  المتحدة اإلنمائً ٌتابع بقدر كبٌر من االهتما  مداوالت . توكولها الحالًاألم  المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ وبرو
 .مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً اجتماعاته السابقة

، نفه  أن مجلس إدارة صندوق التكٌؾ سوؾ ٌبحث توضٌح 2009حزٌران /ٌونٌة 17-15وفً اجتماعه السادس فً بون فً الفترة 
وقد استعرضنا تقرٌر االستشاري ". الحصول المباشر على الموارد" طرٌقةالخاصة بهٌئات التنفٌذ الوطنٌة، كجزء من  المعاٌٌر االئتمانٌة

والواقع أن بناء القدرات المؤسسٌة الوطنٌة البلزمة لوضع وتنفٌذ ورصد وتقٌٌ  المشارٌع  .المعد لهذا االجتماع، ونرى أنه تقرٌر ُمْبَتكر
وهذا هو بالتحدٌد سبب . ل أحد المجاالت الرئٌسٌة لبرنامج األم  المتحدة اإلنمائً على مدى العقدٌن الماضٌٌنوالبرامج الوطنٌة ظل ٌمث
 ".التنفٌذ الوطنً"لطرٌقة  تأٌٌد برنامج األم  المتحدة

د السٌاسات، ومساندة المعنٌون بتنمٌة القدرات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة بتقدٌ  المشورة على صعً وٌقو  خبراؤنا االستشارٌون 
، وأمرٌكا (بلدا 12)المحٌط الهادئ /، وآسٌا(بلدان 8)، والبلدان العربٌة (بلدا 18)التقٌٌمات وتنفٌذ مبادرات تنمٌة القدرات فً أفرٌقٌا 

ات مساندة تنمٌة وتتضمن هذه المساعد(. بلدان 10)، وأوروبا الشرقٌة وكومنولث البلدان المستقلة (بلدان 7)البحر الكارٌبً /البلتٌنٌة
القدرات المؤسسٌة والمالٌة على مستوى الحكومة المركزٌة والمستوٌات المحلٌة، بما فً ذلك المستوى القطاعً، ومساندة آلٌات التنسٌق 

ندة والمسا اتخبرالوتت  مساندة تنمٌة القدرات من خبلل مزٌج من  .والمساءلة الوطنٌة، والمساعدة فً تنفٌذ أنظمة إدارة المعلومات
مراكز خدمة السٌاسات وخدمات المناطق بمقر برنامج األم  المتحدة اإلنمائً، وعبر شبكة الخبراء على مستوى المكاتب من المقدمة 

وقد استخد  برنامج األم  المتحدة اإلنمائً إستراتٌجٌات مبتكرة تجمع بٌن المساندة الداخلٌة التقلٌدٌة وأدوات قوٌة . القطرٌة للبرنامج
 .المعرفة، فضبل عن تشجٌع التعاون بٌن بلدان الجنوب والتعلّ  من النظراءإلدارة 

. ومزٌدا على ذلك، لدى برنامج األم  المتحدة اإلنمائً حافظة كبٌرة للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ تتضمن تدخبلت وطنٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة
فً المائة من هذه  70بلدا، وٌوجد  66تؽٌر المناخ فً  مشروعا فً مجال التكٌؾ مع 70وٌقو  البرنامج فً الوقت الحاضر بمساندة 

نقو ، بالتعاون الوثٌق مع الوكاالت المتخصصة والشركاء، بمساندة إدماج قضاٌا و. المشارٌع فً أفرٌقٌا وبلدان الجزر الصؽٌرة النامٌة
لؽذائً، والموارد المائٌة ونوعٌتها، وتنمٌة وتدابٌر التكٌؾ التجرٌبً فً مجاالت الزراعة واألمن ا المناخ فً عملٌات تخطٌط التنمٌة

كما دأب البرنامج على مساعدة البلدان فً الحصول على مصادر . المناطق الساحلٌة، والصحة العامة، وإدارة الكوارث المرتبطة بالمناخ
ملٌون  172قمنا بتدبٌر أكثر من وباإلضافة إلى ذلك، . مبلٌٌن دوالر أمرٌكً 208التموٌل الثنائً والمتعدد األطراؾ بما تبلػ قٌمته 

وفً أداء عمله، ٌتعاون البرنامج مع مكاتبه . دوالر أمرٌكً من التموٌل المشترك للبلدان النامٌة من خبلل حافظتنا المعنٌة بالتكٌؾ
 .لتكٌؾالقطرٌة والفرق القطرٌة لؤلم  المتحدة من أجل مساعدة البلدان النامٌة على تحسٌن قدراتها الطوٌلة األمد على ا

ومن خبلل قدراته التخصصٌة األساسٌة فً مجاالت تنمٌة القدرات وتقلٌص الفقر والبٌئة، ٌقؾ برنامج األم  المتحدة اإلنمائً على أهبة  
االستعداد لتعزٌز المؤسسات الوطنٌة وتقوٌة قدراتها على تنسٌق وإدارة المساعدات المالٌة الخارجٌة، ووضع وتنفٌذ ورصد وتقٌٌ  

. جعل البلدان مسؤولة حقا عن هذه المشارٌع والبرامج وتوافقها مع إستراتٌجٌاتها وأنظمتها الوطنٌة وبرامج التكٌؾ طبقا لمبادئمشارٌع 
ومن دواعً سرور برنامج األم  المتحدة اإلنمائً أن ٌجعل خبرات تنمٌة القدرات السالفة الذكر متاحة على أساس استرداد التكلفة 

ٌة المحتملة فً إطار صندوق التكٌؾ، وهو ما قد ٌتطلب المساعدة لٌس على صعٌد تنمٌة القدرات المؤسسٌة فحسب، لهٌئات التنفٌذ الوطن
وإذا طلب صندوق التكٌؾ ذلك، فإن فً مقدور برنامج األم  . بل أٌضا القضاٌا المتصلة بالنزاهة المالٌة، والشفافٌة، والتقٌٌ  الذاتً

ولوضع هذا المقترح، سٌقو  البرنامج . هذا الشأن لٌنظر فٌه صندوق التكٌؾ فً اجتماعه القاد المتحدة اإلنمائً إعداد مقترح فً 
وإجراء المشاورات بالتعاون الكامل  باستثمار موارده الخاصة فً إعداد المواد البلزمة، عبلوة على تنظٌ  بعثات تحدٌد المجاالت المهمة

 .آلخرٌنمع الهٌئات المعنٌة داخل البلدان ومع الشركاء ا

وسوؾ تقو  الدكتورة بو لٌ ، المستشار الخاص لمدٌر إدارة البٌئة ببرنامج األم  المتحدة اإلنمائً لشؤون التكٌؾ والتنمٌة البشرٌة 
والشراكات اإلستراتٌجٌة، بالحضور بصفة مراقب ممثل لبرنامج األم  المتحدة اإلنمائً فً اجتماع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ المنعقد 

 .وسوؾ تقو  الدكتورة بو لٌ  بتقدٌ  المزٌد من التفاصٌل عند االقتضاء. 2009حزٌران /ٌونٌة 17-15فترة فً ال
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 .وتقبلوا تحٌاتنا الحاّرة

 

 أوالؾ

 
 
 
 
 

  

Olav Kjorven أوالف كٌجورفن       
Assistant Administrator and Director المدٌر المساعد لبرنامج األمم المتحدة   

ر مكتب السٌاسات اإلنمائٌةاإلنمائً ومدي   

Bureau of Development Policy مكتب السٌاسات اإلنمائٌة 
304 East 45th Street, 10th Floor  
New York, NY, 10017  
  5705-906-212-1  :هاتف
  6754-906-212-1 :فاكس
http://www.undp.org/policy  
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