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 التكٌف صندوق إدارة مجلس
 السابع االجتماع

 2009 أٌلول/سبتمبر 16 -14 بون،
 
 
 

 السابع باالجتماع الخاص التقرٌر
 التكٌف صندوق إدارة لمجلس

 
 مقدمة

 
 النؽر فً المتحدة األمم مقر فً كٌوتو كولبروتو عن المنبثق التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس السابع االجتماع ُعقد .1

 رقم القرار بموجب االجتماع وُعقد .2009 أٌلول/سبتمبر 16 إلى 14 من الفترة خبلل بون فً Langer Eugen ٌوجن
1/CMP.3 كٌوتو بروتوكول أطراؾ اجتماع بوصفه الثالث األطراؾ مإتمر فً اتخاذه تم الذي.  

 قبل من المرشحٌن المناوبٌن، واألعضاء األعضاء بؤسماء كاملة قابمة (انًالث المرفق) التقرٌر هذا طً ُمرفق .2
 .االجتماع هذا حضروا الذٌن ،CMP.4/1 والقرار CMP.3/1 القرار بمقتضى والمنتخبٌن اإلقلٌمٌة مجموعاتهم

 ولٌكاٌننأ ومٌكو التكٌؾ، صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة ربٌسة باربوت، مونٌك السٌدة أٌضاًا  االجتماع هذا حضرت .3
 المعتمدٌن المراقبٌن جمٌع بؤسماء قابمة على االطبلع وٌمكن .الصندوق بسكرتارٌة العاملٌن هٌبة فً جدٌداًا  عضواًا  بصفته
 http://www.adaptation-fund.org/documents.html :التكٌؾ صندوق موقع على االجتماع، هذا حضروا الذٌن

 لمكافحة المتحدة األمم واتفاقٌة التكٌؾ صندوق موقعً على رابط خبلل من مباشرةًا  االجتماع هذا فعالٌات بث جرى .4
 اللوجستًو اإلداري الدعم بتقدٌم التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة سكرتارٌة أٌضاًا  وقامت .نترنتاإل شبكة على التصحر

 .جتماعاال هذا الستضافة

 االجتماع افتتاح :األعمال جدول على 1 رقم البند

 ٌوم االجتماع هذا بافتتاح (أخرى وبلدان الؽربٌة أوروبا بلدان مجموعة السوٌد،) سٌدٌرؼرٌن جان السٌد الربٌس قام .5
 المجلس، فً المناوبٌن واألعضاء األعضاء حٌا حٌث صباحا 9:15 الساعة تمام فً 2009 أٌلول/سبتمبر 14 الموافق االثنٌن
 االجتماعات بؤهمٌة المجلس الربٌس وذَكر .التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس السابع االجتماع فً المشاركٌن بجمٌع ورحب
 وسوؾ .بٌتسبرغ فً العشرٌن مجموعة وقمة المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة اجتماعات مثل القرٌب، المستقبل فً عقدها المقرر
 بروتوكول فً لؤلطراؾ كاجتماع العامل األطراؾ مإتمر تواجه التً المصاعب ماعاتاالجت هذه فً المشاركون ٌناقش
 لمجلس الحالً االجتماع نجاح شؤن ومن .2009 األول كانون/دٌسمبر فً بالدانمرك كوبنهاؼن فً عقده والمقرر كٌوتو،
 وسٌاسات الصندوق، إدارة لمجلس ةالقانونً األهلٌة خاص وبوجه العالقة، لقضاٌاه حل إٌجاد فً ــ التكٌؾ صندوق إدارة

http://www.adaptation-fund.org/documents.html
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 أن ــ المنفذة الهٌبات وترشٌح التكٌؾ، صندوق من الموارد على الحصول لؤلطراؾ ٌتسنى كً االنتقالٌة العمل وإرشادات
  .كوبنهاؼن فً ستجري التً للمفاوضات طٌباًا  نموذجاًا  ٌوفر وأن للصندوق بالنسبة األمام إلىمهمة  خطوة ٌمثل

 التنظٌمٌة المسائل :األعمال دولج على 2 رقم البند

 األعمال جدول اعتماد  (أ)
 
 المإقت التفصٌلً األعمال وجدول ،AFB/B.7/1/Rev.1 رقم بالوثٌقة الوارد المإقت العمل جدول المجلس بحث .6

 طراؾاأل دعوة مجرد من أبعد هو ما إلى الذهاب المهم من كان أنه األعضاء أحد وذكر .AFB/B.7/2 رقم بالوثٌقة الوارد
 ربٌس ووافق .الحالً االجتماع فً مشارٌع مقترحات بتقدٌم أٌضاًا  األطراؾ مطالبة واقترح الوطنٌة المنفذة هٌباتها ترشٌح إلى

 المجلس واعتمد ".أخرى موضوعات" بند وهو األعمال، جدول من عشر الثانً البند ضمن المسؤلة هذه بحث على المجلس
  .التقرٌر بهذا ثانًال المرفق فً ورد كما األعمال جدول

 العمل تنظٌم  (ب) 

  .الربٌس قبل من المقترح العمل تنظٌم المجلس اعتمد .7

 بنود من أي مع مصالح تضارب أي عن شفاهة اإلعبلن إلى المناوبٌن واألعضاء األعضاء من كبلًا  الربٌس دعا .8
 تضارب لدٌه ٌكون قد إنه (النامٌة رةالصؽً الجزرٌة والدول باربادوس) هارت سلوٌن السٌد وقال .االجتماع أعمال جدول

 التكافل صندوق إدارة مجلس منح باربادوس حكومة عرض إلى بالنظر وذلك ،AFB/B.7/7 رقم الوثٌقة مناقشة عند مصالح
 .مصالح تضارب لدٌه أنّ  عن الحاضرٌن من مناوب عضو أو آخر عضو أي ٌُعلن ولم .واستضافته القانونٌة األهلٌة

 جدد مناوبٌن وأعضاء أعضاء تعٌٌن :األعمال دولج على 3 رقم البند

 األقل والبلدان بنؽبلدٌش) الرحمن نجٌب السٌد باستقالة المجلس التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة أبلؽت .9
 األمم اتفاقٌة سكرتارٌة أبلؽت ،2009 آب/أؼسطس 19 وفً .2009 آب/أؼسطس 20 فً رسمٌاًا  تسلمها تم التً (نمواًا 

 الدابرة تلك بقرار أبلؽها قد نمواًا  األقل للبلدان اإلقلٌمٌة المجموعة ربٌس بؤن المجلس المناخ بتؽٌر المعنٌة اإلطارٌة المتحدة
 عن أعلنت قد كانت بنؽبلدٌش حكومة أن ؼٌر .الرحمن نجٌب للسٌد خلفاًا  (بنؽبلدٌش) شرودري روي رابنداناث السٌد بترشٌح
 إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة وأبلؽت .منه بدالًا  والؽابات البٌبة بوزارة البٌبة إدارة دٌرم نابب علً شوكت مٌرزا السٌد ترشٌح

 شوكت السٌد تسمٌة على أٌلول/سبتمبر 9 فً وافقت قد نمواًا  األقل للبلدان اإلقلٌمٌة المجموعة بؤن المجلس التكٌؾ صندوق
 بالمرفق المدرجة ؼٌر واألطراؾ لٌسوتو) ٌكولًس برونو السٌد وشكرت .الرحمن نجٌب السٌد من بدالًا  لها كمرشح علً

 .المسؤلة هذه حل فً مساعدته على (األول

 فً منهم ٌشارك لم لكن المجلس، أعضاء من أربعة بنؽبلدٌش قدمت المجلس عمل بدء منذ ألنه قلقه عن الربٌس عبر .10
 .عضوٌته فً استقرار وجود من فبلبد فعالة بطرٌقة بعمله المجلس ٌنهض لكً أنه إلى ونوه .فقط واحداًا  إال االجتماعات

 نجٌب للسٌد خلفاًا  (نمواًا  األقل والبلدان بنؽبلدٌش) علً شوكت مٌرزا السٌد تعٌٌن التكٌؾ صندوق إدارة مجلس قرر .11
 .والٌته مدة من المتبقٌة الفترة فً (بنؽبلدٌش) الرحمن

 (B.7/1 رقم القرار) 

 الدورات تتخلل التً األنشطة عن الرئٌس تقرٌر :األعمال جدول على 4 رقم البند

 عن العروض من عدد تقدٌم تضمنت والتً الدورات، تتخلل التً الفترة أثناءفً  أنشطته عن تقرٌراًا  الربٌس عرض .12
 بعث، إنه أٌضاًا  وقال .حالٌاًا  رباسته السوٌد تتولى الذي األوروبً االتحاد اجتماعات خبلل التكٌؾ صندوق إدارة مجلس عمل
 الموظفٌن فً استقرار هناك سٌكون نهأ إلى طمؤنته التً الصندوق سكرتارٌة مدٌرة إلى برسابل اإلدارة، مجلس منه طلب كما

 السٌد وهو أحدهما، تثبٌت بالفعل تم شخصٌن، بتعٌٌن سعادته وأبدى .التكٌؾ صندوق إدارة مجلس أنشطة بمساندة المكلفٌن
  .التكٌؾ عن كمسبول االجتماع، حضر الذي أولٌكاٌنن مٌكو
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ٌِم من أٌضاًا  الربٌس طلب كما .13 ٌِم، مٌزانٌة عن التفاصٌل من بمزٌد موافاته الصندوق على الق  رقم الوثٌقة إن وقال الق
AFB/B.7/Inf.6 (ٌِم خدمات مٌزانٌة تسوٌة  عمل الدورات، تتخلل التً الفترة وخبلل .إضافٌة معلومات وفرت قد (الق

 كما .واستضافته التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس القانونٌة األهلٌة منح عروض بحثت التً الخاصة العمل مجموعة مع الربٌس
 خبلل المسؤلة هذه بخصوص قرار تبنً عن المجلس لعجز أسفه وأبدى االعتماد، لجنة تفعٌل على الربٌس نابب مع عمل
  .الدورات تتخلل التً الفترة

 السكرتارٌة بؤنشطة الخاص التقرٌر :األعمال جدول على 5 رقم البند

 تتخلل التً الفترة أثناءفً  السكرتارٌة أنشطة عن تقرٌراًا  التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قدمت .14
 انضم الذي أولٌكاٌنن، السٌد أن المجلس وأبلؽت .AFB/B.7/3 رقم الوثٌقة فً بالكامل المشروحة األنشطة وهً الدورات،

 االنبعاثات خفض تموٌل بوحدة الكربونٌة االنبعاثات خفض فً بٌراًا خ حالٌاًا  ٌعمل التكٌؾ، عن المسبول بوصفه للسكرتارٌة
 بالتكٌؾ، صلة ذات مشارٌع تنفٌذ فً إندونٌسٌا فً عامٌن لمدة أخرى، أشٌاء ضمن عمل، وأنه الدولً للبنك التابعة الكربونٌة

 تحدٌث فً للمساعدة لمتدربٌنا بؤحد االستعانة تمت كما .2004 سنة فً (تسونامً) العاتٌة المد موجات كارثة أعقاب فً
 إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة وتقدمت .االجتماع لهذا اإلعداد فً المساعدة عن فضبلًا  التكٌؾ، لصندوق اإللكترونً الموقع

 البحرٌة المدرسة بطلبة االتصال لتسهٌله واتش جٌرمان منظمة من هارملنػ سفن للسٌد بالشكر شخصٌاًا  التكٌؾ صندوق
  .التكٌؾ لصندوق خاصة تبرعات قدم من أول كانوا الذٌن األلمانٌة

 أموال إلى االنبعاثات خفض شهادات تحوٌل :األعمال جدول على 6 رقم البند

 أمام مفتوحة مناقشة جلسة أحدهما :قسمٌن إلى ستنقسم األعمال جدول من البند هذا مناقشة أن المجلس الربٌس أبلػ .15
 الذٌن الدولً البنك ممثلً قبل من تقدٌمً عرض إلى المجلس استمع مفتوحةال الجلسة وخبلل .مؽلقة واألخرى الجمهور
م بدور ٌقومون ٌَ م وأوضح .الكربون أسواق فً الوضع حول الق ٌَ  نحو والبالػ االنبعاثات خفض لشهادات الحالً السعر أن الق

 شباط/فبراٌر فً بلؽته الذي للطن روٌو 7 وهو مستوٌاتها أدنى عن تقرٌباًا  المابة فً 80 نسبتها زٌادة ٌمثل للطن ٌورو 13
م وشدد .2007 ٌَ  على الطلب زٌادةتعكسه  ما وهو أوروبا، فً االقتصادي النشاط فً زٌادة حدوث من بالرؼم أنه على الق

 من عدداًا  أن ؼٌر المتقدمة؛ البلدان اقتصادات انتعاش سرعة من واثقٌن ؼٌر عامة بصفة المحللٌن فإن والصلب، األسمنت
 الوفاء أجل من الكربون اعتمادات من كبٌر مقدار شراء من األوروبٌٌن لكربونل نمشتريال من مطلوباًا  ٌكون أال توقع نالمحللً

م أشار .القرٌب المستقبل فً باالمتثال المتعلقة بالتزاماتهم ٌَ  األوروبً باالتحاد االنبعاثات مسموحات وحدات أن إلى أٌضاًا  الق
 وحدات أسعار بٌن الهامش تفاوت كما .تقلباًا  أكثر تكون ألن تمٌل أنها وإلى االنبعاثات خفض شهادات من أكبر سوقاًا  تمثل

 أسعار ارتفاع مع للزٌادة عامة بصفة تمٌل حٌث االنبعاثات، خفض وشهادات األوروبً باالتحاد االنبعاثات مسموحات
 ٌكون وقد بل حد أدنى إلى الهامش لتقلٌل ٌةإمكان هناك أن ؼٌر .الكربون أسعار تتراجع عندما وتنخفض األوروبٌة الوحدات

 األطراؾ مإتمر قرر ما إذا (األوروبٌة المسموحات وحدات من أعلى االنبعاثات خفض شهادات أسعار تكون بؤن) سالباًا 
 الوالٌات وقررت (CDM) النظٌفة التنمٌة بآلٌة العمل فً االستمرار كوبنهاؼن فً كٌوتو بروتوكول ألطراؾ كاجتماع العامل
م ونوه .اآللٌة لهذه االنضمام األمرٌكٌة المتحدة ٌَ  خارج تمتا اللتٌن التمهٌدٌتٌن البٌع عملٌتً عن فضبلًا  ،أنه إلى أٌضاًا  الق

 فً (BlueNext) الكربون بورصة عمل اختبار أجل من البورصة داخل إضافٌة بٌع عملٌات ثبلث تنفٌذ تم فقد البورصة،
  .التكٌؾ صندوق لصالح االنبعاثات خفض شهادات على الفورٌة التعامبلت مجال

 للمجلس السادس االجتماع من المتبقٌة القضاٌا :األعمال جدول على 7 رقم البند
 

 التكٌف صندوق من موارد على األطراف لحصول المإقتة العملٌات وإرشادات سٌاسات مسودة (أ) 

 لحصول المإقتة العملٌات وإرشادات اتسٌاس مسودة تضمنت التً (AFB/B.7/4) الوثٌقة السكرتارٌة ممثل قدم .16
 AFB/B.4/4 و AFB/B.3/8 الوثابق شكل فً المجلس على توزٌعها سبق التً ،التكٌؾ صندوق من موارد على األطراؾ

 المجلس اجتماعات فً جرت التً المناقشات ضوء فً الوثٌقة تنقٌح تم إنه وقال .AFB/B.6/5 و AFB/B.5/4 و
 الجزء على ووافق الوثٌقة أجزاء معظم راجع أن للمجلس سبق وقد .الدورات تتخلل التً لفترةا فً وردت التً والتعلٌقات

 والمراجعة والتقٌٌم بالرصد الخاص القسم تدعٌم أجل من النص أجزاء بعض عدلت السكرتارٌة أن ؼٌر .نصها من األكبر
  .القسمٌن هذٌن فً النص تبسٌط بؽٌة المعاٌٌر االبتمانٌةب الخاص والقسم
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  .الوثٌقة على التعلٌقات إبداء المجلس من الربٌس طلب .17

 الخاص للقسم السكرتارٌة قبل من المعدل النص بتوزٌع الربٌس قام المناقشات، من األولٌة الجولة انتهاء وعقب .18
 لبرٌطانٌا لمتحدةا المملكة) بٌوت إٌفان السٌد من الربٌس وطلب .المعاٌٌر االبتمانٌةب الخاص والقسم والمراجعة والتقٌٌم بالرصد
 الؽربٌة أوروبا ومجموعة سوٌسرا) هٌلبٌر أنطون والسٌد (األول المرفق فً المدرجة األطراؾ الشمالٌة، وأٌرلندا العظمى
 جنوب) فور فان مٌرلٌن والسٌدة (األول المرفق فً المدرجة ؼٌر األطراؾ باكستان،) خان إقبال فاروق والسٌد (وآخرٌن
 .والتموٌل العمل بؤولوٌات المتعلقة الوثٌقة أجزاء ٌوضح اآلراء باتفاق نص واقتراح معاًا  اورالتش (أفرٌقٌا أفرٌقٌا،

 بإدخال أخرى ومقترحات والتموٌل، العملٌات أولوٌات بشؤن المقترح للنص خان والسٌد بٌوت السٌد تقدٌم عقب .19
 األطراؾ حصول أجل من العملٌات وإرشادات سٌاسات تبنً المجلس قرر مناوبون، وأعضاء أعضاء بها طالب تعدٌبلت

 .الوثٌقة صٌاؼة تنقٌح على السكرتارٌة مع ٌعمل سوؾ الربٌس أن مفهوماًا  ٌكون أن على التكٌؾ، صندوق من موارد على
 صندوق من موارد على األطراؾ حصول أجل من العملٌات وإرشادات سٌاسات على التقرٌر بهذا الثالث المرفق وٌحتوي
  .بتنقٌحها قام وكما شفوٌاًا  بٌسالر عدلها كما التكٌؾ

 (B.7/2 رقم القرار)

 وارد هو كما ،التكٌؾ صندوق مجلس عن المنبثقة االعتماد لجنة إلنشاء المرجعٌة الشروط أٌضا المجلس بحث .20
 حدود بالتفصٌل تشرح الوثٌقة إن التكٌؾ صندوق مجلس سكرتارٌة مدٌرة قالت للوثٌقة تقدٌمها وفً .AFB/B.7/5 بالوثٌقة

 الخبراء فً توافرها المفترض الكفاءة ومتطلبات عضوٌتها تشكٌل عن فضبلًا  عاتقها، على الملقاة والمهام االعتماد لجنة ٌةوال
 المتحدة األمم اتفاقٌة سكرتارٌة إلى بالشكر وتقدمت .اللجنة هذه عملٌات وأنماط اللجنة لعضوٌة ٌنضمون الذٌن الخارجٌٌن
 النظٌفة، التنمٌة بآلٌة االعتماد فرٌق ربٌس أنور ببلل السٌد وخاصةًا  مساعدة، من قدمته ما لىع المناخ بتؽٌر المعنٌة اإلطارٌة

 .اآللٌة تلك فً االعتماد بعملٌة ٌتعلق فٌما سدٌدة آراء من قدمه ما على

 عن المنبثقة االعتماد لجنة إلنشاء المرجعٌة بالشروط األخذ المجلس قرر المرجعٌة، الشروط مناقشة أعقاب فً .21
 لجنة إلنشاء المرجعٌة الشروط على التقرٌر بهذا الرابع المرفق وٌحتوي .شفاهة تعدٌلها تم حسبما التكٌؾ، صندوق مجلس

 .شفاهة تعدٌلها تم حسبما التكٌؾ صندوق مجلس عن المنبثقة االعتماد

 (B.7/3 رقم القرار) 

 األعضاء أو األعضاء أحد االعتماد نةلج لعضوٌة ٌرشح أن المجلس من الربٌس طلب االجتماع من تالٌة جلسة فً .22
 ٌمثل كً بالمجلس المناوبٌن األعضاء أو األعضاء وأحد األول بالمرفق المدرجة ؼٌر األطراؾ ٌمثل كً بالمجلس المناوبٌن
  :المجلس قرر مشاورات، وبعد .األول بالمرفق المدرجة األطراؾ

 والسٌد (األول بالمرفق المدرجة ؼٌر اؾاألطر الؽابون،) بونسو-أجٌمانػ كوجو وٌلٌام السٌد تعٌٌن أ
 و االعتماد؛ لجنة فً (الشرقٌة أوروبا بولندا،) بزوفسكً جانوتا جٌرزي

 صندوق مجلس عن المنبثقة االعتماد للجنة لبلنضمام الخبراء إلى دعوة بإصدار السكرتارٌة مطالبة ة
 اجتماعه فً المجلس إلى الخبراء ءبؤسما مختصرة قابمة وتقدٌم المعتمدة، المرجعٌة للشروط وفقاًا  التكٌؾ
 .الثامن

 (B.7/4 رقم القرار)

 التكٌف صندوق مجلس فً لالعتماد مقترحاتها تقدٌم إلى المإهلة األطراف دعوة خطاب (ب)

 المإهلة األطراؾ دعوة رسالة وهً ،AFB/B.7/6 الوثٌقة التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قدمت .23
 الوثٌقة شكل فً المجلس إلى أصبلًا  قُدمت وقد التكٌؾ، صندوق مجلس لدى االعتماد أجل من مقترحات تقدم كً

AFB/B.6/11، تتضمن، اآلن أصبحت المعدلة الوثٌقةإن  أٌضاًا  وقالت .السادس االجتماع فً ٌبحثها لم المجلس ولكن 
 ومعلومات العامة الخلفٌة عن أقساماًا  وذجالنم وتضمن .الوطنٌة المنفذة الهٌبات اعتماد طلب الستمارة نموذجاًا  بالوثٌقة، كمرفق
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 أعضاء أحد لطلب واستجابة .المعاٌٌر لهذه المتقدم تلبٌة كٌفٌة شرح عن فضبلًا  والنزاهة، المالٌة اإلدارة ومعاٌٌر االتصال،
 نفذةم كهٌبات المجلس تعاون كً األطراؾ متعددة التنمٌة وبنوك وكاالت إلى الدعوة توجٌه أٌضاًا  المجلس بحث المجلس،

 .AFB/B.6/11 الوثٌقة من الثانً القسم فً ورد حسبما األطراؾ متعددة

 :المجلس قرر الرسالة، صٌاؼة تحسٌن ولمقترحات الدعوة، لرسالة مناقشة عقب .24

 ،التكٌؾ صندوق مجلس لدى االعتماد أجل من مقترحات تقدم كً المإهلة األطراؾ دعوة رسالة اعتماد أ
 ٌعكس كً الربٌس قبل من أٌضاًا  مراجعته سٌتم المرفق أن مفهوماًا  ٌكون أن على شفوٌاًا، تعدٌلها تم حسبما

 بحٌث الدعوة رسالة سٌراجع الربٌس أن مفهوماًا  ٌكون أن وعلى الرسالة، نص على أُدخلت التً التؽٌٌرات
 وٌحتوي .اإلنكلٌزٌة باللؽة المجلس إلى ووثابقهم مستنداتهم حافظة تقدم أن علٌها أن لؤلطراؾ توضح

 لدى االعتماد أجل من مقترحات تقدم كً المإهلة األطراؾ دعوة رسالة على التقرٌر بهذا الخامس رفقالم
 .بتنقٌحها وقام شفوٌاًا  الربٌس عدلها حسبما ،التكٌؾ صندوق مجلس

 متعددة منفذة كهٌبة التكٌؾ صندوق مجلس لمعاونة الدعوة على التقرٌر بهذا السادس المرفق وٌحتوي ة
 .الربٌس جعهارا كما ،األطراؾ

 (B.7/5 رقم القرار)

 واستضافته التكٌف صندوق لمجلس القانونٌة األهلٌة منح عروض بحث (ج)

 موٌونؽً، رٌتشارد السٌد ٌرأسها خاصة، عمل مجموعة بتشكٌل السادس اجتماعه فً قام المجلس بؤن الربٌس ذَكر .25
 لظروؾ ونظراًا  .السابع اجتماعه فً المجلس بحثهالً توصٌاتها تضع وكً للمجلس القانونٌة األهلٌة منح عروض تبحث كً

 صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة من وطلب الحالً االجتماع حضور من موٌونؽً السٌد ٌتمكن لم إرادته، عن خارجة
 .منه بدالًا  الخاصة العمل مجموعة تقرٌر تقدٌم تتولى أن التكٌؾ

 الفترة أثناءفً  إنه وقالت .الخاصة العمل مجموعة تقرٌر ٌمبتقد التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قامت .26
 االقتراحٌن، بحث على التكٌؾ صندوق مجلس ربٌس مع الوثٌق بالتعاون الخاصة العمل مجموعة عملت الدورات تتخلل التً

 المشورة خاصةال العمل مجموعة طلبت فقد ذلك، عن وفضبلًا  .إضافٌة معلومات تقدٌم وألمانٌا باربادوس من كل من وُطلب
 اختٌار أجل مناتباعها  ٌنبؽً التً اإلجراءات بشؤن المناخ بتؽٌر المعنٌة اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة سكرتارٌة من القانونٌة

 إلى الموفدٌن وصول سهولة :هً معاٌٌر ثبلثة االعتبار فً تإخذ أن على االتفاق تم المشورة، بهذه وعمبلًا  .المضٌؾ البلد
 وراء من تجنٌها أن وللسكرتارٌة للمجلس اإلدارٌة للمٌزانٌة ٌمكن التً االقتصادٌة والفوابد المجلس، على روضالمع المقر
 أجل من المعنٌة الحكومات تعرضها التًواإلسهامات  المتحدة، األمم مكاتب من ؼٌرها ٌضم الذي المكان نفس فً كونها

  .ٌةوالسكرتار المجلس عاتق عن اإلجمالٌة األعباء تخفٌؾ

 مضٌؾ كبلد فٌها شك ال رمزٌة قٌمة لدٌها باربادوس أن ارتؤوا الخاصة العمل مجموعة أعضاء أن من الرؼم على .27
 من كل مقر كونها مٌزة أٌضاًا  توفر بون، وبالذات ألمانٌا، أن األعضاء معظم اعتبر فقد المناخ، لتؽٌر بشدة أٌضاًا  معرض
 الخاصة العمل مجموعة ونوهت .التصحر لمكافحة المتحدة األمم واتفاقٌة المناخ ٌربتػ المعنٌة اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة
 المطلوبة (الترانزٌت) العبور تؤشٌرات قلة وإلى المنتظمة، الجوٌة الرحبلت من والمزٌد أفضل اتصاالت توفر إلى أٌضاًا 

 العرض المجلس ٌقبل بؤن الخاصة لعملا مجموعة أوصت االعتبار بعٌن األمر فً النظر وبعد .بون فً االجتماعات لحضور
 .ألمانٌا به تقدمت الذي

 بلد ألمانٌا أن فً المتمثلة الحقٌقة على األعضاء أحد شدد الخاصة، العمل مجموعة لتوصٌة تؤٌٌده إبداء معرض وفً .28
  .مضٌؾ كبلد لها مٌزة ٌمثل ذلك أن باعتبار التكٌؾ صندوق من تموٌل على للحصول المإهلٌن من لٌس محاٌد

 .للمجلس الثامن االجتماع إلى التوصٌة بشؤن قرار اتخاذ إرجاء تفضل أنها أظهرت األعضاء من مجموعة أن ؼٌر .29
 على المجلس ٌحصل أن بمكان األهمٌة من أن الربٌس وأوضح .التصرؾ لهذا العملً األثر علٌه ٌكون قد عما الربٌس وُسبل

 .وقتاًا  تستؽرق سوؾ القانونٌة األهلٌة منح عملٌة وأن خاصةًا  بفعالٌة، عمله فً ٌشرع كً ٌمكن ما بؤسرع القانونٌة األهلٌة
 .للتصوٌت المسؤلة طرح فً ٌرؼبون أنهم أم اآلراء بتوافق قرار اتخاذ بمقدورهم كان إذا عما األعضاء الربٌس وسؤل
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 هذا مثل بؤن عرونٌشإنهم  إذ اآلراء توافق ؼٌر آخر أسلوب بؤي قرار اتخاذ على الشدٌد تحفظهم عن األعضاء عبر .30
 باربادوس بؤن أٌضاًا  الربٌس إببلغ تم كما .المستقبل فً المجلس لمداوالت العواقب محمودة ؼٌر سابقة سٌرسً اإلجراء
 نتابج المجلس ٌنتظر أن الربٌس اقترح اعتباره، فً ذلك وآخذاًا  .األمر بشؤن بٌنهما ثنابٌة مناقشات إجراء فً شرعتا قد وألمانٌا

 المناقشات تلك بنتابج المجلس إببلغ فور وذلك الدورات، تتخلل التً الفترة فً العرضٌن بشؤن قراره وٌتخذ المناقشات هذه
 .ذلك قبل أو األول تشرٌن/أكتوبر 16 ٌوم بحلول الثنابٌة المناقشات بنتابج اإلخطار المجلس ٌتلقى وسوؾ .الثنابٌة

 التكٌف لصندوق اإلجرائٌة القواعد تعدٌل (د) 

 الوارد ،التكٌؾ لصندوق اإلجرابٌة القواعد تعدٌل اقتراح التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة رةمدي قدمت .31
 التنفٌذ وهٌبات المنفذة الهٌبات تعارٌؾ إلى االقتراح وٌشٌر .B.5/9 رقم قراره فً المجلس طلبها التً AFB/B.7/8 بالوثٌقة

  ((.ح) 2 الفقرة) السكرتارٌة تعرٌؾ وإلى العملٌات، اداتوإرش سٌاسات نص مع االتساق بؽٌة ((ك) 2 و (ي) 2 الفقرة)

 ورد كما التكٌؾ لصندوق اإلجرابٌة القواعد تعدٌل اقتراح باعتماد الخامس األطراؾ مإتمر ٌوصً أن المجلس قرر .32
  .التقرٌر بهذا السابع المرفق فً

 (B.7/6 رقم القرار)

 المناخ تجاه بالمرونة معنًال التجرٌبً للبرنامج األخٌر االجتماع عن تقرٌر (هـ)

 المرونة بشؤن التجرٌبً للبرنامج الفرعٌة للجنة الثالث االجتماع عن فور فان السٌدة قدمته عرض إلى المجلس استمع .33
 فً عضواًا  بصفتها تتحدث وإنما التجرٌبً البرنامج أعمال عن رسمٌاًا  تقرٌراًا  تقدم ال بؤنها المجلس وذَكرت المناخ، تؽٌر إزاء
 البرنامج فً للمشاركة اختٌرت التً التسعة بالبلدان ٌتعلق فٌما المستجدات أحدث على الحضور وأطلعت .الفرعٌة نةاللج تلك

 كما .الهادئ والمحٌط الكارٌبً البحر منطقتً من لكل إقلٌمٌة مشارٌع إقامة قرر البرنامج إن ذلك، عن فضبلًا  وقالت، التجرٌبً
 اللجنة وأن كمساهمٌن، التجرٌبً للبرنامج الفرعٌة اللجنة فً شاركتا قد المتحدة لوالٌاتوا الدانمرك من كبلًا  أن المجلس أبلؽت

 على ٌكون لن أنه من الرؼم فعلى .والتموٌل البرامجٌة باألسالٌب ٌتعلق فٌما مٌسرة وقروض منح بشؤن قراراًا  اتخذت الفرعٌة
 القٌام البلدان بعض اختارت إذا كافٌة تكون ال قد ألموالا أن تعنً المتاح التموٌل محدودٌة فإن مٌسرة، قروض قبول بلد أي

 تلقٌها تم التً األموال فإن أمرٌكً، دوالر ملٌون 546 إلى التعهدات إجمالً وصول ورؼم .مشارٌعها لزٌادة ثالثة بمرحلة
  .أمرٌكً دوالر ملٌون 90.9 على تزد لم 2009 أٌار/ماٌو حتىبالفعل 

 أوصى تقدٌمً عرض إلى الثالث اجتماعها فً كذلك استمعت التجرٌبً للبرنامج ةالفرعً اللجنة إن أٌضاًا  وقالت .34
 وضع من والبد .والنهابٌة والوسٌطة الفورٌة النواتج االعتبار فً تؤخذ مستوٌات ثبلثة على للنتابج إطار وضع بضرورة
 كما .البرنامج مستوى على تابجوالن القطري المستوى على النواتج بٌن التمٌٌز المهم من أن كما مستوى، لكل مإشرات

 تحقٌق على توجهه ٌنصب به خاص تقٌٌمً إطار وضع فً التكٌؾ صندوق مجلس ٌبدأ بؤن أٌضاًا  فور فان السٌدة أوصت
 المدنً المجتمع لممثلً مقاعدها من مقاعد أربعة خصصت التجرٌبً للبرنامج الفرعٌة اللجنة أن أٌضاًا  وذكرت .النتابج

 ٌطلبوا أن بمقدورهم كان فقد المراقبٌن مقاعد فً األعضاء هإالء جلوس من الرؼم وعلى .الخاص عالقطا لممثلً ومقعدٌن
 خبلل من المدنً المجتمع ممثلً اختٌار تم وقد .الفرعٌة للجنة المإقت األعمال جدول إلى بنود إضافة طلب أو بالتحدث اإلذن
 .ذاتً اختٌار عملٌة

 البرنامج أعمال مع التكٌؾ صندوق مجلس أعمال اتساق أهمٌة إلى األعضاء أحد أشار ذلك، تلت التً المناقشات فً .35
 األول المقام فً تبدو التجرٌبً البرنامج أنشطة أن الحظ آخر عضواًا  أن ؼٌر .المناخ تؽٌر إزاء المرونة بشؤن التجرٌبً

 وبرامج مشارٌع ٌمول أن به ترضٌُؾ صندوق وعمل ذلك ٌتفق كٌؾ وتساءل والتخطٌط، المعلومات بإدارة تتعلق استراتٌجٌات
 الحق سلٌم السٌد اسم واقُترح المناخ، لتؽٌر التعرض مسؤلة بشؤن تقدٌمً عرض بتنظٌم أٌضاًا  األعضاء ورحب .ملموسة تكٌؾ
 الحكومٌة الهٌبة عن صدر الذي ،الرابع التقٌٌمً التقرٌر فً اآلثار وتخفٌؾ بالتكٌؾ الخاص للفصل الربٌسً المإلؾ كان الذي

 لتؽٌر التعرض ومستوٌات المخاطر مسؤلة معالجة أجل ومن .العرض هذا لتقدٌم محتمل كمرشح المناخ بتؽٌر المعنٌة ولٌةالد
 المناخ لتؽٌر التعرض مستوٌات عن وكذلك المخاطر، تلك طبٌعة عن سلٌمة علمٌة معلوماتإٌجاد  الضروري من كان المناخ،

  .األطراؾ بعض تواجهها التً
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 الفرعٌة اللجنة فً المجلس تمثٌل فً االستمرار فور فان السٌدة من ٌطلب أن المجلس قرر ش،النقا أعقاب فً .36
 اجتماعاتها، أحد خبلل المناخ، تؽٌر لمخاطر التعرض عن تقدٌمً عرض تنظٌم السكرتارٌة من ٌطلب وأن التجرٌبً للبرنامج
  .أمكن إن نمٌة،والت للبٌبة الدولً بالمعهد أول زمٌل وهو الحق، سلٌم السٌد بواسطة

 (B.7/7 رقم القرار) 

 األطراف اجتماع/األطراف مإتمر إلى التكٌف صندوق مجلس تقرٌر مسودة :األعمال جدول على 8 رقم البند

 األطراؾ مإتمر إلى التكٌؾ صندوق مجلس تقرٌر مسودة التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قدمت .37
 عن تقرٌر رفع علٌه بؤن المجلس وذَكرت ،AFB/B.7/9 بالوثٌقة الواردة كٌوتو، بروتوكول فً لؤلطراؾ كاجتماع العامل
 منذ المجلس أنشطة ؼطى التقرٌر إن الربٌس وقال .CMP.3/1 رقم القرار ٌقضً حسبما لؤلطراؾ، مإتمر كل فً أنشطته

 أٌضاًا  سٌقدم إنه وقال .الحالً االجتماع فً المجلس عمل ٌشمل بما اآلن، وحتى األطراؾ مإتمر إلىقدم  للمجلس تقرٌر أخر
 تتخلل التً الفترة فً المجلس ٌتخذها قرارات ةأي أو به، القٌام ٌتم تكمٌلً عمل أي عن األطراؾ مإتمر إلى شفهٌاًا  تقرٌراًا 

 .األطراؾ لمإتمر الخامسة الدورة انعقاد وحتى الدورات،

 :المجلس وقرر .التقرٌر ٌاؼةص بتحسٌن اقتراحات األعضاء من عدد قدم ذلك، أعقب الذي النقاش فً .38

  .شفهٌاًا  تعدٌله تم حسبما التقرٌر، بتنقٌح السكرتارٌة، من بمساعدة الربٌس، ونابب للربٌس السماح أ

 الدورة إلى رفعه أجل من المناخ بتؽٌر المعنٌة اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة سكرتارٌة إلى التقرٌر إرسال ة
 التقرٌر بهذا ومرفق .كٌوتو بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ لمإتمر الخامسة

 .شفهٌاًا  تعدٌله تم كما المجلس، تقرٌر (الثامن المرفق)

 (B.7/8 رقم القرار) 

 المالٌة القضاٌا :األعمال جدول على 9 رقم البند

 التكٌف لصندوق االستئمانً الصندوق موارد وضعٌة عن تقرٌر 

م ممثل قدم .39 ٌَ  31 بتارٌخ علٌه كانت كما ،التكٌؾ لصندوق االستبمانً الصندوق موارد عٌةوض عن تقرٌراًا  الق
 الصندوق ومصروفات إٌرادات موقؾ تبٌن معلومات وثٌقة وهً AFB/B.7/10 بالوثٌقة الوارد التقرٌر وهو آب،/أؼسطس

 الجدٌدة، التموٌل لقرارات المتاحة واألموال المجلس، اتخذها التً المجمعة التموٌل وقرارات التكٌؾ، لصندوق االستبمانً
 أٌضاًا  القٌم وقدم .التكٌؾ صندوق لسكرتارٌة التابع األطراؾ متعدد االستبمانً الصندوق فً المتوافر الرصٌد عن فضبلًا 
 شهادات إصدار فً المستخدمة للفرضٌات تبعاًا  بشدة، تتفاوت أن ٌمكن التكٌؾ لصندوق المتاحة الموارد أن أظهر تحلٌبلًا 
 .الٌورو مقابل األمرٌكً الدوالر صرؾ وسعر وأسعارها، ت،االنبعاثا خفض

م أكد .40 ٌَ  األولى المراجعة وأن ،2009 أٌار/ماٌو فً إال أمواالًا  ٌتلق لم التكٌؾ لصندوق االستبمانً الصندوق أن الق
م أكد كما .2010 عام فً ستجري االستبمانً للصندوق ٌَ  الصندوق موارد وضعٌة عن السنوٌة التقارٌر إلى باإلضافة أنه، الق

م ٌقوم فسوؾ التكٌؾ، لصندوق االستبمانً ٌَ  اجتماع كل قبل AFB/B.7/10 للوثٌقة مماثلة معلومات وثٌقة تقرٌر بتقدٌم الق
 الذي به المتعهد ؼٌر النقد حدود فً إال اتخاذها ٌمكن ال التموٌل قرارات أن االعتبار فً األخذ ومع .التكٌؾ صندوق لمجلس
م من المجلس طلب فقد التكٌؾ، لصندوق الستبمانًا الصندوق به ٌحتفظ ٌَ  التً المحتملة السنوٌة الموارد لصافً تقدٌر تقدٌم الق
  .لدٌه متاحة ستكون

م قال .41 ٌَ  لصندوق االستبمانً للصندوق الطوعٌة بالتبرعات المرتبطة التعامبلت تكالٌؾ تقلٌل أجل من إنه أٌضاًا  الق
م سٌقوم التكٌؾ، ٌَ   .التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس الثامن االجتماع فً وسٌوزعها التبرعات هذه مثل لقبول معاٌٌر بإعداد الق

 ذلك فً بما التكٌؾ، لصندوق االستبمانً الصندوق موارد وضعٌة حول النقاش من مزٌد مؽلقة جلسة فً جرى .42
  .االنبعاثات خفض شهادات بٌعفً  خطىالبإسراع  ٌتعلق فٌما إلرشادات المجلس توجٌه
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 موقع وتصمٌم التكٌف صندوق إدارة مجلس اتصاالت بإستراتٌجٌة الخاصة المقترحات :األعمال جدول على 10 رقم البند
 للصندوق جدٌدإلكترونً 

 التكٌؾ صندوق إدارة مجلس اتصاالت إستراتٌجٌة مسودة التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة مدٌرة قدمت .43
(AFB/B.7/11/Rev.1) ًالخامسة الدورة هامش على جانبً حدث فً إطبلقها سٌتم تمطبوعا إصدار تضمنت والت 

 اتصال مواد على ستشتمل االستشارٌٌن، أحد قبل من نطاقاًا  أوسع اتصال إستراتٌجٌة وضع عن فضبلًا  وذلك األطراؾ، لمإتمر
  .لبلتصاالت عمل وخطة إخبارٌة، ونشرة باوربوٌنت، برنامج باستخدام عرض تقدٌم مثل

 ذات والوثابق القرارات ٌتضمن كتٌب :وهما الدورة، هذه هامشعلى  لتقدٌمهما مطبوعتٌن إصدار بحث واقترحت .44
 على لتوزٌعه التكٌؾ صندوق عن عامة معلومات على ٌحتوي ومنشور والبرامج، المشارٌع لمروجً البلزمة الصلة،

 هأن رإي كما (.بخطوة خطوة) فٌه سلس نهجواتباع  الكتٌب بساطة على الحفاظ أهمٌة على التشدٌد وجرى .العرٌض الجمهور
 التكٌؾ صندوق أنشطة شرح فً استخدامه المجلس ألعضاء ٌمكن بالباوربوٌنت مشترك تقدٌمً عرض إعداد المفٌد من

 .المعنٌة دوابرهم فً ذلك منهم ٌُطلب عندما إدارته ومجلس

 تتعلق التً تلك هً الكتٌب حتوٌهاي التً الربٌسٌة الوثابق تكون بؤن مقترحات ذلك، أعقب الذي النقاش فً ُطرحت، .45
 كما .الصلة ذات األطراؾ مإتمر قرارات عن فضبلًا  العمل، وسٌاسات واإلرشادات، والسٌاسات اإلستراتٌجٌة، باألولوٌات

 ولجنة والبرامج، المشارٌع استعراض ولجنة المالٌة، والشإون األخبلق لجنة لعمل شرحاًا  الكتٌب ٌضم أن المفٌد من هأن رإي
 .الجانبً الحدث أثناءفً  وجواب سإال جلسات فً الربٌس ونابب الربٌس ٌشارك بؤن اقتراح أٌضا وُطرح .ماداالعت

 صندوق إدارة مجلس اجتماعات لكافة الفٌدٌو تسجٌبلت إتاحة الممكن من كان إذا عما أٌضاًا  األعضاء أحد سؤل .46
 الخاصة الفٌدٌو تسجٌبلت إن التكٌؾ صندوق إدارة لسمج سكرتارٌة مدٌرة وقالت .للصندوق اإللكترونً الموقع على التكٌؾ

 الجدٌد للتصمٌم طبقاًا  تحدٌثه من االنتهاء فور للصندوق اإللكترونً الموقع على إتاحتها ٌمكن وإنه موجودة المجلس باجتماعات
 .المتحدة األمم لؽات جمٌع إلى ٌترَجم سوؾ الكتٌب أن أٌضاًا  وأوضحت (.AFB/B.7/12 الوثٌقة) المقترح

 المسابل من عدد فٌه ٌزال ال وقت فً اآلن، اتصاالت إستراتٌجٌة وضع من قلقهم المجلس أعضاء من العدٌد أبدى .47
 ألن ،ألوانه سابق أمر اإلستراتٌجٌة مناقشة أن أٌضاًا  رإي كما .معلقاًا  التكٌؾ صندوق لمجلس الكامل بالتفعٌل المتعلقة

 إستراتٌجٌة ةأي مع تتسق ال قد جدٌدة تطورات إلى تإدي ربما األطراؾ رلمإتم الخامسة الدورة عنها ستسفر التً القرارات
 .الحاضر الوقت فً وضعها ٌتم اتصاالت

 :المجلس قرر مناقشة، إجراء عقب .48

 العامل األطراؾ لمإتمر الخامسة الدورة هامش على ٌُعقد جانبً لحدث بالتحضٌر السكرتارٌة تكلٌؾ أ
  الجانبً؛ الحدث ذلك فً لطرحهما وكتٌب منشور دوإعدا كٌوتو، بروتوكول ألطراؾ كاجتماع

 لمجلس التاسع االجتماع إلى التكٌؾ بصندوق الخاصة االتصاالت إلستراتٌجٌة أخرى مناقشات ةأي إرجاء ة
  و الصندوق؛ إدارة

 وهو أمرٌكٌا، دوالراًا  72750 مبلػ على تشتمل بحٌث B.6/6 بالقرار اعتمادها تم التً المٌزانٌة تعدٌل ج
 الخامس المإتمر أثناءفً  الجانبً الحدث وتنظٌم أعبله المذكورة المطبوعات إلعداد المقدر المبلػ

  .لؤلطراؾ

 (B.7/9 رقم القرار)

 األلمانٌة البحرٌة المدرسة وطلبة الشعار تصمٌم مسابقة فً بالفائز االحتفال :األعمال جدول على 11 رقم البند
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 .االجتماع لحضور وضٌفته، الشعار، تصمٌم مسابقة فً الفابز الفلبٌن، من وي ندروأ السٌد إلى الدعوة الربٌس وجه .49
 كان الذي المجلس، ربٌس نابب خان للسٌد الكلمة أعطى ثم القاعدة، من للنمو ٌرمز رابعاًا  شعارا صمم وي السٌد إن وقال

 جداًا، الجٌدة الشعارات من عدد اكهن كان إنه خان السٌد وقال .قُدمت التً الشعارات بتقٌٌم قامت التً المجموعة عن المسإول
 فقال تعقٌب إلقاء إلى وي السٌد ُدعً ثم .أكبر شًء إلى ٌتطور أن ٌمكن الذي النمومعنى  بإبرازه تمٌز وي السٌد شعار أن إال
 ولكنها تترعرع نبتة نامٌة، نبتة حول تصمٌمه فكرة وتدور .التكٌؾ لصندوق كشعار تصمٌمه اختٌار ٌتم أن كبٌر لشرؾ إنه

 ذات راند بول األسطوري الؽرافٌك مصمم قال كما وإنه .التكٌؾ صندوق به ٌنهض ما وهو ٌرعاها، من إلى أٌضاًا  بحاجة
 صورة التكٌؾ صندوق شعار ٌجسد أن فً أمله وي السٌد أبدى هنا ومن .ٌجسده الذي المنتج من أهمٌة أقل الشعار فإن ٌوم،

 ونقش ،تصمٌمه من نسخة على تحتوي شهادة وسلمه ،كلمته على وي السٌد الربٌس وشكر .األهمٌة وبالؽة جوهرٌة منظمة
  .التكٌؾ صندوق شعار اختٌار مسابقة فً فوزه على ٌدل

 خبلل بمساهمتها التنوٌه سبق والتً بؤلمانٌا، ٌوسكٌرشن فً الكابنة البحرٌة المدرسة بممثلً بعدها الربٌس رحب .50
 مشاهدتهم بعد إنه الطلبة، بقٌة عن باإلنابة تحدث الذي ؼومٌز، نٌكو السٌد وقال .التكٌؾ صندوق لمجلس السادس االجتماع
 الربٌس إلى قدم ثم .المناخ تؽٌر مكافحة فً للمساهمة أموال جمع الطلبة قرر مدرستهم، فً المناخ أزمة عن تقدٌمً لعرض
 .ٌورو 120,74 مقدارها األلمانٌة البحرٌة المدرسة طلبة من أخرى مساهمة

  .المجلس مع الؽداء تناول إلى وضٌفته وي والسٌد هم ودعاهم مساندتهم استمرار على الطلبة بٌسالر وشكر .51

 أخرى موضوعات :األعمال جدول على 12 رقم البند

 المشارٌع مقترحات

 بمقترحات للتقدم دعوة توجٌه فً النظر إرجاء على المجلس وافق االجتماع، فً جرت التً المناقشات ضوء فً .52
 .التكٌؾ صندوق لمجلس الثامن االجتماع ىإل لمشارٌع

 انعقاده ومكان التكٌف صندوق إدارة لمجلس الثامن االجتماع انعقاد تارٌخ :األعمال جدول على 13 رقم البند

 واألعضاء األعضاء من عدداًا  تواجه التً المواعٌد صعوبات بعض لحل محاولة فً جرت مناقشة أعقاب فً .53
 الثانً تشرٌن/نوفمبر 18 إلى 16 من الفترة فً بون فً ٌُعقد سوؾ للمجلس الثامن جتماعاال أن الربٌس أكد المناوبٌن،

2009. 

 االجتماع واختتام التقرٌر اعتماد :األعمال جدول على 14 رقم البند

 وهنؤت .المجلس أمام كلمة إلقاء إلى التكٌؾ صندوق مجلس سكرتارٌة ترأس التً باربوت مونٌك السٌدة الربٌس دعا .54
 المجلس وطمؤنت .العملٌات إرشادات وضع من االنتهاء وخاصةًا  عمل، من به قام ما على المجلس كلمتها فً باربوت ةالسٌد
 لدعم مساعدة من ٌلزم ما كل على المجلس حصول استمرار تضمن لكً كلل ببل تعمل سوؾ وأنها مساندتها استمرار إلى

  .أنشطته

 .الصعبة المسابل من عدد بشؤن اآلراء فً توافق وتحقٌق العمل يؾ تآزرهم على األعضاء الربٌس هنؤ الختام فً .55
 كً مستقلٌن خبراء عن البحث اآلن المهم من أصبح باالعتماد الخاصة اللجنة فً عضوٌن تعٌٌن تم بعدما بؤنه المجلس وذَكر
 القانونٌة األهلٌة المجلس نحم عروض بشؤن قراراًا  الدورات تتخلل التً الفترة فً المجلس سٌتخذ كما .العمل فً اللجنة تشرع

  .كوبنهاؼن إلى الطرٌق علىمهمة  خطوة الحالً االجتماع فً بعمله المجلس وقطع .واستضافته

 الموافق األربعاء مساء من 4:30 الساعة فً االجتماع اختتام الربٌس أعلن المجاملة، لعبارات المعتاد التبادل عقب  .56
 .2009 أٌلول/سبتمبر 16
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 السابع االجتماع فً الحاضرون المناوبون اءواألعض األعضاء

 األعضاء

 الدائرة البلد االسم

أفرٌقٌا  السنؽالسٌبل  ندٌاي شٌخ السٌد

 أفرٌقٌا أفرٌقٌا جنوبفور  فان مٌرلٌن السٌدة

 آسٌا إندونٌسٌا سٌرٌؽار ماهندرا السٌد

 الشرقٌة أوروبا بولندا بزوفسكً جانوتا جٌرزي السٌد

 الشرقٌة أوروبا جورجٌا ناشفٌلًإي مٌدٌا السٌدة

 الكارٌبً والبحر البلتٌنٌة أمرٌكا منطقة جاماٌكا سبونر جٌفري السٌد

 الكارٌبً والبحر البلتٌنٌة أمرٌكا منطقة أوروؼواي سانتوس لوٌس السٌد

 أخرى وبلدان الؽربٌة أوروبا بلدان سوٌسرا هٌلبٌر أنطون السٌد

 أخرى وبلدان الؽربٌة أوروبا بلدان السوٌد سٌدٌرؼرٌن جان السٌد

 النامٌة الصؽٌرة الجزرٌة الدول بربادوس هارت سٌلوٌن السٌد

 األول المرفق فً المدرجة األطراؾ الٌابان أونو هٌروشً السٌد

 األول المرفق فً المدرجة ؼٌر األطراؾ كولومبٌا بٌكون لوزانو رٌكاردو السٌد

 األول المرفق فً المدرجة ؼٌر األطراؾ باكستان خان إقبال فاروق السٌد

  

 



األولالوزفك  

 11 

 

 المناوبون األعضاء

 الدائرة البلد االسم

 آسٌا أوزبكستان أوسوسكوفا تاتٌانا السٌدة

 الشرقٌة أوروبا روسٌا ؼٌرشٌنكوفا دٌنارا السٌدة

 الشرقٌة أوروبا أوكرانٌا تروفٌموفا أٌرٌنا السٌدة

 الكارٌبً والبحر ٌنٌةالبلت أمرٌكا منطقة كوبا كاسترو باز لوٌس السٌد

 أخرى وبلدان الؽربٌة أوروبا بلدان النروٌج إٌبرٌك أوالؾ هانز السٌد

 أخرى وبلدان الؽربٌة أوروبا بلدان فنلندا كانٌنن ماركو السٌد

 النامٌة الصؽٌرة الجزرٌة الدول المالدٌؾ جزر هللا عبد أمجد السٌد

 وانم البلدان أقل بنؽبلدٌش علً شوكت مٌرزا السٌد

 األول المرفق فً المدرجة األطراؾ إسبانٌا فرانكو ألفارٌز فانٌسا السٌدة

 وأٌرلندا العظمى لبرٌطانٌا المتحدة المملكة بٌوت إٌفان السٌد
 الشمالٌة

 األول المرفق فً المدرجة األطراؾ

 األول المرفق فً المدرجة ؼٌر األطراؾ ؼانا بونسو-إجٌمانػ كوجو وٌلٌام السٌد

 األول المرفق فً المدرجة ؼٌر األطراؾ لٌسوتو سٌكولً رونوب السٌد
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 السابع لالجتماع المعتمد األعمال جدول

 االجتماع افتتاح .1

 التنظٌمٌة المسابل .2

 األعمال جدول اعتماد (أ)

 العمل تنظٌم (ة)

 جدد مناوبٌن وأعضاء أعضاء تعٌٌن .3

 الدورات تتخلل التً األنشطة عن الربٌس تقرٌر .4

 السكرتارٌة بؤنشطة الخاص تقرٌرال .5

 أموال إلى االنبعاثات خفض شهادات تحوٌل .6

 للمجلس السادس االجتماع من المتبقٌة القضاٌا .7

 التكٌؾ صندوق من موارد على األطراؾ لحصول المإقتة العملٌات وإرشادات سٌاسات مسودة (أ) 

 التكٌؾ صندوق مجلس يؾ لبلعتماد مقترحاتها تقدٌم إلى المإهلة األطراؾ دعوة خطاب (ب) 

 واستضافته التكٌؾ صندوق مجلس على القانونٌة األهلٌة إضفاء عروض بحث (ج) 

 التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس اإلجرابٌة القواعد تعدٌل (د) 

 المناخ تجاه بالمرونة المعنً التجرٌبً للبرنامج األخٌر االجتماع عن تقرٌر (هـ) 

  األطراؾ مإتمر إلى التكٌؾ صندوق إدارة مجلس تقرٌر مسودة .8

 المالٌة القضاٌا .9

 التكٌؾ لصندوق االستبمانً الصندوق وضعٌة عن تقرٌر (أ) 

 جدٌدإلكترونً  موقع وتصمٌم التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس االتصاالت بإستراتٌجٌة الخاصة المقترحات .10

 للصندوق

 ٌةاأللمان البحرٌة المدرسة وطلبة الشعار تصمٌم مسابقة فً بالفابز االحتفال .11

 أخرى موضوعات .12

 ومكان انعقاده التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس الثامن االجتماع انعقاد تارٌخ .13

 االجتماع واختتام التقرٌر اعتماد .14
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 المحتوٌات جدول
 

 1. التقرٌر الخاص باالجتماع السابع

 1 مقدمة

 1 افتتاح االجتماع :ول األعمالعلى جد 1البند رقم 

 2 المسائل التنظٌمٌة :على جدول األعمال 2البند رقم 

 2 مناوبٌن جدد تعٌٌن أعضاء وأعضاء :على جدول األعمال 3البند رقم 

 2 تقرٌر الرئٌس عن األنشطة التً تتخلل الدورات :على جدول األعمال 4البند رقم 

 3 الخاص بؤنشطة السكرتارٌةالتقرٌر  :على جدول األعمال 5البند رقم 

 3 تحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال :على جدول األعمال 6البند رقم 

اجتماع األطراف/ودة تقرٌر مجلس صندوق التكٌف إلى مإتمر األطرافمس :على جدول األعمال 8البند رقم 
 7 

 4 مقدمة

 5 تعرٌفات خاصة بمشارٌع وبرامج التكٌف

 5 أولوٌات العملٌات والتموٌل

 6 البرامج/متطلبات واشتراطات مقترحات المشارٌع

 6 قطرٌةالمصادقة ال

 6 نوافذ التموٌل

 6 معاٌٌر األهلٌة للحصول على التموٌل

 9 اد الهٌئات المنفذةاعتم

 9 المعاٌٌر االئتمانٌة

 10 دورة المشروع

 11  ض ومراجعة المشارٌع والبرامج صغٌرة الحجم والموافقة علٌهااستعرا

 11 استعراض ومراجعة المشارٌع والبرامج المعتادة والموافقة علٌها

 12 الصرف

 12 الرصد والتقٌٌم والمراجعة

 13 التورٌدات

 13 اوقف المشارٌع وإلغاإه

 14 التحفظات
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 14 تسوٌة المنازعات والخالفات

 14 أتعاب اإلدارة

 14 أٌن ُترسل طلبات التموٌل

 14 مراجعة سٌاسات وإرشادات العملٌات

األولوٌات اإلستراتٌجٌة والسٌاسات واإلرشادات الخاصة بصندوق التكٌف المعتمدة من مإتمر األطراف :رفق األولالم
 15 

 20 النماذج المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التكٌف :المرفق الثانً

 23 طلب تموٌل مشروع من صندوق التكٌف: الملحق أ

 23 (المقَدم من خالل هٌئة منفذة وطنٌة أو متعددة األطراف)نموذج خطاب مصادقة الحكومة  :الملحق ب

 23 المراجعة الفنٌة من قبل سكرتارٌة صندوق التكٌف لمشارٌع الصندوق :الملحق ج

 23 ى المشروعتوصٌة لجنة استعراض المشارٌع والبرامج فٌما ٌتعلق بالموافقة عل :الملحق د
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 مقدمة

 بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ مإتمر" قٌام على كٌوتو بروتوكول فً 12.8 المادة نصت .57
 لمساعدة وكذلك اإلدارٌة، المصروفات لتؽطٌة المعتمدة المشارٌع أنشطة حصٌلة من حصة استخدام بضمان كٌوتو

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

 مراكش فً ُعقد الذي المناخ تؽٌر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم اتفاقٌة فً األطراؾ لمإتمر السابعة الدورة فً .58
 ،(السابع األطراؾ مإتمر) 2001 الثانً تشرٌن/نوفمبر 10 إلى األول تشرٌن/أكتوبر 29 من فترةال فً بالمؽرب

 2(.الصندوق) التكٌؾ صندوق تؤسٌس على األطراؾ اتفق

 قرر 2006،4 األول كانون/دٌسمبر فً بكٌنٌا نٌروبً وفً 2005،3 الثانً تشرٌن/نوفمبر فً بكندا مونتلاير فً .59
 (كٌوتو بروتوكول فً األطراؾ مإتمر) كٌوتو بروتوكول فً ألطراؾا اجتماع صفهبو العامل األطراؾ مإتمر
  .الصندوق لتفعٌل محددة وطرق ومبادئ ُنهج تطبٌق

 هً الصندوق ستدٌر التً الجهة أن األطراؾ مإتمر قرر ،2007 األول كانون/دٌسمبر فً بإندونٌسٌا، بالً فً .60
 األطراؾ ودعت 5.المجلس هذا بخدمة والسكرتارٌة القٌم من لك وسٌقوم ،(المجلس) التكٌؾ صندوق إدارة مجلس

 للعمل الدولً والبنك ،(السكرتارٌة) التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس سكرتارٌة خدمات لتقدٌم العالمٌة البٌبة صندوق
  .لكلٌهما مإقتة بصفة وذلك الصندوق، على (القٌم) القٌم بمثابة

 وظابؾ بٌن من أنه على (Decision 1/CMP.3) رقم لقرارا من (ب) 5 الفقرة تنص التحدٌد، وجه على .61
 إدارٌة وإرشادات برامجٌة، إرشادات تتضمن حٌث فٌها والبت للعملٌات محددة وإرشادات سٌاسات إعداد المجلس

  .األطراؾ مإتمر إلى عنها تقارٌر رفع مع (CMP.2/5) رقم القرار وفق المالٌة، لئلدارة وإرشادات

  :ٌلً ما األطراؾ اعتمدت ،(CMP.4/1) رقم القرار بموجب ،2008 األول كانون/دٌسمبر فً ببولندا، بوزنان فً .62

 التكٌؾ؛ صندوق إدارة مجلس إجراءات قواعد (أ)

 صندوق ومجلس كٌوتو بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ مإتمر بٌن التفاهم مذكرة (ة)
 أساس على وذلك التكٌؾ، صندوق ومجلس التكٌؾ لصندوق المقدمة السكرتارٌة خدمات بشؤن العالمٌة البٌبة

 مإقت؛

م (الدولً البنك) والتعمٌر لئلنشاء الدولً البنك ٌقدمها التً الخدمات وأحكام شروط (ج) ٌَ  التكٌؾ، صندوق على كق
 مإقت؛ أساس على

  .(1 رقم المرفق انظر) التكٌؾ بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات، اإلستراتٌجٌة، األولوٌات (د)

                                                 
1
بروتوكول كٌوتو /نظر االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخا  

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

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

رفق األول بهذه الوثٌقة الم

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

5
. ، الوارد فً المرفق األول بهذه الوثٌقة"صندوق التكٌؾ"، (CMP.2/1)انظر القرار رقم   
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 األهلٌة التكٌؾ صندوق إدارة مجلس منح األطراؾ مإتمر قرر ،(CMP.4/1) رقم القرار من 11 الفقرة بموجب .63
 المإهلة األطراؾ جانب من المباشر الوصول بشؤن بمهامه القٌام له ٌتسنى حتى ضروري كؤمر وذلك القانونٌة
  .الصندوق لموارد

 األطراؾ مإتمر لقرارات استجابة ،"(العملٌات وإرشادات سٌاسات" باسم ٌلً فٌما إلٌها وٌشار) الوثٌقة هذه تحدد .64
 صندوق من موارد على النامٌة البلدان من المإهلة األطراؾ لحصول العملٌات وإرشادات سٌاسات أعبله، المذكورة

 تفعٌل خبلل من المكتسبة الخبرات على بناءًا  تطوراًا  العملٌات وإرشادات سٌاسات تزداد أن المتوقع ومن .التكٌؾ
  .األطراؾ مإتمر جانب من المستقبلٌة واإلرشادات للمجلس البلحقة والقرارات الصندوق

 التكٌف وبرامج بمشارٌع خاصة تعرٌفات

  .ملموسة تكٌؾ وبرامج مشارٌع بتموٌل ( CP.7/10) القرار بموجب المنشؤ التكٌؾ صندوق ٌقوم .65

 المناخ لتؽٌر السلبٌة لآلثار التصدي تستهدؾ تًال األنشطة من طابفة بؤنه الملموس التكٌؾ مشروع ٌُعرؾ  .66
 .الحدود وعبر الوطنً، المستوى وعلى المحلً، المجتمع مستوى على التكٌؾ مشارٌع تنفٌذ وٌمكن .ومخاطره

 أضٌق بصورة ُتعرؾ ملموسة ومخرجات نواتج تحقق جماعٌة أهداؾ لها بذاتها قابمة بؤنشطة المشارٌع هذه وُتعنى
  .والزمن المساحة،و النطاق، حٌث من

  .منفرد مشروع لها ٌتصدى أن من األكبر المناخ تؽٌر آلثار للتصدي نهج أو خطة أو عملٌة هو التكٌؾ برنامج .67

 والتموٌل العملٌات أولوٌات

 التكٌؾ أنشطة مساندة فً الصندوق إطار فً الممولة التكٌؾ وبرامج مشارٌع لكافة والشامل العام الهدؾ ٌتمثل .68
  .والقطاعات والبلدان المحلٌة المجتمعات تواجه التً المناخ لتؽٌر السلبٌة اآلثار من الحد على تعمل التً الملموسة

 ٌضعها التً واإلرشادات والسٌاساتاإلستراتٌجٌة  األولوٌات على التكٌؾ صندوق إطار فً التموٌل تقدٌم سٌعتمد .69
  .األول قالمرؾ فً الواردة وهً األطراؾ، مإتمر وٌعتمدها الصندوق

 6.المناخ لتؽٌر السلبٌة لآلثار للتصدي الرامٌة والبرامج للمشارٌع الشاملة التكٌؾ تكلفة أساس على التموٌل تقدٌم سٌتم .70
 السلبٌة ،لآلثار التصدي بؽرض ملموسة تكٌؾ أنشطة بتنفٌذ المرتبطة التكالٌؾ تلك للتكٌؾ الشاملة التكلفة وتعنً
 المرونة وزٌادة التؤقلم هو والصرٌح األول هدفها ٌكون التً والبرامج المشارٌع قالصندو وسٌمول .المناخ لتؽٌر
 التكٌؾ فً المشروع إسهام مدى توضح التً المسوؼات توفٌر للمشروع المروجة الجهة وعلى .المناخ تؽٌر إزاء

 خبلل من ذلك فً بما ٌل،التمو أولوٌات بشؤن اإلرشادات من مزٌد تقدٌم للمجلس وٌجوز .المناخ تؽٌر إزاء والمرونة
  .المستفادة الدروس وعن للتكٌؾ اإلجمالٌة التكالٌؾ عن األبحاث من المزٌد إجراء أساس على المعلومات استكمال

 فً المإهلة النامٌة البلدان من األطراؾ ترؼب قد الصندوق، إطار فً تموٌلها ٌتم التً والبرامج المشارٌع إعداد عند .71
 إلى الرجوع أٌضاًا  لؤلطراؾ وٌجوز (.CP.7/5) رقم القرار علٌها نص التً اإلرشادات فً االعتبار بعٌن النظر

 عن المنبثقة والمعلومات المناخ، بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً الفرٌق من المقدمة التقارٌر فً الواردة المعلومات
 7.معه ٌؾوالتك به للتؤثر والقابلٌة المناخ تؽٌر بتؤثٌرات المتعلق نٌروبً عمل برنامج

                                                 
6
( د) 1، الفقرة (CMP.2/5)القرار   

7
ٌّر المناخ، انظر الرابط التالًتقرٌر التقٌٌم الرابع الصادر عن    : الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

(http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm) و برنامج عمل نٌروبً المعنً بآثار تؽٌر المناخ، والتعرض ،

: لمخاطرها، والتكٌؾ معها، انظر الرابط التالً

(http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php. )
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 اإلستراتٌجٌة األولوٌات فً الموضحة المعاٌٌر الحسبان فً الصندوق موارد بتخصٌص المعنٌة القرارات تؤخذ .72
  :ٌلً كما التحدٌد وجه على وهً األطراؾ، مإتمر اعتمدها التً التكٌؾ بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات

 للمخاطر؛ التعرض مستوى (أ)

 التؤخٌر؛ عن الناشبة والمخاطر التدخل إلى الحاجة إلحاح درجة (ة)

 واإلنصاؾ؛ بالعدالة وتتسم متوازنة بصورة الصندوق إلى الوصول ضمان (ج)

 والبرامج؛ المشروعات وتنفٌذ تصمٌم من المستفادة الدروس (د)

 مبلبماًا؛ ذلك كان إن ممكن، حد أقصى إلى مشتركة إقلٌمٌة منافع تحقق تؤمٌن (ٍ)

 و القطاعات؛ بٌن فٌما أو القطاعات المتعددة المنافع تعظٌم (و)

 .المناخ لتؽٌر السلبٌة اآلثار مع التكٌؾ على القدرة (س)

 
 والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األولوٌات من 10 و ،9 الفقرتٌن فً جاء ما إلى الموارد تخصٌص قرارات تستند .73

  .التكٌؾ بصندوق الخاصة واإلرشادات

 واحدة مرة المإهلة األطراؾ بٌن صندوقال موارد بتوزٌع الخاصة إجراءاته ومراجعة باستعراض المجلس سٌقوم .74
  .األطراؾ مإتمر تعلٌمات على بناءًا  أو/و سنوات 3 كل األقل على

 البرامج/المشارٌع مقترحات واشتراطات متطلبات

 فً علٌها المنصوص األهلٌة بمعاٌٌر ٌلتزم أن المعنً البرنامج/المشروع على الصندوق، موارد على للحصول .75
 النماذج استخدام مع التكٌؾ، بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات، اإلستراتٌجٌة، األولوٌات من 15 الفقرة

  (.الثانً بالمرفق الواردة) بذلك الخاصة

 القطرٌة المصادقة

  .للتموٌل الطالبة الحكومة علٌه تصادق أن ٌجب تموٌل على للحصول اقتراح كل .76

 على بالمصادقة الوطنٌة الحكومة عن باإلنابة ستقوم التً الجهة مباس السكرتارٌة وٌبلػ ٌحدد أن طرؾ كل على .77
 .المنفذة الهٌبات قبل من المقترحة والبرامج المشارٌع

 التموٌل نوافذ

  :التالٌة الفبات ضمن التكٌؾ بؤنشطة القٌام لؤلطراؾ ٌجوز .78

 و ؛(أمرٌكً دوالر ملٌون حتى تطلب التً المقترحات) الحجم صؽٌرة والبرامج المشارٌع (أ)

  (.أمرٌكً دوالر ملٌون على ٌزٌد ما تطلب التً المقترحات) المنتظمة والبرامج المشارٌع (ة)

 التموٌل على للحصول األهلٌة معاٌٌر

 القطرٌة األهلٌة
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 المعرضة كٌوتو بروتوكول فً األطراؾ النامٌة البلدان فً الملموسة التكٌؾ وبرامج مشارٌع بتموٌل الصندوق ٌقوم .79
  .المناخ لتؽٌر السلبٌة رلآلثا خاص نحو على

 معاٌٌر التكٌؾ بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات اإلستراتٌجٌة، األولوٌات وثٌقة من العاشرة الفقرة توضح .80
  .القطرٌة األهلٌة

 أساس على مإهل، برنامج أو مشروع أو مضٌؾ بلد لكل المخصصة للموارد سقؾ على باالتفاق المجلس سٌقوم .81
  .والمنصؾ العادل التوزٌع ضمان وبهدؾ التكٌؾ، صندوق لموارد لشاملا للوضع دوري تقٌٌم

  تنفٌذال وهٌئات المنفذة الهٌئات
 
 خبلل من مباشرة مقترحاتها تقدم أن الصندوق من مالٌة موارد على للحصول تسعى التً المإهلة األطراؾ على .82

 ٌتعٌن .األطراؾ متعددة منفذة هٌبات بخدمات انةاالستع شاءت، إن لها، وٌجوز 8.ترشحها التً الوطنٌة المنفذة الهٌبة
 من الموارد على الحصول أنماط 1 رقم الشكل وٌوضح 9.الحكومة من مصادقة على تحصل أن المنفذة الهٌبات على

 .التكٌؾ صندوق

                                                 
8
وٌجوز أٌضاًا ان تشمل، ضمن آخرٌن، الوزارات، واللجان الوزارٌة، وهٌبات التعاون الحكومٌة   

9
دقة على كل طرؾ أن ٌحدد وٌبلػ السكرتارٌة باسم السلطة التً ستقوم باإلنابة عن الحكومة الوطنٌة بالمصا": 21كما هو موضح فً الفقرة رقم   

  ."على المشارٌع والبرامج المقترحة من قبل الهٌبات المنفذة
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الثبلجالوزفك  

 التكٌف صندوق موارد على الحصول أنماط :1 رقم الشكل

 
 .األطراؾ متعددة هٌبة تعٌٌن أٌضا له ٌجوز أو وطنٌة منفذة هٌبة تعٌٌنب المعنً الطرؾ ٌقوم *

 
المعاٌٌر ب تفً أنها المجلس وٌرى بتعٌٌنها األطراؾ تقوم التً القانونٌة الكٌانات تلك هً الوطنٌة المنفذة الهٌبات .83

 التً والبرامج للمشارٌع الشاملة ةاإلدار عن الكاملة المسإولٌة الوطنٌة المنفذة الهٌبات وتتحمل .حددها التً االبتمانٌة
  .التقارٌر ورفع الرصد ومسإولٌات المالٌة، المسإولٌات كافة وتتحمل التكٌؾ، صندوق ٌمولها

 علٌها تنطبق الحالة هذه وفً منفذة، كهٌبات إقلٌمٌة وشبه إقلٌمٌة هٌبات تعٌن أن األطراؾ من لمجموعة أٌضاًا  ٌجوز .84
 .27 الفقرة أحكام

 المعاٌٌر االبتمانٌةب تفً التً األطراؾ متعددة اإلقلٌمٌة والبنوك المإسسات تلك هً األطراؾ متعددة المنفذة الهٌبات .85
 مقترحات لتقدٌم المإهلة األطراؾ تختارها التً األطراؾ، متعددة المنفذة الهٌبات وتتحمل .المجلس ٌحددها التً

 الوجلس المٍَن

هٌفذةهٍئت*

األطزافهتعذدة  
هٌفذةهٍئت*

 وطٌٍت

خبرجًكٍبى خبرجًكٍبى   

 

خبرجًكٍبى  

الوبلًالتذفك   

والتعبلذالومتزحبثتمذٌن  

واإلشزافالومتزحبثبلورة  

المٍَنإلىالوجلستعلٍوبث  

الوببشزالحصولًوط  

خبرجًكٍبى  
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الثبلجالوزفك  

 كافة وتتحمل التكٌؾ، صندوق ٌمولها التً رامجوالب للمشارٌع الشاملة اإلدارة عن الكاملة المسإولٌة للمجلس،
  .التقارٌر ورفع الرصد ومسإولٌات المالٌة، المسإولٌات

 من علٌه مصدقاًا  للمجلس المقدم المقترح ٌكون أن ٌجب ،(البلدان متعددة) اإلقلٌمٌة والبرامج المشارٌع حالة فً .86
  .مشارك طرؾ كل فً المحدد المسإول

 الهٌبات إشراؾ تحت الصندوق ٌساندها التً التكٌؾ وبرامج مشارٌع بتنفٌذ تقوم التً المإسسات هً التنفٌذ هٌبات .87
  .المنفذة

 المنفذة الهٌئات اعتماد

 المعاٌٌر االئتمانٌة

 استخدام ذلك فً بما السلٌمة، المالٌة اإلدارة" (CMP.2/5 القرار) التكٌؾ صندوق علٌها قام التً المبادئ بٌن من .88
 وصرؾ استخدام تحكم التً المعاٌٌر االبتمانٌة المجلس اعتمد السابع، اجتماعه وفً ".الدولٌة المعاٌٌر االبتمانٌة

 إلى الرجوع ٌرجى للتفاصٌل) التالٌة العرٌضة المجاالت تؽطً والتً الصندوق، ٌصدرها التً األموال ومتابعة
  (:الثانً المرفق

  :المالٌة واإلدارة النزاهة (أ)

(i) على المقبولة الممارسات بؤفضل ٌلتزم بؤسلوب ومنتظمة دقٌقة ورةبص واألرصدة المعامبلت تسجٌل 
  مستقل؛ ومراجعة محاسبة مكتب قبل من دورٌاًا  ومراجعتها واسع، نطاق

(ii) ؛ للحماٌة ضوابط إطار فً المناسب التوقٌت فً للمستفٌدٌن وصرفها األموال إدارة 

(iii) للمستقبل؛ تطلعٌة طبٌعة ذات وموازنات مالٌة خطط وضع 

(iv) الؽٌر ومع التكٌؾ صندوق مع للتعاقد القانونٌة األهلٌة 

  :المإسسٌة القدرات (ة)

(i) المنافسة؛ ذلك فً بما الممارسات، شفافٌة تكفل التً التورٌدات إجراءات توافر 

(ii) والتقٌٌم؛ والمتابعة الرصد عملٌات تنفٌذ على القدرة 

(iii) المشارٌع؛ وتقٌٌم وتطوٌر تحدٌد على القدرة 

(iv) شإون إدارة على القدرة ذلك فً بما البرامج /المشارٌع تنفٌذ على اإلشراؾ أو اإلدارة فً الكفاءة 
 .البرامج/المشارٌع وإنجاز تنفٌذ ومساندة الفرعٌة المستفٌدة الجهات

 للممارسات األخرى واألشكال المالٌة اإلدارة لسوء التصدي كفاءة :الذاتٌة التحقٌق وسلطات الشفافٌة (ج)
  .المشٌنة والتصرفات

 االعتماد عملٌة
 
 التكٌؾ صندوق تتبع باالعتماد خاصة لجنة خبلل من واالنتظام بالشفافٌة تتسم لعملٌة المنفذة الهٌبات اعتماد خضعي .89

 .الخبراء من وثبلثة المجلس أعضاء من اثنٌن من باالعتماد الخاصة اللجنة تتؤلؾ وسوؾ .السكرتارٌة وتساندها
  :لبلعتماد المختلفة الخطوات ٌلً وفٌما
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الثبلجالوزفك  

 الهٌبات من ٌرؼب من إلى دعوة المجلس وسٌصدر منفذة؛ وطنٌة هٌبة تعٌٌن إلى 10طرؾ لك المجلس ٌدعو (أ)
  األطراؾ؛ متعددة منفذة كهٌبة بالمشاركة اهتمامه عن ٌعبر كً األطراؾ متعددة المنفذة

 أجل من المإٌدة بالمستندات مصحوبة السكرتارٌة إلى اعتماد بطلبات األطراؾ متعددة المنفذة الهٌبات تتقدم (ة)
 االبتمانٌة؛ للمعاٌٌر تلبٌتها مدى من التحقق

 المنفذة الهٌبات مع األمر وتتابع المطلوبة، المعلومات كافة توفر من للتؤكد المستندات بمراجعة السكرتارٌة تقوم (ج)
 باالعتماد الخاصة اللجنة إلى المكتملة الملفات بإحالة السكرتارٌة وتقوم .الطلبات ملفات اكتمال لضمان المحتملة

 المرشحة؛ المنفذة الهٌبة طلب لتلقً تالٌة عمل ٌوم (عشر خمسة) 15 ؼضون فً

 إضافٌة معلومات إلى اللجنة احتٌاج حال وفً المجلس؛ إلى توصٌاتها وترفع للطلب مكتبٌة بمراجعة اللجنة تقوم (د)
 مجلسال ٌضع وسوؾ 11.المعنً البلد مع هاتفً مإتمر عقد أو بعثة إرسال لها ٌجوز توصٌاتها وضع قبل

 و المستفادة؛ الدروس أساس على المطلوبة المعلومات بشؤن إضافٌة إرشادات مستقببلًا 

  :التالٌة الفبات إلى تنقسم أن ٌمكن التً بالنتٌجة، الهٌبة بإخطار كتابةًا  وٌقوم قراره المجلس ٌتخذ (ٍ)

(i) أو باالعتماد؛ والتوصٌة األساسٌة للشروط الطلب مقدم استٌفاء  

(ii) اعتماده إتمام قبل المتطلبات بعض استٌفاء ىإل الطلب مقدم احتٌاج. 

 استٌفاء بعد بطلبه التقدم إعادة المإهل للطرؾ ٌجوز للمعاٌٌر، ُرشحت التً الوطنٌة المنفذة الهٌبة تلبٌة عدم حالة فً .90
 إن األطراؾ، متعددة منفذة هٌبة بخدمات المإهلة األطراؾ تستعٌن أن ٌُحبذ األثناء، هذه وفً .المجلس متطلبات
  .التكٌؾ صندوق من التموٌل مقترحات رفع أجل من شاءت،

 المنفذة الهٌبات اعتماد لتجدٌد إرشادات بوضع المجلس وسٌقوم .سنوات خمس مدتها لفترة صالحاًا  االعتماد ٌكون .91
 .الحق وقت فً إرساإها سٌتم مبسطة إجراءات أساس على

 وُتمنح .المنفذة الهٌبة اعتماد فترة أثناء فً وقت أي فً المنفذة الهٌبات أداء تقٌٌم فً بالحق لنفسه المجلس ٌحتفظ .92
 .التقٌٌم هذا لمثل إخضاعها المجلس قرر ما إذا أشهر ستة عن تقل ال إخطار مهلة المنفذة الهٌبة

 عمد عن قدمت أو كاذبة بٌانات قدمت إذا منفذة جهة ةأي اعتماد إلؽاء أو وقؾ فً النظر أٌضاًا  للمجلس ٌجوز .93
  .برنامج أو لمشروع مقترح تقدٌم عند أو المجلس لدى االعتماد عند سواءًا  لمجلسل ناقصة معلومات

 عادلة فرصة المعنٌة للهٌبة تتاح منفذة، هٌبة اعتماد إلؽاء أو بوقؾ سواءًا  النهابً قراره باتخاذ المجلس قٌام قبل .94
  .المجلس على نظرها وجهات لعرض

 المشروع دورة

 متعددة أو الوطنٌة المنفذة الهٌبة بقٌام البرنامج أو المشروع حجم كان أٌا التكٌؾ لصندوق بالنسبة المشروع دورة تبدأ .95
وتعقب تقدٌم الطلب  .السكرتارٌة إلى المشروع بتقدٌم (البلدان أو) المستفٌد البلد حكومة اختارتها التً األطراؾ

 12.مرحلة أولٌة لفرز المشارٌع، ثم استعراض المشروع ومراجعته، ثم الموافقة علٌه
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أعبله أن ٌصادق على طلب االعتماد باإلنابة عن الطرؾ المعنً  21على المسإول المعٌن المشار إلٌه فً الفقرة   

11
وٌجوز . تقدٌم النصح الفنً لمعالجة هذه المجاالت تحدد اللجنة الخاصة المجاالت التً تتطلب المزٌد من العمل من أجل تلبٌة المتطلبات وٌجوز لها  

. فً ظروؾ استثنابٌة االستعانة بخبٌر تقٌٌم خارجً لتذلٌل العقبات وحل القضاٌا محل الخبلؾ

12
. أعبله أن تصادق على تقدٌم الطلب 21على السلطة المعٌنة المشار إلٌها فً الفقرة   
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الثبلجالوزفك  

 علٌها والموافقة الحجم صغٌرة والبرامج المشارٌع ومراجعة استعراض

 
 من الضرورٌة، ؼٌر البٌروقراطٌة اإلجراءات من والحد المشارٌع على الموافقة عملٌة وتٌرة تسرٌع ٌتسنى حتى .96

 خطوات لوتتمث .المجلس ٌتخذها واحدة خطوة من موافقة لعملٌة الحجم صؽٌرة والبرامج المشارٌع خضوع المقترح
  :ٌلً فٌما المقترحة المشروع دورة

 أ الملحق الثالث، المرفق) المجلس من معتمد نموذج إلى تستند 13للمشروع مكتملة بوثٌقة المشروع مروج ٌتقدم (أ)
 السكرتارٌة خبلل من المجلس إلى المقترحات تقدٌم وٌمكن 14(.البرامج حالة فً ب والملحق المشارٌع حالة فً

 تنسٌق وسٌتم .الموارد وتوافر الطلبات لتدفق تبعاًا  وقت أي فً المجلس ٌقرر قد كما أو السنة فً مرات ثبلث
  .المجلس اجتماعات مع ممكن حد أقصى إلى ٌتزامن بحٌث ومراجعتها المقترحات لتقدٌم الزمنً الجدول

 مصحوبة المقترحات تحٌل ذلك وبعد .فٌها الفنً رأٌها وتقدم االتساق، لتحقٌق المقترحات بفرز السكرتارٌة تقوم (ة)
 المجلس من المعتمدة المعاٌٌر على بناءًا  للمراجعة، والبرامج المشارٌع استعراض لجنة إلى الفنٌة باآلراء

 ٌوم (15) عشر خمسة ؼضون وفً ممكنة سرعة بؤقصى السكرتارٌة قبل من الفرز وٌتم (.الثالث المرفق)
  .عمل

 المشارٌع استعراض لجنة إلى فٌها الفنٌة بآرابها مصحوبة تلقتها التً المشارٌع مقترحات السكرتارٌة تحٌل (ج)
 المقترحات بمراجعة والبرامج المشارٌع استعراض لجنة وتقوم .المجلس اجتماع من أسابٌع أربعة قبل والبرامج

 التكٌؾ مجال فً مستقلٌن خبراء بخدمات تستعٌن أن وللجنة .االجتماع فً فٌها للبت للمجلس توصٌتها ورفع
 المقترح على الموافقة للمجلس وٌحق .األمر لزم إذا والمراجعة، االستعراض عملٌة فً ومدخبلت آراء لتقدٌم

 فً النظر بعد المرفوضة المقترحات تقدٌم إعادة وٌمكن .المنفذة للهٌبات واضحة بصورة ذلك بٌان مع رفضه أو
 .الرفض أسباب

 السكرتارٌة وتقوم .التكٌؾ لصندوق إللكترونًا الموقع على المجلس علٌها وافق التً المقترحات نشر ٌتم (د)
 .المجلس بقرار كتابةًا  المشروع مروج بإخطار

 علٌها والموافقة المعتادة والبرامج المشارٌع ومراجعة استعراض

 
 هذه خضوع المقترح ومن .أمرٌكً دوالر ملٌون ٌتجاوز تموٌبلًا  تطلب التً تلك هً المعتادة التكٌؾ مشارٌع .97

 تموٌل فً للشروع البلزم الوقت تقلٌل أجل ومن 15.خطوتٌن من أو واحدة خطوة من موافقة لعملٌة المقترحات
 خطوات وتتمثل .واحدة خطوة فً علٌها للموافقة 16مكتملة مشروع وثٌقة بتقدٌم المشارٌع مروجو ٌُنصح المشروع،

  :ٌلً فٌما واحدة خطوة فً الموافقة على للحصول المقترحة المشروع دورة
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. م جدواه الفنٌة والتنفٌذٌة وصار جاهزاًا لئلقفال المالً قبل التنفٌذالمشروع مكتمل اإلعداد هو ذلك الذي تم تقًٌ  

14
. ، نموذج للبرامج المزمع إكمالها فً موعد الحق( ب)الملحق   

15
ما أ. ٌتم فً الخطوة األولى اعتماد ملخص للفكرة العامة للمشروع، وٌعقبها استعراض وإقرار وثٌقة المشروع مكتملة اإلعداد فً الخطوة الثانٌة  

وع أو برنامج قد العملٌة ذات الخطوتٌن، ولو أنها تستهلك وقتاًا، إال أنها تقلل من خطر إنفاق داعٌة المشروع وقتاًا وجهداًا فً إعداد وثٌقة مكتملة لمشر

ٌُخصص لمشروع أو برنامج إال بعد الموافقة على الوثٌقة المتكاملة للمشروع . ٌفشل فً تلبٌة معاٌٌر الصندوق أو البرنامج فً الخطوة والتموٌل ال 

.  الثانٌة

16
. المشروع مكتمل اإلعداد هو ذلك الذي تم تقٌٌم جدواه الفنٌة والتنفٌذٌة وصار جاهزاًا لئلقفال المالً قبل التنفٌذ  
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الثبلجالوزفك  

 أ الملحق الثالث، المرفق) المجلس من معتمد نموذج إلى تستند للمشروع مكتملة بوثٌقة المشروع مروج ٌتقدم (أ)
 السكرتارٌة خبلل من للمجلس المقترحات تقدٌم وٌمكن 17(.البرامج حالة فً ب والملحق المشارٌع حالة فً

 لتقدٌم الزمنً جدولال تنسٌق وسٌتم .المجلس ٌقرره آخر زمنً جدول ألي تبعاًا  أو السنة فً مرات ثبلث
  .المجلس اجتماعات مع ممكن حد أقصى إلى ٌتزامن بحٌث ومراجعتها المقترحات

 مصحوبة المقترحات تحٌل ذلك وبعد .فٌها الفنً رأٌها وتقدم االتساق، لتحقٌق المقترحات بفرز السكرتارٌة تقوم (ة)
 المجلس من المعتمدة المعاٌٌر على بناءًا  للمراجعة، والبرامج المشارٌع استعراض لجنة إلى الفنٌة باآلراء

 ٌوم (15) عشر خمسة ؼضون وفً ممكنة سرعة بؤقصى السكرتارٌة قبل من الفرز وٌتم (.الثالث المرفق)
  .عمل

 والبرامج المشارٌع استعراض لجنة إلى فٌها الفنٌة بآرابها مصحوبة المشارٌع مقترحات كافة السكرتارٌة تحٌل (ج)
 ورفع المقترحات بمراجعة والبرامج المشارٌع استعراض لجنة وتقوم .المجلس اجتماع من أسابٌع أربعة قبل

 لتقدٌم التكٌؾ مجال فً مستقلٌن خبراء بخدمات تستعٌن أن وللجنة .االجتماع فً فٌها للبت للمجلس توصٌتها
 أو المقترح على الموافقة للمجلس وٌحق .األمر لزم إذا والمراجعة، االستعراض عملٌة فً ومدخبلت آراء

 فً النظر بعد المرفوضة المقترحات تقدٌم إعادة وٌمكن .المنفذة للهٌبات واضحة بصورة ذلك بٌان مع رفضه
 .الرفض أسباب

 السكرتارٌة وتقوم .التكٌؾ لصندوق اإللكترونً الموقع على المجلس علٌها وافق التً المقترحات كافة نشر ٌتم (د)
 .المجلس بقرار كتابةًا  المشروع مروج بإخطار

 صرفال

 هذه وتعرض المنفذة الهٌبات مع أخرى ضرورٌة اتفاقٌات أٌة أو/و تفاهم ومذكرات عقود بصٌاؼة السكرتارٌة تقوم .98
 حسبما للمجلس، وٌجوز .الوثابق هذه على بالتوقٌع مكلؾ آخر عضو أي أو الربٌس علٌها ٌوقع لكً االتفاقٌات

 إعداد فً المجلس من المعتمد النموذج استخدام وٌتم .المقترحة االتفاقٌات من أي ومراجعة استعراض له، ٌتراءى
  .االتفاقٌات هذه مثل

 آخر مجلس عضو أي أو الربٌس من علٌها موقعاًا  المجلس من مكتوبة تعلٌمات على بناءًا  األموال بصرؾ القٌم ٌقوم .99
  .المصروفة باألموال للمجلس تقرٌر رفع مع بذلك، الربٌس من مكلؾ

 وإصدار صحتها، من والتحقق الصرؾ طلبات بمراجعة ٌتعلق فٌما الختصاصاتا بٌن ٌفصل أن المجلس على .100
  .للقٌم الصرؾ تعلٌمات

 ٌجوز كما محدد، زمنً إلطار تبعاًا  (دفعات) شرابح على لبرامج أموال بصرؾ للقٌم تعلٌمات إصدار للمجلس ٌجوز .101
  (.دفعة) شرٌحة كل صرؾ قبل المنفذة الهٌبة من العمل سٌر عن بتقرٌر المطالبة له

  والمراجعة والتقٌٌم الرصد

 
 وتقوم .التكٌؾ صندوق من بموارد المنفذة والبرامج المشارٌع على اإلستراتٌجٌة الرقابة بمسإولٌة المجلس ٌضطلع .102

  .التكٌؾ صندوق وبرامج مشارٌع حافظة برصد السكرتارٌة، من بدعم المالٌة، والشإون األخبلق لجنة

 واإلرشادات والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األولوٌات مساندة أجل من للنتابج إطار وضع التكٌؾ صندوق مجلس ٌتولى .103
 االشتمال (أ) :ٌلً بما ٌتسم نهجاًا  وٌحدد القابمة الممارسات أفضل االعتبار فً اإلطار هذا وٌؤخذ .بالصندوق الخاصة
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 (ج) و مستمر؛ أساس على رالمخاط تقٌٌم (ب) واسع؛ نطاق على بها المعترؾ األدوات باستخدام للقٌاس نتابج على
  .والبرامج والمشارٌع ستراتٌجٌاتاإل فً التعلم دمج

 على القدرة وجود من تتؤكد أن المنفذة الهٌبات وعلى ..الصندوق مستوى على النتابج على اإلشراؾ المجلس ٌتولى .104
 المشارٌع تقوم أن لمجلسا اشتراطات ومن .القطري المستوى على التنفٌذ هٌبات تحققها التً النتابج ومتابعة قٌاس

 بمساندة اللجنة، على وٌجب .المالٌة والشإون األخبلق لجنة إلى الوضع عن سنوٌة تقارٌر برفع التنفٌذ قٌد والبرامج
 نحو تقدم من إحرازه تم وما المالٌة للحافظة اإلجمالً الوضع عن المجلس إلى سنوٌاًا  تقرٌراًا  تقدم أن السكرتارٌة،

  .النتابج تحقٌق

ٌّم جانب من نهابً لتقٌٌم تنفٌذها اكتمل التً المعتادة والبرامج المشارٌع كافة تخضع .105  .المنفذة الهٌبة تختاره مستقل مق
 وُترفع .مناسباًا  ذلك رأى متى النهابً التقٌٌم إلى الصؽٌرة والبرامج المشارٌع إحالة فً بالحق لنفسه المجلس وٌحتفظ
  .المشروع اتفاقٌة تنص حسبما المشروع، إنهاء بعد معقولة زمنٌة ترةؾ ؼضون فً للمجلس النهابً التقٌٌم تقارٌر

 الربٌسٌة مكوناتها وٌحدد والبرامج المشارٌع لمساندة نتابج إطار وضع عملٌة فً التكٌؾ صندوق مجلس ٌنظر .106
 .المشارٌع على الموافقة قبل اإلطار وجود من التؤكد بؽرض

 إن والبرامج، للمشارٌع مستقلة تقٌٌمات أو ومراجعة، استعراض تبعملٌا القٌام فً بالحق لنفسه المجلس ٌحتفظ .107
  .األنشطة هذه مثل تكالٌؾ التكٌؾ صندوق وٌتحمل .ذلك الضرورة اقتضت

  .المجلس لمراجعة إلٌها المشار المشروع دورة تخضع .108

  التورٌدات

 
 وممارسات دولٌاًا، المقبولة التورٌدات ئمباد وفق لها تابعة جهة أٌة أو المنفذة الهٌبات بها تقوم التً التورٌدات تتم .109

 المعاٌٌر أرقى مراعاة المنفذة الهٌبات وعلى .المعنً الطرؾ لدى المطبقة التورٌدات ولوابح الجٌدة، التورٌدات
  .الملموسة التكٌؾ مشارٌع وتنفٌذ التورٌدات أثناءفً  األخبلقٌة

 المنفذة الهٌبات وعلى .ومنعها السٌبة الممارسات معاقبةل وفعالة كافٌة وسابل للمجلس المقدم المشروع مقترح ٌتضمن .110
  .النوع هذا من سٌبة ممارسات ةبؤي السرعة وجه على المجلس إببلغ

 وإلغاإها المشارٌع وقف

 
111. ً  بعد أو لها ٌتراءى ما على بناءًا  المالٌة، والشإون األخبلق للجنة ٌجوز المشروع، دورة مراحل من مرحلة أٌة ف

  :أبرزها من أسباب، لعدة إلؽابه أو المشروع بوقؾ للمجلس توصٌة رفع مستقلة، جهة جانب من تقٌٌم/مراجعة

  أو/و المشروع، تنفٌذ فً مالٌة مخالفات حدوث (أ)

  .بؤهدافه ٌفً ٌعد لم المشروع هذا أن مفادها نتٌجة إلى ٌفضً بما التنفٌذ أداء وضعؾ جسٌمة، مخالفة حدوث (ة)

 فرصة المعنٌة المنفذة للهٌبة تتاح برنامج، أو مشروع إلؽاء أو بوقؾ سواءًا  ابًالنه قراره باتخاذ المجلس قٌام قبل .112
  .المجلس على نظرها وجهات لعرض عادلة

 تخطر أن برنامجاًا  أو مشروعاًا  تلؽً أو توقؾ منفذة هٌبة ةأي على ٌتوجب عاتقها، على الواقعة االلتزامات بموجب .113
  .للعلم التفصٌلٌة بالمبررات إلٌه وتبعث المجلس
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فً  أُلؽٌت أو أوقفت ثم علٌها الموافقة تمت التً والبرامج المشارٌع كافة عن سنوٌاًا  تقرٌراًا  للمجلس السكرتارٌة ترفع .114
  .المنصرمة السنة أثناء

 التحفظات

 
 إلؽاء أو برنامج أو مشروع لتنفٌذ تخصٌصها تم التً المالٌة الموارد بعض أو كافة استرداد فً بحقه المجلس ٌحتفظ .115

 عادلة فرصة المنفذة للهٌبة وُتتاح .مرضٌة بصورة عنها المحاسبة تتم لم أنه الحقاًا  ٌتبٌن التً البرامج أو رٌعالمشا
  .علٌه نظرها وجهة وعرض المجلس مع للتشاور

 

  والخالفات المنازعات تسوٌة

 
116. ً  أوالًا، المنفذة، ٌبةاله على ٌتعٌن البرنامج،/المشروع تنفٌذ أو تطبٌق أو تفسٌر على خبلؾ/نزاع نشوب حالة ف

 ٌجوز المنفذة، الهٌبة ٌرضً بما الموضوع هذا حسم عدم حالة وفً .لبلستٌضاح كتابً بطلب السكرتارٌة إلى التوجه
  .االجتماع هذا لحضور المنفذة الهٌبة عن ممثل دعوة إمكانٌة مع التالً، اجتماعه فً للمجلس األمر رفع

  .المنازعات لتسوٌة شمولٌة أكثر أحكام بصٌاؼة المجلس سٌقوم للمجلس، القانونً الوضع تطور على بناءًا  .117

  اإلدارة أتعاب

 
 وتتم .ُوجدت إن المنفذة، الهٌبة تطلبها التً اإلدارة أتعاب على للمجلس تقدٌمه تم مشروع مقترح كل ٌنص أن ٌتعٌن .118

  .حدة على حالة كل أساس على األتعاب هذه معقولٌة مراجعة

 لالتموي طلبات ُترسل أٌن

 
  :إلى الطلبات كافة ترسل .119

  التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سكرتارٌة
  0508 473 202 1+ هاتؾ
  3240/5 522 202 1+:فاكس
  secretariat@adaptation-fund.org:إلكترونً برٌد

 
 الحصول طلب استبلم من أسبوع ؼضون فً المقترحات صاحبة المنفذة الهٌبات إلى الوصول بعلم إشعار إرسال ٌتم .120

 السكرتارٌة وستقوم .التكٌؾ لصندوق اإللكترونً الموقع على المقدمة المشارٌع مقترحات كافة نشر ٌتم .مساندة على
  .المقترحات على تعلٌقاتهم بإرسال المصلحة أصحاب من المهتمٌن لتمكٌن تسهٌبلت بتقدٌم

 العملٌات وإرشادات سٌاسات مراجعة

 
 .ضرورٌاًا  ذلك رأى متى بتنقٌحها وٌقوم المراجعة قٌد العمل وإرشادات سٌاسات على المجلس سٌبقً .121
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 األطراف تمرمإ من المعتمدة التكٌف بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األولوٌات :األول المرفق

I. عامة خلفٌة 
 

 وبرامج مشروعات لتموٌل (التكٌؾ صندوق) تكٌؾ صندوق إنشاء (CP.7/10) قراره فً األطراؾ مإتمر قرر .1
 القرار من 8 الفقرة فً المحددة األنشطة وكذلك كٌوتو، بروتوكول فً األطراؾ النامٌة البلدان فً الملموسة التكٌؾ

(5/CP.7). بموجب القرار هذا باعتماد كٌوتو بروتوكول فً األطراؾ كاجتماع العامل األطراؾ مإتمر وقام 
 .(CMP.1/28) رقم قراره

 بموجب األطراؾ وافقت كما .اإلرشادٌة واألسالٌب المبادئ على ،(CMP.2/5) القرار بموجب األطراؾ، اتفقت .2
 .التكٌؾ صندوق رةإدا بها المنوط الهٌبة لٌكون التكٌؾ صندوق إدارة مجلس تشكٌل على (CMP.3/1) القرار

 إدارة مجلس أعدها التً التكٌؾ بصندوق الخاصة واإلرشادات والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األولوٌات الوثٌقة هذه تحدد .3
 (.CMP.3/1) القرار من أ 5 الفقرة بموجب األطراؾ طلب على بناءًا  التكٌؾ صندوق

 وضع ٌتم علٌه بناءًا  الذي األساس الوثٌقة ههذ فً الواردة واإلرشادات والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األولوٌات تمثل .4
 .التكٌؾ صندوق ٌتٌحها التً الموارد إلى الوصول من المإهلة األطراؾ لتمكٌن العملٌات وإرشادات سٌاسات

II. اإلستراتٌجٌة األولوٌات 
 
 :ٌلً بما التكٌؾ صندوق ٌنهض ،(CMP.3/1) القرار من 2 -1 للفقرتٌن وفقاًا  .5

 وذلك المناخ، لتؽٌر السلبٌة لآلثار خاصة بصورة تتعرض التً كٌوتو بروتوكول فً راؾاألط النامٌة البلدان مساعدة (أ)
  التكٌؾ؛ تكالٌؾ لمواجهة

 األطراؾ احتٌاجات على والقابمة المعنً البلد باعتبارات المدفوعة الملموسة التكٌؾ وبرامج مشروعات تموٌل  (ة)
 .وأولوٌاتها نظرها ووجهات المإهلة

 فً التكٌؾ صندوق مظلة تحت الممولة والبرامج المشروعات تؤخذ أن ٌجب (CMP/5) لقرارا من ج 2 للفقرة وفقاًا  .6
 الفقراء، أعداد تخفٌض وإستراتٌجٌات المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة اإلستراتٌجٌات أخرى، أمور ضمن الحسبان،
 .ُوجدت متى الصلة، اتذ األخرى واألدوات بالتكٌؾ، الخاصة الوطنٌة العمل وبرامج الوطنٌة االتصاالت وبرامج

 النظر المإهلة األطراؾ على ٌتعٌن التكٌؾ، صندوق مظلة تحت هاموٌلُ ت المراد والبرامج المشروعات إعداد عند .7
 فً األمر، اقتضى وإن ،(CP.7/5) القرار من 8 الفقرة فً علٌها المنصوص اإلرشادات فً االعتبار بعٌن

 عن المنبثقة المعلومات وكذلك المناخ، بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً قالفري تقارٌر فً الواردة اإلضافٌة المعلومات
 .معه التكٌؾ وسبل له التعرض ومخاطر المناخ تؽٌر آثار بشؤن نٌروبً عمل برنامج

 الخاصة باالحتٌاجات المإهلة األطراؾ جانب من خاص اهتمام إٌبلء ٌتعٌن والبرامج، المشروعات إعداد عند .8
 .للمعاناة تعرضاًا  كثراأل المحلٌة للمجتمعات

 

III. اإلستراتٌجٌة واإلرشادات السٌاسات 
 
 الفقرتٌن مع المإهلة لؤلطراؾ مساعدات التكٌؾ صندوق تقدٌم توجه التً العملٌات وأنماط مبادئ تتوافق أن ٌتعٌن .9

 (.CMP.2/5) القرار من 2 -1
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 برتوكول فً أطرافاًا  نامٌة بلداناًا  مثلت ،التكٌؾ صندوق من تموٌل على للحصول المإهلة األطراؾ أن المفهوم من .10
 صؽٌرة جزرٌة وبلدان منخفضة بلدان بٌنها ومن ،المناخ لتؽٌر السلبٌة لآلثار خاصة بصورة وتتعرض ،كٌوتو

 والتصحر، والجفاؾ للفٌضانات معرضة مناطق أو قاحلة وشبه قاحلة ومناطق منخفضة سواحل ذات وبلدان أخرى،
  .هشة جبلٌة (بٌبٌة) جٌةإٌكولو نظم ذات نامٌة وبلدان

 الهٌبات تستطٌع كما مباشرةًا، التكٌؾ صندوق إدارة لمجلس مشارٌع مقترحات تقدٌم المإهلة األطراؾ تستطٌع .11
 التكٌؾ صندوق مظلة تحت الممولة المشروعات تنفٌذ على والقادرة الحكومات تختارها التً التنفٌذ هٌبات أو المنفذة

 .التكٌؾ ندوقص إدارة لمجلس مباشرة تتوجه أن

 .المناخ لتؽٌر السلبٌة اآلثار لمواجهة التكٌؾ تكالٌؾ كافة والبرامج المشروعات تموٌل سٌؽطً .12

ٌُتاح .13  وعلى واإلقلٌمٌة، الوطنٌة المستوٌات على وبرامج لمشروعات والبرامج بالمشروعات الخاص التموٌل س
 .المجتمعات مستوى

 وجه على المإهلة األنشطة إلنجاز وكذلك واعتمادها، المشروعات دإلعدا بالكفاءة وتتسم قصٌرة دورات إعداد سٌتم .14
 .السرعة

 :ٌلً بما خاصاًا  اهتماما التكٌؾ صندوق إدارة مجلس سٌولً والبرامج، المشارٌع مقترحات تقٌٌم عند .15

 ة،الوطنً التنمٌة خطط :مبلبماًا  كان إن ذلك، وٌتضمن المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة اإلستراتٌجٌات مع التوافق (أ)
 بالتكٌؾ، الخاصة الوطنٌة العمل وبرامج الوطنٌة االتصاالت وبرامج الفقراء، أعداد تخفٌض وإستراتٌجٌات

 ُوجدت؛ حٌثما الصلة، ذات األخرى واألدوات

 المشروعات؛ هذه وراء من والبٌبٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المنافع (ة)

 ُوجدت؛ إن السارٌة، الوطنٌة الفنٌة المعاٌٌر استٌفاء (ج)

 والبرامج؛ بالمشروعات الخاصة التكلفة لٌةفعا (د)

 المخاطر؛ وإدارة المالٌة اإلدارة ومنها باإلدارة، الخاصة الترتٌبات (ٍ)

 األثر؛ وتقٌٌم والتقٌٌم بالرصد الخاصة الترتٌبات (و)

  المشروع؛ نشاط لنفس التكٌؾ أجل من أخرى تموٌل مصادر مع االزدواجٌة تفادي (س)

  .مبلبماًا  ذلك كان متى برامجً، نهج إٌجاد نحو التحرك (ح)

 
 :ٌلً ما الحسبان فً ٌُإخذ المإهلة، األطراؾ بٌن فٌما التكٌؾ صندوق موارد تخصٌص قرار اتخاذ عند .16

 للمخاطر؛ التعرض مستوى (أ)

 التؤخٌر؛ عن الناشبة والمخاطر التدخل إلى الحاجة إلحاح درجة (ة)

 واإلنصاؾ؛ بالعدالة وتتسم متوازنة بصورة الصندوق إلى الوصول ضمان (ج)

 والبرامج؛ المشروعات وتنفٌذ تصمٌم من المستفادة روسالد (د)

 مبلبماًا؛ ذلك كان إن ممكن، حد أقصى إلى مشتركة إقلٌمٌة منافع تحقق تؤمٌن (ٍ)
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الثبلجالوزفك  

  القطاعات؛ بٌن فٌما أو القطاعات متعددة المنافع تعظٌم (و)

 .المناخ لتؽٌر السلبٌة اآلثار مع التكٌؾ على القدرة (س)

.المستفادة الدروس ضوء فً اإلستراتٌجٌة األولوٌات هذه عناصر فً لنظرا إعادة التكٌؾ صندوق لمجلس ٌجوز .17
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الثبلجالوزفك  

 االئتمانٌة المخاطر إدارة معاٌٌر :2 الملحق

 تلبٌتها المنفذة الهٌئات على ٌتعٌن التً االئتمانٌة المخاطر إدارة معاٌٌر
 النوعٌة والقدرات التخصصٌة الكفاءات

 التخصصٌة الكفاءة
 المطلوبة

 اإلٌضاحٌة التحقق طرق لالزمةا النوعٌة القدرة

 اإلدارة :أوال
 المالٌة والنزاهة

 

 المعامبلت تسجٌل
 دقٌقة بصورة واألرصدة
 ٌلتزم بؤسلوب ومنتظمة
 الممارسات بؤفضل
 نطاق على المقبولة
 دورٌاًا  ومراجعتها واسع،

 محاسبة مكتب من
 حسابات مراقب/مستقل

  مستقل؛

 المحاسبٌة لؤلصول قاطب بها موثوق مالٌة وقوابم بٌانات إعداد 
 .دولٌا علٌها المتعارؾ

 حسابات مراقب قبل من للحسابات سنوٌة مراجعة إجراء 
  الدولٌة المراجعة معاٌٌر وفق خارجً

 واإلدارات للوحدات مفصلة حسابات إعداد 

 لئلجراءات ومناسب علٌه متعارؾ محاسبة برنامج استخدام 
 النامٌة البلدان فً المحاسبٌة

 وفق وظٌفٌاًا  مستقلة داخلٌة مراجعة إجراء لىع القدرة إثبات 
 18.دولٌاًا  علٌها المتعارؾ المعاٌٌر

 األموال وصرؾ إدارة
 إلى وضوابط بكفاءة

 التوقٌت فً المستفٌدٌن
 المناسب؛

 

 لئلدارة، بوضوح األدوار ومحدد موثق رقابً إطار وضع 
  .العاملٌن من وؼٌرهم اإلدارة، وجهاز الداخلٌٌن، والمراجعٌن

 المالٌة للمبلءة ُمْثبتة مالٌة وتوقعات تقدٌرات ادإعد 

 الصرؾ /للدفع ثابتة أنظمة وجود إثبات 

 مالٌة خطط وضع
 طبٌعة ذات وموازنات

للمستقبل؛  تطلعٌة

 أو المشارٌع أو للمإسسات موازنات إعداد على أدلة إبراز 
 الوزارات /اإلدارات

 مرصودةال االعتمادات حدود ضمن اإلنفاق على القدرة إثبات 
 الموازنة فً

 مع للتعاقد القانونٌة األهلٌة 
 والؽٌر التكٌؾ صندوق

 

 الجهة تكن لم إذا الضرورٌة االعتبارٌة بالشخصٌة التمتع إثبات 
  .حكومٌة مإسسة أو إدارة المعنٌة

 تلقً على المباشرة والقدرة القانونٌة الصبلحٌة /األهلٌة إثبات 
 األموال

 لضرورٌةا المإسسٌة القدرة -ثانٌاًا 

 التً التورٌدات إجراءات 
 الممارسات، شفافٌة تكفل

 بالتورٌدات خاصة وإجراءات سٌاسات توافر على أدلة إبراز 
 المتعارؾ الممارسات مع ٌتفق بما الوطنٌة المستوٌات على
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الثبلجالوزفك  

 التخصصٌة الكفاءة
 المطلوبة

 اإلٌضاحٌة التحقق طرق لالزمةا النوعٌة القدرة

 (المنازعات وحل تسوٌة إجراءات ذلك فً بما) دولٌاًا  علٌها المنافسة؛ ذلك فً بما

 عملٌات تنفٌذ على القدرة
 والتقٌٌم والمتابعة الرصد

 بما المستقل والتقٌٌم والمتابعة للرصد قابمة قدرات توافر إثبات 
 التكٌؾ صندوق ومتطلبات ٌتفق

 بالمشارٌع خاص نظام مثل نظام، أو إجراءات وجود على التدلٌل 
 مشكبلت من ما مشروع معاناة عند للتحذٌر لمخاطر، المعرضة

 أجل من لذلك تبعاًا  واالستجابة افهأهد تحقٌق فً تإثر أن ٌمكن
  .المشكبلت هذه معالجة

 تحدٌد على القدرة 
 المشارٌع وتقٌٌم وتطوٌر

 على  واالطبلع علٌها الحصول على القدرة /الموارد توافر
 التقٌٌم أنشطة إجراء تفٌد التً السجبلت

 متوازنة مراجعة إلجراء مإسسً نظام وجود على التدلٌل 
 أثناء فً المبتدأ عند الجودة من التحقق خاص وبوجه للمشروع،

 .التصمٌم مرحلة

 المخاطر لتقٌٌم إجراءات وجود.  

 أو اإلدارة فً الكفاءة
 تنفٌذ على اإلشراؾ
 بما البرامج /المشارٌع

 على القدرة ذلك فً
 الجهات شإون إدارة

 الفرعٌة المستفٌدة
 وإنجاز تنفٌذ ومساندة

 البرامج/المشارٌع

 والمالٌة الفنٌة الجوانب على اإلشراؾ على رةوالقد الفهم توافر 
 واآلثار للمشروع والقانونٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 علٌها المترتبة

 مشارٌع تنفٌذ على اإلشراؾ أو تنفٌذ فً مإكدة كفاءة توافر/ 
 تنفٌذه المعتزم البرنامج أو للمشروع مماثلة طبٌعة ذات برامج

 

 الشفافٌة :ثالثا
 التحقٌق وسلطات
 وإجراءات الذاتٌة،
 الفساد مكافحة

 لسوء التصدي كفاءة
 واألشكال المالٌة اإلدارة

 للممارسات األخرى
 المشٌنة والتصرفات

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

 ادعاءات فً للنظر نزٌهة تحقٌق جهة وجود على التدلٌل 
  والفساد االحتٌال
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 التكٌف صندوق إدارة مجلس من المعتمدة النماذج :الثانً المرفق

 والعملٌات الموافقة إجراءات

 التكٌؾ، صندوق مشارٌع دورة إطار فً للموافقة أسلوبان هناك :التكٌف صندوق مشارٌع على الموافقة عملٌة .1

 فً األطراؾ المإهلة النامٌة وللبلدان .خطوتٌن على الموافقة عملٌة (ب) و واحدة، خطوة فً الموافقة عملٌة (أ) :وهما

 من أو الوطنٌة المنفذة هٌباتها عبر التكٌؾ صندوق مجلس سكرتارٌة إلى مباشرةًا  مشارٌع بمقترحات تتقدم أن كٌوتو بروتوكول

 صندوق مجلس لدى معتمدة األطراؾ متعددة أو الوطنٌة المنفذة الهٌبات تكون أن وٌجب .األطراؾ متعددة منفذة هٌبات خبلل

المعاٌٌر  تلبً أن أٌضاًا  علٌها وٌتعٌن .التكٌؾ صندوق إلى مشارٌع بمقترحات تتقدم ألن منفذة كهٌبة مإهلة تكون حتى التكٌؾ

 أما الواحدة، الخطوة ذات الموافقة عملٌة الصؽٌرة المشارٌع وستتبع .المجلس ٌشترطها التً المإهبلت من وؼٌرها االبتمانٌة

 إعداد لمرحلة تبعاًا  خطوتٌن، على الموافقة عملٌة أو واحدة خطوة فً الموافقة عملٌة إما تتبع أن فلها المعتادة المشارٌع

 .الموافقة عملٌتً خطوات التالً القسم وٌحدد .المشروع مروج ٌرى وحسبما المشروع،

 

 مكتملة مقترحات لدٌها التً المعتادة المشروعات أو الحجم صؽٌرة للمشروعات ٌمكن :األحادٌة الموافقة عملٌة .2

 :التالٌة الخطوات من الموافقة عملٌة وتتؤلؾ .العملٌة هذه تستخدم أن بالفعل اإلعداد

 سبعة قبل التكٌؾ صندوق مجلس سكرتارٌة إلى اإلعداد مكتملة مشروع بوثٌقة المإهلة األطراؾ تتقدم (أ)
 .للمجلس التالً االجتماع موعد من أسابٌع

 مجموعة السكرتارٌة تحٌل .برنامج/مشروع كل فً فنً رأي وإعداد المقترحات بفرز السكرتارٌة تقوم (ة)
 (4) أربعة قبل والبرامج المشارٌع استعراض لجنة إلى المشارٌع كافة فً الفنٌة اآلراء من تتؤلؾ مقترحات

  .التكٌؾ صندوق لمجلس التالً االجتماع موعد من أسابٌع

 لجنة وتنعقد .للتوصٌات نموذج باستخدام للمجلس توصٌات بإعداد والبرامج المشارٌع استعراض لجنة تقوم (ج)
 على األخٌرة اللمسات لوضع مباشرة التكٌؾ صندوق مجلس اجتماع قبل والبرامج المشارٌع استعراض
 .المجلس إلى التالً الٌوم فً التوصٌات هذه ورفع توصٌاتها

 .االجتماع أثناء فً ٌرفضها، أو التوصٌات، على المجلس ٌوافق (د)

 عقب التكٌؾ لصندوق اإللكترونً الموقع على بالموافقة حظٌت التً المشارٌع مقترحات كافة نشر ٌتم (ٍ)
  .اجتماعه اختتام

 ما إذا الخطوتٌن ذات الموافقة عملٌة إلى اللجوء المعتادة للمشارٌع ٌجوز (:خطوتٌن على) الثنائٌة الموافقة عملٌة .3

 كل وتخضع .المشروع وثٌقة على النهابٌة الموافقة (ب) و المشروع؛ فكرة على الموافقة (أ) :للمشروع جالمرو الطرؾ قرر

 لعملٌة ٌخضع المشروع أن بمعنً األحادٌة، الموافقة عملٌة فً علٌها المنصوص الموافقة إجراءات لنفس الخطوتٌنهاتٌن  من

 من اإلرشادات أو التقٌٌمٌة اآلراء على البلد حصول فً العملٌة هذه اختٌار وراء المنطق وٌتمثل .مرتٌن األحادٌة الموافقة

ٌُشترط .للمشروع النهابً اإلعداد قبل مسبقاًا  التكٌؾ صندوق مجلس  نفس باتباع خطوة كل فً التالٌتٌن الوثٌقتٌن تقدٌم و

  .األحادٌة الموافقة عملٌة إجراءات

 .المعتاد للمشروع العامة الفكرة :األولى الخطوة (و)

 النهابٌة المعتاد المشروع وثٌقة :الثانٌة طوةالخ (س)

 :تقدٌمها المطلوب المستندات .4
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 ذات الموافقة عملٌة من األولى الخطوة فً وُتستخدم (:المشروع تصور) المعتاد للمشروع العامة الفكرة (ح)
 (تماماًا  إعدادها من االنتهاء ٌتم لم التً المعتادة للمشروعات فقط) الخطوتٌن

ٌُستخدم :الصؽٌرة رٌعالمشا وثابق نموذج (ط)  الحجم؛ صؽٌرة بمشارٌع التقدم عند و

 ٌتم لم التً المعتادة للمشروعات) معتادة بمشارٌع التقدم عند لبلستخدام :المعتادة المشارٌع وثابق نموذج (ي)
 ؛(تماماًا  إعدادها من االنتهاء

 الصؽٌرة للمشارٌع سواءًا  اؾاألطر متعددة أو الوطنٌة المنفذة الهٌبات تعدها التً المكتملة المشارٌع نموذج (ن)
 المعتادة؛ أو

  19.التكٌؾ صندوق لدى المعنً البلد فً بذلك المخولة الهٌبة من المعتمد المصادقة نموذج (ل)

 :التكٌف صندوق إطار فً المشارٌع فئات .5
 

  .أمرٌكً دوالر ملٌون عن ٌزٌد ال ما تطلبت التً المقترحات بؤنها وُتعَرؾ :الصؽٌرة المشارٌع (م)

 .أمرٌكً دوالر ملٌون على ٌزٌد ما تطلبت التً المشارٌع مقترحات وهً :لمعتادةا المشارٌع (ى)

 نتٌجة تحقٌق إلى ترمً معتادة أو صؽٌرة مشارٌع على تشتمل أن ٌمكن مشارٌع سلسلة وهو :البرنامج (س)
 مشروعات تنفٌذ إلى الرامٌة الجهود تضافر الشؤن هذا فً وٌنبؽً .واحد مشروع خبلل من تحقٌقها ٌتعذر

 .أهدافها وتحقٌق لبرنامجا

 :المصطلحات تعرٌف .6
 

 السلبٌة لآلثار التصدي تستهدؾ التً األنشطة من طابفة بؤنه الملموس التكٌؾ مشروع ٌُعرؾ :المشروعات (ع)
  .ومخاطره المناخ لتؽٌر

 لها ٌتصدى أن من األكبر المناخ تؽٌر آلثار للتصدي نهج أو خطة أو عملٌة هو التكٌؾ برنامج :البرنامج (ف)
 فً ومقاصدها وأهدافها التكٌؾ برامج بشؤن إضافٌة إرشادات بتقدٌم المجلس وسٌقوم .منفرد روعمش

  .المستفادة الدروس على بناءًا  المستقبل

 :والصرف التموٌل .7
 

 20.المناخ لتؽٌر السلبٌة اآلثار لمواجهة التكٌؾ تكالٌؾ كافة والبرامج المشروعات تموٌل سٌؽطً :التموٌل (ص)

م ٌقوم :الصرؾ (ق) ٌَ  ونابب الربٌس من علٌها موقعاًا  المجلس من مكتوبة تعلٌمات على بناءًا  أموال بصرؾ الق
 باألموال للمجلس تقرٌر رفع مع بذلك، الربٌس ونابب الربٌس من مكلؾ آخر مجلس عضو أي أو الربٌس

  .المصروفة
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20
األولوٌات، "من  12والفقرة . من سٌاسات وإرشادات العملٌات المإقتة المعنٌة بحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ 14لفقرة ا  

". والسٌاسات، واإلرشادات اإلستراتٌجٌة الخاصة بصندوق التكٌؾ
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 التكٌف صندوق مشارٌع مراجعة معاٌٌر
 

 لعملٌة الخاضعة والمعتادة الصؽٌرة المشارٌع من كل على التكٌؾ صندوق مشارٌع لمراجعة التالٌة المعاٌٌر تنطبق .1

 األربعة المعاٌٌر سوى علٌها تنطبق فبل خطوتٌن على الموافقة لعملٌة الخاضعة المعتادة للمشارٌع بالنسبة أما .أحادٌة موافقة

 المعلومات تكون أن ٌمكن ذلك، إلى ةوباإلضاؾ .المعتاد للمشروع العامة الفكرة وهً األولى الخطوة مراجعة عند فقط األولى

 من تفصٌبلًا  أقل المعتاد للمشروع العامة للفكرة المراجعة بمعاٌٌر ٌتعلق فٌما الموافقة عملٌة من األولى الخطوة فً المقَدمة

 وثٌقة تقدٌم من فبلبد ذلك عن وفضبلًا  .الموافقة عملٌة من الثانٌة الخطوة فً المقَدم الموافقة طلب بنموذج الواردة المعلومات

 .الموافقة نموذج جانب إلى الموافقة، عملٌة من الثانٌة الخطوة أجل من المعتادة للمشارٌع بالنسبة نهابٌة مشروع

  المراجعة معاٌٌر

 القطرٌة األهلٌة .1
 

 كٌوتو؟ بروتوكول فً طرؾ البلد هل 

 21المناخ؟ لتؽٌر السلبٌة لآلثار خاصة بصفة معرض نام بلد هو هل 

 وعاتالمشر أهلٌة .2
 

 22 المشروع؟ على الحكومة صادقت هل  

 فً المعنً البلد لمساعدة ملموسة تكٌؾ أعمال المشروع ٌدعم هل 
 المناخ؟ لتؽٌر السلبٌة اآلثار معالجة

 سٌما ال وبٌبٌة، واجتماعٌة اقتصادٌة منافع المشروع ٌوفر هل 
 للمخاطر؟ تعرضاًا  األكثر المحلٌة للمجتمعات

 لتكالٌؾ؟ا بفعالٌة المشروع ٌتسم هل 

 المستدامة، للتنمٌة الوطنٌة اإلستراتٌجٌات مع المشروع ٌتسق هل 
 وبرامج الفقراء، أعداد تخفٌض وإستراتٌجٌات الوطنٌة، التنمٌة وخطط
 الصلة؟ ذات األدوات من ؼٌرها أو بالتكٌؾ، الخاصة الوطنٌة العمل

 ُوجدت؟ إن الصلة، ذات الوطنٌة الفنٌة المعاٌٌر المشروع ٌلبً هل 

 التموٌل؟ مصادر من وؼٌره المشروع بٌن ازدواجٌة هناك هل 

 أجل من والتعلم المعرفة إدارة عنصر على المشروع ٌشتمل هل 
  وتعمٌمها؟ الدروس استخبلص

 الكلٌة التكلفة أساس على التموٌل طلب مبررات المشروع أوضح هل 
  للتكٌؾ؟

 الموارد توفر .3
 

 البلد لتموٌل ةالمقرر الحدود ضمن المطلوب المشروع ٌدخل هل 
 المعنً؟

 متعددة أو الوطنٌة المنفذة الهٌبات أهلٌة .4
 األطراؾ

 

 األطراؾ متعددة أو وطنٌة منفذة هٌبة خبلل من المشروع تقدٌم تم هل 
 التكٌؾ؟ صندوق لدى اعتمادها سبق

 التنفٌذ ترتٌبات .5
 

 المشروع؟ إلدارة كافٌة ترتٌبات هناك هل 

 المشروع؟ ومخاطر مالٌةال المخاطر إلدارة إجراءات هناك هل 

 خطة وضع ذلك فً بما بوضوح، والتقٌٌم المتابعة تدابٌر ُحددت هل 
  والتقٌٌم؟ للمتابعة بالمٌزانٌة مدرجة

 المرتقبة؟ المشروع لنتابج إطاراًا  المستندات تتضمن هل  
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وٌات، والسٌاسات، واإلرشادات اإلستراتٌجٌة الخاصة بصندوق األول: "ٌمكن االطبلع على المزٌد من المعلومات الخاصة بؤهلٌة البلدان فً وثٌقة  

" التكٌؾ

22
رحة من على كل طرؾ أن ٌحدد وٌبلػ السكرتارٌة باسم المسإول الذي سٌقوم باإلنابة عن الحكومة الوطنٌة بالمصادقة على المشارٌع والبرامج المقت 

 .قبل الهٌبات المنفذة
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 :ٌلً ما المذكرة بهذه مرَفق

 التكٌؾ صندوق من مشروع تموٌل طلب :أ الملحق

 (األطراؾ متعددة أو وطنٌة منفذة هٌبة خبلل من المقَدم) الحكومة مصادقة خطاب جنموذ :ب الملحق

 الصندوق لمشارٌع التكٌؾ صندوق سكرتارٌة قبل من الفنٌة المراجعة :ج الملحق

 المشروع على بالموافقة ٌتعلق فٌما والبرامج المشارٌع استعراض لجنة توصٌة :د الملحق
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 . الستمارة المرفقة وتقدٌمها إلى سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ بالبرٌد اإللكترونً أو الفاكسٌجب استٌفاء ا
 

  .التعلٌمات المرفقة باالستمارة توفر إرشادات لكٌفٌة استٌفاء النموذج .ٌرجى كتابة الردود على النموذج المعد لذلك
 

ٌجب أن ُترفق بطلب  .عند تقدٌم الطلب( ٌر جدواه جٌداًا أي تم تقد)ٌرجى مبلحظة أن المشروع ٌجب أن ٌكون تام اإلعداد 
  .التموٌل وثٌقة المشروع النهابٌة التً أسفرت عنها عملٌة التقدٌر

 
 :ٌجب إرسال المستندات الكاملة إلى

 
 سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ

 6 –القاعة ج 
1818 H Street NW 

Washington, DC. 20433 
U.S.A 

 3240/5-522 (202) :فاكس
 secretariat@adaptation-fund.org :برٌد إلكترونً

 الملحق أ

 

 

 

 طلب تموٌل مشروع من صندوق التكٌف
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 معلومات بشؤن المشروع :الجزء األول
 
          :المشروع فبة

          :البلدان/البلد
          :المشروع اسم
          :المنفذة الهٌبة نوع

          :المنفذة الهٌبة
          :التنفٌذ هٌبات/هٌبة
 (بما ٌعادله بالدوالر األمرٌكً)          .المطلوب التموٌل مبلػ
 

 :وسٌاقه لمشروعا خلفٌة
تحدٌد سٌاق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الذي سٌعمل . تقدٌم معلومات موجزة عن المشكلة التً ٌستهدؾ المشروع حلها

 .المشروع فً إطاره
       

 
 :المشروع أهداف

 .قابمة بؤهم أهداؾ المشروع
       

 
  :وتموٌله المشروع مكونات

. مؤل الجدول مع إٌضاح العبلقات بٌن مكونات المشروع، وأنشطته، والنواتج الملموسة المتوقعة، والمٌزانٌات المرصودة لهايُ 
 .وإذا لزم األمر، ٌرجى الرجوع إلى التعلٌمات المرفقة حٌث ٌوجد شرح مستفٌض لكل بند

 

 
  :المتوقع الزمنً الجدول

 تحدٌد توارٌخ المراحل التالٌة للمشروع المقترح
 
 

 :االستبلم تارٌخ
 :الصندوق سجبلت فً المشروع رقم

 الستخدام سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌف فقط

 ربالدوال) المبلػ المتوقعة الملموسة النواتج األنشطة المشروع مكونات
 (األمرٌكً

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

      تكلفة تنفٌذ المشروع  .6

       التكلفة الكلٌة للمشروع .7

       (إن وجدت)أتعاب إدارة دورة المشروع المستحقة للهٌبة المنفذة  .8

       مبلغ التموٌل المطلوب

 التوارٌخ المراحل

 
 

مشروعمقترح    
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 مبررات المشروع: الجزء الثانً
 

ملموسة بالمشروع، وكٌفٌة إسهام هذه األنشطة وصؾ مكونات المشروع، مع التركٌز بوجه خاص على أنشطة التكٌؾ ال أ
  .فً تحمل تؽٌر المناخ

       
 

شرح كٌفٌة توفٌر المشروع للمنافع االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة، وخاصةًا بالنسبة للمجتمعات األكثر تعرضاًا   ة
  .للمخاطر
      

 
 . ٌة التكالٌؾ فً المشروعشرح أو عرض تحلٌل لكٌفٌة تحقٌق فعال ج

      
 

خطط التنمٌة : شرح كٌفٌة اتساق المشروع مع اإلستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة المستدامة، وٌتضمن ذلك، إن كان مبلبماًا  د
بالتكٌؾ، الوطنٌة، أو إستراتٌجٌات تخفٌض أعداد الفقراء، أو برامج االتصاالت الوطنٌة أو برامج العمل الوطنٌة الخاصة 

 أو األدوات األخرى ذات الصلة، حٌثما ُوجدت؛
      

 
 .شرح كٌفٌة تلبٌة المشروع للمعاٌٌر الفنٌة الوطنٌة ذات الصلة، إن ُوجدت ٍ

      
 

 .إٌضاح إن كانت هناك ازدواجٌة بٌن المشروع وؼٌره من مصادر التموٌل، إن ُوجدت و
      

 
 . شرح عنصر إدارة المعرفة والتعلم، إن ُوجد، من أجل استخبلص الدروس وتعمٌمها س

      
 

  .شرح العملٌة االستشارٌة، بما فً ذلك قابمة بؤسماء أصحاب المصلحة الذٌن جرت استشارتهم فً أثناء إعداد المشروع ح
       
 

 .التركٌز على مدى معقولٌة التكلفة الكلٌة للتكٌؾذكر مبررات التموٌل المطلوب، مع  ط
      

 
 ترتٌبات التنفٌذ: الجزء الثالث

 
 وصؾ ترتٌبات تنفٌذ المشروع أ

      
 

 المتوقعة

       بدء تنفٌذ المشروع

       (إن كان مقرراًا )استعراض منتصؾ المدة /مراجعة

       إقفال المشروع

       التقٌٌم الختامً 
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 .شرح إجراءات إدارة المخاطر المالٌة ومخاطر المشروع ة
      

 
 خطة مدرجة بالمٌزانٌة للمتابعة والتقٌٌم؟ إٌضاح تدابٌر المتابعة والتقٌٌم وتقدٌم  ج

      
 

 .تضمٌن إطار لنتابج المشروع المقترح د
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 مصادقة الحكومة واعتماد الهٌئة المنفذة :الجزء الرابع

 
وإذا كان  .ر تارٌخ المصادقةواسم المسإول الحكومً ومنصبه مع ذك 23تقدٌم سجل المصادقة باإلنابة عن الحكومة أ

وٌجب إرفاق خطاب أو خطابات المصادقة  .مشروعاًا إقلٌمٌاًا ُترفق قابمة بؤسماء مسإولً المصادقة بكل البلدان المشاركة
ٌرجى إرفاق خطاب أو خطابات المصادقة مع هذا النموذج؛ مع إضافة ما ٌخص كل حكومة . كملحق بمقترح المشروع
 . إقلٌمٌاًا  مشاركة إذا كان مشروعاًا 

 

 سنة/ٌوم/شهر :التارٌخ (اذكر االسم والمنصب والوزارة)

  
ٌٌذكر أٌضاًا اسم مسإول االتصال  .ٌُذكر اسم وتوقٌع منسق الهٌبة المنفذة وتارٌخ التوقٌع المنفذة الهٌئة اعتماد .ب و

    .بالمشروع ورقم هاتفه وعنوان برٌده اإللكترونً

 

ه فً ضوء اإلرشادات التً وضعها مجلس صندوق التكٌؾ، والخطط الوطنٌة السابدة أقر بؤن هذا المقترح قد تم إعداد
وٌخضع لموافقة مجلس صندوق التكٌؾ، وأتفهم أن الهٌبة المنفذة ستتحمل ...( ُتدرج هنا قابمة بها)...للتنمٌة والتكٌؾ 

 . عن تنفٌذ هذا المشروع( قانونٌاًا ومالٌاًا )المسإولٌة الكاملة 

 
 عاالسم والتوقً

 منسق الهٌبة المنفذة
 

 :رقم الهاتؾ وعنوان البرٌد اإللكترونً سنة/ٌوم/شهر :التارٌخ

 :مسإول االتصال الخاص بالمشروع

: وعنوان البرٌد اإللكترونً رقم الهاتؾ
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باسم المسإول الذي سٌقوم باإلنابة عن الحكومة الوطنٌة بالمصادقة على المشارٌع والبرامج المقترحة  على كل طرؾ أن ٌحدد وٌبلػ السكرتارٌة  

. من قبل الهٌبات المنفذة
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 التعلٌمات بشؤن إعداد طلب تموٌل مشروع من
 صندوق التكٌف

 
 

لصفحة من أعلى خالٌة، حٌث ستضع سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ ٌرجى ترك هذه المساحة على ٌمٌن ا .االستالم تارٌخ
  .تارٌخ تسلمها للمقترح

 

حٌث ستعطً  ٌرجى ترك هذه المساحة على ٌمٌن الصفحة من أعلى خالٌة،. رمز المشروع فً سجالت صندوق التكٌف/رقم
 .سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ رقماًا رمزٌاًا داخلٌاًا لمشروعكم

 

 المشروع لوماتمع :األول الجزء

 :والخٌاران هما .ٌرجى تحدٌد نوع المشروع الذي تقترحونه :المشروع فئة
  .للمقترحات التً تطلب منحاًا ال تتجاوز ملٌون دوالر أمرٌكً .صغٌر مشروع أ

  .للمقترحات التً تطلب منحاًا تتجاوز ملٌون دوالر أمرٌكً .معتاد مشروع ة

وٌرجى مبلحظة أن المشارٌع اإلقلٌمٌة ٌجب أن ُتذكر بها أسماء كافة . طلب المنحةٌرجى ذكر اسم البلد الذي ي :البلدان/البلد
  .البلدان المشاركة

 .ٌرجى ذكر اسم المشروع المقترح :المشروع اسم

 

 :والخٌاران هما. ٌرجى تحدٌد نوع الهٌبة المنفذة التً ستتولى إدارة المشروع :الطالبة الهٌئة نوع

 وطنٌة منفذة هٌبة  أ

 األطراؾ متعددة فذةمن هٌبة  ة

 

 ٌرجى تحدٌد اسم الهٌبة المنفذة :المنفذة الهٌئة اسم

 

ٌرجى تحدٌد اسم المإسسة أو المإسسات التً ستقوم بتنفٌذ المشروع الممول من صندوق التكٌؾ تحت  .التنفٌذ هٌئات/هٌئة
 .إشراؾ الهٌبة المنفذة

 

المطلوب من صندوق التكٌؾ من أجل هذا ( له بالدوالر األمرٌكًبما ٌعاد)ٌرجى تحدٌد مبلػ المنحة  .مبلغ التموٌل المطلوب
  .المشروع المقترح

 

مع تحدٌد سٌاق التنمٌة . ٌرجى تقدٌم معلومات موجزة عن المشكلة التً ٌستهدؾ المشروع حلها .وسٌاقه المشروع خلفٌة
 .االقتصادٌة واالجتماعٌة الذي سٌعمل المشروع فً إطاره

 .مٌن قابمة بؤهم أهداؾ المشروعٌرجى تض .المشروع أهداف
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ٌرجى ملء الجدول موضحاًا العبلقات بٌن مكونات المشروع، وأنشطته، والنواتج الملموسة  .وتموٌله المشروع مكونات
وفٌما ٌلً تعرٌؾ المصطلحات المذكورة أعبله من أجل تسهٌل عملٌة ملء . المتوقعة، والمٌزانٌات المرصودة لتحقٌقها

 :الجدول
 

 تقسٌم المشروع إلى أجزابه الربٌسٌة؛ وتجمٌع مجموعة األنشطة  .لمشروعا مكونات
 

ٌُتخذ من إجراءات وما ٌتم القٌام به من أعمال ٌتم من خبللها تعببة المدخبلت، مثل األموال والمساعدة  .األنشطة ما 
 .الفنٌة وؼٌرهما من أنواع الموارد من أجل الخروج بمخرجات محددة

 
 .المنتج، والسلع الرأسمالٌة، والخدمات الناتجة عن تدخل تنموي ٌتصل بتحقٌق نواتج .متوقعةال الملموسة النواتج

 
  .تحدٌد مبالػ المنحة المطلوبة حسب مكونات المشروع بالدوالر األمرٌكً (.األمرٌكً بالدوالر) المبلغ

 
رٌع بما فٌها الخدمات االستشارٌة البنود الربٌسٌة التً ٌدعمها صندوق التكٌؾ إلدارة المشا .المشروع تنفٌذ تكلفة

 .والسفرٌات والتسهٌبلت المكتبٌة، إلخ
 

 .وهً إجمالً تكالٌؾ كافة عناصر المشروع المطلوب موافقة صندوق التكٌؾ علٌها .للمشروع الكلٌة التكلفة
 

ماتها فً إدارة دورة وهً األتعاب التً تطلبها الهٌبة المنفذة نظٌر خد .المشروع دورة إدارة عن المنفذة الهٌئة أتعاب
 .المشروع

 
 .وٌشمل هذا المبلػ التكلفة الكلٌة للمشروع باإلضافة إلى أتعاب إدارة دورة المشروع. مبلغ التموٌل المطلوب

 

 .ٌرجى تحدٌد توارٌخ المراحل التالٌة للمشروع المقترح .المتوقع الزمنً الجدول 

وهو أٌضاًا الموعد الذي  .روع سارٌاًا وٌمكن طلب الصرؾوهو الموعد الذي ٌصبح فٌه المش. بدء تنفٌذ المشروع 
ٌَم على صندوق التكٌؾ أن ٌسمح للهٌبات المنفذة بطلب الصرؾ  .ٌحق فٌه للق

 
 . هو التارٌخ الذي تنوي فٌه الهٌبة المنفذة القٌام بمراجعة منتصؾ المدة الخاصة بالمشروع .المدة منتصف مراجعة

 
وهو الموعد الذي تنتهً فٌه الهٌبة المنفذة من  .المشروع بعد إنجازه بستة أشهرٌحٌن موعد إقفال  .المشروع إقفال

 .الصرؾ من المنحة وٌجوز لها إلؽاء أي رصٌد متبق فً حساب المنحة
 

هو التارٌخ الذي تنتهً فٌه الهٌبة المنفذة من وضع تقرٌر التقٌٌم الختامً، وعادةًا ما ٌكون بعد  .الختامً التقٌٌم
 . ز المشروع، على أال ٌزٌد بؤٌة حال عن اثنً عشر شهراًا من إتمام المشروعشهرٌن من إنجا

  
 

 المشروع مبررات :الثانً الجزء
 

وصؾ مكونات المشروع، بما فً ذلك تفاصٌل األنشطة فً كل مكّون، بالنظر إلى كٌفٌة إسهام تلك المكونات  أ
كٌؾ إزاء تؽٌر المناخ وتحسٌن القدرة وشرح كٌؾ ستساعد تلك األنشطة فً الت. فً تحقٌق أهداؾ المشروع

 .على تحمل هذه التؽٌرات
 

وصؾ كٌؾ ستوفر نواتج المشروع ومخرجاته منافع اقتصادٌة واجتماعٌة وبٌبٌة، وخاصةًا بالنسبة للمجتمعات  ة
  .المحلٌة األكثر تعرضاًا للمخاطر فً منطقة المشروع
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التدخلٌة األخرى المحتملة التً كان ٌمكن القٌام بها  مقارنة باإلجراءات. كٌؾ سٌحقق المشروع فعالٌة التكالٌؾ ج
 .لتحقٌق أهداؾ مماثلة ألهداؾ المشروع

 
 .وصؾ مكانة المشروع فً إطار إستراتٌجٌات وخطط التنمٌة الوطنٌة وخطط العمل ذات الصلة، إلخ د

 
 .وصؾ كٌؾ ٌلبً تصمٌم المشروع المعاٌٌر الفنٌة الوطنٌة ٍ

 
 .اخل أو ٌتسم باالزدواجٌة مع أنشطة مماثلة من مصادر تموٌل أخرىتحدٌد ما إذا كان المشروع ٌتد و

 
وصؾ ما ٌتضمنه المشروع من أنشطة الستخبلص الدروس المستفادة من تصمٌم المشروع وتنفٌذه وكٌفٌة  س

 .تعمٌمها
 

اذكر أسماء أصحاب المصلحة الذٌن تمت . شرح العملٌة االستشارٌة التً جرت فً أثناء تصمٌم المشروع ح
  .ارتهم وأسالٌب هذه االستشارةاستش

 
 .تحدٌد التكلفة الكلٌة لمبررات التكٌؾ من أجل الحصول على التموٌل البلزم للمشروع ط

 

 :شرح العناصر المختلفة لتنفٌذ المشروع حسب الترتٌب التالً .التنفٌذ ترتٌبات :الثالث الجزء

 .كفاٌة ترتٌبات إدارة المشروع أ
 

 .ومخاطر المشروع إجراءات إدارة المخاطر المالٌة ة
 

 .ترتٌبات المتابعة والتقٌٌم بما فٌها خطة المتابعة والتقٌٌم المدرجة بالمٌزانٌة ج
 

 .إطار النتابج المرتقبة للمشروع د
 
 

  .المنفذة الهٌئة واعتماد التكٌف صندوق لدى المعتمدة الحكومٌة الهٌئة من المصادقة :الرابع الجزء

ٌرجى ذكر اسم المسإول الحكومً المكلؾ وموقعه ومنصبه . حكومً المكلفال( الجهة)سجل االعتماد من المسإول  .9
المصادقة المكلفٌن بكل ( جهات)وإذا كان مشروعاًا إقلٌمٌاًا ُترفق قابمة بؤسماء مسإولً  .الحكومً وتحدٌد تارٌخ المصادقة

 .وٌجب إرفاق خطاب أو خطابات المصادقة كملحق بمقترح المشروع .البلدان المشاركة
 

ٌٌذكر أٌضاًا اسم مسإول االتصال  .ٌُذكر اسم منسق الهٌبة المنفذة وتوقٌعه وتارٌخ التوقٌع .المنفذة الهٌئة اداعتم .10 و
  .بالمشروع ورقم الهاتؾ وعنوان البرٌد اإللكترونً
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 خطاب المصادقة الحكومٌة
 

 رأسٌة الخطاب الحكومً    
 

 [تارٌخ خطاب المصادقة]      
 
 صندوق التكٌؾمجلس إدارة  :إلى

 لعناٌة سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ 
 Secretariat@Adaptation-Fund.org :برٌد إلكترونً

 3240/5 522 202 :فاكس
 

 (اسم المشروع)المصادقة على : الموضوع
 

المشار  (اإلقلٌمًالوطنً أو )أمام صندوق التكٌؾ عن مقترح المشروع  (البلد المعنً)أإكد لكم بصفتً المسإول المعٌن باسم 
فً تنفٌذ أنشطة تكٌؾ من أجل  (الوطنٌة أو الحكومات اإلقلٌمٌة)إلٌه أعبله أن المشروع المقترح ٌتوافق مع أولوٌات الحكومة 
 . (اسم البلد أو المنطقة)تقلٌل اآلثار السلبٌة والمخاطر التً ٌشكلها تؽٌر المناخ على 

 
وإذا ما . ى مقترح المشروع المذكور أعبله بمساندة من صندوق التكٌؾومن هنا فإنه لمن دواعً سروري أن أصادق عل

  (.اسم الهٌبة المنفذة)، فسوؾ ٌتم تنسٌق المشروع وتنفٌذه بواسطة (التنفٌذ الوطنً أو المحلً)ووفق على 
 

 
 المخلص،      

 
 

 (اسم المسإول الحكومً المكلؾ)   
 (لقبه ومنصبه الحكومً)     

 
 

  

 

  بالملحق 
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 لفنٌة من قبل سكرتارٌة مجلس إدارة صندوق التكٌفالمراجعة ا

 للمشروع المقترح
 

 (سباٌن ما اختر) :المشروع فبة
___________________________________________________________________________________________________________

_____________ 
  :المنطقة/البلد

 :اسم المشروع
              :دى صندوق التكٌؾمعرؾ المشروع ل

 (:بالدوالر األمرٌكً)التموٌل المطلوب من صندوق التكٌؾ   :معرؾ الهٌبة المنفذة الوطنٌة أو متعددة األطراؾ المكلفة بالمشروع
 (:إن كان منطبقاًا )لمشروع المعتاد الموعد المتوقع لتقدٌم الوثٌقة النهابٌة ل  (:إن كان منطبقاًا )تارٌخ الموافقة على الفكرة العامة للمشروع المعتاد 

 :مسإول االتصال بالهٌبة المنفذة الوطنٌة أو متعددة األطراؾ    :مسإول الفرز بسكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ
___________________________________________________________________________________________________________

______________  

 مالحظات األسئلة معاٌٌر المراجعة

 األهلٌة القطرٌة
       هل البلد طرؾ فً بروتوكول كٌوتو؟ .1

هل هو بلد نام معرض بصفة خاصة لآلثار السلبٌة  .2
 لتؽٌر المناخ؟

 

 أهلٌة المشروع

هل صادق المسإول الحكومً المعتمد أمام صندوق  .1
 التكٌؾ على المشروع؟

 

روع قدرة تكٌفٌة مع اآلثار السلبٌة هل ٌظهر المش .2
 لتؽٌر المناخ وٌعزز القدرة على تحمل التؽٌرات؟

 

هل ٌوفر المشروع منافع اقتصادٌة واجتماعٌة  .3
وبٌبٌة، ال سٌما بالنسبة للمجتمعات األكثر تعرضاًا 

 للمخاطر؟

 

  هل ٌتسم المشروع بفعالٌة التكالٌؾ؟ .4

طنٌة هل ٌتسق المشروع مع اإلستراتٌجٌات الو .5
للتنمٌة المستدامة، وخطط التنمٌة الوطنٌة، 

وإستراتٌجٌات تخفٌض أعداد الفقراء، وبرامج العمل 
الوطنٌة الخاصة بالتكٌؾ، وؼٌرها من األدوات ذات 

 الصلة؟

 

 

جالملحق   
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هل ٌلبً المشروع المعاٌٌر الفنٌة الوطنٌة ذات  .6
 الصلة، إن ُوجدت؟

 

 هل هناك ازدواجٌة بٌن المشروع وؼٌره من مصادر .7
 التموٌل؟

 

هل ٌشتمل المشروع على عنصر إدارة المعرفة  .8
 والتعلم من أجل استخبلص الدروس وتعمٌمها؟ 

 

 
هل التموٌل المطلوب مبرر بالنظر إلى معقولٌة  .9

  التكلفة الكلٌة للتكٌؾ؟
 

هل ٌدخل المشروع المطلوب ضمن الحدود المقررة  .1 توفر الموارد
  لتموٌل البلد المعنً؟

 

بات المنفذة أهلٌة الهً
الوطنٌة أو متعددة 

 األطراؾ

هل تم تقدٌم المشروع من خبلل هٌبة منفذة وطنٌة أو  .2
متعددة األطراؾ سبق اعتمادها لدى صندوق 

 التكٌؾ؟

 

 ترتٌبات التنفٌذ

  هل هناك ترتٌبات كافٌة إلدارة المشروع؟ .1

هل هناك إجراءات إلدارة المخاطر المالٌة ومخاطر  .2
 المشروع؟

 

ت تدابٌر المتابعة والتقٌٌم بوضوح، بما فً هل ُحدد .3
 ذلك وضع خطة مدرجة بالمٌزانٌة للمتابعة والتقٌٌم؟ 

 

هل تتضمن المستندات إطاراًا لنتابج المشروع  .4
 المرتقبة؟ 

 

 
 

  ملخص فنً
 
 
 
 
 

   :التارٌخ
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 الملحق د

 لجنة استعراض المشارٌع والبرامج

 ى التوصٌات الخاصة بالمشروع المرفوعة إل

 (تارٌخ االجتماع)اجتماع مجلس صندوق التكٌف فً 

  

 
 اسم المشروع

مبلػ منحة 
صندوق 
التكٌؾ 

بالدوالر )
 (األمرٌكً

أتعاب الهٌبة 
المنفذة عن إدارة 

 .دورة المشروع

إجمالً موارد 
صندوق التكٌؾ 

المستخَدمة 
بالدوالر )

 (األمرٌكً

  التوصٌة
المبررات 

 ال نعم    .1

2.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       المجموع

 إجمالً موارد صندوق التكٌؾ التً تمت الموافقة علٌها
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 ٌفالشروط المرجعٌة لتشكٌل لجنة االعتماد التابعة لمجلس صندوق التك
 

 الخلفٌة والسٌاق
 

تؤسس صندوق التكٌؾ بواسطة أطراؾ بروتوكول كٌوتو المنبثق عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر  .1
 .المناخ من أجل تموٌل مشارٌع وبرامج التكٌؾ الملموسة بالبلدان النامٌة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو

 
  :ة أسباب محددة هًٌعتبر صندوق التكٌؾ آلٌة مبتكرة لثبلث .2

  .أن تموٌله ٌؤتً من رسوم دولٌة ُتحَصل من آلٌة التنمٌة النظٌفة المنبثقة عن بروتوكول كٌوتو أ
  .تمثل البلدان النامٌة األؼلبٌة فٌها ( –المجلس)هً مجلس إدارة صندوق التكٌؾ  –أنه ٌدار بواسطة هٌبة  ة
  .نه مباشرةًا أنه ٌوفر للبلدان النامٌة فرصة للحصول على التموٌل م ج

لكً ٌٌسر صندوق التكٌؾ الحصول المباشر على التموٌل فإنه ٌشترط على الهٌبات االعتبارٌة الوطنٌة التً  .3
ومن أجل  .تعٌنها البلدان المإهلة أن تلبً المعاٌٌر االبتمانٌة التً ٌحددها الصندوق وأن ٌتم اعتمادها كهٌبات منفذة وطنٌة

لس تشكٌل لجنة خاصة لبلعتماد لتقوم بمراجعة طلبات االعتماد ورفع توصٌاتها إلى تنظٌم هذا االعتماد، قرر المج
  .المجلس

 
 (.اللجنة)ولذا فإن المجلس ٌسعى لبلستعانة بخبراء خارجٌٌن للعمل باللجنة الخاصة باالعتماد  .4

 
 اختصاص اللجنة

 
وٌشار إلٌها فٌما " )وق التكٌؾسٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صند"بموجب  .5

 : ، تقدم اللجنة توصٌاتها إلى المجلس فٌما ٌخص(ٌلً باسم سٌاسات وإرشادات العملٌات
 
 اعتماد إحدى الهٌبات المنفذة؛ أ
 االعتماد المشروط إلحدى الهٌبات المنفذة؛ ة
 تعلٌق اعتماد إحدى الهٌبات المنفذة؛ ج
 إلؽاء اعتماد إحدى الهٌبات المنفذة؛ و د
 اعتماد إحدى الهٌبات المنفذة؛إعادة  ٍ
 
 :أن تنهض اللجنة باألنشطة التالٌة -ضمن أمور أخرى  –ومما تعنٌه المهام الواردة بالفقرة أعبله  .6

 
  .مراجعة طلبات اعتماد الهٌبات المنفذة ودراستها، أي المعلومات الواردة فً استمارة الطلب أ

 :جوز النظر فً االعتبارات التالٌةوفً حالة عدم الموافقة فوراًا على أحد الطلبات ي
تحدٌد ما إذا كانت هناك حاجة لتقدٌم مساندة فنٌة إلحدى الهٌبات المنفذة المتقدمة من أجل تحسٌن قدراتها بؽٌة  ة

 الحصول على االعتماد، ومدى المساندة المطلوبة؛ 
دة فً تذلٌل الصعاب وحل تحدٌد إمكانٌة وجود ظروؾ استثنابٌة تبرر االستعانة بخبٌر تقٌٌم خارجً للمساع ج

 القضاٌا محل الخبلؾ؛
تحدٌد مدى الحاجة إلى طلب معلومات إضافٌة أو قٌام إحدى الهٌبات المنفذة المتقدمة بإعادة تقدٌم طلب  د

 االعتماد؛
 أو وضع الهٌبة المنفذة تحت المبلحظة؛/تحدٌد ما إذا كان من الضروري القٌام بزٌارة مٌدانٌة و ٍ
 . أن األمور المذكورة أعبله، إن ُوجدتوضع توصٌات للمجلس بش و
 

 العضوٌة
 
من أعضاء ( 2)وٌنقسم األعضاء الخمسة إلى اثنٌن  .أعضاء ٌختارهم المجلس( 5)تتؤلؾ اللجنة من خمسة  .7

خبراء خارجٌٌن ممن ٌتمتعون بقدرات وكفاءات مإكدة ومعترؾ بها فً ( 3)المجلس أو األعضاء المناوبٌن وثبلثة 
 . مجال عملهم

 
 .ٌعٌن المجلس عضوي اللجنة المختارٌن من بٌن أعضابه كربٌس ونابب لربٌس اللجنة .8
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وٌقوم المجلس باختٌار  .تدعو السكرتارٌة الراؼبٌن من الخبراء وتضع قابمة بؤسمابهم للعرض على المجلس .9
وفضبلًا عن  .الخبرة/قلٌمً والكفاءةالخبراء أعضاء اللجنة من تلك القابمة، آخذاًا فً حسبانه تماماًا اعتبارات التوازن اإل

 .ذلك، ٌجوز للمجلس، إذا لزم األمر، األخذ بمشورة الخبراء الذٌن ٌحددهم المنتدى الدولً لبلعتماد
 
  .مٌبلدٌتٌن( 2)ٌشؽل أعضاء اللجنة مقاعدهم فٌها لمدة سنتٌن  .10
 
ؼٌر أنه لضمان استمرارٌة  .متتالٌتٌنٌحق ألعضاء اللجنة من أعضاء المجلس نفسه شؽل مقاعدهم فٌها لمدتٌن  .11

  .العمل باللجنة بعد فترتها االفتتاحٌة، سٌتم استبدال أحد هذٌن العضوٌن فقط بعد انتهاء المدة األولى
 
ٌجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة من الخبراء الخارجٌٌن لمدتٌن متتالٌتٌن، حسبما ٌتراءى للمجلس، آخذا فً  .12

  .الخبراءاالعتبار أداء هإالء 
 
 . ٌشرؾ المجلس على أداء اللجنة وأعضابها، حسب الحاجة .13
 

 اشتراطات الكفاءة
 
 :ٌنبؽً أن ٌتمتع أعضاء اللجنة من الخبراء الخارجٌٌن بما ٌلً .14
 

خبرة عملٌة مثبتة وذات صلة فً المحاسبة، أو مراجعة الحسابات، أو المالٌة العامة، أو إدارة المشروعات، ال  (ر)
وسُتمنح أفضلٌة لمن له خبرة سابقة فً  .خمس سنوات على المستوى الوطنً أو اإلقلٌمً أو الدولًتقل عن 

 .أٌة هٌبة اعتماد وطنٌة أو دولٌة

وٌفضل من له معرفة بآلٌات المحاسبة القانونٌة  .اإللمام بؤنظمة وضع التقارٌر المالٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة (ش)
 .والمراجعة الداخلٌة

وٌفَضل من له معرفة عملٌة بؽٌرها  .لتخاطب باللؽة اإلنكلٌزٌة بطبلقة، سواءًا كتابةًا أو شفاهةًا القدرة على ا (ث)
 .من لؽات األمم المتحدة

امتبلك مهارات كتابٌة ممتازة، ومهارات عملٌة وتحلٌلٌة قوٌة، مع القدرة على العمل كفرد فً فرٌق  (ث)
 متكامل؛ و 

 .تخصص ذي صلةشهادة جامعٌة فً االقتصاد، المحاسبة، أو أي  (خ)

ٌشترط المجلس على أعضاء اللجنة أن ٌتعهدوا كتابةًا بااللتزام بالقواعد التً ٌضعها المجلس، وخاصةًا فٌما  .15
ٌتعلق بالسرٌة وبالتحرر من االرتباطات التجارٌة أو ؼٌرها من تضارب المصالح، بما فً ذلك أٌة صلة حالٌة أو سابقة 

 . بالهٌبة المنفذة المزمع تقٌٌمها
 

 أسالٌب العمل
 
تعمل اللجنة تحت توجٌه المجلس وسلطته، وتتقٌد بهذه الشروط المرجعٌة، وكذلك سٌاسات وإرشادات العملٌات  .16

مع مراعاة ما  24تنطبق على اللجنة كافة اإلرشادات العامة للجان التابعة للمجلس، .ومدونة السلوك التً ٌقرها المجلس
 .ٌقتضٌه اختبلؾ الحال

 
 .عند الضرورة، أن ٌعٌد النظر فً التفوٌض الممنوح للجنة أو ٌلؽٌه للمجلس، .17
 
وسٌحدد  .ٌصح انعقاد اجتماعات اللجنة بحضور أعضابها سواءًا بؤنفسهم أو من خبلل االتصال اإللكترونً .18

إلحاح الحاجة إلى ربٌس اللجنة وناببه مواعٌد وأسالٌب انعقاد اجتماعاتها، مع األخذ فً االعتبار الموارد المتاحة ومدى 
 . مراجعة االعتماد

 
 المكافآت

 

                                                 
24

تقرٌر االجتماع السادس لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، المرفق السادس   
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ُتصرؾ نفقات السفر وبدالت اإلعاشة الٌومٌة ألعضاء اللجنة المختارٌن من بٌن أعضاء المجلس فً حال  .19
 .حضورهم اجتماعاًا للجنة أو قٌامهم بزٌارة مٌدانٌة رسمٌة بموافقة المجلس، طبقاًا لقواعد األمم المتحدة

 
ًًا عن خدماتهم ومصروفات سفرهم ُتدفع ألعضاء .20  . اللجنة من الخبراء الخارجٌٌن أتعاُب
 

 تنقٌح الشروط المرجعٌة
 
  .ٌقوم المجلس بتنقٌح هذه الشروط المرجعٌة عند االقتضاء .21
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سالخبمالوزفك  

 إلى المندوبٌن الدابمٌن لدى األمم المتحدة للبلدان النامٌة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 
 

الوطنٌة المراد اعتمادها لدى مجلس إدارة صندوق  دعوة لترشٌح الهٌبات المنفذة –ق التكٌؾ بدء عمل صندو  :الموضوع
 التكٌؾ

 
ٌرؼب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ فً دعوة أطراؾ بروتوكول كٌوتو لترشٌح هٌبة منفذة وطنٌة محتملة العتمادها 

ٌؾ من أجل القٌام بمشارٌع وبرامج تكٌؾ على لدى المجلس كً ٌحق لها الحصول مباشرة على موارد مالٌة من صندوق التك
 .المستوٌٌن الوطنً أو اإلقلٌمً

 
وصندوق التكٌؾ، الذي تؤسس بواسطة أطراؾ بروتوكول كٌوتو المنبثق عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن 

النامٌة األطراؾ فً بروتوكول  تؽٌر المناخ، هو المخول بالنظر فً صبلحٌة تموٌل مشارٌع وبرامج التكٌؾ الملموسة بالبلدان
 . كٌوتو والسماح لتلك األطراؾ بالحصول على التموٌل مباشرةًا من الصندوق

 
وقد وافق مجلس إدارة صندوق التكٌؾ مإخراًا على سٌاسات وإرشادات عملٌاته التً تتٌح لؤلطراؾ المإهلة الراؼبة 

سواءًا مباشرة من خبلل هٌباتها المنفذة الوطنٌة المعٌنة أو فً الحصول على موارد مالٌة من الصندوق أن تتقدم بمقترحات، 
  25.باالستعانة بخدمات هٌبات منفذة متعددة األطراؾ

 
ٌّن هٌبات إقلٌمٌة أو شبه إقلٌمٌة كهٌبات منفذة تقوم بدور هٌباتها المنفذة   وٌجوز أٌضا لمجموعة من األطراؾ أن تع

حٌث تتطلب من تلك الهٌبات المنفذة الوطنٌة أن تلبً المعاٌٌر االبتمانٌة  وقد تم وضع إجراءات وخطوات االعتماد .الوطنٌة
كما ٌمكن الحصول علٌها من  .واإلدارٌة للصندوق كما وردت فً وثٌقة سٌاسات عملٌاته وإرشاداته ، المرفق نسخة منها

-http://www.adaptation)الموقع اإللكترونً لصندوق التكٌؾ 
fund.org/images/AFB.Operational_Policies_and_Guidelines.pdf.) 

 
وٌنبؽً أن ُترَفق بطلبات اعتماد الهٌبات المنفذة الوطنٌة المرشحة مستندات تثبت استٌفاء هذه الكٌانات لمعاٌٌر 

ر وٌحتوي الطلب المرفق على أمثلة ألنواع المستندات المإٌدة التً تثبت توافر هذه المعاًٌ .الصندوق االستبمانٌة واإلدارٌة
وستكون الهٌبة المنفذة الوطنٌة مسإولة أمام مجلس إدارة صندوق التكٌؾ عن كل ما تتلقاه من الصندوق من  (.المرفق الثانً)

وٌجوز للهٌبة المنفذة الوطنٌة أن تعٌن هٌبة تنفٌذ كً تقوم بتنفٌذ المشارٌع والبرامج تحت  .أموال من أجل المشارٌع والبرامج
 .إشرافها

 
لس إدارة صندوق التكٌؾ أن ُتقدم طلبات االعتماد، بما فٌها المستندات المإٌدة، مكتوبة باللؽة ومن متطلبات مج

 .اإلنكلٌزٌة
 

 
 
 

-secretariat@adaptationوٌرجى إرسال طلباتكم على عنوان سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ 
fund.org. 202 1+: هاتؾ رقم :ة الضرورة، ٌمكن لؤلطراؾ أٌضاًا طلب معلومات إضافٌة عن طرٌق الهاتؾوفً حال 

 3240-522 202 1+: ، فاكس 473-6390
 

 

                                                 
25

أما الهٌبات المنفذة متعددة األؼراض فهً منظمات دولٌة، من بٌنها . ارٌعالهٌبات المنفذة الوطنٌة هً كٌانات اعتبارٌة تمتلك القدرة على تنفٌذ المش  

. على سبٌل المثال وكاالت األمم المتحدة، والبنك الدولً، والبنوك اإلقلٌمٌة متعددة األطراؾ

mailto:secretariat@adaptation-fund.org
mailto:secretariat@adaptation-fund.org
mailto:secretariat@adaptation-fund.org
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 المخلص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خان. جان سٌدٌرؼرٌن فاروق إ
 ربٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ نابب ربٌس المجلس

 
 معنٌة بتؽٌر المناخمنسق اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة ال :صورة إلى

 
 سٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ: المرفق األول

 
 مثال -استمارة طلب االعتماد : المرفق الثانً
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 .ٌرجى ذكر كافة معلومات االتصال والخلفٌة العامة الواردة بالقسم األول
 

األمثلة على أنواع المستندات  .إلى الرابع، ٌرجى إٌراد شرح لكٌفٌة تلبٌة المإسسة للقدرات النوعٌة الالزمة وإرفاق المستندات المإٌدة لذلكبالنسبة لألقسام من الثانً 
 .المإٌدة التً تثبت تلبٌة المعاٌٌر االئتمانٌة واإلدارٌة للصندوق موجودة فً نهاٌة كل من هذه األقسام

 
 
 

 االتصال/امةالخلفٌة الع :القسم األول
 

 

   (إن كانت هٌبة وطنٌة)الهٌبة المرشحة 

إن كانت هٌبة متعددة )الهٌبة المدعوة 
   (األطراؾ

   :العنوان

 :البلد
   :الرمز البرٌدي

   :هاتؾ

   :فاكس

   :عنوان الموقع على شبكة اإلنترنت

   :مسإول االتصال

   :هاتؾ

   :برٌد إلكترونً

   

 

مثال  -االعتماد طلباستمارة    
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 اإلدارة المالٌة والنزاهة :القسم الثانً

   
 القدرة النوعٌة الالزمة

قب حسابات تسجٌل المعامبلت واألرصدة بصورة دقٌقة ومنتظمة بؤسلوب ٌلتزم بؤفضل الممارسات المقبولة على نطاق واسع، ومراجعتها دورٌاًا من قبل مرا( أ
 مستقل؛ 

 فً التوقٌت المناسب؛إدارة األموال وصرفها بكفاءة وضوابط إلى المستفٌدٌن ( ب

 وضع خطط مالٌة وموازنات ذات طبٌعة تطلعٌة للمستقبل؛( ج

 توافر األهلٌة القانونٌة للتعاقد مع مجلس صندوق التكٌؾ( د

   

 شرح كٌفٌة تلبٌة الهٌئة للقدرات المطلوبة

   

المراجع الوثابقٌة  رصد مفصل للبٌبة التنظٌمٌة الحالٌة
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 أمثلة للمستندات المإٌدة

 
   

 المستندات المإٌدة التً ٌمكن تقدٌمها سبل التحقق الكفاءة التخصصٌة المطلوبة

 
 اإلدارة المالٌة

 والنزاهة 

  

وضع بٌانات وقوابم مالٌة موثوق بها تم إعدادها  -أ 
 .طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة المعترؾ بها دولٌا

 ومدققة قوابم مالٌة مراجعة

إعداد حسابات سنوٌة تمت مراجعتها بمعرفة  -ب 
مراقب حسابات خارجً تتفق وأصول المراجعة 

 المتعارؾ علٌها دولٌاًا 

تقارٌر مراقب ( نطاق اختصاص لجنة المراجعة و ب( أ
 (إن أمكن)الحسابات الخارجً 

 عٌنة لحساب اإلدارات إعداد حسابات مفصلة للوحدات واإلدارات -ج 

ات استخدام برنامج محاسبة متعارؾ علٌه إثب .د
 ومناسب لئلجراءات المحاسبٌة فً البلدان النامٌة

 وصؾ لبرنامج المحاسبة المستخدم

إثبات القدرة على إجراء مراجعة داخلٌة مستقلة   .هـ
 .وظٌفٌاًا وفق األصول المتعارؾ علٌها دولٌاًا 

 السٌاسة المتبعة أو أٌة وثٌقة أخرى منشورة تحدد وظابؾ
 التدقٌق الداخلً بالهٌبة
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إثبات استخدام إطار رقابً موثق ومحدد األدوار  .و
بوضوح لئلدارة، والمراجعٌن الداخلٌٌن، وجهاز 

 . اإلدارة، وؼٌرهم من العاملٌن

السٌاسة المتبعة أو أٌة وثٌقة أخرى منشورة تحدد إطار الرقابة 
 فً الجهة المعنٌة

 موازنة المإسسة للسنة المالٌة التالٌة/خطة عمل ة المالٌةإعداد تنبإات مالٌة توضح المبلء .ز

 الصرؾ/ إجراءات توضح نظام الدفع الصرؾ/ إثبات وجود أنظمة ثابتة للدفع .ح

إثبات إعداد موازنات للمإسسات أو المشارٌع أو  .ط
 الوزارات/ اإلدارات

 

 (ستوفر التحقق البلزم. نفس المستندات المذكورة بالبند ز) 

بات القدرة على اإلنفاق ضمن حدود إث .ي
 االعتمادات المرصودة فً الموازنة

 

 السنة المالٌة/المٌزانٌة فً ختام السنة المٌبلدٌةتقرٌر 

إثبات التمتع بالشخصٌة االعتبارٌة الضرورٌة إذا  .ك
 .لم تكن الجهة المعنٌة إدارة أو مإسسة حكومٌة

 مستندات إثبات الوضع القانونً

الصبلحٌة القانونٌة والقدرة / لٌةإثبات األه .ل
 المباشرة على تلقً األموال

 (ستوفر التحقق البلزم. نفس المستندات المذكورة بالبند ك) 
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 القدرة المإسسٌة الضرورٌة :القسم الثالث

   
 القدرة النوعٌة الالزمة

 بما فً ذلك المنافسة القدرة على إدارة إجراءات التورٌدات التً تكفل شفافٌة الممارسات،( أ

 القدرة على القٌام بالرصد والمتابعة والتقٌٌم( ب

 القدرة على تحدٌد وتطوٌر وتقٌٌم المشارٌع( ج

البرامج /البرامج أو اإلشراؾ علٌها، بما فً ذلك القدرة على إدارة شإون الجهات المستفٌدة الفرعٌة ومساندة تقدٌم المشارٌع/ الكفاءة فً إدارة تنفٌذ المشارٌع( د
 .وتنفٌذها

   
 شرح كٌفٌة تلبٌة الهٌئة للقدرات المطلوبة

   

 المراجع الوثائقٌة رصد مفصل للبٌئة التنظٌمٌة الحالٌة
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 أمثلة للمستندات المإٌدة 

   

 المستندات المإٌدة التً ٌمكن تقدٌمها سبل التحقق الكفاءة التخصصٌة المطلوبة
 

 القدرة المإسسٌة الضرورٌة
    

إبراز أدلة على توافر سٌاسات وإجراءات خاصة  -أ 
بالتورٌدات على المستوى الوطنً بما ٌتفق مع 

بما فً ذلك )الممارسات المتعارؾ علٌها دولٌاًا 
 (إجراءات تسوٌة المنازعات

 السٌاسات، اإلجراءات، أو اإلرشادات الخاصة بالتورٌدات  

فر قدرات قابمة للرصد والمتابعة إثبات توا -ب 
والتقٌٌم المستقل بما ٌتفق ومتطلبات صندوق 

 التكٌؾ

السٌاسة المتبعة أو أٌة وثٌقة أخرى منشورة تحدد متطلبات 
 المتابعة والتقٌٌم

التدلٌل على وجود إجراءات أو نظام، مثل نظام  -ج 
خاص بالمشارٌع المعرضة لمخاطر، للتحذٌر 

من مشكبلت ٌمكن أن  عند معاناة مشروع ما
تإثر فً تحقٌق أهدافه واالستجابة تبعاًا لذلك من 

. أجل معالجة هذه المشكبلت

إجراءات نظام المشارٌع المعرضة لمخاطر أو أٌة عملٌة أو 
 نظام مماثل

القدرة على الحصول علٌها / إثبات توافر الموارد .د
وسجبلت اإلنجاز المإكدة بشؤن تنفٌذ أنشطة 

التقٌٌم 

 من التقٌٌمات التً تم االضطبلع بها نماذج

التدلٌل على وجود نظام مإسسً إلجراء مراجعة  .هـ
متوازنة للمشروع، وبوجه خاص التحقق من 

 الجودة عند المبتدأ فً أثناء مرحلة التصمٌم

 دلٌل العمل أو اإلجراءات المكتوبة لنظام مراجعة المشارٌع

سٌاسة المتبعة أو أٌة وثٌقة أخرى منشورة تحدد إجراءات تقٌٌم ال إثبات وجود إجراءات لتقٌٌم المخاطر .و
 المخاطر

إثبات توافر الفهم والقدرة على اإلشراؾ على  .ز
الجوانب الفنٌة والمالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

والبٌبٌة والقانونٌة للمشروع واآلثار المترتبة 
 علٌها

متابعة تنفٌذ نماذج من وثابق ومعاٌٌر المشارٌع المستخدمة فً 
 المشارٌع
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إثبات توافر الكفاءة فً تنفٌذ أو اإلشراؾ على  .ح
 البرامج/تنفٌذ المشارٌع

 برامج تم إنجازها/تقارٌر تقٌٌم مستقلة لمشارٌع
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 الشفافٌة، وسلطات التحقٌق الذاتٌة، وإجراءات مكافحة الفساد :القسم الرابع

   
 القدرة النوعٌة الالزمة

 لتصدي لسوء اإلدارة المالٌة واألشكال األخرى للممارسات والتصرفات المشٌنةكفاءة ا( أ

   
 شرح كٌفٌة تلبٌة الهٌئة للقدرات المطلوبة

   

المراجع الوثابقٌة  رصد مفصل للبٌبة التنظٌمٌة الحالٌة
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 أمثلة للمستندات المإٌدة

 

   

 المستندات المإٌدة التً ٌمكن تقدٌمها التحققسبل  الكفاءة التخصصٌة المطلوبة

 
 القدرة المإسسٌة الضرورٌة

    

إثبات القدرة ووجود اإلجراءات المعنٌة بالتصدي  -أ 
لسوء اإلدارة المالٌة واألشكال األخرى 

 للممارسات والتصرفات المشٌنة

المستندات، إن ُوجدت، التً تدعو إلى اإلببلغ فً حال عدم 
 ٌر ذلك من بواعث القلق من المسلك العملًاالمتثال أو غ

التدلٌل على وجود وظٌفة تحقٌق موضوعٌة فً  -ب 
 ادعاءات االحتٌال والفساد

الرقابة ( إدارة)اإلجراءات التً تشرح دور وصبلحٌات وظٌفة 
 .على األخبلقٌات أو أٌة إدارة تقدم خدمات معاونة إدارٌة
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 رافدعوة الهٌئات المنفذة متعددة األط
 

 
  طلب العمل لدى صندوق التكٌؾ كهٌبة منفذة متعددة األطراؾ –بدء عمل صندوق التكٌؾ  :الموضوع

 
ٌدعو مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بموجب هذا من ٌرؼب من المإسسات إلى التقدم بطلب اعتماده كهٌبة منفذة 

دوق فً البلدان النامٌة األطراؾ فً بروتوكول متعددة األطراؾ من أجل القٌام بمشارٌع وبرامج تكٌؾ ملموسة ٌمولها الصن
 .كٌوتو

 
وكما سبق أن وافق المجلس فً اجتماعه السابق، ٌمكن لؤلطراؾ الحصول على موارد من الصندوق سواءًا بطرٌق 

ه من مباشر من خبلل هٌباتها الوطنٌة المنفذة التً تنطبق علٌها معاٌٌر االعتماد التً وضعها الصندوق أو من خبلل ما تختار
ومرفق بهذه الوثٌقة سٌاسات وإرشادات العملٌات  .الهٌبات المنفذة متعددة األطراؾ المعتمدة تماماًا لدي مجلس إدارة الصندوق

التً تشرح بالتفصٌل االشتراطات المسبقة والمعاٌٌر االبتمانٌة للهٌبات المنفذة الوطنٌة أو متعددة األطراؾ كً تحصل على 
كما ٌمكن الحصول علٌها من الموقع اإللكترونً لصندوق التكٌؾ  .موارد من صندوق التكٌؾ

(http://www.adaptation-fund.org/images/AFB.Operational_Policies_and_Guidelines.pdf .) 
 

وٌود مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أن ٌوضح أن طلبات االعتماد لدٌه ٌجب أوالًا وقبل كل شًء أن تحدد المزاٌا 
كما ٌجب علٌها أن تثبت قدرتها على تلبٌة  .ات السابقة فً القٌام بتنفٌذ مشارٌع تكٌؾ ملموسة فً البلدان النامٌةالنسبٌة والخبر

  .المعاٌٌر المالٌة واإلدارٌة التً ٌقرها مجلس إدارة الصندوق
 

 .لى المجلسوٌمكن لؤلطراؾ المإهلة أن تختار هٌبة معٌنة كهٌبة منفذة متعددة األطراؾ كً تتقدم بمقترحاتها إ
وتتحمل هذه الهٌبات متعددة األطراؾ المسإولٌة الكاملة عن اإلدارة العامة للمشارٌع والبرامج المقترحة التً ٌمولها صندوق 

 .التكٌؾ، فضبلًا عن تحملها كافة المسإولٌات فً المجاالت المالٌة والرصد ورفع التقارٌر
  

-secretariat@adaptationرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ وٌرجى إرسال كافة األسبلة والطلبات على عنوان سك
fund.org. 

 
 

 المخلص،
 
 

 
 
 

 خان. جان سٌدٌرؼرٌن، فاروق إ
 ربٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ، نابب ربٌس المجلس

 
 

  د من صندوق التكٌؾسٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موار مرفق
 
 

mailto:secretariat@adaptation-fund.org
mailto:secretariat@adaptation-fund.org
mailto:secretariat@adaptation-fund.org
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السببعالوزفك  

 اقتراح بتعدٌل القواعد اإلجرائٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌف
 

 مذكرة من السكرتارٌة
 

، فً فقرته الثانٌة، مجلس إدارة صندوق التكٌؾ على اإلبقاء على قواعده اإلجرابٌة (CMP.4/1)ٌشجع القرار رقم  .1
لق بؤٌة تعدٌبلت تستهدؾ تمكٌن المجلس من العمل بؤسلوب ٌتسم قٌد المراجعة، ووضع توصٌات، إذا لزم األمر، فٌما ٌتع

 . بالكفاءة وفعالٌة التكالٌؾ والشفافٌة
 
 2ك و  2الفقرتان )وقد ناقش المجلس فً اجتماعه الخامس ضرورة تعدٌل تعرٌؾ الهٌبات المنفذة وهٌبات التنفٌذ  .2
كما ساد أٌضا شعور بضرورة تعدٌل  .التفاوض بشؤنها تحقٌقاًا لبلتساق مع نص سٌاسات وإرشادات العملٌات الجاري( ل

 (. ح 2الفقرة )تعرٌؾ السكرتارٌة 
 
وتقرر قٌام المجلس بإدخال أٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على القواعد اإلجرابٌة، وأٌة تؽٌٌرات مترتبة علً ذلك على   .3

وأرجؤ المجلس فً  (.B.5/9لقرار ا)الوثابق األخرى، وإحاطة أطراؾ بروتوكول كٌوتو بهذه التؽٌٌرات بموجب خطاب 
 .اجتماعه السادس النظر فً هذه المسؤلة إلى االجتماع السابع

 
تقترح السكرتارٌة مسودة التعدٌبلت التً ٌحتوي علٌها المرفق بهذه الوثٌقة وفق التعلٌقات التً أبداها أعضاء  .4

 .المجلس فً االجتماع الخامس
 

 التوصٌة
 

صً مإتمر األطراؾ بإقرار مسودة اقتراح التعدٌبلت التً ٌحتوي علٌها المرفق بهذه قد ٌرؼب المجلس فً أن ٌو .5
 . الوثٌقة، وذلك فً إطار تقرٌر الربٌس إلى مإتمر األطراؾ
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السببعالوزفك  

 مسودة اقتراح تعدٌل القواعد اإلجرائٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌف
 

… 
 
II. تعرٌفات 

 
 :ألؼراض هذه القواعد .2

… 
 

، بما ٌتسق مع الفقرات وللصندوقهً جهاز ٌعٌنه مإتمر األطراؾ لتقدٌم خدمات السكرتارٌة للمجلس " السكرتارٌة"  (ح)
 .CMP.3/1من القرار  31و 19و 18و 3

 
… 
 

تعنً الكٌانات االعتبارٌة الوطنٌة والمتعددة األطراؾ التً حددها المجلس سلفاًا بوصفها كٌانات " الهٌبات المنفذة" (ي)
، للحصول على تموٌل لتنفٌذ مشروعات وبرامج  CMP.3/1اعتمدها المجلس، وفقا للفقرة ج من القرار تفً بالمعاٌٌر التً 

 .تكٌؾ محددة ٌساندها الصندوق
 

لتنفٌذ مشروعات وبرامج تكٌؾ  تفً بالمعاٌٌر التً ٌحددها المجلس، للحصول على تموٌلهً هٌبات  "هٌبات التنفٌذ" (ك)
 .مع مراعاة آلٌات المراجعة ومعاٌٌر العناٌة الواجبة التً ٌضعها المجلس. ات المنفذةٌساندها الصندوق تحت إشراؾ الهٌا

 



الثبهيالوزفك  
 

GE.08- 

 
 

 
 األمم

 المتحدة
 مسودة

  

 وثٌقة عادٌة
 
 

 التوزٌع
 عام
 

االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 
مإتمر /بروتوكول كٌوتو/المناخ

 ××ْْْْْ/2009/األطراؾ
 

  
 :باللؽة اإلنكلٌزٌة: أصل 
 

 
 إتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتوم

 الدورة الخامسة
 2009كانون األول /دٌسمبر 18-7كوبنهاغن، 

 
 من جدول األعمال المإقت×× البند 

 تقرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌف
 

 
 تقرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌف

 
 مذكرة من رئٌس مجلس إدارة صندوق التكٌف

 
 
 

 سهوج

الذي ٌطلب من مجلس إدارة صندوق التكٌؾ رفع تقرٌر عن أنشطته  PMC.3/1تم إعداد هذا التقرٌر استجابة للقرار
فً كل دورة من دورات مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، وهو ٌؽطً الفترة من 

وٌتضمن التقرٌر معلومات عما تم إحرازه من تقدم . 2009كانون األول /وحتى دٌسمبر 2008كانون األول /دٌسمبر
فٌما ٌتعلق بصندوق التكٌؾ، وخاصة من حٌث تنفٌذ المهام المكلؾ بها مجلس إدارة الصندوق من قبل مإتمر األطراؾ، 

ومن بٌن ما ٌحتوي علٌه هذا التقرٌر مسودات وثابق تم . كما ٌوصً بؤعمال لٌقوم بها مإتمر األطراؾ، حسب االقتضاء
، وكذلك وثابق وقرارات وإجراءات اتخذها مجلس إدارة PMC.3/1دادها كً ٌقرها مإتمر األطراؾ وفقاًا للقرار إع

  .صندوق التكٌؾ للعرض على مإتمر األطراؾ
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 المحتوٌات

 الفقرة رقم الصفحة           

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مقدمة 

 .Error! Bookmark not defined التكلٌف 

 .Error! Bookmark not defined إطار المذكرة 

 .Error! Bookmark not defined توصٌات العمل لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو

II .  قرارات أو أعمال مجلس إدارة صندوق التكٌؾ للعرض على مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الخامسة

III . ما تم من أعمال فً أثناء مدة التقرٌر ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

IV . مساندة مجلس صندوق التكٌؾ وتنفٌذ تكلٌفه ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

V .  2010والمٌزانٌة اإلدارٌة للسنة المالٌة  2010الجدول الزمنً الجتماعات ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

VI . أنماط حضور المراقبٌن الجتماعات مجلس صندوق التكٌؾ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 CMP.3 Error! Bookmark/1من القرار  27سداد األموال لؤلطراؾ نظٌر إسهاماتهم بموجب الفقرة 

not defined. 
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I. مقدمة 

 التكلٌف أ

مإتمر األطراؾ العامل وقرر . 26وافق مإتمر األطراؾ فً دورته السابعة على تؤسٌس صندوق التكٌؾ .1
تو، فً دورته الثالثة، أن ٌكون مجلس إدارة صندوق التكٌؾ هو الجهة بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌو

م ٌَ   .التً تدٌر الصندوق، وتساعده فً ذلك سكرتارٌة وق

، طلب مإتمر األطراؾ من مجلس إدارة الصندوق أن ٌرفع إلٌه تقرٌراًا عن CMP.3/1فً قراره رقم  .2
عا المإتمر صندوق البٌبة العالمٌة إلى تقدٌم وفضبلًا عن ذلك، فقد د. أنشطته فً كل دورة من دورات المإتمر

ماًا على صندوق التكٌؾ، وذلك بصفة مإقتة  ٌَ خدمات سكرتارٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ، والبنك الدولً للعمل ق
  .لكلٌهما

 إطار المذكرة ة

فٌذ ٌتٌح هذا التقرٌر معلومات عما تم إحرازه من تقدم فٌما ٌتعلق بصندوق التكٌؾ، وخاصة من حٌث تن .3
التكلٌؾ الصادر إلٌه من مإتمر األطراؾ، وٌوصً أن ٌقوم مإتمر األطراؾ باتخاذ ما ٌلزم من إجراءات حسبما 

 .2009كانون األول /وحتى دٌسمبر 2008كانون األول /وٌؽطً هذا التقرٌر الفترة من دٌسمبر. ٌتراءى له

 اع األطراف فً بروتوكول كٌوتوتوصٌات التخاذ ما ٌلزم من جانب مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتم ج

قد ٌرؼب مإتمر األطراؾ فً اإلحاطة بالمعلومات الواردة فً هذا التقرٌر والنظر فً اتخاذ اإلجراءات  .4
 : التالٌة

، الفقرة الثانٌة، قام CMP.4/1بموجب القرار  تعدٌل القواعد اإلجرائٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌف
واعده اإلجرابٌة وقرر أن ٌرفع إلى مإتمر األطراؾ للموافقة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بمراجعة ق

" هٌبات التنفٌذ"و " الهٌبات المنفذة"و" السكرتارٌة"االقتراح بتعدٌل القواعد اإلجرابٌة؛ فٌما ٌتعلق بتعرٌؾ 
 . ، كما هو موضح بالمرفق األول(ك 5ي و  5الفقرتان )

II. ض على مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع قرارات أو وإجراءات مجلس إدارة صندوق التكٌف للعر
 األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الخامسة

ٌدعو مجلس إدارة صندوق التكٌؾ مإتمر األطراؾ لئلحاطة علماًا باإلجراءات والقرارات الربٌسٌة التالٌة،  .5
  :خبلل مدة التقرٌر( م)الفقرة  CMP.3/1التً تم اتخاذها وفقاًا للقرار

ادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ عمبلًا بالقرار سٌاسات وإرش أ
1/CMP.3  1والقرار ( ج)و ( ب) 5الفقرتان/CMP.4  أقر مجلس إدارة 9و  8الفقرتان ،

صندوق التكٌؾ سٌاسات وإرشادات العملٌات، بما فً ذلك دورة المشارٌع، والمعاٌٌر االبتمانٌة 
نفذة تلبٌتها كً ٌتسنى لها الحصول على الموارد المذكورة أعبله التً ٌتعٌن على الهٌبات الم
  .وعملٌة اعتماد تلك الهٌبات

ك، بدأ برنامج  5الفقرة  CMP.3/1تحوٌل خفض االنبعاثات الموثق إلى أموال بموجب القرار ة
مجلس صندوق التكٌؾ لتحوٌل خفض االنبعاثات إلى أمواٍل عمله فً األسبوع الثالث من 

م ببٌع الدفعة االفتتاحٌة بناءًا على تعلٌمات من . 2009أٌار /ماٌو ٌَ وقام البنك الدولً بصفته الق
 . مجلس صندوق التكٌؾ وواصل منذ ذلك الحٌن المبٌعات وفقاًا للتعلٌمات الصادرة عن المجلس

                                                 
26

 CP.7/10القرار   
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الموافقة على مذكرة التفاهم بٌن مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول  ج
مجلس صندوق البٌبة العالمٌة بشؤن خدمات السكرتارٌة المقدمة لمجلس صندوق التكٌؾ كٌوتو و

وفً اجتماعه الخامس والثبلثٌن الذي عقد فً الفترة من . بواسطة مجلس صندوق البٌبة العالمٌة
فً واشنطن العاصمة، وافق مجلس صندوق البٌبة العالمٌة  2009حزٌران /ٌونٌو 24إلى  22

هم المذكورة أعبله وكلؾ سكرتارٌة صندوق البٌبة العالمٌة بتقدٌم كافة خدمات على مذكرة التفا
 .السكرتارٌة لمجلس صندوق التكٌؾ

م على  د ٌَ الموافقة على شروط وأحكام الخدمات التً ٌقدمها البنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر كق
ألحكام المشار إلٌها واعتمد مجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للبنك الدولً الشروط وا .صندوق التكٌؾ

 . 2009شباط /فبراٌر 27أعبله، وذلك اعتباراًا من 

III. ما تم من أعمال فً أثناء مدة التقرٌر 

عقد مجلس صندوق التكٌؾ أربعة اجتماعات خبلل فترة التقرٌر، انعقدت جمٌعها فً مقر اتفاقٌة األمم المتحدة  .6
لكترونً لصندوق التكٌؾ جداول أعمال تلك وقد ُنشرت على الموقع اإل .لمكافحة التصحر فً بون بؤلمانٌا

بما فً ذلك وثابق الخلفٌات العامة المتعلقة بالبنود المدرجة على جداول )االجتماعات ومذكراتها اإلٌضاحٌة 
 27. وتقارٌر تفصٌلٌة عن تلك االجتماعات( األعمال

 .وتوضح األقسام التالٌة أهم األعمال التً قام بها المجلس خبلل مدة التقرٌر .7

 انتخاب ربٌس ونابب ربٌس مجلس صندوق التكٌؾ .1

، قام مجلس صندوق التكٌؾ فً اجتماعه الرابع، 13الفقرة  CMP.3/1إعماالًا ألحكام القرار . 8
ربٌساًا لمجلس صندوق التكٌؾ والسٌد فاروق إقبال خان ( السوٌد)وبتوافق اآلراء، بانتخاب السٌد جان سٌدٌرؼرٌن 

  .لسنابباًا لربٌس المج( باكستان)

 إدخال تؽٌٌرات فً تشكٌل مجلس صندوق التكٌؾ .  2

 .تم فً أثناء مدة التقرٌر استبدال عدد من األعضاء واألعضاء المناوبٌن فً مجلس صندوق التكٌؾ. 9
توفالو، الدول الجزرٌة النامٌة )ترك السٌد إٌنٌل سوبواؼا  :ومن بٌن أعضاء المجلس، جرت التؽٌٌرات التالٌة

ثم حل ( باربادوس، الدول الجزرٌة النامٌة الصؽٌرة)المجلس وحل محله السٌد لٌونارد نٌرس  عضوٌة( الصؽٌرة
وحل السٌد هٌروشً أونو  (.باربادوس، الدول الجزرٌة النامٌة الصؽٌرة)محله فً وقت الحق السٌد سٌلوٌن هارت 

بان، األطراؾ المدرجة بالمرفق الٌا)محل السٌد ناوٌا تسوكاموتو ( الٌابان، األطراؾ المدرجة بالمرفق األول)
محل السٌد كارلوس روفٌنو ( كولومبٌا، األطراؾ ؼٌر المدرجة بالمرفق األول)وحل السٌد رٌكاردو لوزانو  (.األول

( جورجٌا، أوروبا الشرقٌة)وحلت السٌدة مٌدٌا إٌناشفٌلً  (.كولومبٌا، األطراؾ ؼٌر المدرجة بالمرفق األول)كوستا 
السوٌد، مجموعة أوروبا الؽربٌة )وحل السٌد جان سٌدٌرؼرٌن  (.ألبانٌا، أوروبا الشرقٌة)فٌدا محل السٌدة إرمٌرا 

  (.ألمانٌا، مجموعة أوروبا الؽربٌة وآخرٌن)مٌتز -محل السٌد فرانك فاس( وآخرٌن

( فرٌقٌاكٌنٌا، أ)حل السٌد رٌتشارد موٌنداندو  :وجرت التؽٌٌرات التالٌة بٌن األعضاء المناوبٌن بالمجلس. 10
إسبانٌا، األطراؾ المدرجة بالمرفق )وحلت السٌدة فٌنٌسا ألفارٌز  (.كٌنٌا، أفرٌقٌا)ماساوا -محل السٌدة إمٌلً أوجو

وترك السٌد محمد قمر منٌر  (.إسبانٌا، األطراؾ المدرجة بالمرفق األول)محل السٌد ألٌخاندرو نٌٌتو ( األول
( بنؽبلدٌش، البلدان األقل نمواًا )مجلس لٌحل محله السٌد أحمد مستعٌن باهلل عضوٌة ال( بنؽبلدٌش، البلدان األقل نمواًا )

الذي حل محله هو اآلخر السٌد ( بنؽبلدٌش، البلدان األقل نمواًا )وفً وقت الحق حل محله السٌد نجٌب الرحمن 
 (. بنؽبلدٌش، البلدان األقل نمواًا )مٌرزا شوكت علً 
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 2009لتكٌؾ فً عام الجدول الزمنً الجتماعات مجلس صندوق ا .3

، فً اجتماعه الخامس، الذي 2009اعتمد مجلس صندوق التكٌؾ الجدول الزمنً الجتماعات عام . 11
  (.1انظر الجدول رقم )آذار /مارس 27إلى  24ُعقد فً بون فً الفترة من 

 2009الجدول الزمنً الجتماعات مجلس صندوق التكٌف فً عام : 1جدول رقم 

 المكان التوارٌخ

 بون ، ألمانٌا آذار/مارس 24-27

15-17 
 حزٌران/ٌونٌو

 بون ، ألمانٌا

14-16 
أٌلول /سبتمبر

بون ، ألمانٌا 

 /نوفمبر 16-18
 تشرٌن الثانً

 بون ، ألمانٌا

 خطة عمل مجلس صندوق التكٌؾ .4

خطة اجتماعات مجلس إدارة صندوق التكٌؾ لسنة "اعتمد المجلس، فً اجتماعه السادس، وثٌقة . 12
2009" . 

م .5 ٌَ  موازنة مجلس صندوق التكٌؾ، والسكرتارٌة، والق

خبلل اجتماعاته األربعة التً ُعقدت فً أثناء مدة التقرٌر، ناقش مجلس صندوق التكٌؾ واعتمد . 13
م، حتى  ٌَ  .2010حزٌران /ٌونٌو 30الموارد البلزمة لتدعٌم عمل المجلس، وسكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ، والق

 لعملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾسٌاسات وإرشادات ا .6

تستطٌع األطراؾ المإهلة تقدٌم مقترحات مشارٌع "على أنه  29الفقرة  CMP.3/1ٌنص القرار رقم . 14
لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ مباشرةًا، كما تستطٌع الهٌبات المنفذة أو هٌبات التنفٌذ التً تختارها الحكومات والقادرة 

 ."لى تنفٌذ المشروعات الممولة تحت مظلة صندوق التكٌؾ، أن تتوجه مباشرة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾع

سٌاسات "أعبله، اعتمد المجلس فً اجتماعه السابع وثٌقة  15وعمبلًا باألحكام الواردة بالفقرة . 15
كما تضمنت  .فق الثانًالواردة بالمر" وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

سٌاسات وإرشادات العملٌات أٌضاًا المعاٌٌر االبتمانٌة التً ٌتعٌن على الهٌبات المنفذة الوطنٌة أو متعددة األطراؾ 
 .30الفقرة  CMP.3/1تلبٌتها كً ٌحق لها الحصول على موارد من الصندوق، عمبلًا بنص القرار 

 إنشاء لجان مجلس إدارة صندوق التكٌؾ .7

، فإن مجلس صندوق التكٌؾ هو المسإول عن تشكٌل (ز) 5الفقرة ( CMP.3/1)للقرار رقم وفقاًا . 16
لجان وهٌبات خبراء ومجموعات عمل، إذا دعت الحاجة، لتقدم، من بٌن ما تقدم، مشورة الخبراء، لمساعدة مجلس 

  .صندوق التكٌؾ فً أداء وظابفه

امس إنشاء لجنة لؤلخبلق والشإون المالٌة ولجنة عمبلًا بهذا التكلٌؾ، قرر المجلس فً اجتماعه الخ. 17
وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس فً اجتماعه السادس نطاق اختصاص كلتا  .الستعراض المشارٌع والبرامج

 . اللجنتٌن واإلرشادات العامة للجان المجلس، الواردة بالمرفق الثالث، وقام باختٌار أعضاء كل من اللجنتٌن

 

 عتماد لدى مجلس إدارة صندوق التكٌؾإنشاء لجنة اال .8
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أعبله، اعتمد مجلس صندوق التكٌؾ فً اجتماعه السابع  17فً إطار تفعٌل األحكام الواردة بالفقرة . 18
  .، الواردة بالمرفق الرابع"الشروط المرجعٌة إلنشاء لجنة االعتماد لدى مجلس صندوق التكٌؾ"وثٌقة 

 صندوق التكٌؾالترتٌبات القانونٌة لسكرتارٌة مجلس  .9

مذكرة التفاهم بٌن مإتمر األطراؾ العامل "فً أعقاب موافقة مإتمر األطراؾ فً دورته الرابعة على . 19
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ومجلس صندوق البٌبة العالمٌة بشؤن خدمات السكرتارٌة المقدمة 

ة فً اجتماعه الخامس والثبلثٌن الذي ُعقد بواشنطن ، وافق مجلس صندوق البٌبة العالمً"لمجلس صندوق التكٌؾ
، على مذكرة التفاهم وكلؾ سكرتارٌة صندوق البٌبة 2009حزٌران /ٌونٌو 24إلى  22العاصمة فً الفترة من 

العالمٌة بتقدٌم كافة خدمات السكرتارٌة لمجلس صندوق التكٌؾ، حسبما نصت مذكرة التفاهم، ووثابق القواعد 
صندوق التكٌؾ، ودور ومسإولٌات سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ، وسٌاسات وإرشادات  اإلجرابٌة لمجلس

 . العملٌات المإقتة لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ

ٌّم على صندوق التكٌؾ .10  الترتٌبات القانونٌة للق

تً ٌقدمها البنك شروط وأحكام الخدمات ال"فً أعقاب موافقة مإتمر األطراؾ فً دورته الرابعة على . 20
ٌَم على صندوق التكٌؾ ، وافق مجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للبنك الدولً على الشروط "الدولً لئلنشاء والتعمٌر كق

 . 2009شباط /فبراٌر 27واألحكام المذكورة أعبله، وذلك اعتباراًا من 

 تحوٌل خفض االنبعاثات الموثق إلى أموال .11

، فإن مجلس صندوق التكٌؾ هو المسإول عن شهادات (ك) 5 الفقرة CMP.3/1وفقاًا للقرار رقم . 21
تحوٌل خفض االنبعاثات الموثق إلى أموال، التً ٌصدرها المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة وُتسلَم إلى صندوق 

 .التكٌؾ، وهو مطالب برفع تقرٌر سنوي إلى مإتمر األطراؾ بشؤن تحوٌل خفض االنبعاثات الموثق إلى أموال

م بتحوٌل . 22 ٌَ ومن خبلل برنامج تحوٌل خفض االنبعاثات الموثق إلى أموال، ٌقوم البنك الدولً بوصفه الق
من القرار رقم  28وتتمثل األهداؾ الثبلثة لهذا البرنامج وفق الفقرة . شهادات صندوق التكٌؾ إلى نقود

(1/CMP.3 )ًتعظٌم إٌرادات صندوق التكٌؾ ( ب)ضمان تدفق إٌرادات ٌمكن التنبإ به لصندوق التكٌؾ؛ ( أ) :ف
تعزٌز الشفافٌة وتحوٌل حصة الحصٌلة إلى أموال بؤكثر الصور شمولٌة ( ج)مع الحد من المخاطر المالٌة؛ و 

 .وفعالٌة من حٌث التكلفة، مستفٌداًا فً ذلك من خبراته المبلبمة

م من أول مجموعة من ، انتهى البنك الدولً بوصفه 2009أٌار /خبلل األسبوع الثالث من ماٌو. 23 ٌَ الق
م أول . التعامبلت االفتتاحٌة لتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال ٌَ ألؾ طن من تخفٌضات  600وباع الق

وجرت عملٌة البٌع الثانٌة لتخفٌضات االنبعاثات خبلل األسبوع . ٌورو للطن 12,17االنبعاثات بسعر متوسط قدره 
ٌَم وؾ. 2009حزٌران /الثانً من ٌونٌو ألؾ طن من تخفٌضات االنبعاثات بسعر  500ي تلك العملٌة الثانٌة، باع الق

وكان مشتري شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة موّزعٌن على نطاق واسع عبر . ٌورو للطن 11.46متوسط قدره 
، حسبما وتنص اإلرشادات الخاصة بتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات المعتمدة إلى أموال. القطاعات والمناطق

م بإجراء المبٌعات المستمرة فً بورصات  ٌَ أقرها مجلس صندوق التكٌؾ، على أن ٌقوم البنك الدولً بوصفه الق
ووافق . لشهادات خفض االنبعاثات المعتمدة( خارج البورصة)الكربون فضبلًا عن المبٌعات فً السوق ؼٌر الرسمٌة 

م فً تحوٌل شها ٌَ دات خفض االنبعاثات إلى أموال بوتٌرة بطٌبة إلى أن مجلس صندوق التكٌؾ على استمرار الق
  .تصبح الموارد مطلوبة لتموٌل المشارٌع والبرامج

ملٌون طن من تخفٌضات االنبعاثات،  1.13، كان القٌم قد باع 2009أٌلول /سبتمبر 16حتى تارٌخ . 24
 . ملٌون دوالر أمرٌكً 18,7األمر الذي حقق لصندوق التكٌؾ عابدات بلؽت قرابة 

 

 الصفة القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ .12
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، قررت أطراؾ بروتوكول كٌوتو ضرورة منح (CMP.4/1)من القرار رقم  11بموجب الفقرة . 25
األهلٌة القانونٌة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ وذلك كؤمر ضروري حتى ٌتسنى له القٌام بمهامه بشؤن الوصول 

  .ألطراؾ المإهلة والهٌبات المنفذة وهٌبات التنفٌذالمباشر لموارد الصندوق من جانب ا

وإعماالًا لنص القرار المذكور أعبله، دعا المجلس أطراؾ بروتوكول كٌوتو إلى االعتراؾ باألهلٌة . 26
وفً  .ألمانٌا وباربادوس :وقدم طرفان عروضاًا فً هذا الصدد، وهما .القانونٌة لمجلس صندوق التكٌؾ، واستضافته

ادس والسابع، بحث مجلس صندوق التكٌؾ العرضٌن، ولكنه فً انتظار مزٌد من المعلومات من كبل اجتماعٌه الس
 . الطرفٌن قبل اتخاذ قراره النهابً

 إنشاء الصندوق االستبمانً لصندوق التكٌؾ .13

ٌَم صندوقاًا استبمانٌاًا بموجب قواعده وإجراءاته، خصٌصاًا لكً ٌحتفظ . 27 أنشؤ البنك الدولً بوصفه الق
 . عابدات النقدٌة لتحوٌل شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال وكذلك أٌة إسهامات أخرى، نٌابةًا عن صندوق التكٌؾبال

م . 28 ٌَ م على أال ٌقوم الق ٌَ وتنص الترتٌبات القانونٌة المبرمة بٌن مإتمر األطراؾ والبنك الدولً بوصفه الق
وبموجب هذه الترتٌبات، ال ٌتمتع . لتكٌؾ، ووفقاًا لهابالصرؾ إال بناءًا على توجٌهات كتابٌة من مجلس صندوق ا

م أٌة مسإولٌة عن استخدام أموال  .البنك إال بدور محدود وال دخل له بالعملٌات ٌَ وفور تحوٌل األموال، ال تعود للق
 .الصندوق االستبمانً أو األنشطة التً تتم بها

 سداد األموال لؤلطراؾ نظٌر إسهاماتها .14

التكٌؾ فً اجتماعه السادس رد المبالػ المتبقٌة التً تمثل دٌوناًا علٌه من قرض قرر مجلس صندوق . 29
حصل علٌه من صندوق البلدان األقل نمواًا، واإلسهامات المالٌة واجبة السداد التً تلقاها من حكومات أسترالٌا، 

مرفق الخامس على مزٌد من وٌحتوي ال .والمملكة المتحدة، وأٌرلندا الشمالٌة، ومن برنامج األمم المتحدة للبٌبة
 .المعلومات عن هذه اإلسهامات

  .كان الدٌن المقابل لقرض صندوق البلدان األقل نمواًا قد تم سداده 2009تموز /ٌولٌو 30اعتباراًا من . 30

 مسابقة اختٌار شعار لصندوق التكٌؾ .15

سابقة من أجل قرر مجلس صندوق التكٌؾ فً اجتماعه الخامس أن ٌطلب من السكرتارٌة تنظٌم م. 31
وفً اجتماعه السادس، اختار مجلس صندوق التكٌؾ  .تشجٌع الراؼبٌن على التقدم بشعارات ممكنة لصندوق التكٌؾ

ودعا المجلس  .واعتمده كشعار للصندوق( الفلبٌن)من بٌن ما تلقاه من المتقدمٌن شعاراًا من تصمٌم السٌد أندرو وي 
 .بزة تم عقده فً أثناء االجتماع السابع للمجلسالفابز فً المسابقة لحضور حفل لمنحه الجا

 التفاعبلت مع البرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة تجاه المناخ .16

، فً أثناء مدة التقرٌر، ثبلثة اجتماعات (جنوب أفرٌقٌا، أفرٌقٌا)حضرت السٌدة مٌرلٌن فان فور . 32
البنك الدولً وقدمت تقرٌرٌن إلى المجلس عن أنشطة للبرنامج التجرٌبً المعنً بالمرونة تجاه المناخ الذي ٌقوم به 

 . اللجنة الفرعٌة المعنٌة بالبرنامج

IV. مساندة مجلس صندوق التكٌف وتنفٌذ تكلٌفه 

طلب مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة من مجلس صندوق التكٌؾ وضع آلٌات ومقترحات لتمكٌن . 33
سب توجٌهات مإتمر األطراؾ، وٌرى المجلس أنه قد أنشؤ وقد أنجز المجلس هذه المهام ح .الصندوق من بدء عمله

البنٌة األساسٌة المإسسٌة والتنظٌمٌة البلزمة لبدء عمل صندوق التكٌؾ، بما فً ذلك اإلطار الذي ٌكفل الحصول 
  .المباشر على الموارد

ك وفنلندا وفرنسا أبدى المجلس عرفانه للمساندة المالٌة التً قدمتها فً الوقت المناسب كل من الدنمار. 34
والنروٌج والسوٌد وسوٌسرا والٌابان، والتً أتاحت عقد اجتماعات المجلس إلى أن تمت التحوٌبلت االفتتاحٌة 

  .لشهادات خفض االنبعاثات إلى أموال
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كما أبدى المجلس عرفانه للمساندة التً قدمتها أسترالٌا والمملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى وأٌرلندا . 35
 . لٌة وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة فً شكل إسهامات واجبة السدادالشما

م، . 36 ٌَ وأبدى المجلس أٌضاًا عرفانه لما تلقاه من مساندة من سكرتارٌة مجلس صندوق التكٌؾ، والق
  .وسكرتارٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ

، حٌث تضمنت موازنات معتمدة لدعم 2009نهاٌة  وعرض مجلس صندوق التكٌؾ خطة عمله حتى. 37
 : هذه الخطة، وتدشٌن عملٌة تحوٌل خفض االنبعاثات إلى أموال، ووضع اإلطار لعملٌات صندوق التكٌؾ، ومن بٌنها

سٌاسات وإرشادات العملٌات لحصول األطراؾ على موارد من صندوق التكٌؾ، بما فً ذلك  أ
ة التً ٌنبؽً للهٌبات المنفذة تلبٌتها كً تحصل على موارد من دورة المشارٌع، والمعاٌٌر االبتمانً

 الصندوق، وعملٌة اعتماد الهٌبات المنفذة، والنماذج البلزمة للتقدم بالمشارٌع؛ 

 .إنشاء لجنة االعتماد ة

كما اتخذ المجلس خطوات لتشكٌل لجنة االعتماد بتعٌٌنه  .وضع المجلس نظاماًا العتماد الهٌبات المنفذة. 38
( ؼانا، األطراؾ ؼٌر المدرجة بالمرفق األول)بونسو -ٌن من أعضابه فً اللجنة، وهما السٌد وٌلٌام كوجو أجٌمانػاثن

وكذلك شرع المجلس فً عملٌة دعوة الخبراء المستقلٌن  (.بولندا، أوروبا الشرقٌة)والسٌد جٌرزي جانوتا بزوفسكً 
اؾ المإهلة لدعوتها إلى ترشٌح هٌبات منفذة وطنٌة لنٌل لبلنضمام للجنة، واعتمد الخطاب الذي أُرسل إلى األطر

االعتماد، باإلضافة إلى خطاب ٌدعو الهٌبات متعددة األطراؾ للتعبٌر عن اهتمامها بالعمل كهٌبات منفذة متعددة 
 . األطراؾ

م من وضع الترتٌبات القانونٌة والمالٌة البلزمة لبدء المبٌع. 39 ٌَ ات االفتتاحٌة انتهى البنك الدولً بوصفه الق
ملٌون دوالر  18.7لشهادات خفض االنبعاثات بالنٌابة عن مجلس صندوق التكٌؾ، وجمع للصندوق أكثر من 

 .ملٌون طن من تخفٌضات االنبعاثات 1,13أمرٌكً من خبلل بٌع 

 .CMP.3/1ٌجري حالٌا تنفٌذ عدة قرارات اتخذها المجلس فً إطار التكلٌؾ الوارد بالقرار . 40

تعٌٌن أول مسإول متفرغ  2009شباط /، تم فً فبراٌرCMP.3/1من القرار 18ب الفقرة بموج. 41
كما بدأت أٌضاًا عملٌة السعً لتعٌٌن اثنٌن آخرٌن من . لخدمة مجلس صندوق التكٌؾ، وهً مدٌرة سكرتارٌة المجلس

 .2009ومن المتوقع أن ٌتم التعاقد معهما بحلول نهاٌة العام الحالً  .المسإولٌن المتفرؼٌن

ربما ٌتطلب بدء دورة المشارٌع وتموٌل مقترحات المشارٌع والبرامج أمواالًا كثٌرة باإلضافة إلى تلك . 42
، بلػ صافً الموارد المتاحة لدى الصندوق 2009آب /ونهاٌة أؼسطس. المتوفرة حالٌاًا لدى صندوق التكٌؾ

ٌُقَدر مبدبٌاًا حجم األموال التً ستتوفر  .يملٌون دوالر أمرٌك 8.99االستبمانً لصندوق التكٌؾ من أجل قرارات  و
 . ملٌون دوالر أمرٌكً 480بنحو  2012حتى عام 

V.   2010والموازنة اإلدارٌة للسنة المالٌة  2010الجدول الزمنً الجتماعات 

باعتماد  2010، سٌقوم المجلس فً عام 2009بعدما تم االنتهاء من وضع إطار العملٌات فً عام . 43
  .ٌل التً تلبً احتٌاجات التكٌؾ لدى البلدان النامٌةمقترحات التمو

 الجدول الزمنً الجتماعات مجلس صندوق التكٌف .1

بالجدول رقم  2009ٌمكن االطبلع على الجدول الزمنً الجتماعات مجلس صندوق التكٌؾ فً عام . 44
2. 
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 201028الجدول الزمنً الجتماعات مجلس صندوق التكٌف فً عام : 2جدول رقم 

 المكان الشهر

 بون ، ألمانٌا آذار/مارس

 بون حزٌران/ٌونٌو

 بون أٌلول/سبتمبر

كانون /دٌسمبر
 األول

 

 الموازنة اإلدارٌة .2

ما قٌمته  2010، بلػ حجم متطلبات الموازنة المتوقعة للسنة المالٌة 2009تموز /ٌولٌو 30بحلول . 45
 .دوالراًا أمرٌكٌاًا  2288933

VI. ت مجلس صندوق التكٌفأنماط حضور المراقبٌن الجتماعا 

 :استجابة القتراحات وطلبات مراقبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة، اتخذ المجلس الخطوات التالٌة. 46

 ٌتم نشر محاضر اجتماعات المجلس على الموقع اإللكترونً لصندوق التكٌؾ؛  أ

جدٌد منذ االجتماع الخامس للمجلس، ٌتم فً نهاٌة كل اجتماع إصدار بٌان صحفً وٌوضع فً قسم  ة
 .على الموقع اإللكترونً لصندوق التكٌؾ

ٌُسمح للمراقبٌن بالجلوس فً نفس القاعة التً ُتعقد بها جلسات المجلس ج   .منذ االجتماع السادس، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

عرضة للتؽٌٌر تبعاًا للقرار المتعلق بالترتٌبات القانونٌة إلضفاء األهلٌة القانونٌة على مجلس صندوق  2األماكن المذكورة بالجدول رقم   

. التكٌؾ
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 المرفق الخامس
 

 ] باإلنكلٌزٌة فقط[
 

 CMP.3/1من القرار  27سداد األموال لألطراف نظٌر إسهاماتهم بموجب الفقرة 

من القرار  27األطراؾ العامل كاجتماع لؤلطراؾ فً برتوكول كٌوتو فً الفقرة  قرر مإتمر .1
(1/CMP.3) ،(1 ) دعوة األطراؾ لتموٌل المصروفات اإلدارٌة البلزمة لتشؽٌل صندوق التكٌؾ بصورة مإقتة

ذلك من حتى ٌتم تفعٌل تحوٌل حصة عابدات بٌع شهادات خفض االنبعاثات إلى أموال لمواجهة تكالٌؾ التكٌؾ و
قرر سداد هذه اإلسهامات من حصة عابدات بٌع شهادات خفض االنبعاثات إلى ( 2)خبلل اإلسهام فً الصندوق، و 

 .أموال وفق ما سٌحدده مإتمر األطراؾ من إجراءات وجدول زمنً بناءًا على توصٌة مجلس صندوق التكٌؾ

 
مرك وفنلندا وفرنسا والٌابان وهولندا ، كانت حكومات كل من أسترالٌا والدان2009تموز /ٌولٌو 29بحلول  .2

والنروٌج والسوٌد وسوٌسرا والمملكة المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة، قد دفعت إسهامات بلػ 
دوالراًا أمرٌكٌاًا لتؽطٌة النفقات والمصارٌؾ اإلدارٌة لمجلس صندوق التكٌؾ وسكرتارٌته  3186875مجموعها

ألؾ دوالر أمرٌكً تم الحصول علٌها كقرض مإقت من الصندوق  700هذا المبلػ وٌشمل . خبلل المرحلة االنتقالٌة
االستبمانً لصندوق البلدان األقل نمواًا، وقد تم سداده فٌما بعد فضبلًا عن الرسوم اإلدارٌة المستحقة نظٌر فتح 

مج األمم المتحدة للبٌبة ومن بٌن أولبك المانحٌن، طلبت كل من أسترالٌا والمملكة المتحدة وبرنا .وإمساك الحسابات
 . وٌحتوي الجدول التالً على تفاصٌل وضع هذه اإلسهامات. أن تسترد ما أسهمت به

 
 2009تموز /ٌولٌو 29الوضع الخاص باإلسهامات فً  :جدول

 

 المبلغ العملة المانح
ما ٌعادله بالدوالر 

 السداد *األمرٌكً

      مدفوع بالكامل

 نعم 191,340 200,000 دوالر أسترالً أسترالٌا

 الدانمرك
كرون 
 ال 544,030 3,000,000 دانمركً

 ال 155,340 100,000 ٌورو فنلندا

 ال 122,693 95,000 ٌورو فرنسا

 ال 13,093 13,094 دوالر أمرٌكً الٌابان
 -صندوق أقل البلدان نمواًا 

 نعم 700,000 700,000 دوالر أمرٌكً قرض
 -صندوق أقل البلدان نمواًا 

  (700,000) (700,000) دوالر أمرٌكً سداد

 ال 139,300 100,000 ٌورو هولندا

 ال 201,726 1,000,000 كرون نروٌجً النروٌج

 ال 251,154 2,100,000 كرونا سوٌدٌة السوٌد

 سوٌسرا
فرنك 

 ال 178,651 200,000 سوٌسري

 نعم 990,300 500,000 جنٌه إسترلٌنً المملكة المتحدة
لمتحدة برنامج األمم ا

 نعم 500,000 500,000 دوالر أمرٌكً للبٌبة

       

   (100,752) (100,752) دوالر أمرٌكً رسوم إدارٌة

       

   3,186,875   المجموع الصافً للمبالغ المدفوعة بالكامل

     

 ٌمثل ما تم بالفعل شراإه من دوالرات أمرٌكٌة بعد الحصول على المبلػ من المانح*

 
 


