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 صندوق التكيف

 2009أٌار /ماٌو 1 

 مجلس إدارة صندوق التكيف
 االجتماع الخامس

 2009آذار /مارس 27إلى  24بون، 
 
 
 

 الخامس االجتماع تقرير
 إدارة صندوق التكيفلمجلس 

 
 مقدمة

 
ٌّؾ المنبثق عن بروتوكول كٌوتو فً ُمجّمع  .1 التابع " ِؼنالنؽٌر أوي"ُعقد االجتماع الخامس لمجلس إدارة صندوق التك

وانعقد هذا االجتماع بموجب . 2009آذار /مارس 27إلى  24فً بون فً الفترة من  Langer Eugenلؤلمم المتحدة 
 –الذي اتخذ فً المإتمر الثالث لؤلطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ( CMP.3/1)القرار 

  (.CMP)اجتماع األطراؾ 

لمرفق األول الذي ٌتضمن القائمة الكاملة ألسماء األعضاء والمناوبٌن المرشحٌن من قبل مرفق طً هذا التقرٌر ا .2
 .حٌث إنهم حاضرون فً االجتماع( CMP.4/1)و ( CMP.3/1)المجموعات الخاصة بهم والمنتخبٌن وفقاً للقرارٌن 

ورة العلمٌة والتكنولوجٌة حضرت هذا االجتماع أٌضاً السٌدة هٌلٌن بلوم، رئٌسة الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمش .3
(SBSTA) ٌمكن االطبلع على قائمة بجمٌع المشاركٌن متضمنة  .التابعة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ

: الخاص بصندوق التكٌؾ( على شبكة اإلنترنت)المراقبٌن الحاضرٌن فً االجتماع على موقع الوٌب 
http://www.adaptation-fund.org/documents.html 

جرى بث فعالٌات هذا االجتماع مباشرًة من خبلل رابط على موقعً صندوق التكٌؾ واتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة  .4
مكافحة التصحر بتقدٌم الدعم اإلداري وقامت سكرتارٌة اتفاقٌة األمم المتحدة ل .على شبكة االنترنت( UNCCD)التصحر 

 . واللوجستً الستضافة هذا االجتماع

 افتتاح االجتماع :1بند جدول األعمال رقم 

بافتتاح ( من جمهورٌة تننانٌا المتحدة وهً من البلدان األقل نمواً )قام رٌتشارد موٌونؽً ــ الرئٌس المنتهٌة والٌته  .5
حٌث رحب بالسٌدات والسادة  2009آذار /مارس 24ن ٌوم الثبلثاء الموافق صباحاً م 9:45االجتماع فً تمام الساعة 

الذي اضطر لمؽادرة بون ( مصر، أفرٌقٌا)السٌد صبري منصور / المشاركٌن فً مإتمر بون وأعلن عن ؼٌاب السٌد الدكتور
رب الرئٌس المنتهٌة والٌته وأع .بصورة عاجلة نظراً لوفاة نوجته على نحو ؼٌر متوقع وبالتالً لم ٌستطع حضور االجتماع

 . السٌد صبري منصور/ عن تعاني ومواساة المجلس للسٌد

http://www.adaptation-fund.org/documents.html
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 تقرير الرئيس المنتهية واليته عن األنشطة التي تتخلل الدورات :2بند جدول األعمال رقم 

نه لحكومته توجه الرئٌس المنتهٌة والٌته بالشكر إلى مجلس اإلدارة لمساندته على مدى السنة السابقة، وعبر عن امتنا .6
كما توجه بالشكر لسكرتارٌة مجلس إدارة صندوق  .لتمكٌنه من العمل كرئٌس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً هذه الفترة

التكٌؾ عما قامت به من أعمال أثناء االجتماعات وفٌما بٌن الدورات، وكذلك سكرتارٌة اتفاقٌة األمم المتحدة المعنٌة بتؽٌر 
وعبر  .األمم المتحدة لمكافحة التصحر لما قدمتاه من مساندة لتسهٌل وتٌسٌر انعقاد هذه االجتماعات المناخ وسكرتارٌة اتفاقٌة

الرئٌس المنتهٌة والٌته أٌضاً عن شكره لحكومات أسترالٌا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، والٌابان، والنروٌج، والسوٌد، 
الشمالٌة، وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة وصندوق البلدان األقل نمواً لما  وسوٌسرا، والمملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى وأٌرلندا

وأخٌراً، قام بتهنئة أعضاء المجلس واألعضاء المناوبٌن عما قاموا به من أعمال خبلل السنة  .قدموه من إسهامات مالٌة
وقام بتذكٌر المجلس أن هناك عدداً  .ت لتتحققالسابقة، وقال إنه لوال التنام األعضاء واألعضاء المناوبٌن لم تكن هذه اإلنجانا

  .من التحدٌات التً ٌنبؽً التصدي لها مثل عجن مواننة صندوق التكٌؾ

قدم الرئٌس المنتهٌة والٌته تقرٌراً عن األنشطة التً قام بها أثناء الفترة فٌما بٌن الدورات التً تضمنت إعداد تقرٌر  .7
كٌؾ وصٌاؼة خطابات الشكر للعدٌد من الهٌئات والحكومات التً ساندت أنشطة االجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق الت

تم إرسال خطابات أٌضاً إلى األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو اللتماس إبداء الرؼبة باستضافة  .مجلس إدارة صندوق التكٌؾ
التكنولوجٌة للتحدث أمام المجلس فً وقام الرئٌس المنتهٌة والٌته بدعوة رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة و .المجلس

اجتماعه الخامس عن موضوع الدروس المستفادة من برنامج عمل نٌروبً المتعلق بتؤثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتؤثر به 
بٌئة والتكٌؾ معه، وأحاط المجلس علماً أنه قام بحضور الدورة الخامسة والعشرٌن أٌضاً لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة لل

 . إلحاطته بصورة موجنة بؤعمال مجلس إدارة صندوق التكٌؾ

 الفترة االنتقالية للرئيس ونائب الرئيس :3بند جدول األعمال رقم 

السوٌد، مجموعة )قام الرئٌس رٌتشارد موٌونؽً المنتهٌة والٌته بتسلٌم مهامه ومسإولٌاته للسٌد جان سٌدرؼرٌن  .8
تم اختٌاره رئٌساً وفق قواعد إجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً اجتماعه  حٌث( بلدان ؼرب أوروبا، وبلدان أخرى

لبلضطبلع بمهام نائب رئٌس ( باكستان، من البلدان ؼٌر المدرجة بالمرفق األول)كما دعا السٌد فاروق إقبال خان  .الرابع
 . المجلس

ة له، وأكد لؤلعضاء والمناوبٌن أنه لن سٌدرؼرٌن إن رئاسة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ تشرٌؾ ومٌن/ قال السٌد  .9
وعبر أٌضاً عن  .ٌكون رئٌساً محسوباً على األطراؾ المدرجة بالمرفق األول، ولكنه سٌسعى لٌكون رئٌساً للمجلس ككل

 . تقدٌره ألعمال الرئٌس المنتهٌة مدته، وقام بتذكٌر المجلس بالتحدٌات الماثلة أمامه

همٌة التً ٌتعٌن على المجلس حسمها قبل انعقاد اجتماع مإتمر األطراؾ فً قام الرئٌس بحصر القضاٌا األكثر أ .10
بدء عملٌة تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى  :وتضمنت قائمة هذه القضاٌا. 2009كانون األول /كوبنهاؼن فً دٌسمبر

اعتماد وثائق ( ج) اعتماد سٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ؛( ب)أموال؛ 
دعوة األطراؾ ( هـ)التفاوض بشؤن اتفاقٌة البلد المضٌؾ؛ ( د)ونماذج لتنفٌذ هذه السٌاسات واإلرشادات الخاصة بالعملٌات؛ 

كما قام بتذكٌر المجلس بعدم  .بدء عملٌة تقدٌم المنح األولى( و)إلى تقدٌم مقترحات مشارٌع واستعراض هذه المقترحات؛ 
 . مثالٌة كاملة وتامة، ولكن حلول عملٌة ٌمكن تعدٌلها فً مرحلة الحقة الحاجة إلى حلول

 المسائل التنظيمية :4بند جدول األعمال رقم 

 اعتماد جدول األعمال 
 
، وعقب استٌضاح عن (AFB/B.5/1/Rev. 2)نظر المجلس فً جدول األعمال المإقت المتضّمن فً الوثٌقة رقم  .11

ٌّن الرئٌس أن أعمال المجلس قد تحددت بهذه  9قم سبب النظر فً بند جدول األعمال ر فً جلسات مختلفة ولٌست متعاقبة، ب
الطرٌقة إلتاحة السبٌل لتشكٌل مجموعات الصٌاؼة إلعداد نص للمساعدة فً حسم القضاٌا المعلقة الواردة ضمن بند جدول 

 . ، إن استدعت الضرورة ذلك9األعمال رقم 
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، وافق المجلس على االستماع إلى عرضها التقدٌمً (جنوب أفرٌقٌا، أفرٌقٌا)ر عقب طلب من السٌدة مٌرلٌن فان فو .12
 ".موضوعات أخرى" 14عن برنامج البنك الدولً التجرٌبً بشؤن المرونة إناء تؽٌر المناخ ضمن بند جدول األعمال رقم 

  .نفس بند جدول األعمالوتم االتفاق أٌضاً على مناقشة التعدٌبلت الممكنة على قواعد اإلجراءات الحالٌة ضمن 

 . اعتمد المجلس جدول األعمال كما ورد فً المرفق الثانً فً هذا التقرٌر .13

 تنظٌم العمل 

بعد ذلك طلب الرئٌس من  (.AFB/B.5/2)اعتمد المجلس تنظٌم العمل المقترح فً جدول األعمال المرفق المإقت  .14
ودعا أٌضاً  .وق حٌث تم تونٌعه على كافة األعضاء والمناوبٌنالمجلس التوقٌع على ٌمٌن الخدمة وتسلٌمه لسكرتارٌة الصند

  .األعضاء والمناوبٌن إلى اإلعبلن شفاهة عن أي تضارب فً المصالح

أعلنت عضوتان فً المجلس استقالتهما نظراً الضطبلعهما بمهام جدٌدة، وما تبل ذلك من تضارب فً المصالح  .15
ألبانٌا، أوروبا )وقد قدمت السٌدة إرمٌرا فٌدا . ٌن إلثبات حالتهما أمام المجلسودعا الرئٌس هاتٌن العضوت .بسبب هذه المهام

وعلى نحو مماثل، قامت السٌدة إمٌلً أوجو  .استقالتها بسبب مهام جدٌدة لدى برنامج األمم المتحدة للبٌئة فً نٌروبً( الشرقٌة
وأعربت كلتا  .لدى برنامج األمم المتحدة للبٌئة فً نٌروبًبتقدٌم استقالتها بسبب مهام جدٌدة لها ( كٌنٌا، أفرٌقٌا)ـ ماساوا 

وتم إببلغ الدوائر  .العضوتٌن السابقتٌن عن أنهما سٌستمران فً العمل بشؤن القضاٌا ذات الصلة بالتكٌؾ مع تؽٌر المناخ
 . ٌحل محلهماالمعنٌة التً تتبعهما هاتان العضوتان كل على حدة باستقالتٌهما، وتقوم هذه الدوائر بالبحث عمن 

 وضع المراقبٌن

دعا الرئٌس إلى تخصٌص ؼرفة منفصلة للمراقبٌن الحاضرٌن لبلجتماع حتى ٌتسنى لهم مشاهدة مجرٌات االجتماع  .16
أثناء بثها مباشرة من خبلل الرابط الموجود على موقعً صندوق التكٌؾ واتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر على شبكة 

وقد وافق  .ة عدد المراقبٌن، طلب الرئٌس من المجلس إمكانٌة السماح لهم بالدخول إلى ؼرفة االجتماعونظراً لقل .اإلنترنت
بعض األعضاء على هذا االقتراح وأوضح أحدهم عدم استفادة المراقبٌن من خدمة الترجمة الفورٌة المقدمة ألعضاء المجلس 

  .صلةأثناء مشاهدتهم بث االجتماع من خبلل الفٌدٌو فً ؼرفة منؾ

مع ذلك، اقترح أعضاء آخرون أهمٌة توخً الحٌطة والحذر عند اتخاذ قرار بالسماح للمراقبٌن فً ؼرفة االجتماع،  .17
ٌُعد سابقة سٌإخذ بها فً االجتماعات المستقبلٌة عند قٌام عدد أكبر من المراقبٌن بالحضور واستشعر  .إذ إن مثل هذا القرار 

وافق المجلس على تعلٌق مناقشته لهذه القضٌة  .س بالمعلومات ذات الطبٌعة السرٌةبعض األعضاء اآلخرٌن إمكانٌة المسا
 . رٌثما تتم مشاورات ؼٌر رسمٌة فٌما بٌن أعضاء المجلس، والنظر فً مكان جلوس المراقبٌن فً االجتماع القادم للمجلس

 تعيين أعضاء ومناوبين جدد :5بند جدول األعمال رقم 

ندوق التكٌؾ إن السكرتارٌة كانت تقوم بمشاورات مع تلك الجهات التً استقال منها قالت مدٌرة مجلس إدارة ص .18
أعضاء ومناوبون فً اآلونة األخٌرة، وأعربت عن أملها فً شؽل مكانهم ببدالء لهم فً أقرب وقت ممكن وذلك وفق قواعد 

إلى ( لدول الجنرٌة النامٌة الصؽٌرةباربادوس، ا)وقد انضم السٌد لٌونارد نٌرس . إجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ
 (. توفالو، الدول الجنرٌة النامٌة الصؽٌرة)المجلس لٌخلؾ السٌد إٌنٌل سوبواؼا 

الٌابان، األطراؾ المدرجة )مجلس إدارة صندوق التكٌؾ تعٌٌن العضو السٌد هٌروشً أونو  قررإضافة إلى ذلك،  .19
  .المدة المتبقٌة من فترة والٌته لٌحل محل السٌد ناوٌا تسوكاموتو عن( بالمرفق األول

 (Decision B0.5/1)القرار رقم 
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 التقرير الخاص بؤنشطة السكرتارية  :6بند جدول األعمال رقم 

قدمت مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ تقرٌراً عن أنشطة سكرتارٌة صندوق التكٌؾ أثناء الفترة فٌما بٌن  .1
ملء الوظائؾ الشاؼرة فً المجلس لبلستعاضة عن األعضاء الذٌن وتضمنت األنشطة الرئٌسٌة عملٌة  .الدورات

قدموا استقاالتهم من البلدان األقل نمواً، واألطراؾ المدرجة بالمرفق األول، واألطراؾ ؼٌر المدرجة بالمرفق 
التقرٌر وقامت السكرتارٌة بتونٌع هذا  .تقرٌرًا عن االجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق التكٌؾاألول، كما قدمت 

على المجلس للتعلٌق علٌه، وأرفقت هذه التعلٌقات فً النسخة النهائٌة من التقرٌر الذي تم نشره على موقع صندوق 
، وتضمنت األنشطة التً تتخلل الدورات (AFB/B.4/11)التكٌؾ على شبكة اإلنترنت كوثٌقة تحمل رقم 

  .للسكرتارٌة إعداد وثائق لبلجتماع الحالً

 تحويل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال :7ال رقم بند جدول األعم

وقال إنه سٌتم تقسٌم مناقشة تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال إلى  7قدم الرئٌس بند جدول األعمال رقم  .2
وأثناء الجلسة المفتوحة استمع المجلس لعرض تقدٌمً من القٌم على  .جنأٌن، واحد مفتوح للجمهور، واآلخر مؽلق

لس عن التطورات الحالٌة التً تشهدها عملٌة تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال، كما استمع إلى المج
وقام القٌم بتذكٌر المجلس بؤن أسواق الكربون تعتبر أسواقاً جدٌدة وأنه ال ٌوجد توافق  .تحدٌث عن أسواق الكربون

وقد أثرت األنمة المالٌة الحالٌة بصورة كبٌرة  .ر الكربونفً اآلراء فٌما بٌن المحللٌن بشؤن االتجاه المستقبلً ألسعا
  .على أسعار شهادات االنبعاثات حٌث بدا وأنها تسٌر مع أسعار البترول والؽان

 
أثناء الجلسة المؽلقة، وافق المجلس . وعلى ضوء الظروؾ الراهنة، من الصعب التنبإ بكٌفٌة تطور هذه األسعار .3

شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال مع األخذ فً االعتبار توصٌات القٌم، وكذلك  على ضرورة قٌام القٌم بتحوٌل
 . اإلرشادات التً قدمها المجلس من قبل فً جلسته المؽلقة

 

 تقرير مجموعات العمل فيما بين الدورات :8بند جدول األعمال رقم 
 

ل للقٌام بمهام خاصة، حٌث أُوكل إلى قام الرئٌس بتذكٌر المجلس أنه أثناء اجتماعه الرابع، شكل مجموعتً عم .4
لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، أما الثانٌة ( الشخصٌة االعتبارٌة)الصفة القانونٌة /المجموعة األولى تفعٌل األهلٌة

فكانت معنٌة بالنظر فً األسالٌب والوسائل الممكنة لتسرٌع وتٌرة االنتهاء من المعاٌٌر االئتمانٌة للجهات التً 
ودعا الرئٌس رئٌسً مجموعتً العمل المشار إلٌهما لرفع تقرٌر إلى  .وال من صندوق التكٌؾتحصل على أم

 . المجلس عن األنشطة التً قاما بها أثناء الفترة فٌما بٌن الدورات

قال السٌد موٌونؽً إن مجموعة العمل التابعة له أٌضاً قامت، أثناء نظرها فً عملٌة تفعٌل األهلٌة القانونٌة لمجلس  .5
ارة صندوق التكٌؾ، بمناقشة عدد من المعاٌٌر ذات الصلة باختٌار طرؾ قد ٌرؼب فً استضافة مجلس إدارة إد

وعقب هذه المداوالت التً تمت بالتشاور مع سكرتارٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر  .صندوق التكٌؾ
فً بروتوكول كٌوتو، وكذلك قام بوضع عدد  صالالمناخ، قام السٌد موٌونؽً بإعداد خطاب إلى جمٌع مسإولً االت

كما قام . من عناصر المعاٌٌر التً قد ٌرؼب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً النظر إلٌها عند اختٌار البلد المضٌؾ
خاصة ( A/AC.237/79/Add.4)بتونٌع نسخ من كلتا الوثٌقتٌن على المجلس للنظر فٌها، مع وثٌقة تحت رقم 

كومٌة الدولٌة بشؤن االتفاقٌة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ تضمنت، فً مرفق، استبٌاناً عن الحكومات بلجنة التفاوض الح
 . المضٌفة المحتملة للسكرتارٌة الدائمة

بعد استٌضاح تقدم به الرئٌس عن األهلٌة القانونٌة للمجلس إلبرام اتفاقٌة البلد المضٌؾ، قام كبٌر المستشارٌن  .6
ألمم المتحدة اإلطارٌة بشان تؽٌر المناخ بتوضٌح مدى تعقد القضاٌا القانونٌة ذات الصلة، القانونٌٌن لدى سكرتارٌة ا

واقترح أن أفضل إجراء بالنسبة للمجلس هو النظر بعٌن االعتبار فً أٌة عروض تم تقدٌمها ومطالبة أطراؾ 
  .أي عرض قرر المجلس قبوله( التصدٌق على)البروتوكول باعتماد 
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لٌة إرسال خطابات الدعوات أثناء الفترة فٌما بٌن الدورات، وسواًء استلنم األمر ضرورة اإلبقاء بعد مناقشة حول عم .7
لتقدٌم خطابات التعبٌر عن النواٌا واالهتمام باستضافة المجلس أو  2009نٌسان /أبرٌل 26على آخر موعد وهو 

 : المجلس قررل فً بروتوكول كٌوتو، االكتفاء بإرسال خطابات الدعوات المشار إلٌها إلى المسإولٌن عن االتصا

ضرورة قٌام سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بإعادة إصدار الدعوة إلى أطراؾ بروتوكول كٌوتو  أ 
 من خبلل بعثاتهم الدائمة فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك؛ 

جلس إدارة صندوق ضرورة أال ٌتجاون تارٌخ تقدٌم خطابات التعبٌر عن النواٌا واالهتمام باستضافة م ب 
 ؛ 2009نٌسان /أبرٌل 26( تارٌخ تلقً سكرتارٌة الصندوق لهذه الخطابات)التكٌؾ 

نٌسان كآخر موعد لتلقً خطابات التعبٌر عن النواٌا واالهتمام باستضافة /أبرٌل 26على الرؼم من تحدٌد  ج 
 ئً؛مجلس إدارة الصندوق، ففً حاالت استثنائٌة، ٌمكن التخلً عن هذا الموعد النها

قٌام مجموعة العمل الخاصة بمواصلة االجتماعات لتنقٌح عناصر المعلومات التً ٌرؼب المجلس فً  د 
للمجلس واستضافته كما ورد فً ( الشخصٌة االعتبارٌة)طلبها من األطراؾ المهتمة بمنح األهلٌة القانونٌة 

 . المرفق الثالث لهذا التقرٌر

معاٌٌر المشار إلٌها أعبله بالنظر فً االستبٌان الوارد فً قٌام مجموعة العمل عند تنقٌحها لعناصر ال ه 
الخاصة بلجنة التفاوض الحكومٌة الدولٌة لوضع (  A/AC.237/79/Add.4)المرفق األول فً الوثٌقة رقم 

 اتفاقٌة إطارٌة متعلقة بتؽٌر المناخ؛ و 

طابات تعبٌر عن نواٌا واهتمام قٌام مجموعة العمل أثناء الفترة فٌما بٌن الدورات أٌضاً بالنظر فً أٌة خ و 
باستضافة مجلس إدارة الصندوق، والرد على المجلس بشؤن هذه الخطابات، وكذلك رفع تقارٌر إلٌه بشؤن 

 .األنشطة ما بٌن الدورات فً االجتماع السادس للمجلس

 (Decision B0.5/2)القرار رقم 

الجدول النمنً للعملٌة للنظر فً خطابات التعبٌر عن فً الجلسة الختامٌة لبلجتماع، قام السٌد مٌونؽً بتونٌع نص  .8
 .لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، واستضافته( األهلٌة القانونٌة)النواٌا واالهتمام بشؤن منح الشخصٌة االعتبارٌة 

  .وٌتضمن المرفق الرابع بهذا التقرٌر نص الجدول النمنً

الخاصة بشؤن المعاٌٌر االئتمانٌة من السٌد جولٌان رٌنكً استمع المجلس أٌضاً إلى تقرٌر عن أنشطة مجموعة العمل  .9
الذي قال إنه بعد النظر بعٌن االعتبار، قامت مجموعة العمل بتقدٌم ( فرنسا، من األطراؾ المدرجة بالمرفق األول)

ئتمانٌة اقتراح لسكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ مفاده تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد تقرٌر شامل عن المعاٌٌر اال
التً ٌتعٌن أن تتضمن أسالٌب ومتطلبات المنظمات الدولٌة المعنٌة األخرى كمعٌار استرشادي كً تكون لدٌها نظرة 

وطالبت مجموعة العمل أٌضاً تكلٌؾ  .عامة شاملة عن الممارسات الحالٌة فً مجال إدارة المخاطر االئتمانٌة
طراؾ المإهلة الذٌن ٌسعون للحصول على أموال من الصندوق السكرتارٌة بإعداد دلٌل استرشادي بشؤن اعتماد األ

 .االستئمانً، وكذلك إٌضاح مدلوالت ذلك بالنسبة للجهات التً تحصل على هذه األموال

كما لوحظ أٌضاً  .فً المناقشة التً تلت ذلك، شدد العدٌد من األعضاء على أهمٌة الوصول المباشر لصندوق التكٌؾ .10
معاٌٌر االئتمانٌة تتمثل فً ضمان صرؾ األموال على المشارٌع التً تم تخصٌص هذه أن األهمٌة الرئٌسٌة لل

ونتٌجة لذلك، ٌتعٌن أن تتسم أٌة قواعد ٌتم وضعها بالبساطة لضمان أال تصبح المعاٌٌر االئتمانٌة فً حد  .األموال لها
 . ذاتها معوقاً للحصول المباشر على التموٌل

ة تعنً ضرورة تحقٌق توانن صعب بٌن الحاجة إلى المحاسبة بصورة كافٌة قال الرئٌس إن أهمٌة هذه القضً .11
 .للسماح لتدفق األموال بصورة حرة مع عدم خلق نظام محاسبة صارم ٌمثل عائقاً أمام التموٌل بالنسبة لؤلطراؾ

ئتمانٌة بناًء على وتوجه أٌضاً بسإال إلى السكرتارٌة عما إذا كانت فً وضع ٌسمح لها بإعداد وثٌقة عن المعاٌٌر اال
 .توصٌات مجموعة العمل وذلك لبلجتماع السادس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ
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أكدت مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ للرئٌس أن السكرتارٌة ستكون قادرة على تقدٌم وثٌقة عن المعاٌٌر  .12
 . االئتمانٌة لبلجتماع السادس للمجلس

نٌة، قال الرئٌس إن مدخبلت الوثٌقة المعدة من قبل السكرتارٌة ستكون بعد مناقشات أخرى لقضٌة المعاٌٌر االئتما .13
مسّودة السٌاسات واإلرشادات المإقتة للعملٌات لحصول األطراؾ على موارد مهمة فً عملٌة االنتهاء من صٌاؼة 

عاٌٌر االئتمانٌة وتحقٌقاً لهذه الؽاٌة، ٌتعٌن أن تركن الوثٌقة المقدمة من السكرتارٌة بشؤن الم .من صندوق التكٌؾ
على طرق ملموسة لتسهٌل وتٌسٌر اعتماد األطراؾ المإهلة للحصول على موارد من صندوق التكٌؾ وتقٌٌم تلك 

العناصر الخاصة بإعبلن بارٌس بشؤن فعالٌة المعونة التً ُوجد أنها ذات صلة بمساندة عملٌة الوصول المباشر 
لموسة ضمن مسّودة السٌاسات واإلرشادات المإقتة الخاصة وسٌتم إدراج نص المقترحات الم .لصندوق التكٌؾ

وملحق ضمن المرفق  .بالعملٌات حتى ٌتسنى للمجلس وضع اللمسات األخٌرة على هذه الوثٌقة فً اجتماعه السادس
 . الخامس فً هذا التقرٌر تفوٌض السكرتارٌة إلعداد التقرٌر الخاص بالمعاٌٌر االئتمانٌة

 :المجلس قررعقب إجراء مناقشة،  .14

تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد تقرٌر عن المعاٌٌر االئتمانٌة وإدراج هذا النص ضمن مسّودة منقحة للسٌاسات  أ 
 واإلرشادات المإقتة الخاصة بالعملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ؛ و

فرنسا، من األطراؾ )رٌنكً  مطالبة مجموعة العمل المعنٌة بالمعاٌٌر االئتمانٌة التً ٌترأسها السٌد جولٌان ب 
بمواصلة االجتماعات والتعاون مع ( B.4/2)التً تم تشكٌلها بموجب القرار رقم ( المدرجة بالمرفق األول

  .أعبله( أ)السكرتارٌة إلعداد التقرٌر الخاص بالمعاٌٌر االئتمانٌة كما ورد فً الفقرة 

 (Decision B0.5/3)القرار رقم 

 مسّودة سياسات وإرشادات العمليات المإقتة لحصول األطراف على موارد من صندوق التكيف :9بند جدول األعمال رقم 

التً تضمنت مسودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول  (AFB/B.4/4) قدمت ممثلة السكرتارٌة الوثٌقة .15
، AFB/B.3/8)األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ حٌث قام المجلس بدراستها من قبل كوثٌقة 

وقد تم تنقٌحها فً ضوء المناقشات التً تمت فً كل من االجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق ( AFB/B.4/4و
وقالت إن بعض القضاٌا المهمة التً ال تنال ٌجب النظر فٌها تتمثل فً إلى  .التكٌؾ، وأثناء الفترة فٌما بٌن الدورات

تموٌل والتموٌل البرامجً، وإمكانٌة تحدٌد دورات تموٌل مختلفة قد أي مدى ٌتعٌن التحدٌد المسبق لنطاق أولوٌات ال
واحتاج المجلس إلى النظر فً مدى  .تنطوي على ُنهج مختلفة مثل تموٌل مرحلة تطوٌر مشروع ضمن مشارٌع أكبر

 .ٌع قدماً تدعٌم فرٌق الخبراء المتفرغ التابع للسكرتارٌة بعناصر إضافٌة حتى ٌكون أفضل استعداداً للمضً بالمشار
اعتبار األطراؾ إما هٌئات  :وقد عرضت هذه الوثٌقة إمكانٌتٌن لضمان اإلدارة االئتمانٌة فً حالة الوصول المباشر

وكان على المجلس  .تنفٌذ لمشارٌع صندوق التكٌؾ أو منفذة للصندوق أو اعتبارها مكوناً منفصبلً ال هذا وال ذاك
فً هذه الحاالت التً تكون  :فٌة إدارة صرؾ األموال فً إطار سٌنارٌوهٌنأٌضاً أن ٌنظر فً القضٌة المتمثلة فً كً

 . للمجلس األهلٌة القانونٌة وفً الحاالت التً ال تتوفر له هذه الصفة

قال الرئٌس إن العرض التقدٌمً الذي قامت به السكرتارٌة أثار عدداً من القضاٌا المهمة فً وثٌقة معقدة ال تنال  .16
واقترح أنه أثناء مناقشته المبدئٌة، ٌقوم المجلس بالنظر بعٌن االعتبار فً المبادئ العامة  .التنقٌحبحاجة إلى منٌد من 

التً محل خبلؾ فً كل قسم من الوثٌقة، ثم ٌقوم بعد ذلك بتشكٌل لجنة صٌاؼة خاصة إلجراء دراسة أكثر استفاضة 
 . للقضاٌا المطروحة، وعرض نص منقح على المجلس للنظر فٌه

عروض التقدٌمٌة التً قامت بها مجموعات الصٌاؼة، التً تم بٌانها أدناه، طلب الرئٌس من السكرتارٌة دمج بعد ال .17
سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق المقترحات التً تمت ضمن 

  .، وعرض نص منقح للوثٌقة على المجلس للنظر فٌهاالتكٌؾ
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العتبار فً النص المنقح الذي أعدته السكرتارٌة أثناء الجلسات قبل األخٌرة واألخٌرة لبلجتماع نظر المجلس بعٌن ا .18
سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد المجلس اعتماد  قرروعقب مناقشة،  .الخامس

 : اده ما ٌلًالواردة فً المرفق السادس بهذا التقرٌر بناًء على تفهم مؾ من صندوق التكٌؾ

أعبله قد ٌتعٌن إدراجه ضمن ( B.5/3)أن هذا التقرٌر بشؤن المعاٌٌر االئتمانٌة الجاري إعداده وفق القرار  أ 
فً االجتماع السادس  سٌاسات وإرشادات العملٌات المطلقة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

 للمجلس؛ و 

سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول امج مع ضم نموذج الشتراطات مقترحات المشارٌع والبر ب 
 . كمرفق األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

 (Decision B0.5/4)القرار رقم 

 مبادئ العملٌات، واألنشطة التً بحاجة إلى تموٌل، وأولوٌات التموٌل

وجود مبادئ العملٌات فً الوثٌقة  عقب مناقشة مبدئٌة، قال الرئٌس إن ثمة توافقاً فً اآلراء ٌلوح فً األفق بضرورة .19
 .وهناك توافق آخر فً اآلراء بشؤن دمج نص األنشطة التً ٌتم تموٌلها وأولوٌات التموٌل .بصورة سلسة وٌسٌرة

المملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى وأٌرلندا الشمالٌة، من )وطلب الرئٌس من نائبه العمل مع السٌد إٌفان بٌوت 
، (أورؼواي، منطقة أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً)، والسٌد لوٌس سانتوس (مرفق األولاألطراؾ المدرجة فً ال

من الوثٌقة فً ضوء المناقشة التً تمت، واإلفادة بما تم فً هذا  14  –9والسٌدة فان فور لتنقٌح نص الفقرات 
  .الشؤن فً جلسة الحقة فً االجتماع

من الوثٌقة عند إعداد  43، و 41، و 40لصٌاؼة بالنظر فً الفقرات فً الجلسة التالٌة، كلؾ الرئٌس مجموعة ا .20
 . النص المنقح

وأثناء المناقشات التً تلت ذلك، قال العدٌد  .فً جلسة الحقة، قدمت السٌدة فان فور النص المنقح لمجموعة الصٌاؼة .21
لتسهٌل تقٌٌم مقترحات المشارٌع  من األعضاء إنه من المهم مساندة أنشطة التكٌؾ اإلقلٌمٌة الملموسة وإعداد نماذج

وتم بعد ذلك دمج النص المقدم من مجموعة الصٌاؼة الذي قام المجلس بتعدٌله شفاهة مع النص المنقح  .والبرامج
  .لسٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

 نوافذ التموٌل وأهلٌة البلد المعنً

ئٌة لعدد من نوافذ التموٌل المطلوبة، وكذلك الحدود المختلفة لنوافذ التموٌل، وسقوؾ التموٌل عقب مناقشة مبد .22
العمل مع مستر ( جاماٌكا، منطقة أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً)المحبذة، طلب الرئٌس من السٌد جٌفري سبونر 

بونسو  --، والسٌد ولٌام كوجو إجٌمانػ (النروٌج، مجموعة دول أوروبا الؽربٌة ودول أخرى)هانن أوالؾ إٌبرٌك 
من الوثٌقة، واإلفادة  21، و18، و17لتنقٌح نص الفقرات ( ؼانا، من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول)

 . بذلك فً جلسة الحقة فً االجتماع

لحجم والعدد المناسبٌن عقب جولة ثانٌة من المناقشات بشؤن أسالٌب العمل الممكنة للمنح الخاصة بإعداد المشارٌع، وا .23
للمشارٌع، والحاجة الممكنة لسقوؾ عند النظر فً تخصٌص الموارد، طلب الرئٌس من لجنة الصٌاؼة إجراء منٌد 

 . من الوثٌقة واإلفادة بذلك فً االجتماع 21  -17من التنقٌح لنص الفقرات 

فً عرضه التقدٌمً، قال  .جلس للنظر فٌهللم 21  –17فً الجلسة البلحقة، قدم السٌد سبونر نصاً منقحاً للفقرات  .24
حٌث تتضمن اآلن خٌارٌن  17السٌد سبونر إن مجموعة الصٌاؼة قامت بتبسٌط نوافذ التموٌل الموضحة فً الفقرة 

مشارٌع وبرامج صؽٌرة الحجم بالنسبة لطلبات التموٌل حتى ملٌون دوالر أمرٌكً، ومشارٌع وبرامج أخرى  :فقط
ن ملٌون دوالر، كما قال إن مجموعة الصٌاؼة نظرت فً مسؤلة المنح الخاصة بإعداد بمقترحات للتموٌل تتجاو

واقترحت مجموعة الصٌاؼة أنه فً بعض الحاالت قد ٌكون  .من الوثٌقة 18المشارٌع والبرامج المتضمنة فً الفقرة 
 . لتكٌؾمن الممكن الموافقة على مثل هذه المنح عند تقدٌم مذكرة التصور لمجلس إدارة صندوق ا
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عقب مناقشة للنص المنقح نظر خبللها المجلس فً تحبٌذ السماح بتقدٌم منح لتموٌل المشروع على أساس مذكرات  .25
التصور، والحاجة إلى توضٌح إضافً بشؤن قٌام المجلس بتشجٌع األطراؾ على اقتراح أنشطة إقلٌمٌة، وافق 

تفٌد جوان أن ٌقرر المجلس بعد سنة أو سنتٌن من  21وإضافة جملة فً نهاٌة الفقرة  18المجلس على حذؾ الفقرة 
نشاط صندوق التكٌؾ وعلى أساس تقدٌر قٌمة موارد صندوق التكٌؾ المستخدمة فعلٌاً لتموٌل أنشطة إقلٌمٌة 

وتم بعد ذلك دمج النص المقدم من مجموعة الصٌاؼة الذي  .تخصٌص مجمع منفصل من الموارد لؤلنشطة اإلقلٌمٌة
لسٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من ٌله شفاهة مع النص المنقح قام المجلس بتعد
 . صندوق التكٌؾ

 عملٌة االعتماد للهٌئات المنفذة :الهٌئات المنفذة للصندوق وهٌئات تنفٌذ مشارٌعه

ظ أن هذه الهٌئات تم تحدٌدها أثناء المناقشة المبدئٌة بشؤن الهٌئات المنفذة للصندوق وهٌئات تنفٌذ مشارٌعه، لوح .26
المرفق األول من الوثٌقة )من قواعد إجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ( ك) 2و( ي) 2بالفعل فً الفقرات 

[AFB/B.5/Inf.2.)]  ،ومع ذلك الحظ العدٌد من األعضاء أن التعرٌفات الواردة فً قواعد اإلجراءات مإقتة
و بؤنه قد ٌكون من الضروري إعادة النظر فٌها لتؤكٌد العمل التام آللٌة وتمت إحاطة األطراؾ فً بروتوكول كٌوت

وعقب مناقشة آللٌة الوصول المباشر وطرق تنفٌذها، طلب الرئٌس من السٌد بٌوت، والسٌد أنتون  .الوصول المباشر
ٌن، منطقة األرجنت)، والسٌد أوكتافٌو بٌرٌن بارادو (سوٌسرا، مجموعة دول ؼرب أوروبا ودول أخرى)هٌلبر 

بونسو تشكٌل مجموعة صٌاؼة إلعادة النظر فً نص الفقرات  -، والسٌد أجٌمانػ (أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً
 .نص منقح على االجتماع للنظر فٌهمن الوثٌقة، وعرض  36  -30والفقرات  26  -22

بشؤن الهٌئات المنفذة للصندوق فً جلسة الحقة، عرض السٌد أجٌمانػ مقترحات مجموعة الصٌاؼة للنص المنقح  .27
وهٌئات تنفٌذ مشارٌعه وبشؤن اعتماد الهٌئات المنفذة، وقام بتونٌع رسم بٌانً على المجلس لتوضٌح الفروق بٌن 

وقال إنه فً ضوء التؽٌرات المقترحة على تعرٌفات الهٌئات المنفذة  .الهٌئات المنفذة الوطنٌة والمتعددة األطراؾ
مشارٌعه، قد ٌكون من الضروري إعادة النظر فً تعرٌفات الهٌئات المنفذة للصندوق  للصندوق وهٌئات تنفٌذ

كما قال إنه من الضروري  .وهٌئات تنفٌذ مشارٌعه الموجودة فً قواعد إجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ
ة مع التعلٌمات بالنسبة للمجلس إحاطة األعضاء فً برتوكول كٌوتو علماً بكٌفٌة توافق هذه التؽٌرات المقترح

  (.CMP.3/1)من القرار  29الموجهة للمجلس الواردة فً الفقرة 

عقب مناقشة للنص المنقح، قال الرئٌس إنه ٌبدو أن ثمة عدم توافق بٌن النص الجاري اقتراحه من قبل مجموعة  .28
صروفات إدارة الصٌاؼة، وبٌن النص الجاري اقتراحه من قبل مجموعة الصٌاؼة األخرى بشؤن دورة المشروع، وم

وطلب الرئٌس من مجموعتً الصٌاؼة التشاور بشؤن توافق النصوص المقدمة منهما  .دورة المشروع، والصرؾ
وتقدٌم نص متوافق إلى السكرتارٌة إلدراجه ضمن السٌاسات واإلرشادات المنقحة للعملٌات بالنسبة لؤلطراؾ 

وتم بعد  .لسكرتارٌة لعرضها على المجلس للنظر فٌهاللوصول إلى موارد صندوق التكٌؾ الجاري إعدادها من قبل ا
لسٌاسات وإرشادات  ذلك دمج النص المقدم من مجموعتً الصٌاؼة الذي قام المجلس بتعدٌله شفاهة مع النص المنقح

  .العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

 

 تكٌؾتعرٌفات مشارٌع وبرامج التكٌؾ والتكلفة الكلٌة لل

وطلب من مجموعة الصٌاؼة المعنٌة  42من الوثٌقة قرر المجلس حذؾ الفقرة  43  –30بعد مناقشة الفقرات  .29
، و 41، و 40بسٌاسات العملٌات، واألنشطة التً ٌتم تموٌلها، وأولوٌات التموٌل أن تقوم بمنٌد من التنقٌح للفقرات 

وقد عرضنا أعبله توضٌحاً للعمل  .لمجلس للنظر فٌهمن الوثٌقة، بهدؾ عرض نص منقح لهذه الفقرات على ا 43
 . اإلضافً الذي قامت به مجموعة الصٌاؼة المشار إلٌها

 دورة المشروع، ومصروفات إدارة دورة المشروع، والصرؾ 

عقب مناقشة لطرق استعراض ومراجعة المشارٌع أثناء دورة المشارٌع، طلب الرئٌس من السٌد لوٌس بان كاسترو  .30
، والسٌد موٌونؽً والسٌد (روسٌا، أوربا الشرقٌة)، والسٌدة دٌنارا (طقة أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبًكوبا، من)
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  –44رٌنكً تشكٌل مجموعة صٌاؼة لتنقٌح الخٌارات التً تم تقدٌمها للمجلس فً الوثٌقة وتقدٌم نص منقح للفقرات 
 .بشؤن الصرؾ 72  –60والفقرات بشؤن مصروفات إدارة دورة المشروع،  37، وكذلك الفقرة 59

فً جلسة الحقة لبلجتماع، استمع المجلس لعروض تقدٌمٌة عن أعمال مجموعة الصٌاؼة قام بها كل من السٌد  .31
مشارٌع مقترحة من جانب  :طرق إجرائٌة لدورة المشروع 3واقترحت مجموع الصٌاؼة . رٌنكً والسٌد موٌونؽً

من جانب المجلس كهٌئات منفذة، ومشارٌع مقترحة من جانب جهات جهات قانونٌة تم اعتمادها بصورة مسبقة 
قانونٌة لم تتم الموافقة علٌها بصورة مسبقة من جانب المجلس كهٌئات منفذة، ومشارٌع مقترحة بصورة مباشرة على 

والموافقة، ( المراجعة)وقدمت مجموعة الصٌاؼة أٌضاً عملٌتٌن لبلستعراض  .المجلس من جانب أحد األطراؾ
حداها للمشارٌع والبرامج صؽٌرة الحجم التً ال تتجاون ملٌون دوالر أمرٌكً، والثانٌة للمشارٌع والبرامج المنتظمة إ

 . التً تتجاون ملٌون دوالر

فً مناقشة تالٌة، عبر العدٌد من األعضاء عن قلقهم بشؤن اقتراح مفاده قٌام مسإولً االتصال لدى البلدان المستفٌدة  .32
المشارٌع والبرامج حٌث إن ذلك ( التصدٌق على)ٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ باعتماد التابعٌن التفاق

وهناك أٌضاً  .قد ٌخلق تضارباً فً المصالح بالنسبة لبعض أعضاء المجلس، وكذلك صعوبات إدارٌة للبلدان المعنٌة
ت المشارٌع والبرامج، وقد انتاب بعض وجهات نظر مختلفة بشؤن دور السكرتارٌة فً فحص واستعراض مقترحا

وشعر بعض األعضاء  .األعضاء قلق بشؤن إمكانٌة عدم تخصٌص الوقت الكافً للسكرتارٌة الستكمال هذا العمل
أٌضاً أنه من األهمٌة بالنسبة للمجلس أن تكون لدٌه بعض الخبرات بشؤن الموافقة على مقترحات المشارٌع والبرامج 

وتم االتفاق على نشر جمٌع مقترحات المشارٌع  .ه المقترحات للسكرتارٌة على أساس متجددقبل السماح بتقدٌم هذ
التً تم تقدٌمها للسكرتارٌة على موقع الوٌب الخاص بصندوق التكٌؾ، وذلك على ؼرار مثال المجلس التنفٌذي آللٌة 

 . التنمٌة النظٌفة

المعنٌة بالهٌئات المنفذة للصندوق وهٌئات تنفٌذ  طلب الرئٌس من مجموعة الصٌاؼة االجتماع بمجموعة الصٌاؼة .33
لحسم أي تعارض بٌن رإى مجموعتً الصٌاؼة بشؤن الجهات المنفذة وجهات التنفٌذ، وتقدٌم نص مدمج  مشارٌعه

لمسودة سٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من إلى السكرتارٌة إلدراجه فً نسخة منقحة 
بعد ذلك دمج النص المقدم من مجموعتً الصٌاؼة الذي قام المجلس بتعدٌله شفاهة مع النص  وتم .صندوق التكٌؾ

 . المنقح للسٌاسات واإلرشادات المإقتة للعملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

وجية عن الدروس تقرير من رئيسة الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنول :10بند جدول األعمال رقم 
 المستفادة من خالل تنفيذ برنامج عمل نيروبي المتعلق بتؤثيرات تغير المناخ والقابلية للتؤثر به والتكيف معه

دعا رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ رئٌسة الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌدة هٌلٌن  .34
من خبلل تنفٌذ برنامج عمل نٌروبً المتعلق بتؤثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتؤثر بلوم لئلفادة عن الدروس المستفادة 

  .به والتكٌؾ معه

فً عرضها التقدٌمً، قالت السٌدة بلوم إن مإتمر األطراؾ قد كلؾ الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمشورة العلمٌة  .35
ام أطراؾ ومنظمات حكومٌة دولٌة ومنظمات والتكنولوجٌة لتنسٌق تنفٌذ برنامج عمل نٌروبً المشار إلٌه حٌث ق

ؼٌر حكومٌة وكذلك القطاع الخاص، والمجتمعات المحلٌة، وؼٌرهم من أصحاب المصالح المباشرة بتنفٌذه وقد 
تمثل الهدؾ من هذا البرنامج فً  .جهة من مختلؾ أطٌاؾ أصحاب المصالح المباشرة 140انخرط فٌه أكثر من 

ا البلدان النامٌة، والبلدان األقل نمواً، والدول الجنرٌة الصؽٌرة النامٌة لتحسٌن فهمها مساعدة كافة األطراؾ، ال سٌم
آلثار تؽٌر المناخ والتعرض لمخاطره والتكٌؾ معها، واتخاذ قرارات مستنٌرة ورشٌدة بشؤن إجراءات وتدابٌر 

  .واقتصادٌة سلٌمة التكٌؾ العملٌة لبلستجابة لتؽٌر المناخ بناًء على أسس علمٌة وفنٌة واجتماعٌة

نمذجة ( ج)البٌانات والمبلحظات، ( ب)األسالٌب واألدوات، ( ا) :تضمن البرنامج مجاالت العمل التسعة التالٌة .36
المخاطر المرتبطة بالمناخ والظواهر المناخٌة ( د( ))المناخ ووضع سٌنارٌوهات له، وعمل تصور تصؽٌري له 

تكنولوجٌات ( ح)البحوث، ( ن)تخطٌط وممارسات التكٌؾ، ( و)صادٌة واالجتماعٌة، المعلومات االقت( هـ)الحادة، 
وتضمنت الطرق المختلفة لعمل البرنامج حلقات عمل واجتماعات،  .تنوع النشاط االقتصادي( ك)التكٌؾ و 

 . وخبلصات وافٌة وموارد على شبكة اإلنترنت، وتقارٌر وأبحاثاً فنٌة
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المعنٌة بالمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة انتباه المجلس للنواتج ذات الصلة المتؤتٌة من تنفٌذ لفتت رئٌسة الهٌئة الفرعٌة  .37
برنامج عمل نٌروبً المتعلق بتؤثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتؤثر به والتكٌؾ معه حٌث قد ٌكون ذلك داعماً لعمل 

ام بها، واجتماعات الخبراء، وتجمٌع التقارٌر وتضمن هذا تقارٌر عن حلقات العمل التً تم التكلٌؾ بالقً .المجلس
والمواد المقدمة من األطراؾ والمنظمات، والتقارٌر المجمعة المشتركة، وكذلك الدعوات التخاذ ما ٌلنم، 

والخبلصات الوافٌة ألسالٌب وأدوات تقٌٌم آثار تؽٌر المناخ والتعرض لمخاطرها، والتكٌؾ معها، وتقٌٌم التكٌؾ 
لٌب واألدوات التً تم وضعها وتطوٌرها وتقاسمها من قبل شركاء برنامج عمل نٌروبً المتعلق وتخطٌطه، واألسا

 . بتؤثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتؤثر به والتكٌؾ معه

قالت رئٌسة الهٌئة الفرعٌة إن مجلس إدارة صندوق التكٌؾ قد ٌرؼب فً االعتماد على المساندة الفنٌة من برنامج  .38
وقد ٌرؼب صندوق التكٌؾ أٌضاً فً البحث عن  .جهوده الرامٌة إلى تحدٌد أولوٌات برامج التكٌؾعمل نٌروبً فً 

مشورة برنامج نٌروبً بشؤن الفجوات واالحتٌاجات التً حددها أصحاب المصالح المباشرة المعنٌٌن بالتكٌؾ، 
وشجعت  .ي أنشطة التكٌؾوكذلك المعلومات بشؤن المنظمات، والمإسسات، والخبراء المشاركٌن بصورة نشطة ؾ

رئٌسة الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المجلس على استكشاؾ طرق من خبللها ٌمكن لبرنامج 
 . نٌروبً مساعدة صندوق التكٌؾ فً عملٌاته

صٌن فً أعقاب سلسلة من األسئلة والتعلٌقات من جانب أعضاء المجلس بشؤن أهمٌة ربط موقعً الوٌب الخا .39
بصندوق التكٌؾ وبرنامج عمل نٌروبً، وكذلك وضعٌة سجل الخبراء ودور برنامج عمل نٌروبً فً تنفٌذ مشارٌع 
التكٌؾ الملموسة، أوضحت رئٌسة الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن برنامج عمل نٌروبً لم 

قدمت المشورة والمساعدة ألصحاب المصالح المباشرة ٌنفذ مشارٌع تكٌؾ، ولكنه عمل بمثابة قاعدة معلومات 
وبرؼم أهمٌة  .كما قالت إنه جار تطوٌر سجل الخبراء .المشتركٌن فً أنشطة التكٌؾ التً تتم على أرض الواقع

ربط هذا النشاط بقائمة خبراء برنامج األمم المتحدة للبٌئة، من األهمٌة أٌضاً عدم تكرار ما كان ٌحدث فً مكان آخر 
ومع ذلك، ثمة طرٌقة لتعنٌن التعاون بٌن  .ث إن هدؾ برنامج عمل نٌروبً كان االعتماد على العمل القائم بالفعلحً

 . صندوق التكٌؾ، وبرنامج عمل نٌروبً تتمثل فً دراسة الربط بٌن موقعً الوٌب الخاصتٌن بالمإسستٌن

 تشكيل لجان المجلس :11بند جدول األعمال رقم 

التً تضمنت مسودة نطاق اختصاص لجان المجلس التً تم ( AFB/B.5/5)رٌة الوثٌقة قدمت ممثلة السكرتا .40
، وقام المجلس بإعادة النظر فٌها ( AFB/B.3/12)تقدٌمها من قبل للمجلس فً اجتماعه الثالث كوثٌقة تحمل رقم 

 4ان المقترحة من وقامت بتذكٌر المجلس بتخفٌض عدد اللج(. AFB/B.4/5)فً اجتماعه الرابع كوثٌقة تحمل رقم 
لجان إلى لجنتٌن، وتضمنت الوثٌقة نطاق اختصاص كل من لجنة األخبلق المسلكٌة والشإون المالٌة، ولجنة 

 . المشارٌع والبرامج اإلستراتٌجٌة

فً المناقشة التً تلت ذلك، تساءل عدد من األعضاء عن الصٌاؼة الحالٌة لنطاق االختصاص، وكذلك الحاجة إلى  .41
وقام أحد األعضاء أٌضاً بتذكٌر المجلس بضرورة األخذ بعٌن االعتبار مثال اللجان الفرعٌة  .اللجنتٌنتشكٌل هاتٌن 

  .للجنة التنفٌذٌة للصندوق المتعدد األطراؾ لتنفٌذ بروتوكول مونتلاير

لك الحاجة الحظ الرئٌس أن ثمة توافقاً فً اآلراء بٌن المجلس بشؤن الحاجة إلى مثل هذه اللجان فً المستقبل، وكذ .42
كما الحظ أن المجلس متفق على ضرورة تسمٌة اللجنة الثانٌة  .إلى منٌد من التنقٌح لنطاق اختصاص هذه اللجان

 . لجنة استعراض المشارٌع والبرامج بدالً من لجنة المشارٌع والبرامج اإلستراتٌجٌة

 :المجلس قرر .43

 ض المشارٌع والبرامج فً اجتماعه السادس؛تشكٌل لجنة األخبلق المسلكٌة والشإون المالٌة ولجنة استعرا أ 

مطالبة السكرتارٌة بمراجعة نطاق اختصاص لجنة األخبلق المسلكٌة والشإون المالٌة ولجنة استعراض  ب 
 المشارٌع والبرامج، وكذلك نطاق االختصاص العام للجان المجلس؛ و

 . عبله للمجلس فً االجتماع السادسمطالبة السكرتارٌة بتقدٌم نطاق االختصاص المنقح للجنتٌن المذكورتٌن أ ج 
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 (Decision B0.5/5)القرار رقم 

، 2009حزيران /كانون الثاني إلى يونيو/موازنة صندوق التكيف وسكرتاريته من يناير :12بند جدول األعمال رقم 
 2009وعناصر خطة العمل لعام 

كانون /ٌناٌر 1كرتارٌته عن الفترة من قدمت سكرتارٌة المجلس المواننة المقترحة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ وس .44
، وكذلك المصروفات التقدٌرٌة المقترحة لمجلس (AFB/B.5/6 Rev.2) 2009حنٌران /ٌونٌو 30الثانً إلى 

، ونسخة منقحة 2009كانون األول /دٌسمبر 31كانون الثانً إلى /ٌناٌر 1إدارة صندوق التكٌؾ وسكرتارٌته من 
، التً تم تونٌعها ألؼراض الرجوع إلٌها (AFB/B.5/7 Rev.1)نً اإلداري من موقؾ موارد الصندوق االستئما

  .فقط

  .تم إجراء منٌد من المناقشات لهذا البند من جدول األعمال فً جلسة مؽلقة .45

  :المجلس قررعقب إجراء مناقشة،  .46

ندوق التكٌؾ دوالراً أمرٌكٌاً لتؽطٌة تكالٌؾ عملٌات مجلس إدارة ص 754760الموافقة على مواننة بمبلػ  أ 
كما ورد فً المرفق السابع  2009حنٌران /ٌونٌو 30كانون الثانً إلى /ٌناٌر 1وسكرتارٌته على مدى الفترة من 

 . بهذا التقرٌر

دوالراً أمرٌكٌاً المخصص لتؽطٌة تكالٌؾ مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ  398370التنوٌه بؤن مبلػ  ب 
 . 2008م لسنتٌن تم اعتماده بالفعل فً مواننة عا

 . 2009شباط /فبراٌر 23التنوٌه بؤن مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ قد تولت مهامها فً  ج 

 (.LDCF)ألؾ دوالر أمرٌكً ٌمثل دٌن مستحق لصندوق البلدان األقل نمواً  700األخذ فً االعتبار أن مبلػ  د 

األموال من عملٌة التحوٌل أعبله، حسب توافر ( د)تفوٌض القٌم لسداد القرض المنصوص علٌه فً الفقرة  ه 
 .األولً لشهادات خفض انبعاثات الكربون إلى أموال

األخذ فً االعتبار أن المبالػ التً تساهم بها حكومات أسترالٌا والمملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى وأٌرلندا  و 
 الشمالٌة وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة تمثل دٌناً مستحقاً؛ و 

أعبله أو تحوٌل األموال المقابلة إلى صنادٌق ( و)قروض المنصوص علٌها فً فقرة تفوٌض القٌم لسداد ال ن 
استئمانٌة أخرى حسب قرار الجهة المانحة، وحسب توافر األموال من عملٌة التحوٌل األولً لشهادات خفض 

  .انبعاثات الكربون إلى أموال

 (Decision B0.5/6)القرار رقم 

لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ  2009فً العناصر المقترحة لخطة عمل  فً جلسة الحقة، نظر المجلس أٌضاً  .47
التً قام المجلس بالنظر فٌها من قبل كجنء أول من الوثٌقة (  AFB/B.5/9)وسكرتارٌته الواردة فً الوثٌقة 

(AFB/B.Int.4-5/1) من خطة العمل المقترحة وتؤجٌل ( ج) 2، وبعد مناقشة، وافق المجلس على حذؾ الفقرة
ومع ذلك، بسبب ضؽوط الوقت، لم ٌستطع المجلس إجراء منٌد من النظر فً هذه القضٌة فً اجتماعه  .ظر فٌهاالن

 . الخامس

 ترويسة األوراق الرسمية للصندوق وشعاره :13بند جدول األعمال رقم 

كما وردت فً  تصامٌم بدٌلة لتروٌسة األوراق الرسمٌة للصندوق 3قامت مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بتقدٌم  .48
كما اقترحت قٌام  .، ودعت المجلس إلى اختٌار واحد أو أكثر منها لبلستخدام الرسمً(AFB/B.5/8)الوثٌقة 



AFB/B.5/10 

12 

 

المجلس بتفوٌض السكرتارٌة فً تنظٌم مسابقة لتصمٌم شعار صندوق التكٌؾ واإلشراؾ علٌها، بمجرد حدوث 
كما اقترحت تقدٌم جائنة نقدٌة فً هذه  .إلى أموال عملٌة التحوٌل األولٌة العتمادات تخفٌض انبعاثات الكربون

المسابقة وشددت على أن هذه المسابقة لٌس الهدؾ منها هو عمل شعار فقط ولكن أٌضاً نٌادة الوعً بوجود 
 . الصندوق

عقب مناقشة عّبر أثناءها بعض األعضاء عن الرؼبة فً تؤجٌل النظر فً موضوع تروٌسة األوراق الرسمٌة بعد  .49
  :المجلس قررع على اتفاقٌة البلد المضٌؾ أو اختٌار شعار، التوقً

 تؤجٌل النظر فً تروٌسة األوراق الرسمٌة بعد اختٌار الشعار؛ و أ 

  .مطالبة السكرتارٌة بتنظٌم مسابقة للحصول على تصمٌم لشعار صندوق التكٌؾ ب 

 (Decision B0.5/7)القرار رقم  

 المسائل األخرى :14بند جدول األعمال رقم 

 لبرنامج التجرٌبً للمرونة إناء تؽٌر المناخا

استمع المجلس إلى عرض قدمته السٌدة فان فور عن عمل البرنامج التجرٌبً للبنك الدولً بشؤن المرونة إناء تؽٌر  .50
المناخ، وأثناء هذا العرض قامت السكرتارٌة بتذكٌر المجلس بؤنها قامت بإحاطته للعلم بمجرٌات األمور كممثلة له 

وٌتمثل  .جنة الفرعٌة لهذا البرنامج، ولم ٌكن ذلك تقرٌراً رسمٌاً عن عملٌات اللجنة الفرعٌة لهذا البرنامجفً الل
الؽرض من هذا البرنامج فً بحث السبل العملٌة إلدراج مرونة التكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً اإلجراءات الرئٌسٌة 

وأبلؽت المجلس . مج العمل الوطنٌة للتؤقلم مع تؽٌر المناخلتخطٌط التنمٌة وإعداد مٌنانٌتها، وذلك باالستفادة من برا
أٌضاً أن هذا البرنامج قد وضع منهجٌة لمإشرات سرعة التؤثر بالمناخ قد تفٌد المجلس، وأنه تناول بصورة جدٌة 

  .قضاٌا التموٌل من خبلل قروض ومنح

ٌُقدم لها تموٌبلً م 8قالت أٌضاً إن البنك الدولً قد أعلن عن  .51 ن خبلل هذا البرنامج واختٌار بلد إضافً من بلدان 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، مع النظر فً مشروع إقلٌمً إما لمنطقة البحر الكارٌبً أو منطقة المحٌط 

  .أعضاء 8الهادئ رٌثما ٌتم الحصول على آراء ومدخبلت من مجموعة الخبراء التً تضم 

 :المجلس قررعقب هذا العرض التقدٌمً،  .52

مطالبة السٌدة فان فور بمواصلة تمثٌل مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً اجتماعات اللجنة الفرعٌة للبرنامج  أ 
 . التجرٌبً للمرونة إناء تؽٌر المناخ

مطالبة هذا البرنامج التجرٌبً، من خبلل السٌدة فان مور، برد رسمً حول طرق وشروط التموٌل فً هذا  ب 
 فً توقٌت تقدٌم المنح والقروض؛ و البرنامج واألسالٌب المتخذة للبت 

مطالبة السٌدة فان فور بالكشؾ، مع اللجنة الفرعٌة لهذا البرنامج، عن الطرق الممكنة التً بها ٌستطٌع صندوق  ج 
 . التكٌؾ التعاون فً االنتهاء من وضع الرقم القٌاسً لسرعة التؤثر بالمناخ

 (Decision B0.5/8)القرار رقم 

 دوق التكٌؾقواعد إجراءات مجلس صن

 . تناول المجلس أٌضاً مسؤلة الحاجة إلى إدخال تؽٌٌرات على قواعد إجراءاته .53

اقترح احد األعضاء ضرورة تعدٌل تعرٌفات الهٌئات المنفذة للصندوق وهٌئات تنفٌذ مشارٌعه المتضمنة فً قواعد  .54
مع ذلك، ففً المناقشة التً ، و9إجراءات المجلس فً ضوء المناقشة التً تمت فً إطار بند جدول األعمال رقم 
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تلت ذلك، سؤل بعض األعضاء هل لدى المجلس السلطة البلنمة إلدخال هذه التؽٌٌرات بنفسه أم ٌحتاج إلى موافقة 
قٌام المجلس بإدخال أٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على قواعد اإلجراءات، وأٌة  وتقرر .األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو

 .، وإحاطة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بهذه التؽٌٌرات بموجب خطابتؽٌٌرات تالٌة على الوثائق األخرى

 (Decision B0.5/9)القرار رقم      

 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس لمجلس إدارة صندوق التكيف :15بند جدول األعمال رقم 

لس فً ضوء أوضحت مدٌرة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أنه كان من الصعب وضع جدول اجتماعات المج .55
وأبلؽت المجلس بؤنها  .الجداول النمنٌة المتضاربة لبلجتماعات التً تقوم بعقدها منظمات أخرى تتناول قضٌة المناخ

التقت بالسٌد لوك ؼناكادجا، السكرتٌر التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر لتوجٌه الشكر له على إتاحة 
ة صندوق التكٌؾ، وقد عبر السكرتٌر التنفٌذي عن رؼبته فً موصلة مكان وموارد الجتماعات مجلس إدار

وتوجه المجلس بجنٌل الشكر للسكرتٌر التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة  .استضافة اجتماعات المجلس فً مقر االتفاقٌة
  .لمكافحة التصحر لتوفٌره الدعم اللوجٌستً واإلداري الستضافة اجتماعات المجلس

ي للتوارٌخ واألماكن الممكنة لبلجتماعات المتبقٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ أثناء عام عقب عرض تقدٌم .56
  :المجلس قرر، 2009

 ؛2009حنٌران /ٌونٌو 17  –15عقد اجتماعه السادس فً بون فً الفترة من  أ 

 ؛ و2009أٌلول /سبتمبر 16  –14عقد اجتماعه السابع فً بون فً الفترة من  ب 

 .2009تشرٌن الثانً /نوفمبر 18  –16ي بون فً الفترة من عقد اجتماعه الثامن ؾ ج 

 (Decision B0.5/10)القرار رقم 

 اعتماد التقرير واختتام االجتماع :14بند جدول األعمال رقم 

وقال إن المجلس قد وضع اللمسات األخٌرة  .توجه الرئٌس بالشكر للمجلس على عمله الجاد أثناء االجتماع الحالً .57
اسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ، وقام بالشروع فً تقرٌباً على سً

وتم تشكٌل لجنتٌن ستباشران مهام عملهما  .عملٌة تحوٌل شهادات تخفٌضات انبعاثات الكربون المعتمدة إلى أموال
، (الشخصٌة االعتبارٌة)ونٌة فً االجتماع السادس للمجلس، وتم الشروع فً إجراءات لمنح المجلس األهلٌة القان

أظهر المجلس قدراته على حسم القضاٌا  .وكان المجلس ٌبحث بصورة جدٌة عن بلد ٌستضٌؾ مجلس إدارته
وقال الرئٌس إنه . 2009حنٌران /ٌونٌو 30كانون الثانً إلى /ٌناٌر 1الصعبة، وتم اعتماد مواننة للفترة من 

  .س عندئٍذ قد قام بتفعٌل صندوق التكٌؾبمجرد تلقً مقترحات المشارٌع، سٌكون المجل

 مساءً  5.35عقب تبادل عبارات المجاملة التقلٌدٌة، أعلن الرئٌس انتهاء االجتماع فً تمام الساعة  .58

 

 



 األول سفكانى

 

 

 األعضاء واألعضاء المناوبون الحاضرون في االجتماع الخامس

 األعضاء

 المجموعة صاحبة المصلحة البلد االسم

Mr. Cheikh Ndiaye Sylla   أفرٌقٌا السنؽال

Ms. Merlyn Van Voore  أفرٌقٌا جنوب أفرٌقٌا

Mr. Mohammed Al-
Maslamani  آسٌا قطر

Mr. Jerzy Janota Bzowski  شرق أوروبا  بولندا

Mr. Jeffery Spooner  أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً جاماٌكا

Mr. Luis Santos  ارٌبً أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكأوروؼواي

Mr. Anton Hilber  سوٌسرا
مجموعة دول أوروبا الؽربٌة ودول 

أخرى 

Mr. Jan Cedergren  مجموعة دول أوروبا الؽربٌة ودول أخرى السوٌد

Mr. Richard Muyungi  أقل البلدان نموا جمهورٌة تننانٌا المتحدة

Mr. Julien Rencki  األطراؾ المدرجة فً المرفق األول فرنسا

Mr. Hiroshi Ono  األطراؾ المدرجة فً المرفق األول الٌابان

Mr. Farrukh Iqbal Khan  األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول باكستان

 



 األول سفكانى

 

 

 

 األعضاء المناوبون

 المجموعة صاحبة المصلحة البلد االسم

Mr. Damdin Davgadorj  آسٌا منؽولٌا

Ms. Tatyana Ososkova  آسٌا أونبكستان

Ms. Dinara Gershinkova  ًشرق أوروبا  االتحاد الروس

Ms. Iryna Trofimova  شرق أوروبا  أوكرانٌا

Mr. Luis Paz Castro  أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً كوبا

Mr. Octavio Perez Pardo  أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً األرجنتٌن

Mr. Markku Kanninen  الؽربٌة ودول أخرى  مجموعة دول أوروبافنلندا

Mr. Hans Olav Ibrekk  مجموعة دول أوروبا الؽربٌة ودول أخرى النروٌج

Mr. Amjad Abdulla  الدول النامٌة الجنرٌة الصؽٌرة جنر ملدٌؾ
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 انثبني انًشفك

 

 جدول األعمال المعتمد لالجتماع الرابع

 فتتاح االجتماعا. 1

 المنتهٌة والٌته عن األنشطة التً تتخلل الدوراتقرٌر الرئٌس ت. 2

 لفترة االنتقالٌة للرئٌس ونائب الرئٌسا. 3

 لمسائل التنظٌمٌةا. 4

 اعتماد جدول األعمال أ 

 تنظٌم العمل ب 

 تعٌٌن أعضاء ومناوبٌن جدد. 5

 لتقرٌر الخاص بؤنشطة السكرتارٌة ا. 6

 حوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموالت. 7

 موعات العمل فٌما بٌن الدوراتقرٌر مجت. 8

 سودة سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾم. 9

قرٌر من رئٌسة الهٌئة الفرعٌة المعنٌة بالمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة عن الدروس المستفادة من خبلل تنفٌذ ت. 10

 المناخ والقابلٌة للتؤثر به والتكٌؾ معه برنامج عمل نٌروبً المتعلق بتؤثٌرات تؽٌر

 شكٌل لجان المجلست. 11

، وعناصر خطة العمل 2009حنٌران /كانون الثانً إلى ٌونٌو/واننة صندوق التكٌؾ وسكرتارٌته من ٌناٌرم. 12

 2009لعام 

 وٌسة األوراق الرسمٌة للصندوق وشعارهتر. 13

 لمسائل األخرىا. 14

  إناء تؽٌر المناخالبرنامج التجرٌبً للمرونة 

 قواعد إجراءات مجلس صندوق التكٌؾ 

 ومكان انعقاد االجتماع السادس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ ختاري. 15

 التقرٌر واختتام االجتماع داعتما. 16



 انثبنث انًشفك

 

عناصر المعلومات التي يطلبها مجلس إدارة صندوق التكيف في الوقت الحالي من األطراف المهتمة بمنح األهلية 
 لمجلس إدارة صندوق التكيف واستضافته( الشخصية االعتبارية)نية القانو

 
 

 اإلطار القانوني
 

 طبٌعة اتفاقٌة المقر والترتٌبات األخرى التً ٌتم االتفاق علٌها؛. 1
 
المناٌا والحصانات التً ُتمنح لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، وأعضائه، واألعضاء المناوبٌن، والمسإولٌن . 2

 . فٌه
 

 ايا اللوجيستية والقضايا المالية ذات الصلةالقض

المنشآت والخدمات التً ُتتاح الجتماعات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ومسإولٌه، بما فٌها المكاتب، . 3
 ؛ (األمن والصٌانة، الخ)وؼرؾ اجتماعات، وتوافر الخدمات العامة 

 رة صندوق التكٌؾ ومسإولٌه؛ مدة الترتٌبات الخاصة بمنشآت وخدمات اجتماعات وعمل مجلس إدا. 4

 : أساس وضع المنشآت تحت تصرؾ مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ومسإولٌه مثل. 5

 ؛(من خبلل التبرع أو الشراء)الملكٌة لمجلس إدارة الصندوق . أ

 ملكٌة حكومة البلد المضٌؾ، دون اإلٌجار؛. ب

 ملكٌة حكومة البلد المضٌؾ مع اإلٌجار وقٌمة هذا اإلٌجار؛. ج

 : من سٌكون مسإوالً عن دفع. 6

 عمال الصٌانة واإلصبلحات الرئٌسٌة للمنشآت؛. أ

 أعمال الصٌانة المعتادة؛. ب

 المرافق وتشمل االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة، والكهرباء، وخدمات اإلمداد بالمٌاه، واألمن، الخ؛ . ج

 نطاق تجهٌن المنشآت من قبل حكومة البلد المضٌؾ؛ . 7

آت التً ٌتم توفٌرها لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ ومسإولٌه تفً بمتطلبات األمن الخاصة باألمم هل المنش. 8
 . المتحدة

 المنشآت والخدمات والظروف المحلية

 : بٌان المنشآت والخدمات والظروؾ التالٌة. 9

 التمثٌل الدبلوماسً فً البلد المضٌؾ؛. أ

 وجود منظمات دولٌة؛. ب

 ؛(مجاناً، إٌجار، الخ)قد اجتماعات دولٌة وشروط استخدامها توافر منشآت تصلح لع. ج



 انثبنث انًشفك

 

 منشآت للنقل والمواصبلت دولٌاً؛. د

 منشآت للنقل والمواصبلت محلٌاً؛. هـ

 فنادق؛. و

توافر أفراد مدربٌن على المستوى المحلً لخدمة اجتماعات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ومسإولٌه مع . ن
 اللؽة األجنبٌة والمهارات األخرى؛أخذ فً االعتبار اشتراط إجادة 

توافر منشآت الرعاٌة الصحٌة ألعضاء مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، واألعضاء المناوبٌن، ومسإولً . ح
 الصندوق؛

 . مكاتب تحوٌل األموال من وإلى البلدان األجنبٌة.ط

 معلومات أخرى ذات صلة

إلنجان متطلبات السفر أو التؤشٌرات ألعضاء  المدة النمنٌة المطلوبة من جانب حكومة البلد المضٌؾ . 10
 مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، واألعضاء المناوبٌن، ومسإولً الصندوق؛ 

أٌة مساهمات إضافٌة تقوم بها حكومة البلد المضٌؾ لتؽطٌة تكالٌؾ التشؽٌل أو تحمل نفقات خدمات . 11
 االجتماعات الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكٌؾ أو مسإولٌه؛ 

 . أٌة معلومات أخرى تراها حكومة البلد المضٌؾ المحتمل ضرورٌة. 12



 انخبيس انًشفك

 

لمجلس إدارة صندوق ( الشخصية االعتبارية)إجراءات النظر في خطابات النوايا واالهتمام بمنح األهلية القانونية 
 التكيف واستضافته

 ٌؾ ــ رٌتشارد موٌونؽًاقتراح من رئٌس مجموعة العمل بشؤن األهلٌة القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التك
 2009آذار /مارس 24

 

 النتائج المتوقعة اإلجراء التوقيت

كانون األول /دٌسمبر
، االجتماع الرابع 2008

ألطراؾ بروتوكول 
كٌوتو 

قرار األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بمنح األهلٌة 
القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ 

االجتماع الرابع لمجلس إدارة /1
كٌوتو بروتوكول 

كانون األول /دٌسمبر
2008 

االجتماع الرابع للمجلس 

ٌقوم المجلس بتشكٌل مجموعة عمل للعمل بصورة 
أكبر بشؤن مسؤلة األهلٌة القانونٌة للمجلس 

تشكٌل مجموعة العمل 

خطاب أرسله رئٌس المجلس ألطراؾ بروتوكول  2009شباط /فبراٌر
افة كٌوتو لتقدٌم خطابات النواٌا واالهتمام باستض

المجلس 

نٌسان /أبرٌل 26آخر موعد للتقدٌم 
2009 

 :المجلس 2009آذار /مارس
 إحاطة من مجموعة العمل للمجلس (1)
الموافقة على معاٌٌر تقٌٌم عروض استضافة  (2)

 المجلس

معاٌٌر تقٌٌم العروض التً ٌقبلها 
المجلس 

 2009نٌسان /أبرٌل
 

قٌام السكرتارٌة بإرسال خطابات تذكٌر إلى أطراؾ 
كول كٌوتو لدى بعثات األمم المتحدة فً نٌوٌورك بروتو

 

قٌام السكرتارٌة بتلقً كافة العروض فً موعد ؼاٌته 
 2009نٌسان /أبرٌل 25

 

قٌام مجموعة العمل التابعة للمجلس باستعراض  2009أٌار /ماٌو
العروض والنظر فٌها وفق المعاٌٌر التً وافق علٌها 

المجلس 

لس عن تقرٌر من مجموعة العمل للمج
استعراض العروض المقدمة الستضافة 

 المجلس
 

توصٌة لرئٌس المجلس لدعوة األطراؾ 
الذٌن عرضوا القٌام بعروض تقدٌمٌة 

أمام المجلس 

 2009حنٌران /ٌونٌو
االجتماع السادس 

للمجلس 

قٌام أطراؾ بروتوكول كٌوتو الذٌن قدموا خطابات 
 : نواٌا واهتمام لدعوة اجتماع المجلس بما ٌلً

 مل عروض تقدٌمٌة أمام المجلس ع (1)
 اإلجابة على أسئلة المجلس بشؤن عروضهم (2)

 

 : قٌام مجموعة العمل التابعة للمجلس بما ٌلً
منٌد من النظر فً عروض االستضافة،  (1)

والعروض التقدٌمٌة، واإلجابات على أسئلة 
 المجلس

النظر بعٌن االعتبار وتقدٌم توصٌة للمجلس بشؤن  (2)
بعروض استضافة  القرار النهائً الخاص

 المجلس

توصٌة مجموعة العمل للمجلس 
للحصول على قرار بشؤن عرض 

استضافة المجلس 

أٌلول ــ االجتماع /سبتمبر
السابع للمجلس 

 :المجلس
النظر بعٌن االعتبار فً توصٌة مجموعة العمل  (1)

 بشؤن عروض استضافة المجلس
قٌام مإتمر األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو  (2)

عرض القرار النهائً من جانب 
المجلس بشؤن عروض استضافة 

المجلس على مإتمر األطراؾ للتصدٌق 
علٌه 



 انثبنث انًشفك

 

 النتائج المتوقعة اإلجراء التوقيت

 ضافة المجلسبالتصدٌق على است

 كانون األول/دٌسمبر
مإتمر األطراؾ الخامس 

  :قٌام مإتمر األطراؾ الخامس بما ٌلً
التصدٌق على قرار المجلس بشؤن عرض  (1)

 استضافة المجلس؛
م مسودة اتفاقٌة مطالبة المجلس بالتفاوض وإبرا (2)

مقر مع حكومة البلد المضٌؾ الستضافة المإتمر 
وذلك للتصدٌق علٌها فً المإتمر السادس 

 لؤلطراؾ

 

كانون الثانً /من ٌناٌر
 2010آذار /إلى مارس

قٌام مجموعة العمل التابعة للمجلس بإعداد مسودة 
اتفاقٌة المقر مع حكومة البلد المضٌؾ 

ها مسودة لقٌام المجلس باستعراض

 2010آذار /مارس
اجتماع المجلس 

 : قٌام مجموعة العمل بما ٌلً
إحاطة المجلس بالتقدم المحرن بشؤن إعداد مسودة  (1)

 اتفاقٌة المقر؛
 عرض المسودة على المجلس للتعلٌق علٌها (2)

قٌام المجلس بالتعلٌق على موقؾ إعداد 
مسودة اتفاقٌة المقر والتعلٌق على 

المسودة 

نٌسان إلى /من أبرٌل
حنٌران /ونٌوي

قٌام مجموعة العمل التابعة للمجلس بمواصلة إعداد 
مسودة اتفاقٌة المقر مع حكومة البلد المضٌؾ 

مسودة اتفاقٌة مقر منقحة 

 2010حنٌران /ٌونٌو
اجتماع المجلس 

قٌام مجموعة العمل بإحاطة المجلس بموقؾ إعداد 
 مسودة اتفاقٌة المقر

 
ة المقر المنقحة قٌام المجلس باستعراض مسودة اتفاقً

والتعلٌق علٌها 

قٌام المجلس بالتعلٌق على مسودة اتفاقٌة 
المقر المنقحة 

تمون إلى /من ٌولٌو
 2010أٌلول /سبتمبر

قٌام مجموعة العمل بوضع اللمسات األخٌرة على 
مسودة اتفاقٌة المقر 

 

 2010أٌلول /سبتمبر
اجتماع المجلس 

التفاقٌة المقر  قٌام المجلس بالنظر فً المسودة النهائٌة
والتصدٌق علٌها لعرضها على مإتمر األطراؾ 

السادس 

الموافقة على مسودة اتفاقٌة المقر 
النهائٌة لعرضها على مإتمر األطراؾ 

كانون األول /دٌسمبر
2010 

مإتمر األطراؾ السادس 

 : قٌام مإتمر األطراؾ بما ٌلً
 الموافقة على مسودة اتفاقٌة المقر  (1)
 ظٌم حفل توقٌع اتفاقٌة المقرمطالبة المجلس بتن (2)

الموافقة على توقٌع اتفاقٌة المقر 

 حفل توقٌع اتفاقٌة المقر  2011أوائل 

 
 مجموعة العمل المعنية باألهلية القانونية

 ، جمهورٌة تننانٌا المتحدة، من البلدان األقل نمواً (الرئٌس) Richard Muyungiالسٌد  .1
 رٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً، أورؼواي، منطقة أمLuis Santosالسٌد  .2
 . السٌد محمد المسلمانً، قطرـ آسٌا .3
 ، مالدٌؾ، الدول الجنرٌة النامٌة الصؽٌرة Amjad Abdullaالسٌد  .4
 ، سوٌسرا، مجموعة بلدان ؼرب أوروبا وبلدان أخرىAnton Hilberالسٌد  .5
 ، بولندا، أوربا الشرقٌةJerzy Janota Bzowskiالسٌد  .6
 ، جنوب أفرٌقٌا، أفرٌقٌاMerlyn Van Vooreالسٌدة  .7

 
 الخبراء

 المكتب القانونً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ .8
 المكتب القانونً لمقر األمم المتحدة .9

 هٌئة تمثٌل رئاسة مإتمر األطراؾ .10



 انثبنث انًشفك

 

 تقرير مجموعة العمل المعنية بالمعايير االئتمانية
 

 مةخلفية عا
 

تم تشكٌل مجموعة عمل فً االجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ للنظر فً طرق تسرٌع وتٌرة  .1
اختٌار المعاٌٌر االئتمانٌة من قبل المجلس، وٌتضمن ذلك النظر بعٌن االعتبار فً الطرق والوسائل الممكنة بشؤن 

ؼاٌة األهمٌة لضمان كفاءة ومساءلة ومصداقٌة صندوق وتعتبر المعاٌٌر االئتمانٌة فً  .كٌفٌة تنفٌذ هذه المعاٌٌر
 .التكٌؾ

 
بعد مناقشة قررت مجموعة العمل هذه مطالبة سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بإعداد بعض  .2

  .الوثائق بهدؾ مساعدة المجلس على المضً قدماً فً اجتماعه القادم
 
حسبان أٌة عناصر ذات صلة خاصة بإعبلن بارٌس بعد ذلك، طلب المجلس من السكرتارٌة األخذ فً ال .3

وتعتبر هذه الوثٌقة طلباً رسمٌاً مقدماً لسكرتارٌة مجلس إدارة صندوق  .بشؤن فعالٌة المعونة عند إعداد هذه الوثائق
 . التكٌؾ

 
 الهدف

 
الصلة ٌحتاج المجلس بداٌة إلى معٌار استرشادي مقارن خاص بمناهج وأسالٌب ومتطلبات المإسسات ذات  .4

تطلب مجموعة العمل من وفً هذا الشؤن،  .لتقدٌم نظرة عامة عما ٌقوم به الؽٌر فً مجال إدارة المخاطر االئتمانٌة
 سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف إعداد تقرير شامل، وعرض المناهج واألساليب القائمة المستخدمة اليوم،

، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً، وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة، وعلى وجه بارن فً بنوك التنمٌة المتعددة األطراؾ
وصندوق البٌئة العالمٌة، والفاو، والصندوق الدولً للتنمٌة النراعٌة، والصنادٌق المتعددة األطراؾ لمكافحة اإلٌدن 

كما ٌمكن  .ٌل المثالوالمبلرٌا، والصندوق المتعدد األطراؾ لتنفٌذ بروتوكول مونتلاير، والصلٌب األحمر، على سب
وٌمكن األخذ فً  .دراسة مإسسات أخرى، وخاصة المإسسات الثنائٌة والمإسسات اإلقلٌمٌة، إن كان ذلك ذا صلة

وتحقٌقاً لهذه الؽاٌة، ٌمكن  .بالنسبة لؤلطراؾ والهٌئات المنفذة" للوصول المباشر"االعتبار الطرق المختلفة 
ى العمل الذي تم من خبلل الوثٌقة التً أعددتها شركة كروان إٌجنتس للسكرتارٌة، على وجه خاص، االعتماد عل

وعرضتها على المجلس فً اجتماعه الرابع، مع األخذ فً الحسبان بصورة تامة المناقشة ووجهات النظر التً عبر 
  .عنها المجلس وقت العرض التقدٌمً الذي قامت به أمام مجلس إدارة صندوق التكٌؾ

 
رتارية أيضاً عرض طرق ملموسة لجعل اعتماد الهيئات المنفذة ممكناً، ولتنفيذ اإلدارة يتعين على السك .5

وعلى وجه التحدٌد، ٌتعٌن أن ٌقترح التقرٌر نظاماً استئمانٌاً ونظام إدارة حتى ٌقوم مجلس إدارة صندوق  .االئتمانية
معاٌٌر االئتمانٌة للمتقدمٌن، والمطلوبة التكٌؾ بالنظر فً اإلجراءات الفعلٌة الملموسة للسماح للمجلس بتؤكٌد ال

كما ٌتعٌن أن ٌقترح التقرٌر طبٌعة خدمات السكرتارٌة التً  .لتمكٌنهم من الحصول على تموٌل من صندوق التكٌؾ
ٌطلبها مجلس إدارة صندوق التكٌؾ لتؤكٌد المعاٌٌر المقترحة والموافقة على المقترحات خاصة فً حالة الوصول 

 . األطراؾ المإهلةالمباشر من جانب 
 

يتعين أن يقدم هذا التقرير تقييماً لآلثار الفنية والمالية الممكنة التي تترتب على وضع المعايير االئتمانية  .6
 . المقترحة بالنسبة لمقدمي المقترحات

 
بمسودة سٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق سٌمثل هذا التقرٌر مرفقاً  .7

، كما سٌتٌح نصاً عملٌاً معموالً به بشؤن المعاٌٌر االئتمانٌة التً ٌمكن إدراجها ضمن النسخة المنقحة للمسودة التكٌؾ
 . المشار إلٌها

  

 .2009أٌار /ماٌو 15سٌكون هذا التقرٌر جاهناً فً  .8
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 مقدمة

مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول "فً بروتوكول كٌوتو على قٌام  12.8نصت المادة  .1
كٌوتو بضمان استخدام حصة من حصٌلة أنشطة المشارٌع المعتمدة لتؽطٌة المصروفات اإلدارٌة، وكذلك لمساعدة األطراؾ 

وٌعد ذلك األساس القانونً  1".السلبٌة لتؽٌر المناخ فً مواجهة تكالٌؾ التكٌؾ من البلدان النامٌة المعرضة بشكل خاص لآلثار
 . لتؤسٌس صندوق التكٌؾ

 
فً الجلسة السابعة لمإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الذي ُعقد فً مراكش  .2

، اتفق (مإتمر األطراؾ السابع) 2007تشرٌن الثانً /مبرنوؾ 10تشرٌن األول إلى /أكتوبر 29بالمؽرب فً الفترة من 
  2(.الصندوق)األطراؾ على تؤسٌس صندوق التكٌؾ 

 
قرر  2006،4كانون األول /وفً نٌروبً بكٌنٌا فً دٌسمبر 2005،3تشرٌن الثانً /دا فً نوفمبرفً مونتلاير بكن .3

تطبٌق ُنهج ( مإتمر األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو)و مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع لؤلطراؾ فً بروتوكول كٌوت
  .ومبادئ وطرق محددة لتفعٌل الصندوق

 
، قرر مإتمر األطراؾ أن الجهة التً ستدٌر الصندوق هً 2007كانون األول /فً بالً بإندونٌسٌا، فً دٌسمبر .4

وقد قامت األطراؾ بدعوة  5.ا المجلس، وسٌقوم كل من القٌم والسكرتارٌة بخدمة هذ(المجلس)مجلس إدارة صندوق التكٌؾ 
، والبنك الدولً للعمل بمثابة القٌم (السكرتارٌة)صندوق البٌئة العالمٌة لتقدٌم خدمات سكرتارٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ 

  .على الصندوق، وذلك بصفة مإقتة لكلٌهما( القٌم)
 
أنه من بٌن وظائؾ المجلس ( Decision 1/CMP.3)من القرار رقم ( ب) 5على وجه التحدٌد، تنص الفقرة  .5

إعداد والبت فً سٌاسات وإرشادات محددة للعملٌات تتضمن إرشادات برامجٌة، وإرشادات إدارٌة وإرشادات لئلدارة المالٌة، 
 . مع التبعٌة لمإتمر األطراؾ( CMP.2/5)وفق القرار رقم 

 
  :، اعتمد األطراؾ ما ٌلً(CMP.4/1)القرار رقم  ، بموجب2008كانون األول /فً بوننان ببولندا، فً دٌسمبر .6

 
(i) قواعد إجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛ 
(ii)  مذكرة التفاهم بٌن مإتمر األطراؾ، ومجلس صندوق البٌئة العالمٌة بشؤن خدمات السكرتارٌة

 المقدمة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ على أساس مإقت؛
(iii) كقٌم على ( البنك الدولً)لدولً لئلنشاء والتعمٌر شروط وأحكام الخدمات التً ٌقدمها البنك ا

 .صندوق التكٌؾ على أساس مإقت
(iv) األولوٌات اإلستراتٌجٌة، والسٌاسات، واإلرشادات الخاصة بصندوق التكٌؾ.  

 
، قرر مإتمر األطراؾ منح مجلس إدارة صندوق التكٌؾ األهلٌة (CMP.4/1)من القرار رقم  11بموجب الفقرة  .7

ٌتضمن  .ك كؤمر ضروري حتى ٌتسنى له القٌام بمهامه بشؤن الوصول المباشر من جانب األطراؾ المإهلةالقانونٌة وذل
 . المرفق األول قرارات مإتمر األطراؾ فً هذا الشؤن

 
تقترح هذه الوثٌقة، استجابة لقرارات مإتمر األطراؾ، سٌاسات وإرشادات عملٌات لؤلطراؾ المإهلة من البلدان  .8

ومن المتوقع أن تتطور سٌاسات وإرشادات العملٌات بصورة أكبر بناًء على  .ول على موارد من صندوق التكٌؾالنامٌة للحص

                                                 
1
. بروتوكول كٌوتو/انظر االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ  

2
". التموٌل فً إطار بروتوكول كٌوتو"، (CP.7/10)انظر القرار رقم   

3
الوارد فً " إرشادات أولٌة لهٌئة مكلفة بتشؽٌل وإدارة النظام المالً لبلتفاقٌة، لتشؽٌل وإدارة صندوق التكٌؾ"، (CMP.1/28)انظر القرار رقم   

. المرفق األول بهذه الوثٌقة
4
. د فً المرفق األول بهذه الوثٌقة، الوار"صندوق التكٌؾ"، (CMP.2/5)انظر القرار رقم   

5
. ، الوارد فً المرفق األول بهذه الوثٌقة"صندوق التكٌؾ"، (CMP.3/1)انظر القرار رقم   
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الخبرات المطلوبة من خبلل تفعٌل الصندوق والقرارات البلحقة للمجلس التً تعكس اإلرشادات المستقبلٌة من جانب 
  .األطراؾ

 
 تعريفات خاصة بمشاريع وبرامج التكيف

 
 . بتموٌل مشارٌع وبرامج تكٌؾ ملموسة(  CP.7/10)ندوق التكٌؾ المنشؤ بموجب القرار ٌقوم ص .9

 
وٌمكن تنفٌذ  .ٌُعرؾ مشروع التكٌؾ الملموس بؤنه مشروع ٌستهدؾ التصدي لآلثار السلبٌة لمخاطر تؽٌر المناخ  .10

وتهتم هذه المشارٌع بؤنشطة مستقلة  .مشارٌع التكٌؾ على مستوى المجتمع المحلً، وعلى المستوى الوطنً، وعبر الحدود
 . تحقق نواتج ملموسة ُتعرؾ بصورة أضٌق من حٌث النطاق، والمساحة، والنمن

 
ٌمثل برنامج التكٌؾ عملٌة أو خطة أو نهجاً ٌتم اعتماده عند عدم القدرة على التصدي آلثار تؽٌر المناخ فً إطار  .11

م إرشادات إضافٌة بشؤن برامج التكٌؾ وأهدافها ومقاصدها فً المستقبل وسٌقوم المجلس بتقدي .نطاق ومجال مشروع منفرد
 . بناًء على الدروس المستفادة

 
 أولويات العمليات والتمويل

 
ٌتمثل الهدؾ العام والشامل لكافة مشارٌع وبرامج التكٌؾ الممولة فً إطار الصندوق فً مساندة أنشطة التكٌؾ  .12

ولن  .اآلثار السلبٌة لمخاطر تؽٌر المناخ التً تواجه المجتمعات المحلٌة والبلدان والقطاعات الملموسة التً تعمل على الحد من
  .ٌقوم الصندوق بتموٌل المشارٌع المعتادة التً ال تقوم بتنفٌذ إجراءات ملموسة للحد من اآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ

 
التً ( وسٌكون وفقاً لها)ات واإلرشادات اإلستراتٌجٌة سٌعتمد تقدٌم التموٌل فً إطار صندوق التكٌؾ على السٌاس .13

 . اعتمدها مإتمر األطراؾ الواردة فً المرفق الثانً
 
 6.سٌتم تقدٌم التموٌل على أساس التكلفة الشاملة للتكٌؾ للمشارٌع والبرامج بهدؾ التصدي لآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ .14

 . ة التكٌؾ الملموسة التً ٌتم تنفٌذها للتصدي لآلثار السلبٌة لمخاطر تؽٌر المناخوتعنً التكلفة الشاملة للتكٌؾ تكالٌؾ أنشط
 
عند إعداد المشارٌع والبرامج التً ٌتم تموٌلها فً إطار الصندوق، قد ترؼب األطراؾ المإهلة فً النظر بعٌن  .15

اؾ أٌضاً على التشاور بشؤن المعلومات وٌتم تشجٌع األطر (.CP.7/5)االعتبار فً اإلرشادات التً نص علٌها القرار رقم 
الواردة فً التقارٌر المقدمة من الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ، والمعلومات المنبثقة عن برنامج عمل نٌروبً 

  7.المتعلق بتؤثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتؤثر به والتكٌؾ معه
 
لمجلس فً الحسبان المعاٌٌر الموضحة فً األولوٌات واإلرشادات تؤخذ القرارات المعنٌة بتخصٌص موارد ا .16

 : اإلستراتٌجٌة الخاصة بصندوق التكٌؾ التً اعتمدها مإتمر األطراؾ، وهً على نحو التحدٌد كما ٌلً
 

(i) مستوى التؤثر؛ 
(ii) مستوى الحاجة الملحة إلى التدخل، ومخاطر التؤخٌر؛ 
(iii) بالعدالة واإلنصاؾ؛ ضمان الوصول إلى الصندوق بصورة متواننة وتتسم 
(iv) استخبلص الدروس المستفادة من تصمٌم وتنفٌذ المشارٌع والبرامج؛ 
(v) ضمان المنافع المشتركة إلى أقصى حد ممكن، إن تٌسر ذلك؛ 

                                                 
6

(. د) 1، الفقرة (CMP.2/5)القرار  
7

ٌّر المناخ، انظر الرابط التالً  : تقرٌر التقٌٌم الرابع الصادر عن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ
(http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm) و برنامج عمل نٌروبً المعنً بآثار تؽٌر المناخ، والتعرض ،

 :لمخاطرها، والتكٌؾ معها، انظر الرابط التالً
(http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php )
 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm
http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php
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(vi) تعظٌم المنافع المتعددة القطاعات أو فٌما بٌن القطاعات؛ و 
(vii) القدرة على التكٌؾ للتصدي لمخاطر اآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ. 

 
من األولوٌات اإلستراتٌجٌة والسٌاسات  10، و 8ستند قرارات تخصٌص الموارد إلى ما جاء فً الفقرتٌن ت .17

  .واإلرشادات الخاصة بصندوق التكٌؾ
 
سٌقوم المجلس باستعراض ومراجعة إجراءاته الخاصة بتخصٌص موارد صندوق التكٌؾ بٌن األطراؾ المإهلة مرة  .18

أو بناًء على تعلٌمات مإتمر األطراؾ، وٌتضمن ذلك تقٌٌم قٌمة الموارد التً ٌمكن /سنوات و 3واحدة على األقل كل 
  .تخصٌصها على األنشطة اإلقلٌمٌة

 
 البرامج/متطلبات واشتراطات مقترحات المشاريع

 
ن م 15للحصول على موارد الصندوق، على المشروع المعنً أن ٌلتنم بمعاٌٌر األهلٌة المنصوص علٌها فً الفقرة  .19

 . األولوٌات اإلستراتٌجٌة، والسٌاسات، واإلرشادات الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، مع استخدام النماذج الخاصة بذلك
 

 نوافذ التمويل
 
  :ٌجون لؤلطراؾ القٌام بؤنشطة التكٌؾ ضمن الفئات التالٌة .20
 

(i)  ؛ و(أمرٌكً المقترحات التً تطلب حتى ملٌون دوالر)المشارٌع والبرامج صؽٌرة الحجم 
(ii)  (. المقترحات التً تطلب ما ٌنٌد على ملٌون دوالر أمرٌكً)المشارٌع والبرامج 

 
 معايير األهلية

 
 أهلية البلد المعني

 
ٌقوم الصندوق بتموٌل مشارٌع وبرامج التكٌؾ الملموسة فً البلدان النامٌة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو المعرضة  .21

 . لسلبٌة لتؽٌر المناخعلى نحو خاص لمخاطر اآلثار ا
 
. عنًمن األولوٌات واإلرشادات اإلستراتٌجٌة الخاصة بصندوق التكٌؾ على معاٌٌر األهلٌة للبلد الم 10تنص الفقرة  .22

  
ٌقوم المجلس بالموافقة على سقؾ فٌما ٌتعلق بتخصٌص الموارد بالنسبة لكل بلد مضٌؾ مإهل، وبالنسبة لكل  . 23

مشروع وبرنامج بناًء على التقٌٌم الدوري للوضع الشامل للموارد فً صندوق التكٌؾ، وبهدؾ ضمان التونٌع العادل 
 .والمنصؾ

 
:نفيذ مشاريعهالهيئات المنفذة للصندوق وهيئات ت  

 
 . ٌمكن لؤلطراؾ تقدٌم مقترحات مشارٌع وبرامج التكٌؾ الملموسة مباشرة إلى المجلس للحصول على التموٌل .24
 
ٌجون لؤلطراؾ المإهلة التً تسعى للحصول على موارد مالٌة من الصندوق تقدٌم عروض إما مباشرة من خبلل  .25

أو باستخدام خدمات هٌئات منفذة متعددة األطراؾ وفق الشكل الموضح  8التابعة لهاالوطنٌة المعٌنة ( للصندوق)الهٌئة المنفذة 
  .أدناه

                                                 
8
. قد ٌتضمن ذلك ونارات  
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 .ٌقوم الطرؾ المعنً بتعٌٌن أما هٌئة منفذة وطنٌة أو متعددة األطراؾ* 

 
 .تفً بالمعاٌٌر االئتمانٌة التً حددهاتمثل الهٌئات المنفذة الوطنٌة جهات تقوم األطراؾ بتعٌٌنها وٌرى المجلس أنها  .26

وتتحمل الهٌئات المنفذة الوطنٌة المسإولٌة الكاملة عن اإلدارة الشاملة للمشارٌع والبرامج التً ٌمولها صندوق التكٌؾ، 
  .وستتحمل كافة المسإولٌات المالٌة، ومسإولٌات الرصد ورفع التقارٌر

 
 .26ة وشبه إقلٌمٌة كهٌئات منفذة، ومن ثم ٌتم تطبٌق أحكام الفقرة ٌجون أٌضاً لؤلطراؾ تعٌٌن هٌئات إقلٌمً .27
 
تتمثل الهٌئات المنفذة المتعددة األطراؾ فً تلك المإسسات المتعددة األطراؾ والبنوك اإلقلٌمٌة التً تفً بالمعاٌٌر  .28

ا األطراؾ المإهلة لتقدٌم مقترحات وتتحمل الهٌئات المنفذة المتعددة األطراؾ، التً تختاره .االئتمانٌة الخاصة بالمجلس

 انًدهس انميى

خهت ينفزة يتؼذدة 

 *األطشاف 
خهت ينفزة 

 *وطنيت 

 خهت خبسخيت خهت خبسخيت

 

 خهت خبسخيت

يبني تحىيم  

 تمذيى انًمتشذ وانتؼبلذ

 وضغ انًمتشذ واإلششاف ػهيه

 تؼهيًبث

 طشق انىصىل انًببشش

 خهت خبسخيت

ين اندهت انًنفزة انىطنيت في حبنت وخىد خهت ينفزة يتؼذدة )انًصبدلت /االػتًبد

(األطشاف  
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للمجلس، المسإولٌة الكاملة عن اإلدارة الشاملة للمشارٌع والبرامج التً ٌمولها صندوق التكٌؾ، وستتحمل كافة المسإولٌات 
 . المالٌة، ومسإولٌات الرصد ورفع التقارٌر

 
ن على كافة األطراؾ المشاركة اعتماد المقترح ، ٌتعً(المتعددة البلدان أي: )فً حالة المشارٌع والبرامج اإلقلٌمٌة .29

 . المقدم للمجلس
 
فً تلك المإسسات التً تقوم بتنفٌذ المشارٌع والبرامج التً ٌساندها ( تنفٌذ مشارٌع الصندوق)تتمثل هٌئات التنفٌذ  .30

  .الصندوق تحت إشراؾ الهٌئات المنفذة
 

 عملية االعتماد للهيئات المنفذة
 
وعلى الهٌئات المنفذة الوطنٌة الوفاء بالمعاٌٌر االئتمانٌة  .بدعوة األطراؾ لتسمٌة هٌئة منفذة وطنٌة سٌقوم المجلس .31

  .التً وضعها المجلس
 
فً حالة عدم استٌفاء المعاٌٌر االئتمانٌة من جانب الهٌئة المنفذة الوطنٌة المسماة، ٌجون لطرؾ مإهل تسمٌة هٌئة  .32

ندوق شرٌطة استٌفائها للمعاٌٌر التً وضعها المجلس، أو ٌمكن لهذا الطرؾ استعراض أخرى للحصول على تموٌل من الص
  .ومراجعة قدرات الهٌئة ذاتها من أجل الحصول على تموٌل فً مرحلة الحقة

 
سٌقوم المجلس بدعوة الهٌئات المنفذة المتعددة األطراؾ المحتملة المهتمة بخدمة صندوق التكٌؾ كهٌئات منفذة  .33

 . ، وعلى هذه الهٌئات استٌفاء المعاٌٌر التً وضعها المجلس28األطراؾ كما ورد فً الفقرة  متعددة
 

وٌتعٌن أن ٌتضمن  .ٌتعٌن إعادة صٌاؼة بقٌة هذا القسم بعد التقرٌر الخاص بالمعاٌٌر االئتمانٌة المعتمد من قبل السكرتارٌة)
الوطنٌة التً ال تفً بمعاٌٌر اإلدارة الخاصة بمجلس إدارة  هذا التقرٌر اعتبارات خاصة ببناء قدرات المإسسات المنفذة

 (.صندوق التكٌؾ
 

 دورة المشروع
 
هٌئة /تبدأ دورة المشروع الخاص بصندوق التكٌؾ بالنسبة للمشارٌع والبرامج مهما كان حجمها بقٌام الهٌئة المنفذة .34

لمشروع إلى السكرتارٌة، ثم تؤتً بعد ذلك مرحلة فرن المشارٌع، المستفٌد بتقدٌم ا( البلدان)التنفٌذ التً اختارتها حكومة البلد 
  .ثم استعراض ومراجعة المشروع، ثم الموافقة علٌه

 
سٌقوم المجلس بدعوة كل طرؾ لتحدٌد مسإول اتصال خاص بصندوق التكٌؾ، وستقوم السكرتارٌة بتحدٌث بٌانات  .35

وٌتعٌن قٌام مسإول االتصال الخاص بالصندوق  .بالصندوق هإالء المسإولٌن بصورة مستمرة على موقع الوٌب الخاص
 . التابع للطرؾ المعنً اعتماد المقترحات

 
 استعراض ومراجعة المشاريع والبرامج صغيرة الحجم والموافقة عليها

 
ن حتى ٌتسنى تسرٌع وتٌرة عملٌة الموافقة على المشارٌع والحد من اإلجراءات البٌروقراطٌة ؼٌر الضرورٌة، م .36

وتتمثل خطوات دورة المشروع  .المقترح خضوع المشارٌع والبرامج صؽٌرة الحجم لعملٌة موافقة واحدة من جانب المجلس
 : المقترحة فٌما ٌلً

 
وُتقدم المقترحات للمجلس من خبلل  .ٌقوم مقترح المشروع بتقدٌم وثٌقة المقترح وفق نموذج معتمد من المجلس( أ)

  .ةمرات فً السن 4السكرتارٌة 
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بعد ذلك تحٌل المقترحات إلى لجنة  .تقوم السكرتارٌة بفرن المقترحات لتحقٌق االتساق، وتقدم موجناً فنٌاً عنها( ب)
وٌتم الفرن بؤقصى سرعة ممكنة وفً  .استعراض المشارٌع والبرامج للمراجعة بناًء على المعاٌٌر المعتمدة من المجلس

 . ٌوم عمل 15ؼضون 
 

أسابٌع  4راض المشارٌع والبرامج بمراجعة المقترحات ورفع توصٌتها للمجلس للبت فٌها قبل تقوم لجنة استع( ج)
  .للمجلس الموافقة على المقترح أو رفضه مع بٌان ذلك بصورة صحٌحة .من موعد االجتماع التالً

 
  .ٌتم نشر كافة المقترحات التً وافق علٌها المجلس على موقع الوٌب الخاص بصندوق التكٌؾ( د)

 
 استعراض ومراجعة المشاريع والبرامج المعتادة والموافقة عليها

 
ومن  .تتمثل مشارٌع وبرامج التكٌؾ المعتادة فً تلك التً تطلب تموٌبلً من الصندوق ٌتجاون ملٌون دوالر أمرٌكً .37

ٌل مشروع أو برنامج، إذا ولتقلٌل الوقت المطلوب لتمو 9.المقترح خضوع هذه المقترحات لعملٌة موافقة منفردة أو مندوجة
ٌُسمح بذلك وتتمثل خطوات دورة  .كان مفضبلً بالنسبة للمقترح تقدٌم مقترح مشروع أو برنامج كامل مرة واحدة، فإنه 

 : المشروع المقترحة فٌما ٌلً
 

لمعتمد ٌقوم مقترح المشروع أو البرنامج بتقدٌم وثٌقة تصور، أو مقترح مشروع أو برنامج كامل على النموذج ا( أ)
  .مرات فً السنة 4وٌمكن تقدٌم المقترحات للمجلس من خبلل السكرتارٌة  .من المجلس

 
تقوم السكرتارٌة بفرن كافة المقترحات لتحقٌق االتساق، بعد ذلك تحٌل المقترحات إلى لجنة استعراض ( ب)

ٌوم عمل من جانب  15ملٌة الفرن حوالً وتستؽرق ع .المشارٌع والبرامج للمراجعة بناًء على المعاٌٌر المعتمدة من المجلس
وللجنة االستعانة بخدمات خبراء خارجٌٌن فً مجال التكٌؾ لتقدٌم  .وتقوم اللجنة بعملٌة االستعراض والمراجعة .السكرتارٌة

 . آراء ومدخبلت فً عملٌة االستعراض والمراجعة
 

م استعراضها للمجلس التخاذ القرار بشؤنها قبل تقوم السكرتارٌة برفع كافة مقترحات المشارٌع والبرامج التً ت( ج)
ٌُخصص التموٌل  .للمجلس الموافقة على المقترح أو رفضه مع بٌان ذلك بصورة صحٌحة .أسابٌع من االجتماع التالً 4 وال 

 . لمشروع أو برنامج إال بعد الموافقة على الوثٌقة الكاملة للمشروع أو البرنامج
 

  .التً وافق علٌها المجلس على موقع الوٌب الخاص بصندوق التكٌؾٌتم نشر كافة المقترحات ( د)
 

 (الدفع)الصرف 
 
أو أٌة اتفاقٌات ضرورٌة مع الهٌئات المنفذة وتعرض هذه /تقوم السكرتارٌة بصٌاؼة عقود ومذكرات تفاهم و .38

حسبما ٌتراءى له، استعراض وٌجون للمجلس،  .االتفاقٌات على الرئٌس أو أي عضو آخر مكلؾ التوقٌع على هذه الوثائق
  .وٌتم استخدام النموذج المعتمد من المجلس إلبرام االتفاقٌات .ومراجعة أي من االتفاقٌات المقترحة

 
ٌقوم القٌم بصرؾ أموال بناًء على تعلٌمات مكتوبة من المجلس موقعاً علٌها من الرئٌس ونائب الرئٌس أو أي عضو  .39

 . الرئٌس بذلك، مع رفع تقرٌر للمجلس باألموال المصروفة مجلس آخر مكلؾ من الرئٌس ونائب
 
على المجلس فصل االختصاصات فٌما ٌتعلق بمراجعة طلبات الصرؾ والتحقق من صحتها، وإصدار تعلٌمات  .40

  .الصرؾ للقٌم
 
محدد، كما بناًء على إطار نمنً ( دفعات)ٌجون للمجلس إصدار تعلٌمات للقٌم لصرؾ أموال لبرامج على شرائح  .41

 (. دفعة)ٌجون له مطالبة تقرٌر عن سٌر العمل من الهٌئة المنفذة قبل صرؾ كل شرٌحة 
 

                                                 
9
. مقترح مشروع مختصر تتبعه وثٌقة كاملة للمشروع  



 انسبدس انًشفك

 

 

 الرصد والتقييم والمراجعة 
 
وٌتم رفع  .ترفع المشارٌع والبرامج الجاري تنفٌذها تقارٌر سنوٌة عن أوضاعها للسكرتارٌة عند نهاٌة كل سنة مالٌة .42

  .المعتمد من المجلس هذه التقارٌر على نموذج الوثٌقة
 
ٌّم مستقل .43 وُترفع تقارٌر التقٌٌم  .تخضع كافة المشارٌع والبرامج التً تم انجان تنفٌذها لتقٌٌم نهائً من جانب مق

 . النهائً للمجلس بعد فترة معقولة بعد إنهاء المشروع
 
رٌر تقٌٌم نهائٌة، لقٌام المجلس تقوم السكرتارٌة بإعداد تقرٌر رصد سنوي بناًء على تقارٌر األوضاع، وتقا .44

 . باستعراضها ومراجعتها والموافقة علٌها
 
ٌحتفظ مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بالحق فً القٌام بعملٌات استعراض ومراجعة، أو تقٌٌمات مستقلة لمشارٌع  .45

 . وٌقوم المجلس بتؽطٌة تكالٌؾ هذه األنشطة .وبرامج، إن اقتضت الضرورة ذلك
 

 تراتيجية والرصد الرقابة اإلس
 
وفً سبٌل  .ٌضطلع المجلس بمسإولٌة الرقابة اإلستراتٌجٌة على المشارٌع والبرامج المنفذة بؤموال صندوق التكٌؾ . 46

ٌُطلب من الهٌئات المنفذة الوطنٌة والمتعددة األطراؾ إعداد تقارٌر دورٌة عن المشارٌع والبرامج وتقوم لجنة  .ذلك، 
امج ، بمساندة السكرتارٌة، برصد حافظة مشارٌع وبرامج صندوق التكٌؾ من خبلل استعراض استعراض المشارٌع والبر

  .ومراجعة تقارٌر المشارٌع والبرامج
 
  .تخضع دورة المشروع المشار إلٌها لمراجعة المجلس . 47
 

 التوريدات
 
ادئ التورٌدات المتفق علٌها بصورة عامة، تتم التورٌدات التً تقوم بها الهٌئات المنفذة أو أٌة جهة تابعة لها وفق مب .48

وعلى الهٌئات المنفذة مراعاة أرقى  .وممارسات التورٌدات الجٌدة، ولوائح التورٌدات المطبقة فً جهة اختصاص معلومة
  .المعاٌٌر األخبلقٌة أثناء التورٌدات وتنفٌذ مشارٌع التكٌؾ الملموسة

 
وعلى  .ل كافٌة وفعالة لمعاقبة ومنع أٌة ممارسات ؼٌر قانونٌة أو فاسدةٌتضمن مقترح المشروع المقدم للمجلس وسائ .49

 . الهٌئات المنفذة إببلغ المجلس على الفور بؤي حاالت فساد من أي نوع
 

 إلغاء المشاريع وإنهاإها ووقفها
 
ٌتراءى لها أو فً أٌة مرحلة من مراحل دورة المشروع، ٌجون للجنة استعراض ومراجعة المشارٌع، بناًء على ما  .50

 : تقٌٌم من جانب جهة مستقلة، رفع توصٌة للمجلس بإلؽاء المشروع أو إنهائه أو وقفه لعدة أسباب، من أبرنها/بعد مراجعة
 

(i)  مخالفات مالٌة فً تنفٌذ المشروع، و 
(ii)  ًمخالفة جسٌمة، وضعؾ أداء التنفٌذ بما ٌفضً إلى نتٌجة مفادها أن هذا المشروع لم ٌعد ٌف

 . بؤهدافه
 
ٌجون للمجلس النظر فً إلؽاء أو إنهاء أو وقؾ اعتماد جهة منفذة إذا قامت بتقدٌم بٌانات كاذبة أو معلومات ؼٌر  .51

 . كافٌة عن عمد إلى المجلس وقت االعتماد أو عند تقدٌم مقترح لمشروع أو برنامج
 
رنامج أو اعتماد هٌئة منفذة، ستتاح فرصة قبل قٌام المجلس باتخاذ قراره سواًء بإلؽاء أو إنهاء أو وقؾ مشروع أو ب .52

 . عادلة للهٌئة المنفذة المعنٌة لعرض وجهات نظرها على المجلس
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 . ٌجون أٌضاً للهٌئات المنفذة التقدم إلنهاء أو وقؾ المشارٌع والبرامج بشرط موافقة المجلس .53
 
مج التً تمت الموافقة علٌها ثم تم إلؽاإها أو ترفع السكرتارٌة للمجلس تقرٌراً سنوٌاً عن كافة المشارٌع والبرا .54

  .إنهاإها أو وقفها أثناء السنة السابقة
 

 التحفظات
 
ٌحتفظ المجلس بحقه فً استرداد كافة أو بعض الموارد المالٌة التً تم تخصٌصها لتنفٌذ مشروع أو برنامج أو إلؽاء  .55

وسُتتاح فرصة عادلة للهٌئة المنفذة للتشاور  .اسبة عنها بصورة مرضٌةالمشارٌع أو البرامج التً ُوجد الحقاً أنها لم تتم المح
 . مع المجلس وعرض وجهات نظرها علٌه

 
 تسوية المنازعات والخالفات 

 
البرنامج، على الهٌئة المنفذة، أوالً، التوجه /خبلؾ ٌتعلق بتفسٌر أو تطبٌق أو تنفٌذ المشروع/فً حالة وجود أي نناع .56

وفً حالة عدم حسم هذا الموضوع بما ٌرضً الهٌئة المنفذة، ٌجون رفع األمر  .بطلب كتابً لبلستٌضاحإلى السكرتارٌة 
 . للمجلس فً اجتماعه التالً، مع إمكانٌة دعوة ممثل عن الهٌئة المنفذة لحضور هذا االجتماع

 
 . نانعات أكثر شمولٌةبناًء على تطور الوضع القانونً للمجلس، سٌقوم المجلس بصٌاؼة أحكام لتسوٌة الم .57
 

 أتعاب اإلدارة 
 
وتتم مراجعة  .ٌتعٌن أن ٌنص كل مقترح مشروع تم تقدٌمه للسكرتارٌة على أتعاب اإلدارة التً تطلبها الهٌئة المنفذة .58

  .معقولٌة هذه األتعاب بالنسبة لكل حالة على حدة
 

 أين ُترسل طلبات التمويل
 
  :ترسل كافة الطلبات إلى .59
 

 سكرتارٌة صندوق البٌئة العالمٌة/عناٌة رٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾسكرتا
1818 H Street,  
NWMSN G6-602  
Washington, DC, 20433,  
USA 

،  3240/5 522 202 1+ :فاكس، 0508 473 202 1+ :هاتؾ 
   secretariat@adaptation-fund.org  :برٌد إلكترونً

  ,Marcia Levaggi (mlevaggi@thegef.org :مسإولة االتصال
 (6390-473 202 1+ :هاتؾ

 
ٌتم إرسال إشعار بعلم الوصول إلى الجهات المنفذة المتقدمة بمقترحات مع نسخ من هذا اإلشعار إلى كافة أعضاء  .60

  .لى مساندةالمجلس واألعضاء المناوبٌن فً ؼضون أسبوع من استبلم طلب الحصول ع
 
  .ٌتم نشر كافة مقترحات المشارٌع المقدمة على موقع الوٌب الخاص بصندوق التكٌؾ .61
 

mailto:mlevaggi@thegef.org
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 المرفقات

 قرارات مإتمر أطراف بروتوكول كيوتو ذات الصلة بصندوق التكيف :المرفق األول
 إتمر األطرافالسياسات واإلرشادات اإلستراتيجية الخاصة بصندوق التكيف المعتمدة من م :المرفق الثاني
 المعايير االئتمانية، ونظام اإلدارة المعتمد من مجلس إدارة صندوق التكيف :المرفق الثالث
 نماذج المشاريع والبرامج المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التكيف :المرفق الرابع

 



 انسببغ انًشفك

 

 

  

  (أشهر ستة) 2009 حزيران/يونيو 30 – الثاني كانون/يناير 1:التكيف صندوق إدارة ومجلس سكرتارية أنشطة موازنة

 

 المصروفات التقديرية من الموازنة المعتمدة

 :لمجلس إدارة وسكرتارية صندوق التكيف

 (ستة أشهر) 2009حزيران، / يونيو 30كانون الثاني ــ / يناير 1

  

الموازنة المعتمدة للفترة  بنود المصروفات
كانون الثاني ــ / يناير 1

حزيران، / يونيو 30
 (ثالثة أشهر) 2009

 1المصروفات التقديرية للفترة
/ يونيو 30كانون الثاني ــ / يناير

 (ستة أشهر) 2009حزيران، 

      

      
      

 147,368 73,684 (رواتب ــ مزايا)تكاليف الموظفين 
 147,368 73,684 موظفٌن من صندوق البٌئة العالمٌة 10السنة، / شهران

تمون ــ /محمل على خطة ٌولٌو( G)ى موظؾ مهنً ــ مستو% 100
 كانون األول/دٌسمبر

0 0 

    

 363,000 160,500 تكاليف سفر األعضاء واألعضاء المناوبين في المجلس وموظفي السكرتارية

 75,000 37,500 موظفً سكرتارٌة لحضور اجتماعٌن 5 

 108,000 108,000 دولًطبقا لقواعد البنك ال 2009آذار /عضوا مإهبل لحضور اجتماع مارس 24 

 180,000 0 حنٌران طبقا لقواعد األمم المتحدة/عضوا مإهبل لحضور اجتماع ٌونٌو 24 

 0 15,000 المساندة المقدمة لتدشٌن تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال 

    
 32,000 0  تكاليف االستشاريين

 32,000 0 تقرٌر عن المعاٌٌر االئتمانٌة

   

 42,392 24,946 التكاليف العامة للعمليات

 34,892 17,446 ُؼرؾ المكاتب، واألجهنة، والمستلنمات 

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

تكالٌؾ االتصال عبر الهاتؾ المحمول، توفٌر أجهنة كمبٌوتر، رسوم تقدٌم خدمة ) 
 (مساندة من السكرتارٌة، تصوٌر المستندات، أوراق الخ االنترنت،

  

    

 170,000 85,000 تكلفة الترجمة الفورية بخمس لغات األمم المتحدة في االجتماع

    

    

 754,760$ 344,130$ اإلجمالي

 
 
 
 


