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 مجلس إدارة صندوق التكيف
 االجتماع السادس عشر

 2011كانون األول / دٌسمبر 14إلى  13دٌربان، 
 
 
 

االجتماع السادس عشرعن تقرير   
لمجلس إدارة صندوق التكيف   

 
 مقدمة

 

 

 مركز المإتمرات فً كٌوتو بروتوكول عن قالمنبث التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس عشر السادس االجتماع قدانع .1
 مع تابعالت، ب2011كانون األول /دٌسمبر 14 إلى 13 من الفترة فً بفندق بروتً أومهبلنجا رٌدج، فً دٌربان، جنوب أفرٌقٌا،

ن منبثقتٌن عال (EFC) والمالٌة األخبلقٌات ولجنة (PPRC) والبرامج مشارٌعال استعراض لجنة منكل االجتماع السابع ل
فً  2011كانون األول /دٌسمبر 11حوار مع المجتمع المدنً فً إجراء  االجتماع سبق انعقاد هذاو .الصندوق إدارة مجلس
قدمت و ،التكٌؾ بصندوق الخاص اإلنترنت موقع على وصلة خبلل من مباشرة االجتماع هذاجرى بث و .نفسه مكانالنفس 

 .الستضافة االجتماع البلزمة رٌةدااإللوجستٌة والمساندة الحكومة جنوب أفرٌقٌا 

اجتماع المنعقد بصفته ألطراؾ مإتمر االثالث ل الصادر عن االجتماع (CMP.3/1)القرار  بناء علىاالجتماع  ُعقد هذا .2
قائمة كاملة بؤسماء األعضاء واألعضاء المناوبٌن الذٌن رشحتهم  هذا التقرٌرب 1فً المرفق وترد . (CMP) أطراؾ بروتوكول كٌوتو

وٌمكن االطبلع على . ، والمشتركٌن فً االجتماع(CMP.4/1)والقرار ( CMP.3/1)موعاتهم اإلقلٌمٌة والمنتخبٌن بمقتضى القرار مج
على قائمة بجمٌع  fund.org/documents.html-http://www.adaptation موقع صندوق التكٌؾ على شبكة اإلنترنت

 .االجتماعالحاضرٌن فً  المراقبٌن المعتمدٌن

 افتتاح االجتماع: 1 جدول األعمال بند

حٌث رحبت ، 2011كانون األول /دٌسمبر 13ٌوم الثبلثاء الموافق  من صباحاالجتماع فً الساعة الحادٌة عشرة تم افتتاح  .3
األعضاء ب( 1فً المرفق أسبانٌا، األطراؾ الُمدرجة ) Ana Fornells de Frutosرئٌسة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ السٌدة 

 .لمجلسلواألعضاء المناوبٌن وجمٌع المشاركٌن فً االجتماع السادس عشر 

 المسائل التنظيمية: 2 جدول األعمال بند

 جدول األعمال اعتماد (أ)
 

ذي األعمال المشروح المإقت ال، وجدول AFB/B.16/1الوثٌقة  ذي تتضمنهجدول األعمال المإقت الفً المجلس  نظر .4
 18بند ال بموجبوافق المجلس على النظر فً المسؤلة التالٌة  كما .رفق بها، والجدول الزمنً المإقت المُ AFB/B.16/2الوثٌقة تتضمنه 

 .2012عام  فًعرض حكومة السوٌد استضافة اجتماع هٌئة االعتماد ": أخرى قضاٌا"من جدول األعمال 

 .درج فً المرفق الثانً بهذا التقرٌرمُ هو األعمال حسبما تم تعدٌله شفهٌا و المجلس جدول اعتمد .5

 صندوق التكيف

http://www.adaptation-fund.org/documents.html


AFB/B.16/6/Rev.1 

 2 

 تنظٌم العمل  (ب) 

  .ةه الرئٌستالمجلس تنظٌم العمل الذي اقترحاعتمد  .6

 إعبلن تضارب المصالح (ج)

 :بالنسبة لهم تضارب مصالحعن التالٌة أسماإهم  أعلن األعضاء واألعضاء المناوبون .7

 ؛ (السنؽال، أفرٌقٌا) Cheikh Ndiaye Syllaالسٌد  (أ)

 ؛ (مصر، أفرٌقٌا) Ezzat L.H. Agaibyالسٌد  (ب)

 ؛(كٌنٌا، أفرٌقٌا) Richard Mwendanduالسٌد  (ج)

 ؛(األرجنتٌن، مجموعة بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً) Santiago Reynaالسٌد  (د)

 ؛ و(أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبًأوروؼواي، مجموعة بلدان ) Luis Santosالسٌد  (هـ)

 (.جورجٌا، أوروبا الشرقٌة) Medea Inashviliالسٌدة  (و)

موظفة حكومٌة  ألنها أٌضاً، إنه نظراً  لٌفاؼً، مارسٌا السٌدة التكٌؾ، صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قالت  .8
  .باألرجنتٌن مسائل متعلقة مناقشة عند المصالح فً اً تضارب لدٌها فإن ،(إجازة رسمٌة من عملها وحالٌا فً) فً األرجنتٌن

 االجتماعين بين الفاصلة الفترة في الرئيسةعن أنشطة  تقرير: 3 األعمال جدول بند

، كما عقد اجتماعا منفصبل مع هٌئات الحالً االجتماع قبل المدنً المجتمع وممثلً التقى المجلسقالت الرئٌسٌة إن  .9
على سإال من أحد أعضاء المجلس حول ما إذا كانت هنالك  رداً وفٌما ٌتعلق بما سبق و .متعددة األطراؾالثنائٌة و تنفٌذالإدارة 

، أكد المشاركون بؤمثلة واقعٌة المزاٌا والمنافع التً تعود على البلدان من وجود على الموارد المباشرحصول آثار إٌجابٌة لل
 .ُمعتمدةوطنٌة  تنفٌذإدارة هٌئة 

أنها كانت تجربة إٌجابٌة أفادت التً ُنّظمت فً بنما و العمل المعنٌة باالعتماد حلقة شاركت الرئٌسة فًعبلوة على ذلك،  .10
 .للؽاٌة لنشر معلومات عن عملٌة االعتماد ومتطلباته األساسٌة

المعنٌة اإلطارٌة  اتفاقٌة األمم المتحدةقالت الرئٌسة إنها ونائبها قاما باالتصال بممثلً العدٌد من البلدان على هامش جلسات  .11
ٌّر المناخب مإتمر / عشر ألطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ  سابعلمإتمر الوا ،فً بنما (UNFCCC) تؽ

 .فً دٌربان المنعقد بصفته اجتماع أطراؾ بروتوكول كٌوتو سابعاألطراؾ ال

عشر ألطراؾ اتفاقٌة األمم  سابعلمإتمر الل األسبوع األوللصندوق التكٌؾ خبلل جانبً  حدثشاركت الرئٌسة أٌضا فً  .12
وتولت إدارة  فً دٌربان المنعقد بصفته اجتماع أطراؾ بروتوكول كٌوتو سابعمإتمر األطراؾ ال/ المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ 

ٌق مع السكرتارٌة بشؤن تنظٌم مسابقة صندوق كما قامت بالتنس. وطنٌة إدارة تنفٌذممثلً خمس هٌئات  تضمهذا الحدث على رأس هٌئة 
 .اإلعبلن عن الصور الفائزة وعرضها فً حدث جانبً لصندوق التكٌؾ فً دٌربان جرىو. 2011التكٌؾ للتصوٌر الفوتوؼرافً لعام 

منؽولٌا، و مورٌشٌوس،ولصالح ملدٌؾ،  مشارٌعتم التوقٌع على االتفاقٌات ونماذج التحوٌل المعنٌة بالشرٌحة األولى ألموال  .13
 .تركمنستانو

قالت الرئٌسة أٌضا إنها قامت باالتصال بالسٌد طارق رشدي، االستشاري الذي اختاره المجلس إلعداد دراسة أداء  .14
ٌّمالسكرتارٌة و  .الق

 .بالعرض التقدٌمً الذي قدمته الرئٌسة المجلس علما خذأ 
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 تقرير عن أنشطة السكرتارية: 4 بند جدول األعمال

التً جرى االجتماعٌن  كرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ تقرٌراً عن أنشطة السكرتارٌة أثناء الفترة ما بٌنقدمت مدٌرة س .15
 (.AFB/B.16/3)فً الوثٌقة وصفها بالتفاصٌل الكاملة 

السكرتارٌة  قامت، 2011أٌلول /سبتمبر 16إلى  15ألمانٌا فً الفترة  -عقب االجتماع الخامس عشر الذي ُعقد فً بون .16
وتم استكمال التقرٌر وتعمٌمه على األعضاء واألعضاء المناوبٌن  .ذلك االجتماع عنالرئٌسة فً إعداد النسخة النهائٌة لتقرٌر ساعدة بم

ره على موقع صندوق التكٌؾ على شبكة اإلنترنت كوثٌقة تحمل رقم نشْ  وجرىالتعلٌقات والموافقة علٌه،  إلبداءفً المجلس 
(AFB/B.15/8.) 

عداد لبلجتماع السادس عشر للمجلس، وجهت السكرتارٌة خطابات الدعوة إلى األعضاء والمناوبٌن، وقامت فً سٌاق اإل .17
واختتمت السكرتارٌة مناقشاتها مع الحكومة بشؤن استضافة . بتسهٌل إجراءات الحصول على التؤشٌرات بمساعدة حكومة جنوب أفرٌقٌا

. وزٌر لمنح المجلس امتٌازات وحصانات أثناء اجتماعهطابات بٌن رئٌسة المجلس والاالجتماع، واتخذت الترتٌبات البلزمة لتبادل الخ
وهو ثانً اجتماع  للوجستٌة البلزمة الجتماع المجلسوأعربت السكرتارٌة عن امتنانها لحكومة جنوب أفرٌقٌا لبلستضافة وتقدٌم المساندة ا

  .ٌُعقد خارج ألمانٌا

ٌّملس ورإساء اللجان ونوابهم والعمل على نحو وثٌق مع المج فً إطار  .18 ، أعدت السكرتارٌة الوثائق البلزمة لبلجتماع الق

 والمالٌة األخبلقٌات ولجنة (PPRC) والبرامج مشارٌعال استعراض لجنةالسادس عشر للمجلس واالجتماع السابع لكل من 

(EFC). 

مسودة القرارات، وتمت الموافقة على اثنٌن  قامت السكرتارٌة بإعداد وتوزٌع نصوص بالتشاور مع رئٌسة المجلس ونائبها، .19
 ،2012مٌزانٌة المجلس والسكرتارٌة للسنة المالٌة  بلت علىتعدٌ :(B.15-16/1)القرار : لفترة الفاصلة بٌن االجتماعٌنمنها أثناء ا

 :(نامج األمم المتحدة اإلنمائًبر) "منطقة أنسٌبا فً إرٌترٌامٌاه وزراعة برنامج التكٌؾ مع تؽٌر المناخ فً  (:"B.15-16/2)والقرار 
 .تمدٌد موعد البدء فً المشروع

فهً تعمل على . واصلت السكرتارٌة جهودها الجارٌة لتحسٌن مضمون وهٌكلٌة موقع صندوق التكٌؾ على شبكة اإلنترنت .20
ات، بما فً ذلك تقدٌم الطلبات بشكل مؤمونة للمواد المتعلقة بهٌئة االعتماد فً إطار سٌر العمل إلدارة الطلب إنشاء موقع إضافً الستضافة

االستعانة  توتم. وجرى تحمٌل المقاببلت مع أعضاء المجلس وممثلً المجتمع المحلً على قناة الصندوق على ٌوتٌوب. إلكترونً مباشر
دوق على ٌوتٌوب باستشاري إلنتاج عرض فٌدٌو عن البرنامج الجاري تنفٌذه فً السنؽال، وأصبح البرنامج متاحا أٌضا على قناة الصن

 .وعلى موقعه على اإلنترنت

ٌّمد دراسة أداء السكرتارٌة والذي اختاره المجلس إلعدااالستشاري، قام السٌد طارق رشدي  .21 ، بزٌارة لمقر السكرتارٌة الق
ٌّمو كرتارٌة، ومدٌر ، والتقى بؤعضاء بفرٌق المسإولٌن المتفرؼٌن للعمل فً الس2011تشرٌن األول /أكتوبر 18إلى  11فً الفترة  الق

م مكتب التقٌٌم فً صندوق البٌئة العالمٌة؛ ورئٌس فرٌق العمل المعنً بالعملٌات فً صندوق البٌئة العالمٌة وموظفٌه القائمٌن أٌضا بتقدٌ
السٌد  وأنجز. سإول التنفٌذي األول لصندوق البٌئة العالمٌةكما أجرى مكالمة هاتفٌة مطولة مع الم. خدمات محاسبٌة إلى السكرتارٌة

ورفعتها السكرتارٌة إلى المجلس ثم أحالتها الحقا إلى سكرتارٌة اتفاقٌة األمم المتحدة  2011تشرٌن الثانً /نوفمبر 4رشدي دراسته فً 
 (.CMP7) المنعقد بصفته اجتماع أطراؾ بروتوكول كٌوتو سابعمإتمر األطراؾ ال اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ لمناقشتها فً

ٌّمتارٌة والتقت السكر .22 ٌّؾ الق . مع مإسسة األمم المتحدة لبحث إمكانٌة الشراكة فً جمع التبرعات الخاصة إلى صندوق التك
 .وأحٌل الموضوع إلى مجلس مإسسة األمم المتحدة للنظر فٌه، ولكنه لم ٌصل الرد حتى وقت انعقاد االجتماع الحالً

هٌئة االعتماد  منولم تتم االستعانة بؤي خبٌر . ٌئة االعتماد، جرى تجدٌد عقود ثبلثة خبراء به(B.15/9)بموجب القرار  .23
 .بصندوق التكٌؾ للعمل فً هٌئة االعتماد بصندوق البٌئة العالمٌة

المنقحة والنماذج النمطٌة المرتبطة بها على موقع صندوق التكٌؾ على شبكة  رشاداتجرى نشر سٌاسات العملٌات واإل .24
  .اإلنترنت

إذ أعدت . 2011ة رئٌسة المجلس فً تنظٌم مسابقة صندوق التكٌؾ للتصوٌر الفوتوؼرافً لعام قامت السكرتارٌة بمساعد .25
األعمال المقدمة للمسابقة، وإعداد قائمة  السكرتارٌة النشرة الخاصة بالمسابقة فضبل عن جهود نشر المعلومات والتواصل، وتجمٌع وتنظٌم

، ماركو جوردٌللو (مصور فوتوؼرافً)، بدرو أرمستري IPADEجارا، مإسسة مختصرة الختٌار لجنة التحكٌم التً ضمت كرٌستٌنا أل
وجرى اإلعبلن عن الفائزٌن أثناء الحدث الجانبً (. مصورة فوتوؼرافٌة)، وصوفٌا مورو (ؼٌر الحكومٌة Manos Unidasمنظمة )
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 بتغير انًعُيت اإلطبريت انًتحدة األيى تاتفبقي ألطراف عشر سببعان نًؤتًرلصندوق التكٌؾ بمدٌنة دٌربان بجنوب أفرٌقٌا خبلل ا

الصور الفائزة على الموقع  ، كًب َُشرثكيىتى بروتىكىل أطراف اجتًبع بصفته انًُعقد سببعان األطراف يؤتًر / انًُبخ

 .اإللكترونً لصندوق التكٌؾ

قدمت  ة بتنظٌمه أٌضا،، والذي قامت السكرتار2011ٌتشرٌن الثانً /نوفمبر 30فً الحدث الجانبً لصندوق التكٌؾ فً  .26
وحضر هذه المناسبة . مشارٌعوطنٌة معتمدة عروضا تقدٌمٌة حول تجربتها فً عملٌة االعتماد وتنفٌذ ال إدارة تنفٌذخمس من ست هٌئات 

 .جمهور كبٌر، وتم توثٌقها على الموقع اإللكترونً لصندوق التكٌؾ

 سببعان نًؤتًرا طوال فترة األسبوعٌن التً شهدت انعقادأقامت السكرتارٌة أٌضا كشك عرض فً مركز المعارض بدٌربان  .27

 أطراف اجتًبع بصفته انًُعقد سببعان األطراف يؤتًر / انًُبخ بتغير انًعُيت اإلطبريت انًتحدة األيى اتفبقيت ألطراف عشر

م انًعهىيبث يُهب وحداث وصم األجهسة انطرف ببنكًبيىتر نُق)وجري عرض انًطبىعبث وتىزيع يىاد . كيىتى بروتىكىل

وقد تىاجد يًثم انسكرتبريت بصفت يىييت (. ، وحقبئب، ودفبتر انكتببت(T-shirts)وفبَالث َصف ُكّى  ،(USB drives)تسهسهيب 

 .نإلجببت عٍ األسئهت وانتفبعم يع انىفىد

والمنظمات اإلقلٌمٌة فً إطار مساندتها لهٌئة االعتماد، استمرت السكرتارٌة فً فرز طلبات االعتماد المقدمة من األطراؾ  .28
هٌئات وطنٌة  10وتلقت السكرتارٌة، منذ اجتماع المجلس الماضً، طلبات اعتماد جدٌدة من . واألخرى متعددة األطراؾ وبنوك التنمٌة

طلبات جدٌدة من هٌئات وطنٌة وطلٌب من منظمة متعددة األطراؾ  7وأُحٌلت إلى هٌئة االعتماد . األطراؾ متعددةوإحدى المنظمات 
 3، 1فً المرفق طلبا من أطراؾ ؼٌر مدرجة  32: طلبا 47ومنذ بداٌة عملٌة االعتماد، استلمت السكرتارٌة وقامت بفرز . لمراجعةل

 22: طلبا 36وقامت الهٌئة حتى تارٌخه بمراجعة  .طلبا من منظمات متعددة األطراؾ وبنوك تنمٌة 12طلبات من منظمات إقلٌمٌة، و
طلبا من منظمات متعددة  12، وطلبان أحدهما من منظمة إقلٌمٌة واآلخر من بنك تنمٌة، و1فً المرفق طلبا من أطراؾ ؼٌر مدرجة 

 .األطراؾ وبنوك تنمٌة

اتفاقٌة األمم  شاركت السكرتارٌة أٌضا فً إعداد عروض تقدٌمٌة فً حلقتً عمل إقلٌمٌتٌن بشؤن االعتماد نظمتهما أمانة .29
ٌّر المالمعنٌة بالمتحدة اإلطارٌة  السكرتارٌة فً فعالٌات هاتٌن الحلقتٌن بعروض  أعضاء جهاز، كما شارك بعض 2011فً عام  ناختؽ

 .تقدٌمٌة ومساندة أعضاء هٌئة الخبراء

مدٌرة السكرتارٌة أنه بعد استكمال العمل المعنً بالسماح بتقدٌم طلبات االعتماد  فادتعلى أسئلة أعضاء المجلس، أ رداً  .30
 .مشارٌعشبكة اإلنترنت، فإن الخطوة التالٌة تتمثل فً إدراج قاعدة بٌانات الإلكترونٌا على الموقع على 

 
 

 تقرير االجتماع الثامن لهيئة االعتماد: 5بند جدول األعمال 
 

التقرٌر الخاص باالجتماع ( األرجنتٌن، مجموعة أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً)قدم رئٌس هٌئة االعتماد، سانتٌاؼو رٌنا  .31
 .AFB/B.16/4ٌئة االعتماد والوارد بتفاصٌل كاملة فً الوثٌقة الثامن له

وبحلول موعد االجتماع . متعددة األطراؾ ٌةتنفٌذوطنٌة وهٌئة  تنفٌذٌةهٌئات  7قامت الهٌئة بدراسة طلبات اعتماد جدٌدة من  .32
واندا، ووزارة التخطٌط والتعاون الدولً س كانت الهٌئة قد اختتمت المراجعة الخاصة بوزارة الموارد الطبٌعٌة فً رالسادس عشر للمجل

 ٌةتنفٌذوطنٌة محتملة، وطلب لهٌئة  ٌةتنفٌذطلبات لهٌئات  9طلبا آخر، منها  12ومازالت الهٌئة تنظر فً . باألردن، ومنظمة الٌونسكو
 .األطراؾ ًإقلٌمٌة محتملة، وطلبان لهٌئتٌن منفذتٌن متعددت

. 2012 حزٌران/ٌونٌوإلى  2011تموز /قبل الهٌئة فً السنة المالٌة ٌولٌووافق المجلس على أربع زٌارات مٌدانٌة من  .33
وزارة التخطٌط والتعاون األخرى إلى إلى وزارة الموارد الطبٌعٌة فً رواندا، وإحداهما )وقامت الهٌئة حتى اآلن بزٌارتٌن مٌدانٌتٌن 

ومن الممكن  ،(NIE017) السري رمزالوطنٌة ٌحمل طلبها  إدارة تنفٌذإلى هٌئة  وجرى اقتراح زٌارة مٌدانٌة (.الدولً فً األردن
 .2012 حزٌران/ٌونٌووبذلك تتبقى زٌارة مٌدانٌة واحدة سٌتم اختٌار وجهتها قبل . 2012إجراء هذه الزٌارة فً الربع األول من عام 

عتمادهما هما تحدٌدا وزارة رداً على سإال من رئٌسة المجلس، شرح رئٌس هٌئة االعتماد أن الهٌئتٌن الوطنٌتٌن الموّصى با .34
 .حكومٌة فً رواندا وأخرى فً األردن

ذّكَرْت رئٌسة المجلس بؤن الطلبات السابقة من الوزارات لم تحظ بالنجاح، نتٌجة إلى حد كبٌر لصعوبة تحدٌد وحدة داخل  .35
 .البرنامج/الوزارة مسإولة عن تنفٌذ المشروع
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دراسة هذا األمر بعناٌة تمت  أنهعموما، ؼٌر أنه أفاد ن على هذا النحو على أن الوضع كا ة رئٌس هٌئة االعتمادمع موافق .36
فٌما ٌخص الطلب المقدم من كل من رواندا واألردن وأن الهٌئة اطمؤنت للوجود الفعلً لوحدة مختصة فً الجهة المتقدمة بالطلب فً كل 

الهٌئتٌن المنفذتٌن الوطنٌتٌن فً الُمرفقٌن األول والثانً بتقرٌر وٌمكن االطبلع على المزٌد من التفاصٌل الخاصة بهاتٌن . من هذٌن البلدٌن
 .هٌئة االعتماد

هٌئة  هام واختصاصاتنوهت رئٌسة المجلس إلى الدروس التً ٌمكن تعلمها من هاتٌن التجربتٌن، ُمشٌرة إلى إمكانٌة جعل م .37
هام ُتحدد هذه الم وٌنبؽً أن. تفادة من عملٌة االعتماداالعتماد أكثر تحدٌدا فً اشتراط التجمٌع والمناقشة المنتظمة للدروس المس

وأٌدت الرئٌسة استحسان تقدٌم الوثائق فً ملفات إلكترونٌة رقمٌة، . التً ٌلزم ُمطلقا تقدٌمها باللؽة االنجلٌزٌةالوثائق  واالختصاصات
 .واقترحت االستفاضة فً بحث هذه القضاٌا فً االجتماع القادم للمجلس

 رواندا ،الموارد الطبٌعٌةاعتماد وزارة  
 

فً واالستنتاجات الواردة  10إلى  4، الفقرات AFB/B.16/4توصٌات هٌئة االعتماد المتضمنة فً الوثٌقة  النظر فًبعد  .38
 :على أساس فهموطنٌة  إدارة تنفٌذمجلس صندوق التكٌؾ اعتماد وزارة الموارد الطبٌعٌة فً رواندا كهٌئة  قرر، 1المرفق 

تقرٌرا عن تدقٌق ومراجعة ، على أساس سنوي، إلى السكرتارٌة وزارة الموارد الطبٌعٌة الرواندٌة مأن ُتقدوجوب   .أ 
التورٌدات صادرا عن مكتب مراقب عام الحسابات، أو مراجع حسابات مستقل، بشؤن مشروع صندوق التكٌؾ الجاري تنفٌذه 

 و مإهلة إلدارة دورة المشروع؛أنظمة وممارسات التورٌدات، واستمرار وجود كفاءات فاعلٌة من حٌث 

المحددة من قبل الُمراجع الداخلً بوزارة الموارد الطبٌعٌة وأٌة  وجوب أن ٌرتبط التقرٌر المشار إلٌه أعبله بالتوصٌات .ب 
مراجعة ذات عبلقة تجرٌها وزارة االقتصاد والمالٌة، على أن ٌؤخذ التقرٌر فً االعتبار أٌضا أٌة قضاٌا تثٌرها األطراؾ 

 .المصلحة المباشرة صاحبة

(B.16/1 القرار) 

 اعتماد وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، األردن 

واالستنتاجات الواردة فً  15إلى  11، الفقرات AFB/B.16/4توصٌات هٌئة االعتماد المتضمنة فً الوثٌقة  النظر فًبعد  .39
وطنٌة فً األردن على أساس الفهم  إدارة تنفٌذالدولً كهٌئة مجلس صندوق التكٌؾ اعتماد وزارة التخطٌط والتعاون  قررالمرفق الثانً، 

حدٌثا للمعطٌات الخاصة بتنفٌذ نظامها المعنً بتقٌٌم قرٌرا ت حزٌران/ٌونٌو 30بؤنها ٌجب أن تقدم إلى سكرتارٌة صندوق التكٌؾ قبل 
 .اآلثار

(B.16/2القرار) 

 اعتماد منظمة الٌونسكو

واالستنتاجات الواردة فً  17إلى  16، الفقرتٌن AFB/B.16/4المتضمنة فً الوثٌقة توصٌات هٌئة االعتماد  النظر فًبعد  .40
 .متعددة األطراؾ إدارة تنفٌذمجلس صندوق التكٌؾ اعتماد منظمة الٌونسكو كهٌئة  قررالمرفق الثالث، 

(B.16/3القرار) 

 مبلحظات هٌئة االعتماد على الطلبات قٌد المراجعة

. للمراجعة منذ االجتماع الرابع للهٌئة( NIE017)الوطنٌة التً ٌحمل طلبها الرمز السري  ذدارة تنفٌٌخضع طلب هٌئة اإل .41
ونتٌجة . 2011تشرٌن الثانً / الطلب، جرى تقدٌم معلومات إضافٌة قبل نهاٌة نوفمبر صاحبةوبعد مزٌد من التفاعل بٌن الهٌئة والجهة 

. بالصورة المبلئمة وأنه تتوافر لدى تلك الجهة عدة أنظمة مطلوبة فً الطلب معالجة العدٌد من الفجواتتمت  لذلك، ارتؤت الهٌئة أنه
 وبناء على ذلك، قررت الهٌئة القٌام بزٌارة مٌدانٌة لجمع المزٌد من األدلة المتعلقة بدورة إدارة المشروع وخطط تلك الجهة بشؤن تحسٌن

ولذلك طلبت الهٌئة من المجلس  .ٌدات، وسٌاسة مكافحة االحتٌالالرقابة الداخلٌة فً مجاالت المدفوعات وترتٌبات الصرؾ، والتور
 .أن تكون نتٌجة الزٌارة المٌدانٌة ُمرضٌة آملةتوصٌة بشؤن هذا الطلب فً الفترة الفاصلة بٌن االجتماعٌن، لها بتقدٌم  السماح

ت الهٌئة إلى أن هذه نّوه :NIE032، وNIE31و، NIE030، وNIE029، وNIE028لطلبات التً تحمل الرموز ل النسبةب .42
وبناء علٌه، طلبت الهٌئة من المجلس السماح لها بتقدٌم . الطلبات أظهرت إمكانٌة اختتام المراجعة فور تقدٌم جمٌع المعلومات المطلوبة
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ٌُسفر تقٌٌمها للوثائق اإلضافٌة قٌد االستعراض وا إدارة تنفٌذهٌئات  اعتماد حولتوصٌة  لمراجعة عن فٌما بٌن االجتماعٌن، آملة أن 
  . ُمحصلة إٌجابٌة

مجلس صندوق التكٌؾ السماح بتقدٌم  قرر، AFB/B.16/4توصٌات هٌئة االعتماد المتضمنة فً الوثٌقة  النظر فًبعد  .43
ٌُتخذ بٌن االجتماعٌن توصٌة  .NIE032، وNIE031، وNIE030، وNIE029، وNIE028 بشؤن الطلبات ذات الرموز لقرار 

(B.16/4 القرار) 

 ب النظر والمراجعة بسبب نقص االستجابةإقفال با

وجرى تحدٌد . 2011أٌار /نظرت الهٌئة فً هذا الطلب فً اجتماعها السادس المنعقد فً ماٌو: NIE019الطلب ذو الرمز  .44
ومات وقدمت الجهة صاحبة الطلب بعض المعل. قائمة بالفجوات والقضاٌا، مع طلب تقدٌم معلومات إضافٌة بؤسرع ما ٌمكن بعد االجتماع

ونظرا لعدم الرد على عدة مكاتبات ومراسبلت فً سٌاق المتابعة، أقفلت الهٌئة . دون أٌة استجابة أخرى بعد ذلك 2011آب /فً أؼسطس
 .B.12/2باب النظر فً هذا الطلب طبقا للقرار 

 االستعراضات الجارٌة

د عدة فجوات نقص فً المعلومات فً وجرى رص. 2011شباط /أُْرسَل هذا الطلب فً فبراٌر: NIE018الطلب ذو الرمز  .45
وأحٌل الطلُب إلى الهٌئة للنظر فٌه فً اجتماعها . حلة الفرز وإرسال طلبات متكررة إلى الجهة صاحبة الطلب لتقدٌم معلومات إضافٌةمر

. ٌم معلومات إضافٌةوحددت الهٌئة موعدا نهائٌا الستجابة الجهة صاحبة الطلب التً ردت أخٌرا بطلب المزٌد من الوقت لتقد. الثامن
 .وبناء علٌه، قررت الهٌئة االستمرار فً نظر هذا الطلب

وحددت الهٌئة عدة قضاٌا ٌجب توضٌحها من قبل . 2011 حزٌران/ٌونٌوتم تقدٌم هذا الطلب فً  :NIE022الطلب ذو الرمز  .46
ت الجهة صاحبة الطلب بإرسال المزٌد من وفً اجتماعها الثامن، قررت الهٌئة مواصلة النظر فً الطلب وأخطر. الجهة صاحبة الطلب

 .المعلومات

الوطنٌة المحتملة  تنفٌذٌةال جهةبدأت الهٌئة أٌضا فً النظر فً إعادة تقدٌم الطلب من قبل هذه ال :NIE005الطلب ذو الرمز  .47
 .واالستمرار فً نظر الطلب فً اجتماعها القادم

هذا الطلب على أساس المعلومات التً قدمتها مإخرا الجهة  قررت الهٌئة مواصلة النظر فً :NIE002الطلب ذو الرمز  .48
 .صاحبة الطلب

استفسر أحد أعضاء المجلس عن ما إذا كان من المحتمل التوصٌة باعتماد هذه الجهة بٌن االجتماعٌن، ولكن رئٌس هٌئة  .49
 .نفً المعلومات المقدمة لم ٌحقق درجة متقدمة بصورة كافٌة حتى اآل االعتماد أجاب بؤن النظر

ن  .50 ٌْ الهٌئة مازالت فً انتظار المزٌد من المعلومات والتوضٌحات من قبل كل من  :NIE011و NIE010الطلبان ذوا الرمز
 .هاتٌن الجهتٌن

 .باإلضافة إلى استعراض الطلبات، قامت هٌئة االعتماد بمناقشة عدة قضاٌا أخرى .51

 حلقات العمل اإلقلٌمٌة المعنٌة باالعتماد 

التً صدر بها تكلٌؾ من مإتمر األطراؾ المنعقد بصفته اجتماع أطراؾ  حلقة العمل اإلقلٌمٌة الثانٌةبحثت الهٌئة نتائج  .52
ٌّر المناخالمعنٌة باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة ونظمتها ( CMP)بروتوكول كٌوتو  ، فً الفترة بنما ،فً مدٌنة بنما( UNFCCC) تؽ

اتفاقٌة األمم  ئة عن سرورها للنجاح الذي واكب حلقة العمل هذه، كما تقدمت بالشكر إلىوأعربت الهٌ. تشرٌن الثانً/نوفمبر 12إلى  10
ٌّر المناخالمعنٌة بالمتحدة اإلطارٌة  وتتطلع الهٌئة اآلن إلى أن ُتناقش مع أمانة االتفاقٌة أٌة دروس . على جهودها فً تنظٌم هذه الحلقة تؽ

بؤن ٌحافظ المجلس على الجدول الزمنً المقترح  ونظرا لنجاح حلقة العمل، أوصت الهٌئة .جدٌدة ُمستفادة وأي تقٌٌم من جانب المشاركٌن
 .أٌام 3لحلقات العمل وأن تستؽرق كل حلقة 

على الرؼم من إدراك آثار تكلفة إضافة ٌوم ثالث للحلقة، فإن المجلس أقر بؤن تبعات تلك التكلفة تفوقها كثٌرا قٌمة الفرص  .53
 .اتالسانحة لتبادل المعلوم
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المشاركة إٌجابٌة للؽاٌة  فقد كانت البلدان. بنمامدٌنة قام أعضاء السكرتارٌة بوصؾ تجربتهم فً حلقة العمل التً ُعقدت فً  .54
ورحبت هذه البلدان بفرصة المشاورات الثنائٌة بشؤن متطلبات . الوطنٌة تنفٌذٌةُمعربة عن نواٌاها فً مواصلة مساعً اعتماد الهٌئات ال

 .دوشروط االعتما

ردا على أحد األسئلة، أفاد ممثل السكرتارٌة أن أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ هً التً وجهت  .55
ممثبل للسلطة المختصة مع مشارك آخر من وٌؤتً مشارك من كل بلد من السلطة وفً معظم الحاالت، . الدعوة الرسمٌة إلى المشاركٌن

 .فً االعتمادجهة ذات رؼبة محتملة 

، وارتؤت رئٌسة المجلس أن هذه فكرة البلد المعنًنفقة تساءل أحد أعضاء المجلس عن إمكانٌة زٌادة عدد المشاركٌن على  .56
 .جٌدة

فً سٌاق عرض تجربتها فً حلقة العمل التً رأت أنها إٌجابٌة وبناءة للؽاٌة، قالت الرئٌسة إن بعض البلدان طالب بضرورة  .57
وأشار البعض . واعترض البعض أٌضا على نطاق المعلومات المطلوبة وحقٌقة أنه ٌجب تقدٌمها باللؽة االنجلٌزٌة. مادتحدٌث أدوات االعت

 .ووضعٌة الطلبات فً المراحل المختلفة لعملٌة االعتماد المقررة أٌضا إلى مواجهة صعوبات فً فهم المواعٌد الزمنٌة

الوطنٌة الُمقدمة  تنفٌذٌةاالنجلٌزٌة شكلت تحدٌا مستمرا لبعض الهٌئات ال أقر رئٌس هٌئة االعتماد بؤن الترجمة إلى اللؽة .58
وأضاؾ أن الهٌئة تبذل كل جهد ممكن لتسهٌل عملٌة االعتماد عند تقدٌم الوثائق بلؽات أخرى، ولكن بما أن االنجلٌزٌة هً اللؽة . لطلبات

 .اللؽة بهذه البلزمةالتً تعمل بها الهٌئة فإنه ٌجب تقدٌم كافة الوثائق 

فٌما ٌتعلق بمسؤلة المواعٌد الزمنٌة المقررة ووضعٌة الطلبات، قال رئٌس هٌئة االعتماد إن الهٌئة لم ُتسقط أي طلب من  .59
كان حسبانها مطلقا بسبب نقص المعلومات، بل لدٌها االستعداد لتمدٌد الموعد الزمنً المقرر إلتاحة المجال لتقدٌم الوثائق المطلوبة، ولكن 

وأشار أٌضا إلى أن المواعٌد الزمنٌة المقررة ووضعٌة الطلبات تصبح . معنً فً أؼلب الحاالت هو الذي ٌتوقؾ عن االستجابةالبلد ال
 .أكثر فهما ووضوحا فور سٌر العمل فً عملٌة االعتماد

ملٌة اعتماد بخصوص موضوع سٌر العمل فً االعتماد، واصلت الهٌئة مناقشة طرق تحسٌن سهولة التفاعل واالستخدام فً ع .60
وبعد إفادة من السكرتارٌة حول العمل الجاري لوضع وتنفٌذ نظام إلكترونً كامل إلجراءات سٌر العمل من أجل تحسٌن عملٌة . الطلبات

 .االعتماد، رحبت الهٌئة بهذه المبادرة وقدمت تعلٌقات حول تصمٌم هذا النظام

 :تكٌؾمجلس صندوق ال قررتوصٌات هٌئة االعتماد،  النظر فًبعد  .61

يب تبقً يٍ استًرار  .أ 

حهقبث انعًم اإلقهيًيت 

نًدة  انًعُيت ببالعتًبد

ثالثت أيبو عهً أٌ تتضًٍ 

يعهىيبث عٍ يتطهببث 

إعداد تقبرير 

 انبرَبيج؛/انًشروع

إضافة مشاركٌن للنظر فً إمكانٌة ( UNFCCC)اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ  دعوة سكرتارٌة .ب 
 .ذلك المترتبة على تكلفةالألطراؾ تحمل هذه اطراؾ فً حلقات العمل اإلقلٌمٌة بشؤن االعتماد على أن تمن األ

 (B.16/5 القرار) 

المجلس أٌضا تعدٌل مهام واختصاصات هٌئة االعتماد لتشمل اشتراط قٌام مقدمً الطلبات بقدٌم الوثائق المعززة ذات  قرر .62
 .لكترونٌةالصلة باللؽة االنجلٌزٌة وفً ملفات إ

 (B.16/6 القرار) 
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 (PPRC)والبرامج  مشاريعتقرير عن االجتماع السابع للجنة استعراض ال: 6بند جدول األعمال 

النروٌج، مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان )والبرامج السٌد هانز أوالؾ إبرٌك  مشارٌعرئٌس لجنة استعراض العرَض  .63
نظرت وفً عرضه التقدٌمً، أفاد أن اللجنة حققت تقدما جٌدا و. تقرٌر السابع للجنةالتً تضمنت ال AFB/PPRC.7/16الوثٌقة ( أخرى

االستعراضات فً العام  جودةوأشار أٌضا إلى تحّسن . مقترحات كاملة اإلعداد 6مشروعا مقترحا وقدمت توصٌات إٌجابٌة بشؤن  11 فً
رد ملخص لتوصٌات اللجنة المتعلقة بالتموٌل فً الُمرفق الثالث بهذا وٌ. السكرتارٌة الجودة العالٌة لعملبمستوى وإعجاب اللجنة  الماضً
 .التقرٌر

 الدروس المستفادة من عملٌة االستعراض

ٌة االستعراض التً كان المجلس فً رئٌس أن اللجنة نظرت أٌضا فً الوثٌقة المعنٌة بالدروس المستفادة من عملالأفاد  .64
 عدادها، ودعا أعضاء المجلس اآلخرٌن إلى النظر فً هذه الوثٌقة التً تقدم ملخصا جٌدااجتماعه الخامس عشر قد كلّؾ السكرتارٌة بإ

وأضاؾ أن هناك عددا من القضاٌا . والبرامج فضبل عن المعلومات المتعلقة بدورة المشروع مشارٌعللوقت المستؽرق فً استعراض ال
ٌُجري المجلس  وأنها ستظل اإلرشاداتالتً طرأت أثناء مناقشة سٌاسات العملٌات و قٌد االستعراض للنظر فٌها فً موعد الحق بعد أن 

 .اإلرشاداتمراجعة مستفٌضة لسٌاسات العملٌات و

 :مجلس صندوق التكٌؾ تكلٌؾ السكرتارٌة بما ٌلً قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .65

ونشرها على الموقع اإللكترونً لصندوق  AFB/PPRC.7/3 إعداد خبلصة موجزة للتحلٌل المتضمن فً الوثٌقة .أ 
 والبرامج فً اجتماعها السابع؛ مشارٌعالتكٌؾ مع البٌان الذي قُدم إلى لجنة استعراض ال

 والبرامج من أجل تحسٌن فهم األقسام المختلفة لنموذج المقترح، مشارٌعإعداد وثٌقة إرشادٌة موجزة للجهات الداعٌة لل .ب 
 :ٌدا ما ٌلًوبصورة أكثر تحد

(i) ٌّؾ ملموسة؛  توضٌح أن المشروع أو البرنامج ٌساند إجراءات تك

(ii) والبرامج؛ مشارٌعبٌان فعالٌة تكلفة ال 

(iii) والبرامج؛ مشارٌعاستخدام المعاٌٌر الفنٌة الوطنٌة ذات الصلة فً ال 

(iv) مجاالت الضعؾ والتعرض للمخاطر؛ و 

(v)  والبرامج مشارٌعٌاق إعداد مقترحات الالتشاورٌة البلزمة مع الجهات صاحبة المصلحة فً سالعملٌة. 

والبرامج،  مشارٌعاستنادا إلى الوثٌقة اإلرشادٌة المشار إلٌها أعبله، ٌتم بحث إمكانٌة وضع نموذج محدد لتصورات ال .ج 
 .بإرشادات معنٌة خصٌصا بكٌفٌة استكمال األقسام اإللزامٌة

(B.16/7 القرار)  

 تعراض الفنًاالس/ القضاٌا المحددة أثناء عملٌة الفرز

إمكانٌة االستعراض الفنً موضوعا واحدا لتنظر فٌه اللجنة وهو / أن السكرتارٌة حددت خبلل عملٌة الفرز اللجنة أفاد رئٌس .66
 [البرنامج/لمشروعل] (executing entity)لمشارٌعه  ُمنفذةكهٌئة  (implementing entity) الهٌئة المنفذة للصندوقأن تعمل 

ال تقع ضمن اختصاصها ومن ثّم فإنها توصً المجلس بؤن تتولى بحثها لجنة  نة أن هذه القضٌة المتعلقة بالسٌاساتولكن رأت اللج. أٌضا
  .األخبلقٌات والمالٌة

مجلس صندوق التكٌؾ تكلٌؾ لجنة األخبلقٌات  قرر والبرامج، مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .67
  .أٌضا [البرامج/مشارٌعلل] ُمنفذة كهٌئات تنفٌذالإدارة والشروط والمعاٌٌر التً ٌمكن بموجبها أن تعمل هٌئات والمالٌة بالنظر فً الظروؾ 

(B.16/8 القرار) 
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فً المائة المقرر  50متعددة األطراؾ فً إطار سقؾ التموٌل البالػ  إدارة تنفٌذالمنفذة بمعرفة هٌئات  مشارٌعسقؾ التموٌل المعتمد لل
متعددة األطراؾ ٌذالتنف إدارة لهٌئات  

والبرامج إلى أن لجنة األخبلقٌات والمالٌة تولت أٌضا النظر فً نفس القضٌة وخرجت بتوصٌة  مشارٌعنّوه رئٌس لجنة ال .68
والبرامج فً نفس وقت النظر فً ُمقترح لجنة  مشارٌعبدٌلة تقترحها على المجلس، وأوصى بالنظر فً ُمقترح لجنة استعراض ال

ٌّمكما أبلػ المجلس بؤن حكومة السوٌد أبرمت اتفاقٌة مع . المالٌةاألخبلقٌات و ملٌون كرونا سوٌدٌة إلى  100لتقدٌم هبة قدرها  الق
 .الصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ

. قالت رئٌسة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ إنه سٌتم النظر فً التوصٌتٌن معا عند بحث تقرٌر لجنة األخبلقٌات والمالٌة .69
 .أٌضا بالهبة الجدٌدة المقدمة من حكومة السوٌد إلى صندوق التكٌؾ ورحبت

 مقترحات من هٌئات تنفٌذٌة وطنٌة 

 ة لدى أصحاب الحٌازات الصؽٌرة المتؤثرةالمناخٌ مجابهة التؽٌرات والتقلباتعلى  القدرةبناء : أوروؼواي

 (دوالرا أمرٌكٌا 9,967,678 ؛(URY/NIE/Agri/2011/1)وثٌقة مشروع كامل اإلعداد؛ الوكالة الوطنٌة للتحقٌق واالبتكار؛ )

كامل اإلعداد ٌهدؾ إلى المساهمة فً بناء قدرة وطنٌة على التكٌؾ مع التؽٌرات والتقلبات  الجنة مشروعالرئٌس عرَض  .70
 .ة محددةواستهداؾ أصحاب الحٌازات الصؽٌرة المتؤثرة بصف المناخٌة من خبلل التركٌز على قطاع الثروة الحٌوانٌة الشامل

 :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .71

على طلب فرٌق الوكالة الوطنٌة للتحقٌق واالبتكار حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنها فً رد اعتماد وثٌقة المشروع  .أ 
 االستعراض الفنً؛

لتنفٌذ المشروع، حسب طلب الوكالة الوطنٌة للتحقٌق واالبتكار؛  رٌكٌادوالرا أم 9,967,678الموافقة على تموٌل بقٌمة  .ب 
 و

تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة اتفاقٌة مع الوكالة الوطنٌة للتحقٌق واالبتكار بوصفها الهٌئة التنفٌذٌة الوطنٌة المسإولة  .ج 
 .المشروعإدارة عن 

(B.16/9 القرار) 

 مقترحات من هٌئات تنفٌذٌة متعددة األطراؾ

تصّور المشروع؛ برنامج األمم ) فً كمبودٌاعلى مجابهة تؽٌر المناخ فً المناطق المحمٌة الرٌفٌة المجتمعات قدرة تعزٌز : كمبودٌا 
 (دوالرا أمرٌكٌا KHM/MIE/Food/2011/1 ،4,915,362المتحدة للبٌئة؛ 

ٌة الناجم عن أخطار تؽٌر المناخ المتسببة معالجة انخفاض اإلمدادات الؽذائ ناولالذي ٌت رئٌس اللجنة تصور المشروع عرض .72
  .فً عدم انتظام هطول األمطار فً المناطق المحمٌة فً شمال كمبودٌا

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .73

 على طلب فرٌقامج األمم المتحدة للبٌئة برن حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنه فً ردعلى تصّور المشروع  وافقةعدم الم .أ 
 االستعراض الفنً؛

ٌُطلب .ب   :برنامج األمم المتحدة للبٌئة صٌاؼة مقترح ٌؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌلًمن  أن 

(i) توسٌع نطاق تصمٌم المشروع لٌمثل نهجا شامبل إلدارة البٌئة لتحقٌق منافع التكٌؾ مع المناخ لصالح  ٌجب
الخبرة ( ب)قابلٌة النهج لبلستمرار، ( أ)وأٌضا معالجة  األفضلٌات الُمقررة من جانبها، المجتمعات المحلٌة على أساس

 بشؤن مثل هذا النهج؛ السابقة فً المنطقة
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(ii) المجتمعٌة المحمٌة المستهدفة،  أن ٌستفٌض المقترح فً األثر المتوقع للمشروع المقترح خارج المناطق ٌجب
اإلٌكولوجً على مستوى البٌئة والتؽٌٌرات فً سلوك األطراؾ صاحبة  من خبلل المذكور أعبله عن إدارة النظام

 المصلحة والترتٌبات المرتبطة، مثبل، بإنفاذ قانون الؽابات وحٌازة األراضً؛

(iii)  ٌتعٌن أن ٌبحث المقترح تضمٌن طرق لتعزٌز قاعدة المعرفة الضعٌفة حالٌا عن أثار تؽٌر المناخ على البٌئة
على سبٌل المثال، طرق بسٌطة لرصد تؤثٌر أنشطة المشروع على تحدٌات التكٌؾ التً جرى وأنظمة اإلنتاج من خبلل، 

 تحدٌدها؛

(iv) أن ٌقوم الُمقترح بتقٌٌم المدخبلت البلزمة إلنشاء حدائق المنازل التً تشكل جزءا من الثقافة التقلٌدٌة وٌتم  ٌتعٌن
ى ذلك النشاط قد ُتقّوض كبل من قابلٌته لبلستمرار والتزام إنشاإها بدون حوافز خارجٌة، ومراعاة أن تقدٌم إعانات مالٌة إل

 األطراؾ صاحبة الشؤن؛ و

(v) ٌُعٌد المقترح تقٌٌم إستراتٌجٌة توسٌع نطاقه لٌستطٌع االستفادة من نتائج المشروع ووضع أٌة توصٌة  ٌتعٌن أن 
 .على أساس األثر المنظور للتكٌؾ

ٌُطلب .ج   .أعبله إلى حكومة كمبودٌا (ب)ل المبلحظات المشار إلٌها فً البند برنامج األمم المتحدة للبٌئة إرسامن  أن 

(B.16/10 القرار) 

وثٌقة برنامج كامل اإلعداد؛ برنامج األمم المتحدة ) المناختؽٌر  آثار مجابهةالمحلٌة على تعزٌز قدرة الجزر والمجتمعات : جزر كوك 
 (كٌادوالرا أمرٌ COK/MIE/Multi/2011/1  ،5,381,600؛اإلنمائً

وجهاز الخدمة  المجتمعات المحلٌة فً جزر كوككافة عرض رئٌس اللجنة برنامجا كامل اإلعداد ٌهدؾ إلى تعزٌز قدرة   .74
 تفاعلٌة العامة على اتخاذ قرارات مستنٌرة وإدارة الضؽوط المتوقعة لتؽٌر المناخ، بما فً ذلك األحداث الشدٌدة، بؤسالٌب إستراتٌجٌة

 .متكاملة

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .75

 اعتماد وثٌقة البرنامج؛ .أ 

 ؛ واإلنمائًدوالر لتنفٌذ البرنامج طبقا لطلب برنامج األمم المتحدة  5,381,600الموافقة على تموٌل بقٌمة  .ب 

بوصفه هٌئة تنفٌذٌة متعددة األطراؾ مسإولة اإلنمائً  تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة اتفاقٌة مع برنامج األمم المتحدة .ج 
 .عن إدارة البرنامج

(B.16/11  ( لقرارا

تصور المشروع؛ برنامج األؼذٌة العالمً؛ ) الؽذائً لصالح مناطق جنوب مصر أنظمة األمن مرونةبناء  :مصر
EGY/MIE/Food/2011/1  دوالرا أمرٌكٌا 7,287,658؛) 

بالمخاطر وجوانب الضعؾ الرئٌسٌة المرتبطة بتؽٌر المناخ فً مصر، وال سٌما  شروع المعنًعرض رئٌس اللجنة تصور الم  .76
  .فٌما ٌخص القطاع الزراعً والتؤثٌر على األمن الؽذائً فً المناطق الوسطى والجنوبٌة فً مصر

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرر والبرامج، مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد   .77

االستعراض  على طلب فرٌقبرنامج األؼذٌة العالمً  حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنه فً رداعتماد تصور المشروع  .أ 
 الفنً؛

 :المبلحظات التالٌة إلى برنامج األؼذٌة العالمً نقلأن تتكلٌؾ السكرتارٌة  .ب 

(i) وع أو تكلفة ٌتعٌن أن ٌوضح المقترح المنقح خفض مٌزانٌة المشروع وأنه لم ٌإد ألي تعدٌل فً المشر
 ُمكّوناته، وٌجب أن ٌعكس المقترح الكامل كفاءة وفعالٌة التكلفة المشار إلٌها فً التنقٌح؛ و
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(ii)  ،على الرؼم من عدم النظر أثناء االستعراض الفنً لتصور المشروع فً القضاٌا المرتبطة بمخاطر المشروع
ا مزٌدا من االهتمام أثناء وضع وثٌقة المشروع الكامل بما فٌها القضاٌا السٌاسٌة واألمنٌة، فإنه ٌجب إٌبلء تلك القضاٌ

 .اإلعداد

 إلى الحكومة المصرٌة؛ و( ب)برنامج األؼذٌة العالمً نقل المبلحظات الواردة فً البند من طلب ٌُ  .ج 

 تشجٌع الحكومة المصرٌة على أن تقوم، من خبلل برنامج األؼذٌة العالمً، مقترح المشروع الكامل اإلعداد الذي ٌعالج .د 
 (.ب)المبلحظات الواردة فً البند 

(B.16/12 القرار) 

تؽٌر المناخ من أجل حماٌة المجتمعات المحلٌة الضعٌفة فً  واجهةبمرونة متطوٌر ممارسات فً إدارة السٌول والفٌضانات  :جورجٌا
 (دوالر GEO/MIE/DRR/2010/1  ،5,316,500وثٌقة مشروع كامل اإلعداد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً؛) جورجٌا

جورجٌا للتهدٌدات  قدرة المناطق األكثر تعرضا فًٌهدؾ إلى تحسٌن  عدادعرض رئٌس اللجنة وثٌقة مشروع كامل اإل  .78
 .الجوٌة والمائٌة التً زادت وتٌرتها وشدتها بسبب تؽٌر المناخ

  :ؾمجلس صندوق التكٌ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .79

 فرٌقلى طلب عبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنها فً رد اعتماد وثٌقة المشروع  .أ 
 االستعراض الفنً؛

 دوال لتنفٌذ المشروع حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائً؛ و 5,316,500الموافقة على تموٌل قٌمته  .ب 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائً بوصفه الهٌئة التنفٌذٌة متعددة األطراؾ تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة اتفاقٌة مع  .ج 
 .المسإولة عن إدارة المشروع

(B.16/13 القرار) 

 

وثٌقة ) مانؽورو –التؽٌرات المناخٌة فً قطاع األرز من خبلل استثمارات تجرٌبٌة فً منطقة ألوترا  مرونة التكٌؾ معتعزٌز : مدؼشقر
 (دوالرا أمرٌكٌا MAD/MIE/Agri/2010/1  ،5,104,925نامج األمم المتحدة للبٌئة؛مشروع كامل اإلعداد؛ بر

عرض رئٌس اللجنة مشروعا كامل اإلعداد ٌسعى لمعالجة أوجه الضعؾ فً قطاع األرز الفرعً إزاء التقلبات المناخٌة  .80
 .المناطق الرٌفٌةو ةوتؽٌر المناخ المتوقع كؤساس ممكن لنمو الزراع

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض التع النظر فًبعد  .81

االستعراض  طلب فرٌقبرنامج األمم المتحدة للبٌئة على  حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنها فً ردوثٌقة المشروع  اعتماد .أ 
 الفنً؛

 برنامج األمم المتحدة للبٌئة؛ ولتنفٌذ المشروع حسب طلب  دوالرا أمرٌكٌا 5,104,925الموافقة على تموٌل قٌمته  .ب 

بوصفه الهٌئة التنفٌذٌة متعددة األطراؾ المسإولة عن  للبٌئةتكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة مع برنامج األمم المتحدة  .ج 
 . إدارة المشروع

(B.16/14 القرار) 

تصّور ) المناخ على األمن الؽذائً فً مورٌتانٌا اآلثار السلبٌة الناجمة عن تؽٌرعلى مجابهة  المجتمعات المحلٌةقدرة تعزٌز : مورٌتانٌا
 (دوالرا أمرٌكٌا MTN/MIE/Food/2011/1 ،7,639,287المشروع؛ برنامج األؼذٌة العالمً؛ 
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ٌّر المناخ،  على مجابهةالمجتمعات المحلٌة وأمنها الؽذائً  قدرةسعى لزٌادة عرض رئٌس اللجنة تصور المشروع الذي ٌ .82 أثر تؽ
 . سبل كسب الرزقمن المعلومات، والتنظٌم، والمهارات، والوسائل بؽٌة تحسٌن األسس التً قامت علٌها  وذلك بتزوٌدها بكل

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرر والبرامج، مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .83

المً على طلب فرٌق الموافقة على تصور المشروع حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنه فً رد برنامج األؼذٌة الع .أ 
 االستعراض الفنً؛

  :المبلحظات التالٌة إلى برنامج األؼذٌة العالمًأن تنقل تكلٌؾ السكرتارٌة  .ب 

(i) ًالمزمع تدرٌبهم  مرحلة المقترح كامل اإلعداد تقدٌم مزٌد من المعلومات عن الموظفٌن الفنٌٌن أن ٌتم ف
نة، بما فً ذلك حجم ومستوى التؽطٌة على مستوى المجتمعات والخدمات النوعٌة المقرر مساندتها، وكذلك القدرات الراه

 المحلٌة والمناطق والمستوى الوطنً؛

(ii)  األدوات والتقنٌات الجدٌدة المقرر تنفٌذها فً المشروع متجانسة مع األدوات واألطر القائمة ضرورة تجانس
 التنسٌق مع برنامج األؼذٌة العالمً؛كما ٌنطبق ذلك على أٌة ُنهج ومقاربات جرى وضعها ب. التً تستخدمها الحكومة

(iii)  تقدٌم مزٌد من التفاصٌل عن حجم االستثمار وتكالٌؾ التدرٌب البلزمة فً مقترح المشروع الكامل إلتاحة
وتتطلب األنشطة المختلفة بموجب الُمكّون الثالث مقادٌر مختلفة من . القدرة على تقٌٌم فعالٌة تكلفة هذه اإلجراءات التدخلٌة

 ات المادٌة مقابل التدرٌب، وٌجب أن ٌنعكس ذلك بصورة واضحة؛االستثمار

(iv) كما . تقٌٌم إمكانٌة إنشاء نظام للمتابعة اإلٌكولوجٌة كعنصر ضروري لتقٌٌم نجاح أنشطة االستعادة اإلٌكولوجٌة
 ٌتعٌن فً سٌاق ذلك تقٌٌم النطاق المبلئم لهذا النظام؛

(v) فً ( تحوٌبلت نقدٌة أو الؽذاء مقابل العمل)لمقترحة تضمٌن تحلٌل ووصؾ أكثر تفصٌبل لشبكات األمان ا
 مقترح المشروع الكامل؛ و

(vi) التؤكد من بحث كفاءة التكلفة لجمٌع أنشطة المشروع خبلل مرحلة إعداد المقترح الكامل. 

ٌُطلب من برنامج األؼ .ج   إلى حكومة مورٌتانٌا؛ و( ب)ٌة العالمً نقل المبلحظات الواردة فً البند ذأن 

عداد ٌعالج المبلحظات مة مورٌتانٌا على أن تقدم من خبلل برنامج األؼذٌة العالمً مقترحا لمشروع كامل اإلتشجٌع حكو .د 
 (.ب)المذكورة فً البند 

(B.16/15 القرار) 

مج األمم تصور المشروع؛ برنا) معالجة مخاطر تؽٌر المناخ على الموارد المائٌة واألمن الؽذائً فً المنطقة الجافة فً مٌانمار: مٌانمار
 (دوالرا أمرٌكٌا MMR/MIE/Rural/2011/1  ،7,909,026المتحدة اإلنمائً؛

عرض رئٌس اللجنة تصور المشروع الذي ٌركز على المنطقة الجافة فً مٌانمار، استجابة لضعؾ المجتمعات المحلٌة  .84
وأفاد بؤن االقتراح أثار أٌضا قضٌة . التكٌؾالرٌفٌة الشدٌد تجاه تقلب هطول األمطار والجفاؾ، ومعالجة تحسٌن قدرة المزارعٌن على 

/ ت كموضوع ُمستجد فً سٌاق عملٌة الفرزُنوقشقضٌة التً ال ًأٌضا، وه [البرنامج/للمشروع] عمل الهٌئة التنفٌذٌة كهٌئة منفذة
فصاح عن ترتٌبات التنفٌذ، ألنها لم تحتاج فً مرحلة التصور إلى اإل شكل ُمسبقوأوضح أن الهٌئة التنفٌذٌة تصرفت ب. االستعراض الفنً

 .اإلدارة والتنفٌذ فً المقترح الكامل فً وصؾ ترتٌبات ستفاضةولكن ٌتعٌن علٌها اال

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .85

مم المتحدة اإلنمائً على طلب فرٌق فً رد برنامج األ هالموافقة على تصور المشروع حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤن .أ 
 االستعراض الفنً؛ 

 :تكلٌؾ السكرتارٌة أن تنقل إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المبلحظات التالٌة .ب 
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(i) ِ ًمع التركٌز  ذكر األطر الزمنٌة المحددة، وتوقعات تؽٌر المناخ،ٌتعٌن أن ٌكون المقترح أكثر ضبطا ودقة ف
 ادة من هذه المعلومات فً المشروع؛بصفة خاصة على كٌفٌة االستف

(ii)  بما أن االقتراح ٌستند إلى أسلوب اختٌار األنشطة القائم على المشاركة، فإنه ٌلزم التشاور مع المجتمعات
وربما ٌنعكس الكثٌر من التقٌٌمات المتوخاة لمرحلة التنفٌذ بصورة أكثر مبلءمة فً . فً مرحلة إعداد المشروع ةالمحلٌ

ٌُسهم بالضرورة فً تصمٌم المشروع؛المقترح كامل اإل  عداد، مما 

(iii)  ٌتعٌن أن ٌقدم المقترح كامل اإلعداد نهجا متوازنا لدمج الممارسات التقلٌدٌة القائمة والمعرفة الشعبٌة، وتقدٌم
 االبتكارات، واألنواع الجدٌدة، والممارسات الُمحسنة بطرٌقة قائمة على المشاركة؛ و

(iv) التنفٌذ فً المقترح الكامل، بما فً ذلك /راح االستفاضة فً ترتٌبات اإلدارةٌتعٌن على الجهة صاحبة االقت
كهٌئة  المزدوج الفصل بٌن الوظائؾ والمسإولٌات، وتوضٌح كفاءة التكلفة نظرا لدور برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

 .تنفٌذٌة مسإولة وجهة ُمنفذة للمشروع

ٌُطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ن .ج   إلى حكومة مٌانمار؛ و( ب)قل المبلحظات الواردة فً البند أن 

تشجٌع حكومة مٌانمار على أن تقدم من خبلل برنامج األمم المتحدة اإلنمائً مقترحا كامل اإلعداد لمشروع ٌعالج  .د 
 (.ب)المبلحظات الواردة فً البند 

(B.16/16 القرار) 

اآلثار السلبٌة للفٌضانات فً الساحل الشمالً ومنطقة الُجزر فً بابوا  مجابهةة على تحسٌن قدرات المجتمعات المحلٌ: بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة
دوالرا  6,530,373؛ PNG/MIE/DRR/2010/1وثٌقة برنامج كامل اإلعداد؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائً؛) ؼٌنٌا الجدٌدة

 (أمرٌكٌا

عات المحلٌة فً بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة على اتخاذ قرارات عرض رئٌس اللجنة برنامج كامل اإلعداد ٌهدؾ لتعزٌز قدرة المجتم .86
وأفاد أٌضا بؤنه  .التً تقطن ضفاؾ األنهار والتكٌؾ معهاعلى المجتمعات المحلٌة الساحلٌة والتً تإثر تؽٌر المناخ  أخطاربشؤن  مستنٌرة

 .ادفً مرحلة التصور ومرتٌن كبرنامج كامل اإلعد تم فعلٌا النظر مرتٌن فً هذا البرنامج

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .87

عدم الموافقة على وثٌقة البرنامج حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنها فً رد برنامج األمم المتحدة اإلنمائً على طلب فرٌق  .أ 
 االستعراض الفنً؛ 

 :مائً بصٌاؼة ُمقترح ٌراعً ما ٌلًاقتراح أن ٌقوم برنامج األمم المتحدة اإلن .ب 

(i) ولم ٌكن . تكلفة إنشاء مناطق أشجار المانؽروؾ، التً اعُتبرت أحد الشواؼل فً االستعراض، مرتفعة للؽاٌة
، والتكلفة للهكتار أعلى كثٌرا من عتمد على مثال وحٌد من مٌزانٌة أخرىاحٌث  ذه التكلفة المرتفعة كافٌاشرح تبرٌر ه

 االقتصادٌة، ولم ٌقدم الشرح أي سبب إضافً الرتفاع تلك التكالٌؾ؛ والتقارٌر والدراسات لواردة فً المعدالت األخرى ا

(ii)  لم ٌشرح الُمقترح كٌفٌة إرساء قواعد اإلدارة المستدامة للمانؽروؾ فً حالة لم ٌتمكن فٌها قانون الؽابات وحده
 .المستندة إلى نشاط المجتمعات المحلٌة ذاتهاولم ٌتم أٌضا توضٌح آلٌات الرقابة . من النجاح فً وقؾ التدهور

 .إلى حكومة بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة( ب)ٌُطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائً نقل المبلحظات الواردة فً الفقرة  .ج 

(B.16/17 القرار) 

ل اإلعداد؛ برنامج األمم المتحدة وثٌقة برنامج كام) تؽٌر المناخ مجابهة آثارقدرة المجتمعات المحلٌة الساحلٌة على تعزٌز : ساموا
 (دوالرا أمرٌكٌا 8,732,351؛WSM/MIE/Multi/2011/1اإلنمائً؛ 

عرض رئٌس اللجنة برنامجا كامل اإلعداد ٌهدؾ إلى تعزٌز قدرة المجتمعات المحلٌة الساموٌة وجهاز الخدمة العامة على  .88
  .المناخ بطرٌقة إستراتٌجٌة تفاعلٌة متكاملة وإدارة الضؽوط المحتملة الناجمة عن تؽٌر اتخاذ قرارات مستنٌرة
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  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًبعد  .89

 اعتماد وثٌقة البرنامج؛ .أ 

 و لتنفٌذ البرنامج حسب طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائً؛ دوالرا أمرٌكٌا 8,732,351الموافقة على تموٌل قٌمته  .ب 

تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة اتفاقٌة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائً بوصفه هٌئة تنفٌذٌة مسإولة عن إدارة تنفٌذ هذا  .ج 
 .البرنامج

(B.16/18 القرار) 

لمناطق الساحلٌة تنفٌذ تدابٌر ملموسة للحد من المخاطر التً تواجه سبل كسب العٌش واألنشطة االقتصادٌة للسكان المحلٌٌن فً ا: تنزانٌا
  (دوالرا أمرٌكٌا 5,008,564؛TZA/MIE/Coastal/2010/1؛ للبٌئةوثٌقة برنامج كامل اإلعداد؛ برنامج األمم المتحدة ) فً تنزانٌا

عرض رئٌس اللجنة مشروعا كامل اإلعداد ٌسعى للتصدي آلثار ارتفاع منسوب سطح البحر والتؽٌرات فً أنماط هطول   .90
وٌهدؾ . مناخ وتؤثٌراتها المباشرة وؼٌر المباشرة مثل الجفاؾ والفٌضانات وتدهور البنٌة التحتٌة والتدهور البٌئًاألمطار بسبب تؽٌر ال

المشروع للحد من المخاطر التً تواجه سبل كسب العٌش واألنظمة اإلٌكولوجٌة والبنٌة التحٌة واالقتصاد فً تنزانٌا من خبلل اتخاذ 
 .إجراءات تكٌؾ فورٌة وملموسة

  :مجلس صندوق التكٌؾ قرروالبرامج،  مشارٌعتعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال النظر فًد بع .91

على طلب فرٌق للبٌئة حسبما وردت اإلٌضاحات بشؤنها فً رد برنامج األمم المتحدة الموافقة على وثٌقة المشروع  .أ 
 االستعراض الفنً؛ 

 ؛ و للبٌئةفٌذ البرنامج حسب طلب برنامج األمم المتحدة لتن دوالرا أمرٌكٌا 5,008,564الموافقة على تموٌل قٌمته  .ب 

بوصفه هٌئة تنفٌذٌة مسإولة عن إدارة تنفٌذ هذا للبٌئة تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد مسودة اتفاقٌة مع برنامج األمم المتحدة  .ج 
 . مشروعال

(B.16/19 القرار) 

 مالية تقرير االجتماع السابع للجنة األخالقيات وال: 7بند جدول األعمال 

 
تقرٌرا عن االجتماع السابع للجنة ( جنوب أفرٌقٌا، مجموعة أفرٌقٌا)قدم رئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة السٌد َزاهٌر فقٌر  .92

ونّوه إلى تنبٌهه اللجنة إلى الحاجة لبدء التشاور بشؤن رئٌس . AFB/EFC.7/Lاألخبلقٌات والمالٌة الُمتضمن بصورة مفصلة فً الوثٌقة 
كما طلب من أعضاء اللجنة إعبلن ما إذا كان هناك تضارب فً المصالح فٌما ٌتعلق بؤٌة بنود على جدول . جدٌدٌن للجنة ونائب رئٌس

ٌُعلن أحد عن تضارب المصالح  .األعمال، فلم 

 

 (CSE)مركز المتابعة اإلٌكولوجٌة : البرامج/مشارٌعتقارٌر عن تنفٌذ ال

التكٌؾ مع التحات الساحلً "برنامج فً اجتماعه الحادي عشر الموافقة على تموٌل أعاد رئٌس اللجنة التذكٌر بؤن المجلس قرر  .93
وبموجب . الذي ٌتولى إدارة تنفٌذه مركز المتابعة اإلٌكولوجٌة بصفته الهٌئة التنفٌذٌة الوطنٌة( السنؽال" )فً المناطق المعرضة للمخاطر

ٌرفع األخٌر إلى المجلس تقارٌر نصؾ سنوٌة عن التقدم فً تنفٌذ البرنامج، بما  االتفاقٌة الموقعة بٌن المجلس ومركز المتابعة اإلٌكولوجٌة
وفً اجتماعه الخامس عشر، نظر المجلس فً التقرٌر األول الذي قدمه مركز المتابعة . فً ذلك المدفوعات أثناء الفترة ذات العبلقة

، قدم المركز إلى السكرتارٌة 2011تشرٌن األول /أكتوبر 12وفً . اإلٌكولوجٌة وطلب مزٌدا من اإلٌضاحات بشؤن عدد من المسائل
 .FB/EFC.7/3إضافٌة ُمتضمنة فً ُمرفق بالوثٌقة  بٌانات ومعلومات

السكرتارٌة أن المعلومات المقدمة عالجت شواؼلها بصورة كافٌة ومبلئمة حٌث جرى تقدٌم معلومات أكثر تفصٌبل  ةممثل تأفاد .94
وبعد النظر فً توصٌة لجنة . لعمل وجدول صرؾ المدفوعات للسنة القادمة، وتفاصٌل التورٌداتعن المصروفات حتى تارٌخه، وخطة ا
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مجلس صندوق التكٌؾ الموافقة على صرؾ الشرٌحة المالٌة الثانٌة لمركز المتابعة اإلٌكولوجٌة بمبلػ  قرراألخبلقٌات والمالٌة، 
 .دوالر 1,765,000

(B.16/20 القرار) 

 تقرٌر األداء السنوي

وألن عددا بسٌطا  الصندوق، ُموضحٌن أنه نظرا لكونها أول تقرٌر ألداء  AFB/EFC.7/4السكرتارٌة الوثٌقة ةممثل ترضع .95
 .قٌد التنفٌذ فً الوقت الحالً، فإن التقرٌر فً معظمه ٌتناول اإلجراءات المقترحة لرفع التقارٌر والنموذج الُمقترح لها مشارٌعمن ال

فً مشروع ما وتحدٌد نقطة زمنٌة حاسمة ٌتم عندها قٌاس تقدمه، اقترحت السكرتارٌة وجوب أن  للتحدٌد الدقٌق لوقت البدء .96
ٌُستخدم تارٌخ حلقة العمل هذه بعد ذلك كتارٌخ البدء فً المشروع . ُترسل الهٌئة التنفٌذٌة تقرٌرا عن حلقة العمل االفتتاحٌة؛ على أن 

ٌُطلب من الهٌئة التنفٌذٌة بعدئذ تقدٌم تقارٌر  كما ٌتعٌن . أشهر من تارٌخ إقفال المشروع 6أداء سنوٌة، وتقرٌر إنجاز التنفٌذ فً ؼضون و
 .أشهر من نهاٌة سنتها المالٌة التً أُْنِجز فٌها المشروع 6على الهٌئة التنفٌذٌة تقدٌم بٌان مالً ُمراجع خبلل 

 1إلى المجلس الذي اْقُترح أن ٌؽطً الفترة من سٌتم دمج معلومات من التقارٌر الفردٌة فً تقرٌر األداء السنوي المرفوع  .97
 .الرئٌسً هو ربط عملٌة رفع التقارٌر بجدول الصرؾ والهدؾ. حزٌران/ٌونٌو 30تموز إلى /ٌولٌو

، المتضمن فً الُمرفق الثالث بالوثٌقة مشارٌععرضت ممثلة السكرتارٌة النموذج المقترح لتقارٌر أداء ال .98
AFB/EFC.7/4/Rev.2 ،لسكرتارٌة سُتعد إرشادات تعبئة واستكمال النموذج المخطط إنجازها قبل االجتماع السابع وأضافت أن ا

 .عشر للمجلس

قامت ممثلة السكرتارٌة بمراجعة الوثٌقة لمراعاة المقترحات التً قدمتها اللجنة وأعادت تقدٌم النسخة الجدٌدة للوثٌقة قبل نهاٌة  .99
 (. AFB/EFC.7/4/Rev.2 قُّدمت كوثٌقة تحمل الرقم)االجتماع 

 :مجلس صندوق التكٌؾ قررتوصٌة رئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة،  النظر فًبعد  .100

 :الموافقة على .أ 

(i)  عملٌة إعداد ورفع التقارٌر المتضمنة فً الوثٌقةAFB/EFC.7/4/Rev.2 (كالُمرفق الرابع بهذا  الُملحقة
 ٌر عن حلقات العمل االفتتاحٌة؛بما فً ذلك الطلب إلى الهٌئات التنفٌذٌة بتقدٌم تقار( التقرٌر

(ii)  نموذج تقرٌر أداء المشروع المتضمن فً المرفق الثالث بالوثٌقةAFB/EFC.7/4/Rev.2. 

(iii)  ٌّمإطار نتائج فعالٌة وكفاءة مستوى الصندوق المتضمن فً الوثٌقة، وتوجٌه طلب إلى لتحدٌد المإشرات  الق
ج الفعالٌة والكفاءة فً عملٌة تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى المالٌة اإلضافٌة المبلئمة بصفة خاصة لقٌاس أداء نتائ

مإشرات األداء المبلئمة فٌما  أموال مقابل المعاٌٌر المرجعٌة ذات الصلة فً السوق؛ وتكلٌؾ السكرتارٌة باستكشاؾ
  رٌر المستقبلٌة؛ٌتعلق بؤداء مجلس صندوق التكٌؾ فً اجتذاب مساهمات إضافٌة من الجهات المانحة لتضمٌنها فً التقا

(iv)  شاملًة ربط التقرٌر السنوي للمشروع بجدول صرؾ 10إجراءات الصرؾ المقترحة الموضحة فً الفقرة ،
على المجلس لمدة أسبوعٌن بٌن  مشروع وتوصٌتهاوسوؾ ٌتم تعمٌم مراجعة السكرتارٌة لتقرٌر أداء كل . المدفوعات

اض أي عضو من أعضاء المجلس على التوصٌة، ٌتم مناقشة وفً حالة اعتر". عدم االعتراض"االجتماعٌن على أساس
ٌّموفً حال عدم االعتراض، تقوم رئٌسة المجلس بتوجٌه . تقرٌر أداء المشروع فً االجتماع التالً للمجلس لتحوٌل  الق

 الشرٌحة المالٌة التالٌة؛ و

(v) نموذج الصرؾ المتضمن فً الُمرفق الرابع بالوثٌقة AFB/EFC.7/4/Rev.ؾ السكرتارٌة مع تكلٌ ؛
 .مشارٌعاالتفاقٌات الخاصة بال فً إطاربتضمٌن النموذج 

 :تكلٌؾ .ب 

(i)  وٌتعٌن تقدٌم . ومجموعة من معاٌٌر إقرارها مشارٌععملٌة مراجعة تقارٌر أداء الوضع إجراءات السكرتارٌة ب
 .لتكٌؾاإلجراءات والمعاٌٌر إلى لجنة األخبلقٌات والمالٌة فً االجتماع السابع عشر لمجلس صندوق ا
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(B.16/21 القرار) 

 حاالت إساءة استخدام األموالللتصدي لالتحقٌق 

ذّكرت مدٌرة السكرتارٌة بؤن المجلس قرر فً اجتماعه الخامس عشر تكلٌؾ السكرتارٌة بتقدٌم وثٌقة فً االجتماع التالً للجنة  .101
وبموجب ذلك  .صدي لحاالت سوء اإلدارة المالٌةق، ألؼراض منها التاألخبلقٌات والمالٌة عن كٌفٌة تفعٌل إجراء مراجعة أو تحقٌ

واستعراضا معنٌة بالصنادٌق األخرى التً تضمنت ملخصا للقواعد واإلجراءات ال AFB/EFC.7/5التكلٌؾ، أعدت السكرتارٌة الوثٌقة 
 .للشروط ذات الصلة واقتراحات كٌفٌة المضً قدما

 الممٌز بٌن صنادٌق اعتمدت على قواعد وإجراءات التحقٌق كشؾ فحص اإلجراءات المتعلقة بالصنادٌق األخرى عن الفرق .102
االستثمار فً صندوقً ومن أمثلة النوع األول . المرعٌة لدى هٌئات إدارة التنفٌذ وصنادٌق أخرى أنشؤت جهازا لمهام ووظائؾ التحقٌق

التحالؾ  وتتضمن أمثلة النوع الثانً. ونتلايراألنشطة المناخٌة، وصندوق البٌئة العالمٌة، والصندوق متعدد األطراؾ لتنفٌذ بروتوكول م
ٌتضمن الذي  العالمً لتوفٌر اللقاحات والتحصٌن الذي أنشؤ وحدة للمراجعة الداخلٌة تابعة لمدٌر المراجعة الداخلٌة، والصندوق العالمً 

 .مكتب المفتش العام كوحدة مستقلة ترفع تقارٌر إلى مجلس الصندوق

ت سٌاسات وإرشادات العملٌات لمجلس اإلدارة حق إجراء مراجعات أو تقٌٌمات أو تحقٌقات منح ،التكٌؾ بالنسبة لصندوق .103
استخدام المخصصات فً ؼٌر  ما ٌشٌر إلىفً استخدام موارد الصندوق فً حالة وجود  ريوالبرامج، وحق التح مشارٌعمستقلة بشؤن ال

وقت  كاذبةتقدٌم معلومات  هاعمدلتأٌة هٌئة من هٌئات إدارة التنفٌذ األؼراض التً ُصرفت من أجلها؛ والحق فً تعلٌق أو إلؽاء اعتماد 
وتنص . ؛ وتعلٌق تحوٌل األموال إن ُوجدت أدلة على االختبلس وسوء التصرؾأو برامج مشارٌعل أو عند تقدٌم اقتراحات هااعتماد

هٌئات إدارة تقدٌم تقارٌر من قبل التزامات وتمثل . الٌةإٌقاؾ المشروع فً حالة المخالفات المعلى  االتفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة للصندوق
، وتقٌٌم منتصؾ مشارٌعالتنفٌذ أدوات لرصد المخالفات التً ٌمكن الكشؾ عنها فً التقارٌر السنوٌة للتقدم فً التنفٌذ، وتقارٌر إنجاز ال

 .هٌئة مسإولة عن إدارة التنفٌذالمدة أو التقٌٌم النهائً، أو التقارٌر المالٌة الختامٌة الُمراجعة لحساب منحة ل

جد نقص فً القواعد أو اإلجراءات المحددة لكٌفٌة إجراء التحقٌق، كما ال توجد وحدة مختصة بالتحقٌقات على ٌوومع ذلك،  .104
 .مستوى المجلس أو السكرتارٌة

مسإولة أمام المجلس  تحقٌقات مستقل أو وحدة سإول، فإنه ٌلزم المفاضلة بٌن مللتحقٌقات ظٌفةإذا قرر المجلس إنشاء و .105
ومن الضروري أٌضا تقرٌر ما إذا كان ٌجب إببلغ نتائج التحقٌق (. الخٌار ب)متفرع داخل السكرتارٌة سإول أو منصب م( الخٌار أ)

سوء اإلدارة؛ وبحث / للطرؾ المعنً من عدمه؛ والنظر فً الخطوات البلزم اتخاذها فً انتظار نتٌجة التحقٌق وفً حال ثبوت الفساد
 .سوؼات تضمٌن معلومات فً الموقع اإللكترونً للصندوق عن آلٌات معالجة الشكاوى المتعلقة بهٌئة تنفٌذٌة معتمدةم

والبرامج آلٌات وقنوات للتعامل مع  مشارٌعكون لدى جمٌع الهٌئات المسإولة عن إدارة تنفٌذ التبما أن االعتماد ٌقتضً أن  .106
على شبكة اإلنترنت ٌجب أن ٌتضمن مإشرات السترعاء انتباه الناس إلى تلك اآللٌات  سوء االستخدام والفساد، فإن موقع الصندوق

ٌُنشئها المجلس ٌجب أن تكون ُمكملة لآللٌات التً لدى تلك الهٌئات التنفٌذٌة. والقنوات  .وبالمثل، فإن أٌة آلٌة للتحقٌق ٌمكن أن 

اقترح أحد  العتماد علٌها فً التحقٌق بؤمانة وبوازع من ضمٌر؟فهل ٌمكن ا: أثٌرت قضٌة رفع شكوى ضد الهٌئة التنفٌذٌة ذاتها .107
واقترح آخر أن ُتجري . المندوبٌن أن مقدم الشكوى فً مثل هذه الحاالت ٌمكن أن ٌتصل بالسكرتارٌة بدال من الهٌئة التنفٌذٌة المعنٌة

 .ة األمر عندئذ إلى اآللٌة التً أنشؤها المجلسالسكرتارٌة تحقٌقات أولٌة، وإذا وجدت أن الشكوى جدٌرة بالتحقٌق فإنه ٌمكن إحال

 :مجلس صندوق التكٌؾ قررتوصٌة رئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة،  النظر فًبعد  .108

تكلٌؾ السكرتارٌة بتقدٌم اقتراح بشؤن إجراء معنى بالتحقٌقات للنظر فٌه فً االجتماع القادم للجنة األخبلقٌات والمالٌة،  .أ 
 تنفٌذ االقتراح ومراعاة أي تضارب محتمل فً المصالح؛بما فً ذلك دالالت تكلفة 

 :توجٌه تعلٌمات للسكرتارٌة بوجوب أن ٌتضمن اإلجراء العناصر التالٌة .ب 

(i)  ؛(الخٌار أ، أو الخٌار ب أعبله)إنشاء وظٌفة محددة إلجراء التحقٌقات 

(ii) ة األموال التً ٌمكن أن سوء إدار/ تفوٌض كاؾ للبدء فً التحقٌق وإجرائه واستكماله للتصدي لحاالت الفساد
 البرنامج؛/ تحدث فً سٌاق إعداد وتنفٌذ المشروع
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(iii) ًوُتحدد العملٌة طبٌعة . تبادل نتٌجة التحقٌق مع الطرؾ المعنً حتى ٌتم البدء فً العملٌة على المستوى المحل
 االتصاالت المتعلقة بقضٌة قٌد التحقٌق؛

(iv) المالٌة التً تقوم الحقا بتقدٌم توصٌة إلى المجلس التخاذ النظر فً نتٌجة التحقٌق من جانب لجنة األخبلقٌات و
 قرار؛

(v)  ٌُ ٌُحدد اإلجراء بوضوح الخطوات البلزم اتخاذها فً انتظار ما سفر عنه التحقٌق وفً حالة ثبوت أن 
 سوء اإلدارة؛/الفساد

ٌُطلب من السكرتارٌة .ج   :لحٌن وضع اإلجراء المعنً بالتحقٌقات، 

(i) دوق على شبكة اإلنترنت عن آلٌات معالجة الشكاوى ضد الهٌئات التنفٌذٌة تضمٌن معلومات على موقع الصن
 المعتمدة وإمكانٌة االتصال مباشرة بالسكرتارٌة؛

(ii)  لحٌن اكتمال  مشارٌعالسكرتارٌة بصفة مإقتة بمهام تلقً الشكاوي المتعلقة بتنفٌذ ال أعضاء جهازتكلٌؾ أحد
 .إنشاء آلٌة للتحقٌقات

(B.16/22 القرار) 

فً المائة  50والبرامج المنفذة بمعرفة هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ فً إطار السقؾ البالػ  مشارٌعالتموٌل المعتمد لل مستوى
 المقرر لها

والبرامج المقدمة من  مشارٌعلل انتًىيم قراراث يجًىعمّثلت  2011أٌلول /سبتمبر 30أفادت مدٌرة السكرتارٌة أنه حتى  .109
واألموال المتاحة التموٌل  قراراث يجًىعفً المائة من  25.7ما نسبته ( ملٌون دوالر 61.07) ذ متعددة األطراؾ هٌئات إدارة التنفٌ

وفً حالة الموافقة على جمٌع المقترحات كاملة اإلعداد المنظورة فً االجتماع (. ملٌون دوالر 237.18)لمساندة قرارات التموٌل 
فً المائة من مجموع تراكمات قرارات التموٌل واألموال المتاحة لمساندة  41.0انٌة ستمثل الحالً، فإن المخصصات التراكمٌة للمٌز

 .قرارات التموٌل

إلى  2011أٌلول /سبتمبر 30المقدمة من هٌئات تنفٌذٌة متعددة األطراؾ وُوفق علٌها حتى  مشارٌعوصل إجمالً تصورات ال .110
، فإن إجمالً مخصصات التموٌل ات كاملة بمٌزانٌات فً مرحلة المصادقةوفً حالة الموافقة علٌها كمقترح. ملٌون دوالر 52.12

وفً حالة الموافقة على كل المقترحات . فً المائة 47.7ملٌون دوالر أي ما ٌعادل  113.19للهٌئات التنفٌذٌة متعددة األطراؾ سٌبلػ 
الً، فإن إجمالً مخصصات التموٌل للهٌئات التنفٌذٌة متعددة الكاملة المنظورة حالٌا والتصورات المعتمدة التً لم ُتنظر فً االجتماع الح

 .فً المائة 61.2ملٌون دوالر، أي ما ٌعادل  145.27األطراؾ سٌبلػ 

تحفٌز ظهور المزٌد من هٌئات إدارة تنفٌذ  أوضح رئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة أن الهدؾ األساسً للصندوق ٌتمثل فً  .111
فمن األسهل بالنسبة للكثٌر من البلدان فٌما ٌبدو أن ٌتم إسناد . وطنٌة ومنع مزاحمتها من قبل هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ

تنفٌذ الوطنٌة آخذ فً الزٌادة بصورة ها الوطنٌة لهٌئة إدارة تنفٌذ متعددة األطراؾ بدال من هٌئة وطنٌة، ولكن عدد هٌئات إدارة المشارٌع
هدؾ ٌفً المائة  50وكان السقؾ البالػ . تدرٌجٌة، وٌمكن توقع تسارع هذا االتجاه نتٌجة لتنظٌم المزٌد من حلقات العمل المعنٌة بالتدرٌب

وبرامج التكٌؾ تماما عند  مشارٌعوقؾ  ٌتوخىالهدؾ الوقت ذاته، لم ٌكن هذا وفً . ضمان حصة الهٌئات متعددة األطراؾ من التموٌلل
ولذلك السبب، حبذت لجنة األخبلقٌات والمالٌة عدم احتساب التصورات  .فً وقت مبكربصورة سرٌعة فً المائة  50بلوغ سقؾ الـ 

 .فً المائة 50الموافق علٌها فً التعداد نحو السقؾ البالػ 

والبرامج المقدمة هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ  مشارٌعاقُترح أٌضا أنه قبل بلوغ النقطة التً ٌتعٌن عندها رفض ال .112
وكذلك معدل  مشارٌعإبطاء سرعة معدل تقدٌم ال فً المائة، ٌنبؽً تشجٌع تلك الهٌئات على 50بسبب الوصول إلى مستوى السقؾ البالػ 

 مشارٌععلى المجلس وقؾ الموافقة على  وحتى إذا كانت عملٌة االعتماد بطٌئة فإن ٌجب. كاملة مشارٌعتحوٌل التصورات المعتمدة إلى 
فً المائة إلعطاء هٌئات إدارة التنفٌذ الوطنٌة وقتا لٌتم اعتمادها، وكان ذلك السبب  50جدٌدة للهٌئات متعددة األطراؾ عند سقؾ 

 .الرئٌسً لوضع هذا السقؾ

وٌتمثل أحد الُنهج فً بحث . ادم للمجلساقُترح أٌضا وجوب وضع معاٌٌر لتحدٌد األولوٌات فً موعد أقصاه قبل االجتماع الق  .113
كما اقُترح أن تقوم . حسب ترتٌب تقدٌمها مشارٌعمجاالت التكٌؾ الواجب منحها أولوٌة بدال من االكتفاء ببساطة بالموافقة على ال

التً ٌمكن  مشارٌعؤن الللمساعدة فً اتخاذ القرارات بش السكرتارٌة، قبل االجتماع السابع عشر للمجلس، بإعداد نهج تحدٌد األولوٌات
 .وجرى حث أعضاء المجلس على تقدٌم مقترحات بشؤن عملٌة تحدٌد األولوٌات. المضً قدما فً تنفٌذها واألخرى التً ٌمكن تؤجٌلها
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جرى توضٌح مشكلة جوهرٌة ذات صلة وهً المستوى المتواضع لموارد الصندوق نتٌجة بصورة جزئٌة النخفاض أسعار  .114
واقُترح أن تقوم مدٌرة السكرتارٌة بتنظٌم حملة محددة للحصول على أموال وخاصة من الحكومات  .ات المعتمدةاالنبعاث شهادات خفض

ومع ذلك، ٌجب أن ٌتم تنفٌذ محاوالت جمع التبرعات . المانحة على أن تقوم بصفة دورٌة بإحاطة المجلس علما بالتقدم فً هذا الصدد
 .تارٌة إعداد إستراتٌجٌة لجمع التبرعات للنظر فٌها فً االجتماع السابع عشر للمجلسوبناء علٌه ٌطلب من السكر. بطرٌقة منظمة

أن تواصل  تاقترحو. من جهات خاصة عبر الموقع على شبكة اإلنترنت تعبئة أموالبالمحاوالت ؼٌر الناجحة ل ةرئٌسال تذّكر .115
 .اع القادم للمجلسالتقدم بهذا الخصوص فً االجتمعن  جهود إقامة شراكة مع مإسسة األمم المتحدة وتقدٌم تقرٌرالسكرتارٌة 

ٌّمبشؤن اإلستراتٌجٌة التً ٌتبعها  ةرداً على أسئلة من الرئٌس .116 فً إدارة االستثمارات بشؤن األرصدة ؼٌر المنصرفة فً  الق
ٌّمالصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ، أفاد  االستئمانً حالٌا جرى  ملٌون دوالر من األموال التً فً حوزة الصندوق 229بؤن  الق

بمثابة مجمع استثماري ألموال الصندوق االستئمانً البلزم  كان" tranche zero قسائم نلشرٌحة بدو"حساب نقدي استثمارها فً 
ووصل المقدار اإلجمالً لمجمع الشرائح . والبرامج مشارٌعتوافرها الفوري فً صورة سائلة لطلبات التحوٌل النقدي من قبل المجلس لل

 فإندوالر، وعلى الرؼم من االنخفاض الشدٌد لمعدل العائد على الشرٌحة النقدٌة، ملٌارات  4بدون قسائم فً البنك الدولً إلى حوالً 
ٌّملشروط وأحكام خدمة  االحتفاظ برأس المال، ولٌس تعظٌم الدخل، هو الهدؾ المقرر طبقا وعلى الرؼم . ألطراؾ بروتوكول كٌوتو الق

ٌّموأشار . هذه الشرٌحة لم ُتحقق أبدا عوائد سلبٌة فإنالمالٌة،  من تقلب األسواق إلى أنه إذا كان بإمكان المجلس تؤكٌد حد أدنى من  الق
 .والبرامج لمدة سنة واحدة على األقل، فإنه ٌمكن عندئذ بحث إمكانات االستثمار فً أفق زمنً أطول مشارٌعالموارد التً ال حاجة إلٌها لل

ٌّم لعمل اومع تقدٌره .117 ٌّممن  تطلب ةوتشجٌع استمرار سٌاسة االستثمار السلٌمة والمؤمونة، فإن الرئٌس الق  زٌادة سهولة فهم الق
المجلس عن طرٌق عرض إستراتٌجٌة إدارة االستثمار فً االجتماع القادم فٌما ٌتعلق باستثمار موارد الصندوق االستئمانً وكذلك من 

فً المائة المقرر لهٌئات إدارة التنفٌذ  50ثم قدمت الرئٌسة اقتراحا بشؤن السقؾ البالػ . الممكنةخبلل مناقشة خٌارات االستثمار األخرى 
 .متعددة األطراؾ

فً  50والبرامج ولجنة األخبلقٌات والمالٌة بشؤن السقؾ البالػ  مشارٌعبعد النظر فً تعلٌقات وتوصٌات لجنة استعراض ال .118
 :مجلس صندوق التكٌؾ قررطراؾ، وبعد بحث اقتراح الرئٌسة، المائة لهٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األ

 فً المائة للمقترحات كاملة اإلعداد المقدمة من هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ؛ 50الحفاظ على السقؾ البالػ  .أ 

سبل لتنفٌذ إلى السكرتارٌة حول أفضل ال 2012كانون الثانً /ٌناٌر 15دعوة أعضاء المجلس إلى تقدٌم اقتراحات قبل  .ب 
 البرامج المقدمة من هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ؛/مشارٌعفً المائة وكٌفٌة تحدٌد أولوٌات مقترحات ال 50سقؾ الـ 

والبرامج ولجنة  مشارٌعتكلٌؾ السكرتارٌة بتقدٌم تقرٌر للنظر فٌه من قبل رئٌس ونائب رئٌس كل من لجنة استعراض ال .ج 
والبرامج الجدٌدة؛ وأن تنظر لجنة  مشارٌعالطروحات المتعلقة بمعاٌٌر تحدٌد أولوٌات مقترحات الاألخبلقٌات والمالٌة بشؤن 

ذات الصلة واآلثار المالٌة  فً المائة الذي ٌتعٌن أٌضا أن ٌتضمن جمٌع األرقام 50األخبلقٌات والمالٌة فً تنفٌذ السقؾ البالػ 
 لتنفٌذه؛

لمقدمة من هٌئات تنفٌذٌة متعددة األطراؾ وُوفق علٌها حتى الفترة التً تشمل البرامج ا/مشارٌعتحدٌد أولوٌات تصورات ال .د 
 ؛ و(أ)االجتماع السادس عشر للمجلس بموجب السقؾ المشار إلٌه فً البند 

 .والبرامج مشارٌعتشجٌع هٌئات إدارة التنفٌذ الوطنٌة على تعجٌل تقدٌمها لمقترحات ال .ه 

(B.16/23 القرار) 

ٌُطلب المجلس قررإضافٌة،  ئة أموالتعببخصوص الحاجة إلى  .119  :أن 

 من الجهات المانحة بالتشاور مع رئٌسة المجلس؛ إجراء أنشطة جمع تبرعاتبمدٌرة السكرتارٌة أن تقوم  .أ 

أن تقوم السكرتارٌة بتقدٌم تقرٌر إلى المجلس فً اجتماعه السابع عشر حول أنشطة جمع التبرعات ومفاوضاتها مع  .ب 
هٌل جمع تبرعات خاصة، وكذلك خٌارات تنظٌم حملة وإستراتٌجٌة لجمع التبرعات بالتعاون مع مإسسة األمم المتحدة لتس

ٌّم  ؛ والق

ٌّمأن ٌقدم  .ج  مشورة إلى المجلس فً اجتماعه السابع عشر بشؤن خٌارات االستثمار الممكنة مع مراعاة التفوٌض الممنوح  الق
 .له وصورة مخاطر صندوق التكٌؾ واحتٌاجاته للسٌولة
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(B.16/24 لقرارا ) 

 تنفٌذ مدونة قواعد السلوك

 لم ُتطرح أٌة قضاٌا بخصوص هذا البند من جدول األعمال .120

 الموقؾ المالً للصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ

ٌّمالمعتمدة إلى أموال وخٌارات من  خفض االنبعاثاتشهادات تلقت اللجنة تحلٌبل للوضع الراهن فً سوق تحوٌل  .121 للنظر  الق
ٌّم، باإلضافة إلى تقرٌر من AFB/B.16/Inf.5تضمنة فً الوثٌقة فٌها، وهً مُ  حول الموقؾ المالً للصندوق االستئمانً لصندوق  الق

ٌّموأفاد . AFB/EFC.7/6والوارد مضمونه بتفاصٌل كاملة فً الوثٌقة  التكٌؾ . أنه لم تحدث تؽٌرات كبٌرة منذ االجتماع السابق الق
حٌث جرى إقفال دائرة التسجٌل بآلٌة التنمٌة  2011تشرٌن األول / أكتوبر 5إلى أموال حتى  ثاتخفض االنبعاواستمر تحوٌل شهادات 

وظلت دائرة التسجٌل مؽلقة دون إعطاء تارٌخ . خفض االنبعاثاتالنظٌفة لتحسٌن إجراءات األمن فً أعقاب محاولة سرقة شهادات 
ٌّموبذلك لم ٌتم بٌع أٌة شهادات من قبل . إلعادة فتحها  .2011تشرٌن األول /أكتوبر 5منذ  الق

ملٌون  86وبلػ إجمالً التبرعات حتى تارٌخه . على نفس مستواها فً التقرٌر السابق مشارٌعاستمرت التحوٌبلت النقدٌة إلى ال .122
جة إلى دوالر، ووصل دخل االستثمار إلى حوالً ملٌون دوالر ــ وهو عائد منخفض نتٌجة النخفاض األسعار السائدة فً السوق والحا
وتبلػ . االحتفاظ بؤرصدة الصندوق االستئمانً لصندوق فً استثمارات قصٌرة األجل عالٌة السٌولة لتلبٌة احتٌاجات الصرؾ المتوقعة

 .ملٌون دوالر 167الموارد المتاحة لمساندة قرارات التموٌل فً الوقت الحاضر 

ٌّملفت  .123 بله الذي ٌعرض تقدٌرات الموارد اإلجمالٌة المتاحة حتى نهاٌة فً التقرٌر المشار إلٌه أع 5االنتباه إلى الجدول  الق
من قبل آلٌة التنمٌة  خفض االنبعاثات، استنادا إلى افتراضات مختلفة بشؤن المعدل المنتظر إلصدار شهادات 2012كانون األول /دٌسمبر

 .إلى أموال وأسعار الصرؾ النبعاثاتخفض االنظٌفة وسٌنارٌوهات األسعار المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة لتحوٌل شهادات 

ٌّمردا على األسئلة المطروحة، أفاد  .124 ملٌون دوالر مازالت متاحة لتحوٌلها إلى  5.5حوالً  ٌمتهاق فض انبعاثاتأن شهادات خ الق
مركز رٌزو ملٌون دوالر من الشهادات اإلضافٌة لصندوق التكٌؾ استنادا إلى تقدٌرات  12.6أموال، ولكن ٌمكن إتاحة ما ٌصل إلى 

وطبقا لبلتجاه التارٌخً إلصدار الشهادات، ٌمكن . 2012التابع لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة بشؤن إصدار هذه الشهادات حتى نهاٌة عام 
 الهٌدروفلوروكربون ملٌون دوالر، فإن ُثلثٌه ٌمثبلن الؽازات الصناعٌة، وخاصة 12.6بالنسبة لمبلػ  هبصورة معقولة افتراض أن

HFC23  الشهادات "ٌُطلق علٌه ووٌمكن افتراض أن الثلث المتبقً . 2012بشكل رئٌسً، وٌجب بٌع تلك الشهادات خبلل عام
ٌّموقام . 2015للتسوٌق حتى عام  قابلٌ هو  "الخضراء لخفض االنبعاثات خفض ملٌون دوالر من شهادات  9.6حتى اآلن ببٌع ما قٌمته  الق

 .ٌة أكثر ارتفاعامتطلعا إلى أسعار تارٌخ االنبعاثات

ٌّمأفاد  .125 أنه ٌتبع إرشادات تحوٌل الشهادات إلى أموال وأنه لم ٌشارك فً معامبلت فً السوق ؼٌر الرسمٌة ألنه لم توجد  الق
تشرٌن الثانً أصدر المجلس تعلٌمات للقٌم بعدم /نوفمبر 22وفً . والبرامج وكانت أحوال السوق سٌئة مشارٌعضرورة لسٌولة إضافٌة لل

ٌّمومع ذلك نوه . من شهادات خفض االنبعاثات ألن السعر مازال دون المستوى المحدد بٌع أي خارج إلى أنه من ؼٌر المستحسن البقاء  الق
فٌتعٌن البدء مجددا فً إجراء بعض المبٌعات فً وقت قرٌب بصورة معقولة حتى ٌتفادى صندوق التكٌؾ : السوق لفترة طوٌلة للؽاٌة

 .ة فً مخزون شهادات خفض االنبعاثاتالتراكم والزٌادة المفرط

واقُترح وجوب وضع إستراتٌجٌة . أعرب عدد من المتحدثٌن عن القلق إزاء احتمال عدم توفر السٌولة الكافٌة عند نقطة ما .126
 .ملٌون دوالر فً كل اجتماع للمجلس حٌُث ُتتخذ قرارات التموٌل 200لضمان أن تتوافر بصورة دائمة موارد تبلػ حوالً 

ٌّمأشار  .127 هو  ،CMP.3/1إلى أن الهدؾ الرئٌسً لبرنامج تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال، المبنً على القرار  الق
والبرامج، وأوضح أن عدة جهات رئٌسٌة فً السوق كانت لها آراء  مشارٌعتحوٌل هذه الشهادات إلى أموال لتوفٌر السٌولة البلزمة لل

بعض محللً القطاع الخاص أنه ٌمكن توقع ارتفاع األسعار بعض الشًء فً  ىورأ. فً المستقبلمتباٌنة بشؤن كٌفٌة تحرك األسعار 
ٌّد واالمتثال، وطرح آخرون وجهات نظر مختلفة/ فبراٌر ٌّموأضاؾ . شباط عندما ٌبدأ الطلب فً االرتفاع ألسباب التق أنه ٌوصً  الق

ٌما ٌتعلق بالحاجة إلى االحتفاظ بحوالً ملٌون شهادة كحد أدنى من أجل بإجراء تؽٌٌر فً إرشادات تحوٌل هذه الشهادات إلى أموال ف
 .ضمان تحوٌل جمٌع الشهادات الخاصة بالؽازات الصناعٌة إلى أموال

إصدار تعلٌمات للقٌم باالستمرار فً مجلس صندوق التكٌؾ  قررتوصٌة رئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة،  النظر فًبعد  .128
إذا لم ترتفع األسعار و. خفض االنبعاثات لحٌن ارتفاع األسعار فً السوق إلى المستوى المحدد من قبل المجلساالمتناع عن بٌع شهادات 

ٌّمإلى المستوى المحدد من قبل المجلس بحلول التارٌخ المحدد من جانبه، فإن  سوؾ ٌستؤنؾ المبٌعات اعتبارا من ذلك التارٌخ، طبقا  الق
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ونظرا . حوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال، ما لم ٌصدر المجلس تعلٌمات خبلؾ ذلكإلرشادات صندوق التكٌؾ المعنٌة بت
ٌّملوجوب سرٌة مستوى السعر والتارٌخ المحدد، فإن   .سٌتلقى خطابا منفصبل بهذا الشؤن من رئٌسة صندوق التكٌؾ الق

(B.16/25القرار) 

ٌّمصندوق التكٌؾ أن ٌطلب من  رقرآخذاً التعلٌمات الواردة فً الفقرة أعبله فً االعتبار،  .129  :الق

 المتعلقة بالهٌدروفلوركربون كمسؤلة لها األولوٌة؛ خفض االنبعاثاتبٌع شهادات صندوق التكٌؾ المعنٌة ب  .أ 

 مواصلة تزوٌد المجلس بالمعلومات ذات الصلة والمشورة المستمرة التً ٌسترشد بها بشؤن القرار أعبله؛ و .ب 

سعار الفردٌة ومتوسط أسعار شهادات خفض االنبعاثات المباعة ومقارنتها بؤسعار فً رفع تقارٌر عن األ االستمرار .ج 
 .السوق لتسهٌل فهم المجلس لعملٌة تحوٌل الشهادات إلى أموال

(B.16/26القرار) 

 الخطابات الواردة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة، وبرنامج األؼذٌة العالمً

ت مدٌرة السكرتارٌة بؤن هذا البند من جدول األعمال ٌشٌر إلى االتفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة التً اعتمدها المجلس فً ذّكر .130
أعاد برنامج األمم  2011شباط / ومنذ فبراٌر. ه وبرامجهمشارٌعاجتماعه الثانً عشر بعد التشاور مع الهٌئات المعتمدة إلدارة تنفٌذ 

الموافق  مشارٌعج األؼذٌة العالمً إلى مدٌرة السكرتارٌة النسخ األصلٌة لبلتفاقات الخاصة بكل مشروع من الالمتحدة اإلنمائً وبرنام
على تموٌلها، وخطابات تحمل تساإالت حول بعض أحكام االتفاقٌة، وخاصة جوانب التطبٌق واألسبقٌة فً سٌاسات وإرشادات عملٌات 

كما . البرامج التً ٌمولها الصندوق، وشرط تقدٌم تقارٌر مالٌة ُمراجعة، من بٌن أمور أخرىو مشارٌعفٌما ٌتعلق بتنفٌذ ال صندوق التكٌؾ
وبهذه المناسبة، وطبقا للتفوٌض الممنوح من المجلس، قامت الرئٌسة بالرد كتابة ُمعٌدة التؤكٌد على . اقترحا أٌضا تؽٌٌرات فً االتفاقٌة

 2011تشرٌن الثانً / نوفمبر 30دٌرة السكرتارٌة أٌضا أن أعضاء المجلس تلقوا فً وأفادت م. شروط االتفاقٌة حسبما اعتمدها المجلس
. خطابا جدٌدا بنص مماثل أرسله بصورة مشتركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائً وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة وبرنامج األؼذٌة العالمً

، (37الفقرة الجدٌدة )األطراؾ عن تعدٌل سٌاسات وإرشادات العملٌات وفً مثل هذا الوقت، تساءلت أٌضا هٌئات إدارة تنفٌذ متعددة 
وبالنسبة لؤلمر األخٌر، أشارت هٌئات إدارة التنفٌذ إلى مبدأ . وخاصة اإلشارة إلى مراجعة محاسبة مستقلة بشؤن استخدام موارد الصندوق

 .مراجعة الحسابات الموحد لمنظمات األمم المتحدة

عتقادها بؤن سٌاسات وإرشادات العملٌات المنبثقة عن المجلس لها األسبقٌة على القواعد المرعٌة لدي أعربت اللجنة بقوة عن ا .131
وٌنبؽً أن ٌكون واضحا بالنسبة لهذه الهٌئات أن الصندوق ٌشترط فقط مراجعة . األطراؾ متعددةأٌة هٌئة من هٌئات إدارة التنفٌذ 

، وال ٌنطبق األمر، حسبما اعتقدت فٌما ٌبدو، على جمٌع عملٌات كل تنفٌذها هذه الهٌئات التً تتولى إدارة مشارٌعمحاسبٌة مستقلة بشؤن ال
 .وعبلوة على ذلك، اعتبرت األمم المتحدة أن مراجعة الحسابات مراجعة مستقلة. هٌئة

 :تكٌؾصندوق ال قرربعد النظر فً توصٌات لجنة األخبلقٌات والمالٌة، بما فً ذلك بحث الموضوع فً جلسة مفتوحة،  .132

التمسك بموقفه السابق إزاء هذا الموضوع، موضحا أن المراجعة المشار إلٌها فً االتفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة وفً الفقرة  .أ 
 البرامج التً ٌمولها صندوق التكٌؾ؛/مشارٌعمن سٌاسات وإرشادات العملٌات هً مراجعة محاسبٌة مستقلة لل 37

ر الناتج عن المسائل ٌبالتؤخ حاطتها علماإل ذات العبلقةسلطات المختصة إلى ال تكلٌؾ السكرتارٌة بإرسال خطابات .ب 
 القانونٌة المثارة من قبل هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ؛

بالمسائل  تكلٌؾ السكرتارٌة بإرسال خطابات إلى السلطات المختصة ذات العبلقة أو مراكز التنسٌق إلحاطتها علما .ج 
 .لهٌئات التنفٌذٌة متعددة األطراؾالقانونٌة المرتبطة بهذه ا

(B.16/27 القرار) 

 القضايا المتبقية من االجتماع الخامس عشر لمجلس صندوق التكيف: 8بند جدول األعمال 

 البرامج اإلقلٌمٌة/مشارٌعالنظر فً القضاٌا المرتبطة بال
 



AFB/B.16/6/Rev.1 

 21 

مبلٌٌن دوالر  10الموافقة على سقؾ ٌبلػ  ذّكر ممثل السكرتارٌة المجلس بؤنه قرر فً اجتماعه الثالث عشر، كإجراء مإقت، .133
وفً االجتماع . والبرامج اإلقلٌمٌة فً حدود هذا السقؾ مشارٌعلكل بلد وطلب من السكرتارٌة تقدٌم اقتراح بشؤن كٌفٌة النظر فً ال

لتؤخذ فً  الوثٌقةالخامس عشر للمجلس، قدمت السكرتارٌة وثٌقة توضح هذه المسؤلة، وبعدها طلب المجلس من السكرتارٌة تنقٌح 
، وصندوق البٌئة للبٌئةوالبرامج اإلقلٌمٌة من قبل هٌئات أخرى مثل برنامج األمم المتحدة  مشارٌعاالعتبار الخبرات المكتسبة بشؤن ال

تقدٌم اقتراح بشؤن والبنك الدولً، والبرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة إزاء تؽٌر المناخ، وكذلك خبرات بنوك التنمٌة اإلقلٌمٌة؛ و ،العالمٌة
 .والبرامج اإلقلٌمٌة فً االجتماع السادس عشر للمجلس مشارٌعتعرٌؾ األقالٌم فً سٌاق ال

ٌّم، شرح ممثل السكرتارٌة  AFB/16/5/Rev.2الوارد وصفها بالتفاصٌل الكاملة فً الوثٌقة فً عرضه للقضاٌا .134 ة الق
، وتخصٌص "البرامج اإلقلٌمٌة"اإلقلٌمٌة، و مشارٌعال"، "اإلقلٌم"وتعرٌؾ  المضافة والتؽٌرات اإلضافٌة المرتبطة بالُنهج اإلقلٌمٌة،

والبرامج اإلقلٌمٌة، ومعاٌٌر استعراض  مشارٌعوالبرامج اإلقلٌمٌة، واعتبارات الجودة فً ال مشارٌعاألموال فٌما بٌن البلدان لل
 .لمجلس فً النظر فٌهاالبرامج المرتبطة بذلك، فضبل عن إعداد مسودة توصٌات قد ٌرؼب ا/مشارٌعال

ٌُمنح كل مشروع وبرنامج إقلٌمً أموال إضافٌة تصل إلى  .135 مبلٌٌن دوالر فوق  5ردا على سإال بشؤن توصٌة بإمكانٌة أن 
والبرامج اإلقلٌمٌة، تتمثل إحداهما فً تقدٌم سقؾ  مشارٌعبلد، أفاد ممثل السكرتارٌة أن هناك طرٌقتٌن لتشجٌع الكل ل السقؾ المإقت

وإن كان البعض قد أعرب عن شواؼله بشؤن ما إذا كان مثل هذا السقؾ هو  مبلٌٌن دوالر لكل بلد، 10بلوة على السقؾ البالػ إضافً ع
مبلٌٌن دوالر لكل برنامج أو  5أما الطرٌقة الممكنة األخرى فهً تخصٌص موارد إضافٌة قٌمتها . أفضل طرٌقة لتخصٌص الموارد

 .مشروع إقلٌمً

أن من المهم البحث عن أمثلة واقعٌة لتحدٌات التكٌؾ عبر الحدود وكٌفٌة معالجتها من جانب أوضح المجلس أٌضا  .136
 مشارٌعكما اقُترحت إمكانٌة معالجة القضاٌا العابرة للحدود من خبلل العمل مع المنظمات القائمة بتنفٌذ . المإسسات اإلقلٌمٌة والبلدان

 مبلػ فإنه على الرؼم أٌضا من أهمٌة انخراط البلدان فً العمل معا لتنفٌذ أنشطة التكٌؾ، إقلٌمٌة وكذلك من خبلل المنظمات اإلقلٌمٌة، وأن
 .الجاري تنفٌذه بالفعل العملللبناء على ٌكفً مبلٌٌن دوالر لكل مشروع أو برنامج إقلٌمً هو مبلػ منخفض للؽاٌة ال  5

مبلٌٌن  5بإمكانه فقط الحصول على مبلػ نسبً من الـ فإن  ممثل السكرتارٌة أنه بمجرد أن ٌستخدم البلد سقفه القطريشرح  .137
مبلٌٌن دوالر لكل بلد لمشاركته فً نشاط إقلٌمً، بل ٌعنً  5وال ٌعنً التخصٌص اإلضافً المقترح إضافة . دوالر لمشاركته اإلقلٌمٌة

 .مبلٌٌن دوالر بٌن البلدان المشاركة فً النشاط اإلقلٌمً 5تقسٌم مبلػ 

والبرامج اإلقلٌمٌة هو نقص التنسٌق والتعاون، أفاد ممثل  مشارٌعإذا كان الخطر الوحٌد الماثل أمام الردا على سإال عن ما  .138
وأضاؾ أن السكرتارٌة لم . شائكة فً استخدام الموارد الطبٌعٌة عبر الحدود السكرتارٌة أن المخاطر السٌاسٌة كانت دائما قضٌة حقٌقٌة

وفً رده على سإال حول إمكانٌة . اإلقلٌمٌة مشارٌعنفٌذها فً بلد واحد هٌئة متعددة األطراؾ بالتدٌر ت مشارٌعمسؤلة كٌفٌة ربط تنظر فً 
أو البرامج اإلقلٌمٌة التً ٌمولها الصندوق، استنتج أنه ال ٌوجد  مشارٌعأن تإدي هٌئات إدارة التنفٌذ الوطنٌة دور الهٌئات المنفذة فً ال

 .ارٌة لم تبحث هذه اإلمكانٌة عند إعداد الوثٌقةسبب من حٌث المبدأ لمنع ذلك ولكن السكرت

  :المجلس قررالبرامج اإلقلٌمٌة، /مشارٌعبعد االستماع إلى تقرٌر السكرتارٌة حول القضاٌا المتعلقة بال .139

 تكلٌؾ السكرتارٌة بإعداد وثٌقة منقحة تؤخذ فً االعتبار التعلٌقات المطروحة أثناء المناقشة فً االجتماع الحالً؛ .أ 

 50والبرامج بالنظر فً الوثٌقة المنقحة المشار إلٌها أعبله، باستثناء قضاٌا أثر سقؾ الـ  مشارٌعلجنة استعراض التكلٌؾ  .ب 
 اإلقلٌمٌة؛ مشارٌعمبلٌٌن دوالر إضافٌة لل 5فً المائة على هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ ومنح 

 50قحة المشار إلٌها أعبله وال سٌما فٌما ٌخص قضاٌا أثر سقؾ الـ جنة األخبلقٌات والمالٌة بالنظر فً الوثٌقة المنتكلٌؾ ل .ج 
  اإلقلٌمٌة؛ و مشارٌعمبلٌٌن دوالر إضافٌة لل 5فً المائة على هٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ ومنح 

المجلس فً  والبرامج بعٌن االعتبار، أن ٌنظر مشارٌعبعد أخذه توصٌات لجنة األخبلقٌات والمالٌة ولجنة استعراض ال .د 
 .والبرامج اإلقلٌمٌة مشارٌعاجتماعه السابع عشر فً وضع سٌاسة بشؤن الموافقة على ال

(B.16/28 القرار) 

 (ج)، الفقرة B.15/25ار تنفٌذ القر

أعاد التذكٌر بؤهمٌة صون الثقة والنزاهة بٌن أعضاء المجلس، وذّكرت  B.15/25ذّكرت الرئٌسٌة بؤن المجلس فً قراره  .140
تشكل خرقا لمدونة قواعد السلوك؛ وطلبت من عضو المجلس الذي تم  تؤٌٌد والمناصرةؤن المشاركة فً أنشطة استقطاب الاألعضاء ب
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والبرامج على المجلس  مشارٌعاإلببلغ عن سلوكة إلى لجنة األخبلقٌات والمالٌة إٌضاح الموقؾ الذي عرضة رئٌس لجنة استعراض ال
ٌرسُل إشارة بؤنه ٌؤخذ نفسه والوظائؾ الموكولة  B.15/25لس فً بحثه للقضاٌا التً ٌثٌرها القرار وقالت إن المج. للمزٌد من النظر فٌه
 .إلٌه على محمل الجد

. أبدى أحد أعضاء المجلس رأٌه بؤن القضٌة ال تنحصر فً سلوك أحد األفراد بل إنها تمّس نزاهة ومهنٌة المجلس كله .141
 .ى أن ٌكون موضع ثقة الجهات المانحة والحكومات، والمهنٌة هً أمر ضروري للؽاٌةوأضاؾ آخر قائبل إن الصندوق ٌسعى دائما إل

بصورة ؼٌر مشروعة هو أمر ؼٌر مقبول، فإن  على الرؼم من موافقة جمٌع األعضاء على أن استقطاب التؤٌٌد والمناصرة .142
دون هذا التعرٌؾ، ربما ُتفسر محادثة برٌئة وؼٌر فب. البعض نّبه إلى ضرورة وجود تعرٌؾ واضح لما ٌشكل استقطابا للتؤٌٌد والمناصرة

إضافة إلى ذلك، اقترح أعضاء آخرون تحدٌد عملٌة رسمٌة لمعالجة مثل هذه . مضرة بٌن أعضاء المجلس بؤنها خاطئة وفً ؼٌر محلها
 .المستقبلالحاالت فً 

 :المجلس قرر، بعد النظر فً اآلراء التً عّبر عنها األعضاء، ونظرا لؽٌاب عضو المجلس المعنً .143

  تؤجٌل النظر فً هذا البند لبلجتماع السابع عشر؛ و  .أ 

 .الطلب من لجنة األخبلقٌات والمالٌة بحث تنفٌذ مدونة قواعد السلوك فً اجتماعها القادم .ب 

(B.16/29 القرار) 

 إدارة تنفٌذ وطنٌة حلقات العمل اإلقلٌمٌة المعنٌة باعتماد هٌئات

 ".تقرٌر عن هٌئة االعتماد: "5دول األعمال تمت مناقشة هذا البند تحت بند ج .144

 الحوار مع هٌئات ثنائٌة ومتعددة األطراؾ لمساندة االعتماد

الذي الحوار مع الهٌئات الثنائٌة ومتعددة األطراؾ بشؤن مساندة هٌئات إدارة التنفٌذ الوطنٌة تقرٌرا عن الرئٌسة  عرضت .145
ٌئات المشاركة عرضت ما اكتسبته من خبرات حتى اآلن فً مساعدة البلدان فً إعداد وقالت إن اله .أُجِري بالتزامن مع االجتماع الحالً

 بماو. وُطرحت أسئلة عن لؽة العمل فً عملٌة االعتماد وطلبات اعتماد هٌئات إدارة تنفٌذ إقلٌمٌة. طلبات اعتماد هٌئات إدارة تنفٌذ وطنٌة
وبالنسبة للطلبات المقدمة من هٌئات . ي ترجمة الوثائق إلى اللؽة االنجلٌزٌة، فإن من الضرورأن لؽة عمل هٌئة االعتماد هً االنجلٌزٌة

تنفٌذٌة إقلٌمٌة، فإن سٌاسات وإرشادات العملٌات المعدلة تقضً بالموافقة على الطلب من السلطات المختصة فً بلدٌن من المنطقة على 
 .األقل

 .المجلس علما بتقرٌر الرئٌسة أخذ .146

ٌّمدراسة أداء السكرتارٌة و  الق

ذّكرت الرئٌسة أن المجلس استلم بالفعل التقرٌر النهائً من السٌد طارق رشدي، االستشاري الذي اختاره المجلس إلعداد  .147
ٌّمدراسة عن أداء السكرتارٌة و أطراؾ بروتوكول كٌوتو طلبت من المجلس أن ٌعرض  جتماعوذّكرت أٌضا بؤن الدورة السابعة ال .الق

المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ مرئٌاته بشؤن التقرٌر بؤسرع ما ٌمكن بعد أول اجتماع للمجلس فً عام  أمانة اتفاقٌة األمم على
مجموعة عمل للنظر فً دراسة  إنشاءواقترحت الرئٌسٌة . الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها السادسة والثبلثٌن للنظر فٌها من قبل 2012

ٌّمأداء السكرتارٌة و  .لمجلس فً اجتماعه السابع عشرم تقرٌرها إلى اتقدٌو الق

 :المجلس قرر .148

 :إنشاء مجموعة عمل مإلفة من .أ 

(i) السٌدPeceli Vocea  ،(فٌجً، البلدان النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة) 

(ii) السٌدةAngela Churie-Kallhauge  ،(السوٌد، مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى) 

(iii) السٌد Yutaka Matsuzawa  ،(1مرفق الٌابان، ال) 
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(iv)  السٌدJeffery Spooner  ،( ،مجموعة بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبًجاماٌكا) 

(v)  السٌدLuis Santos  ،(ًأوروؼواي، مجموعة بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌب ) 

(vi)  السٌدةAna Fornells de Frutos  ،(أسبانٌا، المرفق األول) 

ٌّمسة أداء السكرتارٌة وتكلٌؾ مجموعة العمل بالنظر فً درا .ب   .وتقدٌم تقرٌرها إلى المجلس فً اجتماعه السابع عشر الق

(B.16/30 القرار) 

 القضايا الناشئة عن الدورة السابعة الجتماع أطراف بروتوكول كيوتو :9بند جدول األعمال 

 .إلى اجتماعه السابع عشر المجلس تؤجٌل النظر فً هذا البند قرر .149

(B.16/31 القرار) 

 اعتماد الهيئات متعددة األطراف التي لم ُتوجه لها دعوة: 10جدول األعمال  بند

فً المائة المقرر لهٌئات إدارة التنفٌذ متعددة األطراؾ،  50أفادت الرئٌسة أنه نظرا للمداوالت الجارٌة بشؤن السقؾ البالػ  .150
 .تؤجٌله إلى وقت الحق فإن النظر فً مسؤلة الهٌئات متعددة األطراؾ التً لم ُتوجه لها دعوة سٌتم

المجلس دعوة المزٌد من الهٌئات متعددة األطراؾ للتقدٌم بطلب العتمادها وإعادة النظر فً مسؤلة اعتماد المإسسات  قرر .151
 .متعددة األطراؾ التً لم توجه لها فً وقت الحق

(B.16/32 القرار) 

 االتصاالت: 11بند جدول األعمال 

 الموقع على شبكة اإلنترنت

. دٌرة السكرتارٌة بوجود بعض المشكبلت فً تحدٌث الموقع اإللكترونً والحفاظ على حداثة المعلومات المنشورةأقرت م .152
بدأ هذا ٌوسوؾ  .فً هذه المجاالتوأفادت أن السكرتارٌة قامت مإخرا بتعٌٌن متدرب داخلً، براتب شهري متواضع، للعمل على 

 .شهور 3لفترة تجرٌبٌة مدتها  جتماع الحالً، بصفة مبدئٌةالمتدرب العمل فً السكرتارٌة على الفور بعد اال

طلبات االعتماد التً أشارت إلٌها  باإلضافة إلى ذلك، استعانت السكرتارٌة باستشاري للمساعدة فً تطوٌر سٌر العمل بشؤن .153
 .الرئٌسة

 خطوات إضافٌة: مسابقة التصوٌر الفوتوؼرافً

فإذا أرٌَد لها أن تصبح سمة دائمة فً عمل الصندوق، فإنه . تصوٌر الفوتوؼرافًال ةمسابق حناقش المجلس كٌؾ ٌبنً على نجا  .154
ومن . ٌلزم وضع إجراء معٌاري لها بجدول زمنً محدد الستبلم األعمال وعملٌة تتٌح إدارة حجم العمل فً هذا الشؤن على أفضل وجه

 .كٌؾ التً ٌمولها الصندوقالت مشارٌعالمفٌد أن تنص قواعد المسابقة على وجوب أن تركز الصور على 

 .اقُترح أن منظمة ؼٌر حكومٌة أو أكثر ربما تكون راؼبة وقادرة على المساعدة فً تنظٌم هذه المسابقة .155

المنتمٌة إلى شبكة ( German Watch)أفاد ممثل إحدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة، كان حاضرا فً االجتماع، أن منظمته  .156
 المستقبلٌةصندوق التكٌؾ، ٌسرها أن تساعد فً تنظٌم المسابقة، واّتفِق على مناقشة اإلجراءات  عتعاونة مالمنظمات ؼٌر الحكومٌة الم
 .بٌن هذه المنظمة والسكرتارٌة

 :المجلس قرر  .157
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تكلٌؾ السكرتارٌة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدنً، بما فً ذلك شبكة المنظمات ؼٌر الحكومٌة المتعاونة مع  .أ 
 ة فً تنظٌم ثانً مسابقة للتصوٌر الفوتوؼرافً؛ وصندوق التكٌؾ، للمساعد

 .اإلبقاء على مسابقة التصوٌر الفوتوؼرافً كحدث سنوي .ب 

(B.16/33 القرار) 

 

 تقرير عن اجتماع اللجنة الفرعية للبرنامج التجريبي المعني بالمرونة إزاء تغير المناخ :12بند جدول األعمال 

تقرٌرا عن حضوره اجتماع اللجنة الفرعٌة للبرنامج التجرٌبً المعنً ( ٌقٌاجنوب أفرٌقٌا، أفر)عرض السٌد زاهٌر فقٌر  .158
 .2011تشرٌن الثانً /نوفمبر 2بالمرونة إزاء تؽٌر المناخ الذي ُعقد فً 

والبرامج التقرٌر نصؾ السنوي للجنة استعراض  مشارٌعاستعرضت هذه اللجنة الفرعٌة المنبثقة عن لجنة استعراض ال .159
الجاري إعدادها وتنفٌذها، بما فً ذلك تحلٌل  مشارٌعوأعربت عن رؼبتها فً المزٌد من المعلومات التفصٌلٌة حول ال والبرامج مشارٌعال

  .التموٌل المشترك ومصادره

استمعت اللجنة الفرعٌة لعرض تقدٌمً من مركز الجماعة الكارٌبٌة لتؽٌر المناخ حول التقدم فً تطوٌر المسار اإلقلٌمً  .160
البنك اآلسٌوي ثم استمعت اللجنة الفرعٌة لعرض تقدٌمً من . 2011كانون األول /بً المقرر تقدٌمه لبلعتماد قبل دٌسمبرللبرنامج الكارٌ

ومن المتوقع أن . 2012آذار /عن التقدم فً تطوٌر المسار اإلقلٌمً لبرنامج المحٌط الهادئ المقرر تقدٌمه لبلعتماد قبل مارس للتنمٌة
 .على التوالً 2012كانون الثانً /وٌناٌر 2011كانون األول /الجدٌدة وتونؽا متاحٌن قبل دٌسمبر ٌكون برنامجا بابوا ؼٌنٌا

بحثت اللجنة الفرعٌة قضاٌا قابلٌة االستمرار فً تحمل أعباء الدٌون واتفقت على أن البلدان المصنفة بؤنها ذات المخاطر  .161
ولكن ٌمكن . القطاع العام مشارٌعوالبرامج على اعتمادات ل مشارٌعض الالعالٌة لضؽوط الدٌون لم تكن مإهلة للحصول من لجنة استعرا

 .والبرامج الستثمارات القطاع الخاص مشارٌعلجمٌع البلدان استخدام اعتمادات لجنة استعراض ال

لعام ٌمكن للبلدان المصنفة كبلدان ذات مخاطر متوسطة لضؽوط الدٌون أن تحصل على هذه االعتمادات الستثمارات القطاع ا .162
  .بشرط أن ُتجري تحلٌبل اقتصادٌا كلٌا لتقٌٌم احتماالت تؤثٌر االعتمادات على قدرتها على االستمرار فً تحمل أعباء الدٌون

 قدرهبعد استعراض البرنامج اإلستراتٌجً للمرونة تجاه تؽٌر المناخ فً بولٌفٌا، أخذت اللجنة الفرعٌة علما بتموٌل مطلوب  .163
وٌتراوح حجم التموٌل المتفق علٌه لبرنامج . الشروط ملٌون دوالر فً شكل موارد مالٌة ُمٌسرة 60منحة وملٌون دوالر فً شكل  50

ووافقت اللجنة الفرعٌة أٌضا . ملٌون دوالر كموارد مالٌة ُمٌسرة 36ملٌون دوالر فً شكل منحة، و 50إلى  40تجرٌبً فً بلد واحد من 
 .والبرامج كمنحة إعداد مشارٌعموارد لجنة استعراض اللٌون دوالر من م 2.5على مبلػ إجمالً قدره 

فً جاماٌكا، فً إطار البرنامج الكارٌبً  الفرعٌة بعد ذلك البرنامج اإلستراتٌجً للمرونة تجاه المناخاستعرضت اللجنة  .164
وٌتراوح التموٌل . مٌسرةمبلٌٌن دوالر كموارد مالٌة  10ملٌون دوالر فً شكل منحة و 15بتموٌل مطلوب قدره  اإلقلٌمً، وأخذت علما

ووافقت اللجنة . ملٌون دوال كموارد مالٌة مٌسرة 36ملٌون دوالر فً شكل منحة و 75إلى  60المتفق علٌه لبرنامج تجرٌبً إقلٌمً من 
 .والبرامج كمنحة إعداد مشارٌعألؾ دوالر من موارد لجنة استعراض ال 300الفرعٌة على مبلػ إجمالً قدره 

فرعٌة بعد ذلك البرنامج اإلستراتٌجً للمرونة تجاه المناخ فً الٌمن، وطلبت من الحكومة الٌمنٌة بعد أن استعرضت اللجنة ال .165
والموافقة على  مشارٌعالكؤساس لمواصلة إعداد  عتمادهرفع البنك الدولً التعلٌق المإقت أن تتشاور معها قبل تقدٌم برنامج منقح الٌ

 .والبرامج مشارٌعالتموٌل من قبل لجنة استعراض ال

مبلٌٌن دوالر  10والبرامج و مشارٌعن دوالر كمنحة من لجنة استعراض الٌمبلٌ 7وافقت اللجنة الفرعٌة على تخصٌص   .166
بالنٌابة عن  البنك اآلسٌوي للتنمٌةقدمه " مشروع تحسٌن الطرق فً المناطق: كمبودٌا"لصالح مشروع بعنوان نفسها من اعتمادات اللجنة 

  .حكومة كمبودٌا

والبرامج، طلبت اللجنة الفرعٌة من الوحدة  مشارٌعا ٌتعلق بمسؤلة التوازن بٌن الجنسٌن فً قائمة خبراء لجنة استعراض الفٌم .167
وأخذت اللجنة الفرعٌة علما بؤن هذه الوحدة . اإلدارٌة التابعة لصندوق االستثمار فً األنشطة المناخٌة بذل جهود لتحسٌن هذا التوازن

 .باستعراض السٌرة الذاتٌة لسبع مرشحات لضمهن إلى القائمةاإلدارٌة تقوم حالٌا 
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الجتماع اللجنة الفرعٌة للبرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة إزاء تؽٌر  المجلس علما بالتقرٌر عن حضور السٌد فقٌر أخذ .168
 .المناخ

 القضايا المالية :13بند جدول األعمال 

 تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال

ٌّملمجلس إلى آخر المستجدات من استمع ا .169 بشؤن تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال وكذلك آخر األحداث فً أسواق  الق
ٌّموفً إطار برنامج تحوٌل هذه الشهادات إلى أموال حتى تارٌخه، قام  .الكربون ملٌون دوالر، وذلك  9.96ببٌع شهادات بلؽت قٌمتها  الق

االحتماالت المجهولة والمخاطر المتصورة  :وٌمكن عْزو تدنً السعر حالٌا إلى عاملٌن منفصلٌن. روٌو 12.43بسعر بلػ فً المتوسط 
وقد زاد إصدار هذه . بسبب أزمة الدٌون األوروبٌة حالٌا وآثارها االقتصادٌة؛ والعرض الكبٌر العتمادات الكربون فً السوق مإخرا

ونظرا إلقفال دائرة التسجٌل بآلٌة التنمٌة النظٌفة لتحسٌن . اإلصدار بوتٌرة قٌاسٌةالشهادات بصورة ملموسة فً الشهور األخٌرة واستمر 
ٌّمإجراءات األمن، لم ٌتم بٌع أٌة شهادات من قبل   . 2011تشرٌن األول /أكتوبر 5منذ  الق

ٌّمردا على سإال عن محاولة سرقة شهادات من دائرة التسجٌل بآلٌة التنمٌة النظٌفة، أفاد ممثل  .170 اإلجراءات األمنٌة  أن الق
تحسنت بالفعل فً آلٌة التنمٌة النظٌفة بعد سرقة مسموحات االنبعاثات باالتحاد األوروبً من عدة دوائر تسجٌل وطنٌة فً مطلع عام 

خفض نهم لم ٌتمكنوا فعلٌا من إزالة أٌة شهادات لفإ، ، وأنه على الرؼم من اختراق اللصوص لنظام األمن بآلٌة التنمٌة النظٌفة2011
 .االنبعاثات من السجل

ٌّمالمجلس علما بتقرٌر  أخذ .171  عن تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال الق

 الموقؾ المالً للصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ

ٌّمأفاد  .172 المراجعة الموحدة للصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ جرى تعمٌمه على جمٌع أعضاء المجلس بالبرٌد تقرٌر أن  الق
وأنه ٌتم حالٌا إنجاز التقرٌر النهائً للمراجعة الخارجٌة من قبل المراجعٌن الخارجٌٌن للبنك الدولً، وسوؾ ٌكون التقرٌر  إللكترونًا

ٌّموطبقا لما ذكره . متاحا فً القرٌب العاجل ، طرأ على الموقؾ المالً للصندوق االستئمانً فً نهاٌة AFB/EFC.6/6فً الوثٌقة  الق
وبلؽت اإلٌرادات المجمعة من مبٌعات شهادات خفض االنبعاثات، . 2011 حزٌران/ٌونٌوتؽٌر طفٌؾ عنه فً نهاٌة  2011 أٌلول/سبتمبر

ملٌون دوالر،  229.3التً بحوزة الصندوق ملٌون دوالر فً ذلك التارٌخ، وبلؽت األموال  254.9والتبرعات، ودخل االستثمار 
وٌمكن أن تصل الموارد . ملٌون دوالر 167.4ٌل الجدٌدة لمجلس صندوق التكٌؾ إلى ووصل المبلػ المتاح لمساندة قرارات التمو

وأحاط . ملٌون دوالر 250إلى قرابة ( المنخفضة بشكل قٌاسً)باألسعار الراهنة  2012اإلجمالٌة الممكنة المتاحة للتموٌل حتى نهاٌة 
ٌّم المجلس علما بؤنه وقع مع السوٌد منذ فترة وجٌزة على اتفا  .ملٌون كرونا سوٌدٌة 100قٌة لتبرعات قدرها الق

ٌّم أن العوائد منخفضة فً اآلونة األخٌرة ولكنها إٌجابٌة، حٌث جرى استثمار  .173 بالنسبة لموضوع دخل االستثمار، أفاد الق
ٌّم إلى. الرصٌد السائل للصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ فً مجمع استثمار بإستراتٌجٌة شدٌدة التحفظ أن عدم التٌقن من  ونوه الق

 .وبرامج صندوق التكٌؾ جعل السٌولة هً االعتبار الرئٌسً فً حافظة االستثمار مشارٌعالجدول الزمنً لصرؾ مدفوعات 

ٌّم أخذ .174  .المجلس علما بالعرض الذي قدمه الق

 (2012آذار /ارسم)انتخاب رئيس المجلس ونائبه لوالية تبدأ من االجتماع السابع عشر للمجلس : 14بند جدول األعمال 

 :من البلدان المتقدمة والنامٌة على النحو التالً الترشٌحاتالمجلس الموافقة على  قررعقب المناقشة،  .175

 ، رئٌسا مجلس إدارة صندوق التكٌؾ؛ و(بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً) Luis Santosالسٌد  .أ 

 .، نائبا لرئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ(مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى) Anton Hilberالسٌد  .ب 

(B.16/34 القرار) 

لمدة تبدأ  والبرامج ولجنة األخالقيات والمالية مشاريعانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لكل من لجنة استعراض ال: 15بند جدول األعمال 
 (2012آذار /مارس)من االجتماع الثامن لكل من اللجنتين 

 : الموافقة على الترشٌحات من البلدان المتقدمة والنامٌة على النحو التالًالمجلس  قررعقب المناقشة،  .176
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 والبرامج؛ مشارٌعرئٌسا للجنة استعراض ال( بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً) Jeffery Spooner  السٌد .أ 

 رئٌسا للجنة األخبلقٌات والمالٌة؛( 1أطراؾ المرفق ) Yutaka Matsuzawa  السٌد .ب 

والبرامج؛  مشارٌعنائبا لرئٌس لجنة استعراض ال( مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى)  Hans Olav Ibrekk السٌد .ج 
 و

 .نائبة لرئٌس لجنة األخبلقٌات والمالٌة( أوروبا الشرقٌة)  Medea Inashvili السٌدة .د 

(B.16/35 القرار) 

 2013-2012لمجلس للفترة انتخاب أعضاء هيئة االعتماد من بين أعضاء ا: 16بند جدول األعمال 

 : المجلس الموافقة على الترشٌحات من البلدان المتقدمة والنامٌة على النحو التالً قررعقب المناقشة،  .177

 رئٌسة لهٌئة االعتماد؛ (مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى) Angela Churie-Kallhauge  السٌدة .أ 

 .نائبا لرئٌسة هٌئة االعتماد( البحر الكارٌبًبلدان أمرٌكا البلتٌنٌة و) Santiago Reyna  السٌد .ب 

(B.16/36 القرار) 

 

 2012اجتماعات المجلس للسنة : 17بند جدول

 14فً بون، ألمانٌا ٌوم األربعاء  الذي ٌنعقد بموجبه االجتماع السابع عشر للمجلس B.15/32جرى التذكٌر بالقرار  .178
 22إلى الجمعة  حزٌران/ٌونٌو 20الثامن عشر فً بون ٌوم األربعاء ؛ واالجتماع 2012آذار /مارس 16آذار إلى الجمعة /مارس
؛ واقترحت 2012أٌلول /سبتمبر 14أٌلول إلى الجمعة /سبتمبر 12؛ واالجتماع التاسع عشر فً بون ٌوم األربعاء 2012 حزٌران/ٌونٌو

مباشرة  (االجتماع العشرون للمجلس) 2012 سنةأن ٌنعقد االجتماع الرابع ل 2011و 2010الرئٌسة سٌرا على النمط المتبع فً عامً 
 .عقب مإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ

فإذا كان مإتمر األطراؾ سٌقدم إرشادات بشؤن عمل الصندوق، فإن من . تساءل عدد من األعضاء حول مزاٌا هذه الفكرة .179
وعبلوة على ذلك، فإن حضور مإتمر األطراؾ . لمإتمر تسمح ببحث آثارها ومدلوالتهااألفضل للمجلس النظر فٌها بعد فترة من ا

 .للؽاٌة فترة طوٌلةبلدانهم عن المتبوع بحضور اجتماع المجلس ٌجعل فترة ؼٌاب األعضاء 

اده قبل مإتمر إذا تقرر عدم انعقاد االجتماع العشرٌن للمجلس مباشرة عقب مإتمر األطراؾ، فإنه ال ٌمكن انعق تم إٌضاح أنه .180
وأضافت مدٌرة السكرتارٌة أن عقد اجتماع . األطراؾ مباشرة بسبب المشاورات اإلقلٌمٌة المختلفة التً سٌتم إجراإها فً ذلك الحٌن

فً وقت مبكر للؽاٌة لن ٌتٌح وقتا كافٌا للسكرتارٌة بٌن اجتماعٌن الثالث والرابع الستعراض مقترحات  2012المجلس الرابع لسنة 
 .رٌعمشاال

. أوضح أحد األعضاء أن عقد االجتماع بعد مضً أسابٌع قلٌلة من انعقاد مإتمر األطراؾ سٌواكب احتفاالت نهاٌة السنة .181
 .2013وهنالك إمكانٌة لعقد االجتماع العشرٌن فً مطلع عام 

بلثة اجتماعات فً اقترح بعض األعضاء أنه فً ظل رسوخ عمل الصندوق وإجراءاته ربما حان الوقت لتؽٌٌر الجدول إلى ث .182
فمن شؤن ذلك أن ٌسمح أٌضا ببعض الوفورات نظرا للمستوى الراهن . بدال من أربعة اجتماعات السنة ولفترة أطول قلٌبل لكل اجتماع

دد وٌمكن مناقشة هذه المسؤلة مرة أخرى فً االجتماع القادم إلتاحة وقت للسكرتارٌة لتقٌٌم أعباء عملها على أساس ع. للموارد المتاحة
أثر سلبً على استعراض  وأشار البعض إلى الحاجة إلى بحث اآللٌات لتفادي أن ٌكون لخفض عدد االجتماعات. االجتماعات فً السنة

 .المقترحات وعملٌة االعتماد

 :المجلس قررعقب العرض الذي قدمته مدٌرة سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ،  .183

 :عشر للمجلس تكلٌؾ السكرتارٌة أن تقدم فً االجتماع السابع .أ 
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(i) معلومات عن الوفورات فً التكلفة الناتجة عن خفض عدد االجتماعات من أربعة إلى ثبلثة؛ 

(ii) إجراءات اتخاذ قرارات فً الفترة الفاصلة بٌن االجتماعٌن بدال من اجتماعات المجلس؛ و 

(iii) مادوالبرامج وعملٌة االعت مشارٌعآثار خفض عدد اجتماعات المجلس كل سنة على كل من دورة ال.  

النظر فً االجتماع السابع عشر فً عدد مّرات انعقاد اجتماعات المجلس فً السنة؛ مع أخذ المعلومات التً تقدمها   .ب 
 .السكرتارٌة فً االعتبار

(B.16/37 القرار) 

 قضايا أخرى: 18 بند جدول األعمال

 جدول األعمالدعت الرئٌسة المجلس إلى مناقشة أٌة قضاٌا أخرى ٌمكن أن ُتثار أثناء اعتماد  .184

 عرض من الحكومة السوٌدٌة الستضافة اجتماع هٌئة االعتماد

دعوة موجهة من حكومة السوٌد الستضافة االجتماع القادم لهٌئة االعتماد Angela Churie-Kallhauge  قدمت السٌدة .185
الفرعٌة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة  ونظرا لوجود جهاز السكرتارٌة فعلٌا فً أوروبا فً اجتماع بون للهٌئات. فً ستوكهولم، السوٌد

انعقاد اجتماع هٌئة االعتماد بعد ذلك مباشرة سٌكون أقل  المعنٌة بتؽٌر المناخ والوقت القصٌر النتقال وسفر أعضاء هٌئة االعتماد، فإن
وناقشت هٌئة االعتماد . عمل الصندوقبوالدراٌة تكلفة من انعقاده فً واشنطن، كما أن من شؤن ذلك أٌضا أن ٌتٌح الفرصة لزٌادة الوعً 

إمكانٌة عقد اجتماعها العاشر فً ستوكهولم، وهو خٌار ٌإدي إلى تخفٌض التكالٌؾ اللوجستٌة وتحسٌن وصول جمٌع أعضاء الهٌئة فً 
 .ذلك الوقت

بشرط  2012أٌار /ماٌو 11إلى  10المجلس انعقاد االجتماع العاشر لهٌئة االعتماد فً ستوكهولم، السوٌد فً الفترة  قرر .186
 .عدم تحمل صندوق التكٌؾ أٌة تكالٌؾ إضافٌة

(B.16/38 القرار) 

  اعتماد التقرير : 19جدول األعمال بند 

التً تضمنت القرارات التً اتخذها المجلس فً اجتماعه السادس عشر  AFB/B.16/L.1/Add.1اعتمد المجلس الوثٌقة  .187
تم إعداد هذا التقرٌر . (AFB/B.16/L.1)ذات الصلة فً مسودة تقرٌر هذا االجتماع والتً تم إرفاقها أٌضا تحت بنود جدول األعمال 

 .العتماده من قبل المجلس فً الفترة ما بٌن االجتماعٌن AFB/B.16/L.1/Add.1 و  AFB/B.16/L.1 بناء على

  اختتام االجتماع : 20بند جدول األعمال 

 14الموافق  ءمن بعد ظهر األربعا 6:30ختتام االجتماع فً تمام الساعة المعتاد للمجامبلت، أعلنت الرئٌسة ا بعد التبادل .188
 .2011كانون األول / دٌسمبر
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األعضاء واألعضاء المناوبون المشتركون في االجتماع السادس عشر لمجلس صندوق التكيف: المرفق األول  

 األعضاء

 االسم
 المجموعة الُممثلة البلد

Mr. Cheikh Ndiaye Sylla  
 أفرٌقٌا الالسنؽ

Mr. Zaheer Fakir 
 أفرٌقٌا جنوب أفرٌقٌا

Ms. Medea Inashvili جورجٌا 
 أوروبا الشرقٌة

Ms. Barbara Letachowicz بولندا 
 أوروبا الشرقٌة

Mr. Jeffery Spooner 
 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً جاماٌكا

Mr. Luis Santos 
 أوروؼواي

 رٌبًأمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكا

Mr. Hans Olav Ibrekk النروٌج 

 مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى

Ms. Angela Churie-Kallhauge مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى السوٌد 

Mr. Peceli Vocea ًالبلدان النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة فٌج 

Ms. Ana Fornells de Frutos 
 1فً المرفق األطراؾ المدرجة  أسبانٌا

Mr. Marc-Antoine Martin  
 1فً المرفق األطراؾ المدرجة  فرنسا

Mr. Ricardo Lozano Picón  
 1فً المرفق األطراؾ ؼٌر المدرجة  كولومبٌا

Mr. Farrukh Iqbal Khan 
 1فً المرفق األطراؾ ؼٌر المدرجة  باكستان
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 األعضاء المناوبون

 االسم
 المجموعة الممثلة البلد

Mr. Richard Mwendandu كٌنٌا 
 أفرٌقٌا

Mr. Ezzat Lewis Hannalla 
Agaiby 

 مصر
 أفرٌقٌا

Mr. Damdin Dagvadorj 
 آسٌا منؽولٌا

Mr. Valeriu Cazac مولدوفا 
 أوروبا الشرقٌة

Mr. Luis Paz Castro 
 كوبا

 أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبً

Mr. Santiago Reyna 
 األرجنتٌن

 والبحر الكارٌبً أمرٌكا البلتٌنٌة

Mr. Anton Hilber 
 سوٌسرا

 مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى

Mr. Markku Kanninen 
 فنلندا

 مجموعة أوروبا الؽربٌة وبلدان أخرى

Mr. Monowar Islam 
 بنؽبلدٌش

 البلدان األقل نموا
Mr. Yutaka Matsuzawa 

 الٌابان 

 1فً المرفق األطراؾ المدرجة 

Ms. Sally Biney ؼانا 
 1فً المرفق األطراؾ ؼٌر المدرجة 

Mr. Bruno Sekoli لٌسوتو 
 1فً المرفق األطراؾ ؼٌر المدرجة 
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 جدول األعمال المعتمد لالجتماع السادس عشر

 افتتاح االجتماع .1

 :المسائل التنظٌمٌة .2

 اعتماد جدول األعمال؛ .أ 

 تنظٌم العمل؛ .ب 

 إعبلن تضارب المصالح .ج 

 ئٌسة فً الفترة الفاصلة بٌن االجتماعٌنتقرٌر أنشطة الر .3

 تقرٌر عن أنشطة السكرتارٌة .4

 تقرٌر االجتماع الثامن لهٌئة االعتماد .5

  :والبرامج مشارٌعتقرٌر االجتماع السابع للجنة استعراض ال .6

 الدروس المستفادة من عملٌة االستعراض؛ .أ 

 والبرامج؛ مشارٌعالقضاٌا المحددة أثناء استعراض ال  .ب 

المنفذة بمعرفة هٌئات إدارة تنفٌذ متعددة األطراؾ فً إطار السقؾ البالػ  مشارٌعوى التموٌل المعتمد للمست .ج 

 فً المائة المقرر لها؛ 50

 .والبرامج مشارٌعاستعراض مقترحات ال .د 

 :تقرٌر االجتماع السابع للجنة األخبلقٌات والمالٌة .7

 اإلٌكولوجٌة؛ مركز المتابعة: البرامج/مشارٌعتقارٌر عن تنفٌذ ال .أ 

 تقرٌر األداء السنوي؛ .ب 

 التحقٌق للتصدي لحاالت إساءة استخدام األموال واألشكال األخرى من الممارسات الخاطئة؛ .ج 

فً  50المنفذة بمعرفة هٌئات إدارة تنفٌذ متعددة األطراؾ فً إطار السقؾ البالػ  مشارٌعمستوٌات التموٌل المعتمد لل .د 

 المائة المقرر لها؛

 قواعد السلوك؛تنفٌذ مدونة  .ه 

 .قضاٌا مالٌة .و 

 :القضاٌا المتبقٌة من االجتماع الخامس عشر للمجلس .8

 والبرامج اإلقلٌمٌة؛ مشارٌعالنظر فً القضاٌا المرتبطة بال (أ)             

 ؛(ج)، الفقرة B.15.25تنفٌذ القرار  (ب) 

 ؛حلقات العمل اإلقلٌمٌة المعنٌة باعتماد هٌئات إدارة تنفٌذ وطنٌة (ج) 

 الحوار مع هٌئات ثنائٌة ومتعددة األطراؾ لمساندة اعتماد هٌئات إدارة تنفٌذ وطنٌة؛ (د) 

ٌّم (ه)   دراسة أداء السكرتارٌة والق

 القضاٌا الناشئة عن الدورة السابعة الجتماع أطراؾ بروتوكول كٌوتو .9

 (B.13/28 القرار )اعتماد الهٌئات متعددة األطراؾ التً لم توجه لها دعوة  .10

 االتصاالت .11

 تقرٌر عن اجتماع اللجنة الفرعٌة للبرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة إزاء تؽٌر المناخ .12

 :قضاٌا مالٌة .13

 تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال؛ (أ) 

 الموقؾ المالً للصندوق االستئمانً لصندوق التكٌؾ (ب) 

 (2012آذار /مارس)تبدأ مع االجتماع السابع عشر للمجلس انتخاب رئٌس المجلس ونائبه لوالٌة   .14

والبرامج ولجنة األخبلقٌات والمالٌة لمدة تبدأ من  مشارٌعانتخاب الرئٌس ونائب الرئٌس لكل من لجنة استعراض ال .15

 (2012آذار /مارس)االجتماع الثامن لكل من اللجنتٌن 
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 2013-2012للفترة  جلسانتخاب أعضاء هٌئة االعتماد من بٌن أعضاء الم .16

 2012اجتماعات المجلس للسنة  .17

 قضاٌا أخرى .18

 اعتماد التقرٌر .19

 اختتام االجتماع .20



3المرفق   

 

 32 

 
 لجنة استعراض المشاريع والبرامج ـ توصيات التمويل )12 ديسمبر/كانون األول 2011(

القرار إجمالي المبلغ الهيئة التنفيذية متعددة األطرافأتعاب الهيئة التنفيذية % األتعاب الهيئة التنفيذية الوطنية المشروع الرقم المرجعي للوثيقة الهيئة المنفذة البلد/المسمى

1. المشاريع والبرامج

موافقة 9 967 678,00 5,2% 9 967 678,00 496 250,00 9 471 428,00 AFB/PPRC.7/5 ANII أوروغواي

موافقة 5 381 600,00 8,5% 5 381 600,00 421 600,00 4 960 000,00 AFB/PPRC.7/7 UNDP جزر كوك

موافقة 5 316 500,00 8,5% 5 316 500,00 416 500,00 4 900 000,00 AFB/PPRC.7/9 UNDP جورجيا

موافقة 5 104 925,00 8,5% 5 104 925,00 399 925,00 4 705 000,00 AFB/PPRC.7/10 UNEP مدغشقر

موافقة 8 732 351,00 8,5% 8 732 351,00 684 101,00 8 048 250,00 AFB/PPRC.7/14 UNDP ساموا

موافقة 5 008 564,00 8,5% 5 008 564,00 392 376,00 4 616 188,00 AFB/PPRC.7/15 UNEP تنزانيا

عدم موافقة 8,5% 6 530 373,00 511 596,00 6 018 777,00 AFB/PPRC.7/13 UNDP بابوا غينيا الجديدة

39 511 618,00 7,8% 36 074 313,00 9 967 678,00 3 322 348,00 42 719 643,00 اإلجمالي الفرعي

2. التصورات

مصادقة 7 287 658,00 6,4% 7 287 658,00 437 885,00 6 849 773,00 AFB/PPRC.7/8 WFP مصر

مصادقة 7 639 287,00 6,4% 7 639 287,00 459 013,00 7 180 274,00 AFB/PPRC.7/11 WFP موريتانيا

مصادقة 7 909 026,00 8,5% 7 909 026,00 619 601,00 7 289 425,00 AFB/PPRC.7/12 UNDP ميانمار

عدم مصادقة 8,5% 4 915 362,00 385 074,00 4 530 288,00 AFB/PPRC.7/6 UNEP كمبوديا

 22 835 971,00 7,4% 27 751 333,00 1 901 573,00 25 849 760,00 اإلجمالي الفرعي

62 347 589,00 7,6% 63 825 646,00 9 967 678,00 5 223 921,00 68 569 403,00 3. اإلجمالي )3 = 2+1(
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 التقارير ورفع إعداد متطلبات :الرابع المرفق

. كما أنها أداة مهمة للمساءلة تقدم فً التنفٌذ،والبرامج أمرا مهما لرصد النتائج وال مشارٌعتعد عملٌة إعداد وتقدٌم تقارٌر عن ال .1
علما بؤن أؼلبٌة هذه المتطلبات مبٌنة فً . وٌوضح القسم التالً المتطلبات المحددة المقترحة إلعداد وتقدٌم تقارٌر إلى صندوق التكٌؾ
تفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة المبرمة بٌن مجلس سٌاسات وإرشادات العملٌات، ووثٌقة نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج، وإطار التقٌٌم، واال

التقرٌر األولً عن  وهنالك متطلب إضافً بشؤن التقارٌر، وهو 1.ه وبرامجهمشارٌعصندوق التكٌؾ والهٌئات المسإولة عن إدارة تنفٌذ 
ٌُطرح هنا للمرة األولى للنظر فٌه من قبل المجلس/المشروع  .البرنامج الذي 

 2تقارٌر رئٌسٌة حسبما هو موضح فً الجدول  6طة والمساءلة، ٌتكون النظام المقترح للتقرٌر من لتحقٌق توازن بٌن البسا .2
 .وموصوؾ فً الفقرات أدناه

 

المطلوبة التقارٌر :2 الجدول  

السياسات واإلرشادات  الجهة المسؤولة التواتر نوع التقرير

  المقترحة

الهٌئة المسإولة عن إدارة  لبرنامجا/ بداٌة المشروع البرنامج/ تقرٌر أولً عن المشروع .1

 التنفٌذ

 ُمقترح ألول مرة

ت .2

 البرنامج/تقرٌر أداء المشروع

(PPR) 

الهٌئة المسإولة عن إدارة  سنوٌا، على أساس متجدد
 التنفٌذ

نهج اإلدارة المستندة إلى 

 النتائج، الوثٌقة

(AFB/EFC.1/3/Rev. 

واإلرشادات  السٌاسات  (2

 (.56الفقرة )

ت .3

البرنامج فً /شروعتقٌٌم الم

 التقٌٌم النهائً/ منتصؾ الفترة

نهاٌة / منتصؾ الفترة

 البرنامج/المشروع

الهٌئة المسإولة عن إدارة 
 التنفٌذ

السٌاسات واإلرشادات 

  ؛ إطار التقٌٌم(57الفقرة )

ا .4

 التقرٌر المالً الُمراجع

مرة واحدة فً نهاٌة 

 البرنامج/المشروع

الهٌئة المسإولة عن إدارة 
 ٌذالتنف

االتفاقٌة القانونٌة 

، 6صفحة ) المعٌارٌة

 (7.01الفقرة 

ت .5

 تقرٌر األداء السنوي لصندوق التكٌؾ

(AFAPR) 

سنوٌا، على أساس السنة 

 المالٌة

نهج اإلدارة المستندة إلى  سكرتارٌة صندوق التكٌؾ

 النتائج، الوثٌقة

(AFB/EFC.1/3/Re

v. 2) 

ت .6

 تقرٌر تقٌٌم صندوق التكٌؾ

السنة  سنوٌا، على أساس

 2المالٌة
وظٌفة تقٌٌم مستقل 

 لصندوق التكٌؾ

نهج اإلدارة المستندة إلى 

 النتائج، الوثٌقة

(AFB/EFC.1/3/Re

v. 2) 
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2

  .  ٌتم تقدٌم تقرٌر التقٌٌم أوال إلى المجلس عندما ٌكتمل أوال إنجاز تقرٌر التقٌٌم النهائً 
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ولوضع تعرٌؾ متسق، . لدى هٌئات إدارة التنفٌذ تعارٌؾ مختلفة لتوارٌخ بداٌة المشروع :البرنامج/تقرير أولي عن المشروع .3
ولذا ٌتعٌن على هٌئة إدارة . البرنامج/البدء هو تارٌخ انعقاد حلقة العمل االفتتاحة عن المشروعسوؾ ٌعتبر صندوق التكٌؾ أن تارٌخ 

تقدٌم تارٌخ حلقة العمل االفتتاحٌة وتقرٌر الهٌئة األولً إلى سكرتارٌة الصندوق فً موعد ؼاٌته شهر واحد بعد انعقاد حلقة العمل  التنفٌذ
 .االفتتاحٌة

فور الموافقة على المشروع وتحوٌل الشرٌحة المالٌة األولى، ٌلزم أن تقوم الهٌئة المسإولة عن  :مجالبرنا/تقرير أداء المشروع .4
وٌجب تقدٌم هذا  3.البرنامج على أساس سنوي إلى لجنة األخبلقٌات والمالٌة من خبلل السكرتارٌة/إدارة التنفٌذ بتقدٌم تقرٌر أداء المشروع

وٌتم تقدٌم آخر تقرٌر من هذا ( تارٌخ انعقاد حلقة العمل االفتتاحٌة)لى بدء تنفٌذ المشروع التقرٌر على أساس متجدد بعد مضً سنة ع
  4.شهور بعد إنجاز المشروع، وٌعتبر هذا التقرٌر األخٌر تقرٌر إنجاز تنفٌذ المشروع 6النوع خبلل 

والمخاطر، والتقدم فً التنفٌذ، والتقدم بشؤن النواتج  ٌتطلب هذا التقرٌر اإلببلغ عن عدد من المجاالت منها الجوانب المالٌة، والتورٌدات،
وٌقدم القسم التالً تفاصٌل عن كل . 3وٌرد النموذج المقترح للتقرٌر فً المرفق . والمحصبلت، والتقدم مقاسا حسب مإشرات محددة

 .جزء من أجزاء النموذج

قوم السكرتارٌة باستعراضه ومراجعته وتقدٌم توصٌة إلى المجلس وفور تقدٌم هذا التقرٌر، ت. ٌتم ربط جدول الصرؾ بتقدٌم تقرٌر األداء
البرامج، ٌمكن /  مشارٌعولضمان عدم تؤخر ال. فً خبلل أسبوعٌن من استبلم التقرٌر بشؤن ما إذا كان ٌجب تحوٌل موارد مالٌة إضافٌة

وتقوم السكرتارٌة بتعمٌم التوصٌة وتقرٌر ". عدم االعتراض"قبول توصٌة السكرتارٌة بٌن االجتماعٌن على أساس أن ٌنظر المجلس فً 
وفً حالة اعتراض أي عضو من أعضاء المجلس على التوصٌة، تتم مناقشة التقرٌر فً االجتماع التالً . أداء المشروع لمدة أسبوعٌن

  .نموذجا مقترحا لصرؾ المدفوعات 4وٌقدم المرفق . للمجلس

ومجموعة المعاٌٌر التً تستخدمها السكرتارٌة فً الموافقة على هذه  ر أداء المشروعتقوم السكرتارٌة بوضع إجراءات الستعراض تقارٌ
 .وسوؾ ٌتم عرض هذه اإلجراءات والمعاٌٌر فً االجتماع القادم للمجلس للموافقة علٌها. التقارٌر

والبرامج  مشارٌعمٌع الطبقا لسٌاسات وإرشادات عملٌات صندوق التكٌؾ، ٌتعٌن على ج :تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي .5
وتمت . سنوات 4البرامج التً هً قٌد التنفٌذ لمدة تزٌد عن /مشارٌعوٌجب إجراء تقٌٌم منتصؾ المدة بالنسبة لل. إجراء تقٌٌم نهائً

الحد  وتقدم هذه اإلرشادات .(AFB/EFC.5/5)الموافقة على اإلرشادات الخاصة بالتقٌٌمات النهائٌة فً االجتماع الرابع عشر للمجلس 
 .من متطلبات الصندوق المعنٌة بالتقٌٌمات النهائٌة األدنى

ٌجب تقدٌم بٌان مالً نهائً ُمراجع لحساب منحة  حسبما هو موصوؾ فً االتفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة، :التقرير المالي الُمراجع .6
شهور من نهاٌة  6لٌة عن طرٌق السكرتارٌة فً ؼضون هٌئة إدارة التنفٌذ من قبل مراجع مستقل أو هٌئة تقٌٌم إلى لجنة األخبلقٌات والما

 .البرنامج/انفٌذ المشروع السنة المالٌة لهٌئة إدارة التنفٌذ التً تم فٌها إنجاز

تتم متابعة نتائج مستوى حافظة الصندوق على أساس سنوي لتتبع التقدم نحو بلوغ  :تقرير األداء السنوي لصندوق التكيف .7
وٌتم  .تقرٌر األداء السنوي لصندوق التكٌؾرض موقؾ الحافظة سنوٌا فً اجتماعات المجلس من خبلل وٌجري ع. النتائج المخططة

وباإلضافة إلى تحلٌل بٌانات مستوى  5 .البرامج واإلببلغ عنها من خبلل تقرٌر األداء السنوي/مشارٌعتحلٌل التقارٌر الفردٌة عن ال
لتتبع ما إذا كانت حافظة عملٌات الصندوق ( متابعة العملٌات)فاءة الصندوق وفعالٌة ٌقدم تقرٌر األداء السنوي معطٌات حول ك المشروع،

وتمثل الوثٌقة الحالٌة أول تقرٌر أداء سنوي لصندوق التكٌؾ . قد ُنفذت حسبما هو محدد واستٌفاء المعاٌٌر وتحقٌق كفاءة استخدام الموارد
 .ٌُقدم إلى المجلس

والبرامج، تقوم الجهة المكلفة بتقٌٌم صندوق التكٌؾ  مشارٌعجراء التقٌٌم النهائً للبمجرد إ :تقرير تقييم صندوق التكيف .8
 .هذه التقٌٌمات وتقدٌم تقرٌر إلى لجنة األخبلقٌات والمالٌة على أساس سنوي ةباستعراض ومراجع

 

                                                 
3

المجلس تقدٌم تقارٌر أكثر تواترا أو تقارٌر إضافٌة، بطرق منها على سبٌل  وٌمكن فً بعض الحاالت أن ٌطلب. ٌمثل التقرٌر السنوى الحد األدنى من المتطلبات 
 . المثال ربط متطلبات أساسٌة باعتماد هٌئة إدارة التنفٌذ

4
، حسبما [البرنامج[/ ]شروعالم]بما فً ذلك أٌة معلومات محددة عن تنفٌذ (: " 6ص )البرنامج / تقضً االتفاقٌة القانونٌة المعٌارٌة بتقدٌم تقرٌر إنجاز تنفٌذ المشروع 

 [.البرنامج[/ ]المشروع]شهور بعد إنجاز تنفٌذ [ 6]ٌطلبه المجلس بصورة معقولة عن طرٌق السكرتارٌة، فً ؼضون ستة 
5

 .بناء على طلب المجلس، ٌمكن تحلٌل التقارٌر الفردٌة وعرضها فً أي اجتماع للمجلس 
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   التقارٌر ورفع إعداد عملٌة :1الشكل
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أفريقيا جنوب ديربان، ريدج، أومهالنجا بروتي بفندق 2011 األول كانون /ديسمبر 11 في المدني المجتمع مع الحوار  
 

 Rachel التً طلبت من السٌدة Ana Fornells de Frutosافتتحت االجتماع رئٌس مجلس صندوق التكٌؾ السٌدة  .1
Berger (التً تمثل كبل من منظمة براكتٌكال أكشن وشبكة المنظمات ؼٌر الحكومٌة المتعاونة مع صندوق التكٌؾ ) تقدٌم
 .المشتركٌن

 
بتقدٌم المتحدثٌن وقالت إن منظمتها ساندت عمل صندوق التكٌؾ من خبلل مساندة عمل المجتمع المدنً  Bergerقامت السٌدة  .2

 .البلدان التً أنشؤ فٌها الصندوق هٌئات إدارة تنفٌذ وطنٌة
 

 تحدث التالٌة أسماإهم كممثلٌن لمنظمات المجتمع المدنً  .3
 

 ، جاماٌكاPANOS Caribbean، منظمة  Indi McLymont-Lafyetteالسٌدة
 

 ، السنؽالEnda، منظمة  Emmanuel Seckالسٌد
 

 ، هندوراس، وFundacion Vida، منظمة  Issac Ferreraالسٌد 
 

 ، بننOFEDI ، منظمة Krystel Dossouالسٌد
 

الحكومٌة المتعاونة مع صندوق  وشبكة المنظمات ؼٌر Germanwatch، ممثل منظمة  Alpha Kalogaقدم أٌضا السٌد
 .برنامج مركز المتابعة اإلٌكولوجٌة/التكٌؾ، عرضا تقدٌمٌا عن االستعراض األولً لمشروع

 
أن عددا  McLymont-Lafyetteأسئلة عن كٌفٌة تصور منظمات المجتمع المدنً لصندوق التكٌؾ، أفادت السٌدة  ردا على .4

وأضاؾ السٌد . ندوق ولكن بخبلؾ ذلك ؼٌر معروؾ على نطاق واسعمحدودا من المتخصصٌن على دراٌة بؤنشطة الص
Seck  أن الصندوق لم ٌكن معروفا إلى حد كبٌر على المستوى المحلً ولكن عمله مفهوم من قبل مراكز التنسٌق الوطنٌة

الصندوق  مشارٌع بؤنه على الرؼم من أن المنخرطٌن مباشرة فً Ferreraوأقر السٌد. وكذلك األوساط العلمٌة واألكادٌمٌة
 .من ؼٌر الواضح ما إذا كان ذلك ٌنطبق على المجتمع بؤكمله أم ال هٌعرفونه جٌدا، فإن

 
إن المجتمع المدنً ٌمكن أن ٌساعد  Ferreraسإال بشؤن كٌفٌة تحسٌن مشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة، قال السٌد  ردا على .5

 .فً اتفاقٌات على المستوى الوطنً فً المشاورات عند دخول الهٌئات المسإولة عن التنفٌذ
 

إن القلق ٌساور  McLymont-Lafyetteردا على ما إذا كان هنالك تصور بؤن تؽٌر المناخ ٌشكل تهدٌدا حقٌقٌا، قالت السٌدة  .6
معظم الناس بسبب هذه الظاهرة وخاصة لحدوث الكثٌر من الفٌضانات فً اآلونة األخٌرة، وكذلك هطول األمطار ؼٌر 

أن تصورات المخاطر اعتمدت ؼالبا على كٌفٌة  Seckوأضاؾ السٌد . وكبلهما ٌإثر على إجمالً الناتج المحلً المتوقعة،
السكان بآثار تؽٌر المناخ، فإن هناك  إنه على الرؼم من وعً Ferreraشرح آثار تؽٌر المناخ للسكان المحلٌٌن، بٌنا قال السٌد 

 .ٌراتنقصا فً معرفة التفسٌرات العلمٌة لتلك التؽ
 

أن العملٌة تمثل جزءا مهما من بناء  Seckالجهد البلزم العتماد هٌئات تنفٌذٌة وطنٌة، أفاد السٌد  ردا على سإال بشؤن .7
 .Ferreraوالسٌد  McLymont-Lafyetteالقدرات وقوة المإسسات، ووافق على وجهة نظره كل من السٌدة 

 
برنامج مركز المتابعة اإلٌكولوجٌة، قالت رئٌسة المجلس إن /عن االستعراض األولً لمشروع Kalogaعقب عرض للسٌد  .8

ثم سؤلت بعد ذلك إن كانت هناك أٌة أسئلة . من المهم الحصول على آراء المجتمع المدنً لفهم ما ٌجري على أرض الواقع
 .للمجلس من ممثلً المجتمع المدنً

 
 .المدنً أن تساعدبعد ذلك سإاال حول كٌؾ ٌمكن لمنظمات المجمتع Ferrera طرح السٌد .9

 
نه على الرؼم من صندوق التكٌؾ ساعد البلدان الضعٌفة على التكٌؾ إ( مصر، أفرٌقٌا) Ezzat L.H. Agaibyقال السٌد  .10

ٌّن على . والبرامج مشارٌعإلعداد مقترحات ال فٌهتلك البلدان احتاجت أٌضا إلى مساعدة  فإنمع آثار تؽٌر المناخ،  ومع ذلك، تع
بلد ولٌس فقط احتٌاجات المتخصصٌن المهنٌٌن الذٌن تمت االستعانة  برامج أن تفً باالحتٌاجات الحقٌقٌة لكلوال مشارٌعتلك ال

وبناء علٌه، كان على المجتمع المدنً أن ٌراقب تلك العملٌات لضمان تحقٌق نتائج إٌجابٌة فً كل . بهم إلعداد تلك المقترحات
 .بلد
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بلدا واستطاعت فهم تلك االحتٌاجات بٌنما لم تفهمها أحٌانا الحكومات المعنٌة  12ً إن منظمتها تعمل ف Bergerقالت السٌدة  .11

مجموعة اآلراء والمعلومات التقوٌمٌة من الهٌئات متعددة  والحظت أن. وكذلك المهنٌٌن الذٌن استعانت بهم تلك الحكومات
عملٌة كانت ال تتناول فً أؼلب الحاالت قضٌة  والبرامج، وهً مشارٌعاألطراؾ وصلت إلى الحكومات المعنٌة أثناء إعداد ال

، وقد أمكن وكانت التعلٌقات التقوٌمٌة من المجلس مهمة بشؤن هذه القضٌة. الضعؾ والتعرض للمخاطر بصورة كافٌة ومبلئمة
 .تصحٌح الوضع بمساعدة المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمجتمع المدنً

 
 .ن ٌحصل على آراء وتعلٌقات المجتمع المدنًإن من المهم بالنسبة للمجلس أ Seckقال السٌد  .12

 
إن العبلقة بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة ( 1فً المرفق الٌابان، األطراؾ المدرجة ) Yutaka Matsuzawa قال السٌد .13

ه مشارٌعوصندوق التكٌؾ كانت عبلقة تجرٌبٌة بالضرورة، وكان من المهم بالنسبة لتلك المنظمات أن تتابع الصندوق و
 .هوبرامج

 
من قبل صندوق التكٌؾ كان فرصة طٌبة بالنسبة للمجتمع المدنً، فقد كان من الصعب  مشارٌعإن تقٌٌم ال Kalogaقال السٌد  .14

وأوضح ان المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً  .المجلس باتخاذ قرار فعلً قٌامأصبحت متاحة فقط بعد  بعد أن تقدٌم آراء ومعلومات
جاري إعداد مقترحاته، ولكن أسباب عدم الموافقة أحٌانا على المقترحات لم تكن واضحة بلدان معنٌة شاركت فً المشروع ال

 .وطلب من المجلس النظر فً أن ٌكون أكثر مرونة فً اإلفصاح عن تلك المعلومات. بالنسبة لها
 

 مشارٌعم الموافقة على أنه عندما ال تت( بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌبًجاماٌكا، ) Jeffery Spooner شرح السٌد .15
وٌتعٌن على . وبرامج، ٌتم توجٌه التعلٌقات فقط إلى الهٌئات المسإولة عن إدارة التنفٌذ والسلطات المختصة فً البلد المعنً

وأضاؾ . المنظمات ؼٌر الحكومٌة االتصال بالسلطات الوطنٌة المختصة إذا رؼبت فً الحصول على المزٌد من المعلومات
فتلك اآلثار تعنً ؼالبا . الناشئة عن األحوال الجوٌة وتلك الناجمة عن تؽٌر المناخعب التمٌٌز بٌن التؽٌرات أٌضا أن من الص
 .وبرامج التكٌؾ وفترات وٌإخذ كل ذلك كعوامل فً عملٌة الموافقة مشارٌعتقلٌص فترة تنفٌذ 

 
إن منظمات المجتمع المدنً تإدي عمبل مهما ( بًبلدان أمرٌكا البلتٌنٌة والبحر الكارٌأوروؼواي، ) Luis Santos قال السٌد .16

 .للتصدي لقضٌة تعرض السكان للمخاطر الناجمة عن تؽٌر المناخ
 

، شرحت مدٌرة سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ أن السكرتارٌة تقوم بمتابعة Krystel Dossouردا على سإال من السٌد  .17
 .على أٌة أسئلة واستفسارات حول العملٌة لئلجابة لطلبات المقدمة من هٌئات تفٌذٌة وطنٌةوثٌقة ل

 
 .مساء 8:40اختتمت الرئٌسة االجتماع فً الساعة 


