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  بشأناالتفاقية اإلطارية
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

   املؤقتمن جدول األعمال) أ(١٠البند 
  صندوق التكّيف

  تقرير جملس صندوق التكيف

تقرير إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                 
بروتوكول كيوتو عن حلقات العمل املتعلقة بعملية وشروط اعتمـاد          
الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ اليت ميكنها الوصول مباشرة إىل          

  موارد صندوق التكّيف

  * من األمانةمذكرة    

  موجز    
عمليـة وشـروط    متعلقة ب  أربع حلقات عمل     ٢٠١٢ و ٢٠١١ُعقدت يف عامي      

اعتماد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ اليت ميكنها الوصـول مباشـرة إىل مـوارد               
 وهي حلقات عمل تتعلق مبنطقة أفريقيا، ومنطقـة أمريكـا الالتينيـة             ،صندوق التكّيف 

وتضمنت . آسيا وأوروبا الشرقية، ومنطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية والكارييب، ومنطقيت
حلقات العمل أيضاً شرحاً معمقاً للمعايري االستئمانية لعملية االعتماد يف إطار صـندوق             

ويقدم هذا التقرير معلومات عن حلقات العمل اإلقليمية الثالث وعـن حلقـة             . التكّيف
 كما ُيقدم نبذه عامة عن املـداوالت ومـوجزاً        . ألمانةالعمل دون اإلقليمية اليت نظمتها ا     

  .لالستنتاجات وباباً عن املسائل اليت يرى املشاركون ضرورة مواصلة النظر فيها
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  مقدمة  -أوالً

  معلومات أساسية  -ألف  
مؤمتر (ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          طلب مؤمت   -١

ـ ٦-م أإ/٥ من مقرره ٨، مبوجب الفقرة   )اجتماع األطراف /األطراف ، نظم، إىل األمانة أن ت
قواعـد  رهناً بوجود املوارد، بالتشاور مع جملس صندوق التكّيف وباالستفادة من جمموعـة           

ن الدروس املستخلصة وأفضل املمارسات، حلقـات       صندوق التكيف، وم  االعتماد اخلاصة ب  
 مع إمكانية عقد حلقة أخرى، هبدف       ،عمل إقليمية أو دون إقليمية يف حدود ثالث حلقات        

  .  اعتماد الكيانات املشرفة على التنفيذبشروطجعل األطراف تستأنس بالعملية و

  الوالية  -باء  
إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة     ،  ٦-م أإ /٥املقرر   من   ١١الفقرة  طلبت األطراف يف      -٢

اجتماع األطراف يف   /أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف     ) تفاقيةالا(اإلطارية بشأن تغري املناخ     
كفـاءة  دورته الثامنة عن نتائج حلقات العمل، حىت يتسىن لألطراف يف تلك الدورة تقيـيم    

  .وفعالية حلقات العمل

  النطاق  -جيم  
 معلومات عن حلقات العمل اإلقليمية الثالث وعن حلقة العمـل           ُيقدم هذا التقرير    -٣

اجتماع األطراف املشار إليه يف     /دون اإلقليمية اليت نظمتها األمانة تلبية لطلب مؤمتر األطراف        
 عـن   نبذة عامة عن املداوالت وموجزاً لالستنتاجات وباباً      تضمن التقرير   وي.  أعاله ١الفقرة  

  .ضرورة النظر فيها الحقاًاملسائل اليت يرى املشاركون 

اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             -دال  
  يف بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف يود النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير          /لعل مؤمتر األطراف    -٤
د مـن اإلرشـادات إىل جملـس    بغية تقييم فعالية وكفاءة حلقات العمل ومناقشة تقدمي املزي   

  .صندوق التكّيف
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  مداوالت حلقات العمل  -ثانياً  
 نظمت األمانة بالتشاور مع جملس صـندوق التكّيـف          ٢٠١٢ و ٢٠١١يف عامي     -٥

، وبالتعاون مع حكومات بنما وساموا والسنغال والفلـبني،         ٦-م أإ /٥وأمانته، عمالً باملقرر    
ج األمم املتحدة للبيئة ثالث حلقات عمـل إقليميـة          وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنام    

وحلقة عمل دون إقليمية بشأن عملية وشروط اعتماد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ             
وأُرسـلت دعـوات املـشاركة يف    . اليت ميكنها الوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف    

      : لى التمويل من صندوق التكّيـف     حلقات العمل إىل مجيع األطراف اليت حيق هلا احلصول ع         
التنسيق لدى صندوق التكيف أو إىل جهة       واملسجلة  نة يف الدولة الطرف     إما إىل السلطة املعيّ   

 مـن البلـدان     ١٠٢ من    خبرياً ٢٦٤  األربع وحضر حلقات العمل  . الوطنية للدولة الطرف  
، كما  صفة مراقب وحضرت حلقات العمل أيضاً ثالثون منظمة شاركت ب       . األطراف النامية 
مشرفة على التنفيـذ    معتمدة  عروض من جانب مخسة كيانات وطنية       احللقات  قُدِّمت خالل   
  : وكانت حلقات العمل اليت ُنظّمت هي التالية. مشرف على التنفيذمعتمد وكيان إقليمي 

 ٦ و٥حلقة عمل املنطقة األفريقية اليت ُعقدت يف مبور بالـسنغال يـومي             )أ(  
 مـن   ٣٣بينهم خرباء مـن     من  وحضر هذه احللقة تسعون مشاركاً      . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

مشرفة على التنفيذ من السنغال     معتمدة  البلدان األطراف النامية، وممثلون عن كيانات وطنية        
 ومراقبون من حكومة اليابان، واالحتاد      ،)صندوق الوطين للبيئة  ال(وبنن  ) مركز املتابعة البيئية  (

  م املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛األورويب، وبرنامج األم
حلقة عمل أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب اليت ُعقدت يف مدينة بنما، يف              )ب(  

 ٤٥وحـضر هـذه احللقـة       . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ إىل   ١٠بنما، يف الفترة من     
 وممثلـون لكيانـات وطنيـة        من البلدان األطراف النامية،    ٢٦بينهم خرباء من    من  مشاركاً  
وجامايكـا  ) الصندوق االستئماين حلفظ املناطق احملمية    (مشرفة على التنفيذ من بليز      معتمدة  

الوكالـة الوطنيـة للتحقيـق واالبتكـار يف      (وأوروغـواي   ) معهد التخطيط يف جامايكا   (
ئي، ، ورئيس جملس صندوق التكّيف، وممثلون عن برنامج األمم املتحـدة اإلمنـا       )أوروغواي

  والصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛
حلقة عمل منطقيت آسيا وأوروبا الشرقية اليت ُعقدت بالتعاون مع حكومة             )ج(  

        وحـضر هـذه    . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢١ إىل   ١٩الفلبني يف مانيال، الفلبني، يف الفترة من        
يانـات وطنيـة    كعن   من األطراف، وممثلون     ٢٩بينهم خرباء من    من   مشاركاً   ٦٨احللقة  

والسنغال ) وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردنية    (مشرفة على التنفيذ من األردن      معتمدة  
، ومراقبون من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والوكالة األملانية للتعاون          )مركز املتابعة البيئية  (

ف التابع لوكالـة     احمليط اهلادئ للتكيّ   -الدويل، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومشروع آسيا       
  الواليات املتحدة للتنمية الدولية؛
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قليمية اليت ُعقدت بالتعـاون مـع       اإلحلقة عمل منطقة احمليط اهلادئ دون         )د(  
وحضر حلقة  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥ إىل   ٢٣حكومة ساموا يف أبيا، ساموا، يف الفترة من         

ف النامية، وممثل عن كيـان       من البلدان األطرا   ١٤بينهم خرباء من    من   مشاركاً   ٦١العمل  
، وممثل  )الصندوق االستئماين حلفظ املناطق احملمية    (مشرف على التنفيذ من بليز      معتمد  وطين  

مشرف على التنفيذ هو مصرف التنمية يف غرب أفريقيا، ومراقبون          معتمد  عن كيان إقليمي    
انة برنامج البيئة اإلقليمي    من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وأم         

  .جلنوب احمليط اهلادئ، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، وحكومة أستراليا
 نما وسـاموا والـسنغال    بونظمت األمانة حلقات العمل هذه بدعم من حكومات           -٦

دعـم مـايل    قُدَّم  و. ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي        والفلبني
 واململكـة   ، وسويـسرا  ، والـسويد  ، وأستراليا ،إسبانياتنظيم حلقات العمل من حكومات      ل

  . واليابان، والنرويج،يرلندا الشماليةآاملتحدة لربيطانيا العظمى و
، قدم عشرون كياناً وطنيـاً      ٢٠١١سبتمرب  /ومنذ عقد حلقة العمل األوىل يف أيلول        -٧

 مثانية كيانـات  تتلفة طلبات اعتماد، وقد جنح على التنفيذ من بلدان أطراف نامية خم     مشرفاً
نها من  وطنية مشرفة على التنفيذ يف احلصول على االعتماد من جملس صندوق التكّيف مبا ميكّ             

. احلصول على حتويالت مالية مباشرة من صندوق التكّيف لتنفيذ مشاريع وبرامج التكّيـف            
 مشروعاً وبرناجماً من خالل     ١٨، أقر جملس صندوق التكّيف متويل       ٢٠١٢مارس  /آذارحىت  و

لكيانات وطنية مشرفة   ختصيصها  ر الصندوق   صندوق التكّيف، ووصل جمموع املبالغ اليت قرّ      
 مليون دوالر مـن     ١١٥,٨٢  إىل على التنفيذ وكيانات متعددة األطراف مشرفة على التنفيذ       

 وطنيـة   ع كياناتٌ مشروعني من تلك املشاري   ذ  ُتنفِّو. )١()دوالر (دوالرات الواليات املتحدة  
ومن أجل تيسري هذا الوصول املباشر    . ُيتاح هلا الوصول مباشرة إىل املوارد     مشرفة على التنفيذ    

جممـوع  على أال يتجـاوز     ،  AFB/B.12/6الوثيقة  املُدرج يف    B.12/9إىل املوارد، نصَّ القرار     
عددة األطراف املـشرفة    خمصصات امليزانية اإلمجالية ملشاريع التمويل املقدمة إىل الكيانات املت        

 يف املائة من جمموع املبالغ املتاحة لتنفيذ قرارات التمويل يف بداية كـل          ٥٠نسبة  على التنفيذ   
 من البلدان    بلداً ٩٠عالوة على ذلك، بات لدى      . دورة من دورات جملس صندوق التكيف     

  .)٢(نة مسجلة لدى صندوق التكيفاألطراف النامية سلطات معّي
ع على وثائق وعروض حلقات العمل ومعلومات أخرى عنها وعـن           وميكن االطال   -٨

  .)٤( وموقع صندوق التكيف يف شبكة اإلنترنت)٣( موقع اتفاقية تغري املناخيفصندوق التكيف 

__________ 

)١( <http://fiftrustee.worldbank.org/webroot/data/AF_TR_1.pdf>. 

)٢( <http://www.adaptation-fund.org/page/parties-designated-authorities>. 

)٣ ( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/6193.php>. 

)٤( <http://www.adaptation-fund.org/page/workshop-accreditation-national-implementity-entities>. 



FCCC/KP/CMP/2012/10 

GE.12-62886 6 

وبينما استمرت حلقة العمل األوىل يومني فإن حلقات العمل التالية استمرت ثالثـة      -٩
وثيقـة  املدرج يف    B.15/7ف الواردة يف القرار     أيام اُتبعت فيها توصيات جملس صندوق التكي      

، الذي يستند إىل الدروس املستخلصة من حلقة العمـل          AFB/B15/8 جملس صندوق التكيف  
فة يوم آخر إىل حلقات العمل هذه من أجل إتاحة          كان املشاركون قد اقترحوا إضا    و. األوىل

 أمام مجيع اجلهات املعنية ملزيـد       املزيد من الوقت أمام اخلرباء لتقدمي توضيحات وإتاحة اجملال        
  .من االستشارات الفردية واجلماعية

  :حلقات العمل إىل اجللسات الست التاليةمجيع وقُّسمت   -١٠
  :معلومات أساسية عن صندوق التكيف وعن عملية الوصول إىل املوارد  )أ(  

السياق العام والسياسات التشغيلية واملبادئ التوجيهية للصندوق، خصوصاً         '١'
 ؛ إىل املواردما يتصل بعملية االعتماد وطرائق الوصولفي

 أدوار ومسؤوليات الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ والسلطات املعيَّنة؛ '٢'

 املعايري العامة لتحديد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ املناسبة؛ '٣'

  :عملية اعتماد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ  )ب(  
 ملية االعتماد واملعايري االستئمانية الرئيسية اليت تستند إليها؛شرح لع '١'

 التعريف مبجموعة قواعد االعتماد اليت يتبعها جملس صندوق التكيف؛ '٢'

  :املعايري االستئمانية لصندوق التكيف  )ج(  
 شرح معمق للمعايري االستئمانية لصندوق التكيف؛ '١'

أن يـستوعبوا   ركني على   مثال على استمارة اعتماد مملوءة، ملساعدة املشا       '٢'
طريقة ملء طلب اعتماد الكيانات الوطنية املـشرفة علـى          بصورة أفضل   

 التنفيذ؛

عروض مقدمة من كيانات وطنية مشرفة على التنفيذ        :  إفرادية دراسة حالة   )د(  
  :وكيانات إقليمية مشرفة على التنفيذ

 عروض ألمثلة ملموسة لعملية اعتماد كيان وطين مشرف على التنفيذ؛ '١'

          ما اكتسبته الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيـذ مـن خـربات            اسم  قت '٢'
 وما استخلصته من دروس؛

  :دورة املشاريع وعملية إقرار املشاريع  )ه(  
 نبذة عامة عن دورة مشاريع صندوق التكيف؛ '١'

 املشاريع؛إقرار وصف لعملية  '٢'
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 كيف؛وصف لألولويات االستراتيجية اليت وضعها جملس صندوق الت '٣'

فرصة الستشارة خرباء االعتماد من فريق      : االستشارات اجلماعية والفردية   '٤'
االعتماد التابع لصندوق التكيف، واستشارة ممثلي أمانيت جملس صـندوق          
التكيف واتفاقية تغري املناخ، وممثلي الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيـذ           

ـ  والكيانات اإلقليمية املشرفة على التنفيذ والكيان      ددة األطـراف   ات املتع
 .املشرفة على التنفيذ، وذلك ضمن إطار مجاعي وفردي

وقبل حضور حلقات العمل، طُلب إىل املشاركني ملء استطالع للرأي سابق حللقة              -١١
ييف العروض املقدمة يف اجللـسات   سني تك العمل، هبدف استخدام تعليقات املشاركني يف حت      

شاركني، يف مجلة أمور، التوسع يف اإلجابة على املسائل وطُلب إىل امل. مع تطلعات املشاركني
  :التالية

  مدى معرفة حكوماهتم بعملية االعتماد؛  )أ(  
ما إذا كانت حكوماهتم تنوي التماس اعتماد لكيان مشرف على التنفيـذ              )ب(  

 على التنفيذ ميكنه الوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف، وإذا كان            ليكون كياناً مشرفاً  
  اجلواب بنعم مىت تنوي احلكومة القيام بذلك؛

التحديات الرئيسية اليت تواجهها احلكومة عندما تلتمس اعتمـاد كيـان             )ج(  
 على التنفيذ ميكنه الوصول مباشرة إىل موارد        مشرف على التنفيذ ليكون كياناً وطنياً مشرفاً      

  .صندوق التكيف
  :لعمل ما يليومشلت تطلعات املشاركني فيما يتعلق حبلقات ا  -١٢

تحديد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ والقواعد       السبل الداخلية ل  فهم    )أ(  
  املتبعة يف املعايري االستئمانية النتقاء الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ؛

  تقدمي الطلب وفهم نوع الوثائق املطلوبة؛بشأن احلصول على تعقيبات   )ب(  
ام جمموعة قواعد االعتماد والسياسات التشغيلية واملبادئ       فهم كيفية استخد    )ج(  
  التوجيهية؛
  املشرفة على التنفيذ؛املعتمدة التعلم من جتارب وممارسات الكيانات الوطنية   )د(  
  .احلصول على معلومات عملية عن تقدمي املشاريع وعملية إقرارها  )ه(  

حلقـات  تعقيبية بشأن   ستمارة  وطُلب إىل املشاركني يف حلقات العمل أيضاً ملء ا          -١٣
تطلعـات  تلبيـة   ؛ وذلك هبدف حتديد مدى فعالية حلقات العمـل يف           بعد اختتامها العمل  

 أيضاً ملنظمـي    يةستمارات التعقيب الوأتاحت ا . املشاركني ويف الوفاء بواليات حلقات العمل     
  . حلقات العمل معلومات عن كيفية زيادة حتسني حلقات العمل الالحقة
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 التعقيبات الواردة من املشاركني إىل أن معظمهم رأوا أن برنـامج حلقـات              وتشري  -١٤
ورأى أغلب املعقبني أن املواضيع اليت مشلتها حلقات العمل كانت          . العمل كان جيد التنظيم   

مهمة بالنسبة إليهم وأن املعلومات املقدمة ستساعد يف الشروع يف عملية اعتماد الكيانـات              
وأفادوا أيضاً بأن لديهم اآلن فكرة واضحة عن اخلطوات املقبلة          . نفيذالوطنية املشرفة على الت   

وفيما يتعلق بتحـسني    . للعملية وأهنم سيشرعون يف عملية االعتماد باالستناد إىل ما تعلموه         
 أعاله، أوصى املشاركون، عقب حلقة العمـل  ٩حلقات العمل، على النحو املبني يف الفقرة       

مل إىل ثالثة أيام إلتاحة اجملال للمزيد من املشاورات بني مجيـع            األوىل، بزيادة مدة حلقة الع    
، عند االقتضاء، مجيع املواد الالزمة لكل حلقـة عمـل باللغـة             بأن تتاح وأوصوا  . األعضاء

  .اإلنكليزية وبلغة أخرى من لغات األمم املتحدة الرمسية املستخدمة يف املنطقة املعنية

  موجز حلقات العمل  -ثالثاً  

  إىل مواردهاملباشر علومات أساسية عن صندوق التكيف وعن عملية الوصول م  -ألف  
رأس اجللسات األوىل حللقات العمل ممثلون عن أمانيت اتفاقية تغري املناخ وجملـس             ت  -١٥

صندوق التكيف وقُدمت فيها معلومات أساسية عن صندوق التكيف وعن عملية الوصـول             
ن أمانة اتفاقية تغري املناخ عرضاً عن الـسياق العـام           يف البداية، قدم ممثلون ع    و. إىل موارده 

وبعد ذلك، قدم ممثلون عن أمانة جملس صندوق التكيف عرضـاً عـن             . لصندوق التكيف 
السياسات التشغيلية واملبادئ التوجيهية للصندوق، خصوصاً فيما يتصل بعمليـة االعتمـاد            

لفة للوصول إىل موارد صندوق     وطرائق الوصول إىل املوارد، كما أوضحوا أن مثة طرائق خمت         
عطـي  وقد أُ . الوصول املباشر، والوصول اإلقليمي، والوصول املتعدد األطراف      : التكيف هي 

  .وصف مفصل لطريقة الوصول املباشر
وواصل ممثلو أمانة جملس صندوق التكيف عرضـهم بـشرح أدوار ومـسؤوليات               -١٦

يَّنة كما بيَّنوا اخلطوط العريضة لعمليـة       الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ والسلطات املع      
  .اعتماد طرف ما لكيان وطين مشرف على التنفيذ

. وعقب اجللسة االفتتاحية، ُخصص وقت للنقاش بني املشاركني يف حلقـة العمـل        -١٧
وأوضـح  . من خالل صندوق التكيف   لبلدان  وطرح املشاركون أسئلة تتعلق باملوارد املتاحة ل      

د سقف املوارد املتاحة لكل بلد يدعمـه صـندوق          إجراًء مؤقتاً حيدّ  مقدمو العروض أن مثة     
وأوضحوا أيضاً أن جمموع خمصصات ميزانيـة متويـل         . )٥( ماليني دوالر  ١٠التكيف مببلغ   

 يف  ٥٠ يتجاوز   الاملشاريع املقدمة من الكيانات املتعددة األطراف املشرفة على التنفيذ ينبغي أ          
 لقرارات التمويل يف بداية كل دورة من دورات جملس صندوق           املائة من جممل املبالغ املتاحة    

__________ 

 . من وثائق جملس صندوق التكيفAFB/B.13/6 الوارد يف الوثيقة B.13/23كما ورد يف املقرر  )٥(
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وأبرز العديد من املشاركني أن التمويل من خالل الكيانات املتعددة األطـراف            . )٦(التكيف
اعتربوا أن   يف املائة، وبالتايل     ٥٠احملدد بنسبة   أوشك على بلوغ السقف     املشرفة على التنفيذ    

يان وطين مشرف على التنفيذ ينبغي أن تكون لـه          احلصول على متويل ملشروع من خالل ك      
ت معظم األطراف بالقول إهنا ال حتتاج إىل املساعدة يف حتديد السلطات املعيَّنة          بوعق. األولوية

  .نةفيما أشارت عدة أطراف إىل أهنا اختارت بالفعل سلطاهتا املعّي

يف ذلـك العناصـر     عملية اعتماد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ، مبا           -اءب  
  الرئيسية للمعايري االستئمانية

ممثلون عن أمانة جملس صندوق التكيف      عرض  يف اجللسة الثانية من كل حلقة عمل،          -١٨
بالتفصيل عملية اعتماد الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ، مبا يف ذلك العناصر الرئيـسية              

أن تستويف الكيانات الوطنية املشرفة على      وبدأوا العرض بشرح لضرورة     . للمعايري االستئمانية 
التنفيذ، والكيانات اإلقليمية املشرفة على التنفيذ، والكيانات املتعددة األطراف املشرفة علـى            

عناصرها األساسية  واليت تقوم   التنفيذ املعايري االستئمانية اليت وضعها جملس صندوق التكيف         
  :على ما يلي

  اإلدارة املالية والرتاهة؛  )أ(  
  القدرة املؤسسية؛  )ب(  
  .الشفافية، وصالحيات إجراء حتقيقات ذاتية، وتدابري ملكافحة الفساد  )ج(  

وقدمت أمانة جملس صندوق التكيف أيضاً معلومات عن جمموعة قواعد االعتمـاد              -١٩
دليل عملي ملساعدة البلدان يف عملية اعتمـاد كياناهتـا          إتاحة  موضحة أن اهلدف منها هو      

وعالوة على ذلك، أعلنت أمانة جملـس       . الوطنية املشرفة على التنفيذ لدى صندوق التكيف      
متاحة عن  ، وهو واجهة بينية كاملة      "عملية االعتماد واجهة مسار    "صندوق التكيف إطالق  

   .شبكة اإلنترنت لتيسري تقدمي طلبات االعتمادطريق 

  املعايري االستئمانية لصندوق التكيف  -جيم  
ترأس اجللسات املتعلقة باملعايري االستئمانية لصندوق التكيف خرباء اعتماد مستقلون            -٢٠

اجملاالت الرئيسية الثالثة   ذُكر أعاله، تتمثل    وكما  . من فريق االعتماد التابع لصندوق التكيف     
اإلدارة املالية والرتاهة؛ والقدرة املؤسـسية؛      : يفيما يل للمعايري االستئمانية لصندوق التكيف     

ثالثـة  قُّسمت اجللسة إىل و. والشفافية، وصالحيات التحقيق الذايت، وتدابري مكافحة الفساد     

__________ 

 . من وثائق صندوق التكيفAFB/B.12/6يقة  الوارد يف الوثB.12/9على النحو املبني يف القرار  )٦(
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كل منها جماالً من اجملاالت الرئيسية للمعايري االستئمانية لـصندوق التكيـف            يغطي  أجزاء  
  .على التنفيذات املشرفة اخلاصة بالكيان

  :تشمل املعايري املتصلة مبوضوع اإلدارة املالية والرتاهة مواضيع من بينها ما يليو  -٢١
  املركز القانوين للكيان الوطين املشرف على التنفيذ؛  )أ(  
  البيانات املالية وشروط مراجعة احلسابات؛  )ب(  
  إطار املراقبة الداخلية؛  )ج(  
  .إعداد خطط األعمال وامليزانيات  )د(  

عدد من األسئلة طرحها املشاركون الذين طلبوا توضيحاً لكيفية         ل العرض   خال  ريوأث  -٢٢
تطبيق املعايري على الظروف احملددة للكيانات املشرفة على التنفيذ يف بلداهنم، وهي يف أغلبها              

  .وزارات حكومية
  :وتتصل معايري جمال القدرة املؤسسية مبا يلي  -٢٣

  املشتريات؛  )أ(  
  رارها؛إعداد املشاريع وإق  )ب(  
  ؛يف مرحلة البدءتنفيذ املشاريع، والتخطيط، واستعراض النوعية   )ج(  
  مراقبة املشاريع وتقييمها؛  )د(  
  .االنتهاء من املشروع والتقييم النهائي  )ه(  

وُشدِّد على ضرورة أال يكتفي مقدمو الطلبات بتقدمي الوثـاق املتعلقـة بوجـود                -٢٤
ا أيضاً وثائق عن تنفيذ وأداء تلـك الـسياسات          السياسات والنظم واإلجراءات وأن يقدمو    

  .والنظم واإلجراءات داخل املؤسسة
عـن  وعقب ذلك العرض، طرح املشاركون يف حلقات العمل عدداً من األسـئلة               -٢٥

 وعما إذا كان من املنتظر أن تكون لدى         ،كيفية استيفاء هذه املعايري من خالل النظم الوطنية       
فقُدِّم . املفصلة اليت تكون لدى املؤسسات املتعددة األطراف      مقدمي الطلبات نفس العمليات     

لقدرات املؤسسية اليت تتطلبها املعـايري االسـتئمانية والـيت تـستكملها            توضيح مؤداه أن ا   
 مبدئياً أرضية كافيـة     لتشكيف إطار نظام الوصول املباشر،      املطبقة  السياسات واإلجراءات   

ال حيتاج مقدمو الطلبات  صندوق التكيف، وبالتايل ملقدم الطلب تنفيذ مشروع ممول منتتيح 
  . إىل نفس العمليات املفصلة اليت حتتاجها مؤسسة متعددة األطراف

وتناول آخر عرض يف اجللسة عن املعايري االستئمانية جمال الشفافية، وصـالحيات              -٢٦
علـى  التحقيق الذايت ومكافحة الفساد، وارتبط بشكل رئيسي باختصاص الكيان املـشرف        

وركزت األسئلة  . التنفيذ يف معاجلة سوء اإلدارة املالية وغريها من أشكال املمارسات السيئة          
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اليت طرحها املشاركون بعد العروض على العالقات مع سـلطات التحقيـق ومـسؤوليات              
وضح أن كياناً وطنياً مشرفاً على التنفيذ ميكن أن يعمل مع الـسلطات             وأُ. الوزارات الوطنية 

الكيان يتحمل املسؤولية النهائية عن ضمان عدم وجـود غـش يتعلـق             هذا  لكن  الوطنية،  
وعلى الكيان الوطين املشرف على التنفيذ أيـضاً أن         . باملشاريع املمولة من صندوق التكيف    

  .يضمن التحقيق يف أية شكوى ومعاجلتها معاجلة فعالة

          قليميـة املـشرفة    عروض قدمتها الكيانات الوطنية واإل    :  إفرادية دراسة حالة   -دال  
  على التنفيذ

تقاسم ممثلو الكيانات الوطنية واإلقليمية املشرفة على التنفيذ يف كـل حلقـة مـن                 -٢٧
حلقات العمل جتارهبم يف عملية االعتماد وقدموا وصفاًَ لنظم وإجراءات املراقبـة القائمـة              

دموا هبا إىل جملس صندوق التكيـف  املشاريع اليت تقطرقوا إىل  الستيفاء املعايري االستئمانية وت   
  .واليت باتت اآلن قيد التنفيذ

ومل تقتصر عروض الكيانات الوطنية واإلقليمية املشرفة على التنفيذ على الكيانـات              -٢٨
املشرفة على التنفيذ من املنطقة اليت ُعقدت فيها كل حلقة من حلقات العمـل بـل                املعتمدة  

وكان الغرض من   . شرفة على التنفيذ من مناطق أخرى     مشلت أيضاً كيانات وطنية وإقليمية م     
املعتمـدة  ذلك تعزيز تبادل املعلومات بني خمتلف املناطق وتقاسم خربات خمتلف الكيانـات             

  .املشرفة على التنفيذ
للتعلم من الكيانـات    تيحت  وأثىن املشاركون يف حلقات العمل على الفرص اليت أُ          -٢٩

ذلك ، بالنظر إىل ما يتيحه      رفة على التنفيذ ولتبادل اآلراء معها     املشاملعتمدة  الوطنية واإلقليمية   
أيضاً أمثلة ملموسـة ملؤسـسات      يتيح ذلك   و. من منظورات عملية وواقعية لعملية االعتماد     

  . خمتلفة جنحت يف حتقيق تقدم من خالل عملية االعتماد
 من بني الكيانـات     اعتمدوقدم ممثلو مركز املتابعة البيئية بالسنغال، وهو أول كيان            -٣٠

وقدم ممثلو املركز معلومات    .  اإلفرادية إحدى دراسات احلاالت  الوطنية املشرفة على التنفيذ،     
جتارهبم يف عملية اعتماد املركـز، وقـدموا        عرضوا  أساسية عن اهليكل التنظيمي للمركز، و     

لدى صـندوق  وصفاً لعملية إقرار مشروع التكيف مع التآكل الساحلي يف املناطق املتأثرة به     
وقدم مركز املتابعة البيئية، باإلضافة إىل عرض يف حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيـا،             . التكيف

عرضاً يف حلقة عمل آسيا وأوروبا الشرقية، مما أتاح للمشاركني فرصة التعرف على جتارب              
  .كيان وطين مشرف على التنفيذ من منطقة أخرى

تعاون الدويل يف األردن عرضاً خالل حلقة عمل وقدم ممثلون عن وزارة التخطيط وال      -٣١
 علـى التنفيـذ،      مشرفاً  وطنياً ياناًصفتها ك بآسيا وأوروبا الشرقية عن اعتماد الوزارة مؤخراً        
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وقدموا شرحاً مفصالً لعملية االعتماد ولنظم وإجراءات املراقبة القائمة السـتيفاء املعـايري             
  .٢٠١٢ن الدويل يف األردن قد اعُتمدت عام وكانت وزارة التخطيط والتعاو. االستئمانية

ووصف ممثلون عن الصندوق االستئماين حلفظ املناطق احملمية أيضاً العملية املطلوبة             -٣٢
مشل للحصول على االعتماد لدى صندوق التكيف، وأشاروا إىل أهنا أدت إىل تعزيز مؤسسي              

وظيفة مراجعـة احلـسابات     الصندوق االستئماين، مبا يف ذلك تطوير       يف عمل   عدة جماالت   
الداخلية، واعتماد سياسات ملعاجلة أوجه اخللل، وتطوير القـدرات الداخليـة للتحقيـق يف       

وعالوة على ذلك، الحظ ممثلو الصندوق االستئماين حلفظ املناطق         . حاالت الغش ومعاجلتها  
ـ   . احملمية أيضاً ضرورة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد والغش              صندوق وقد اعُتمـد هـذا ال

 يف حلقة عمل أمريكا الالتينية ومنطقـة الكـارييب   وقدم ممثلو الصندوق عرضاً . ٢٠١١عام  
معتمـد  وعرضاً يف حلقة عمل منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية، مما أتاح لكيـان وطـين       
  .مشرف على التنفيذ تقاسم جتاربه يف حلقة عمل منطقته وحلقة عمل منطقة أخرى

مت دراسة حالة أخرى من جانب ممثلي الوكالة الوطنية للتحقيق واالبتكـار يف     وقُدَّ  -٣٣
 وتدير برامج للتطوير العلمي والتكنولوجي يف       ٢٠١١أوروغواي، وهي وكالة اعتمدت عام      

وقدم ممثلو الوكالة وصفاً لعملية دورة املشاريع مع صندوق التكيف، خـصوصاً           . أوروغواي
تعلق ببناء القدرة على التأقلم مع تغري املناخ وبتبـدل          ِقرَّ ي أُخطوات حتديد وتصميم مشروع     

  .ك املتأثرين بتغري املناخ يف أوروغوايالحالة صغار امل
وقدم ممثلون عن معهد التخطيط يف جامايكا الذي يضع وينسق سياسات وخطـط               -٣٤

            علـى التنفيـذ    وبرامج التنمية يف جامايكا وصفاً لكيفية اعتماد املعهد كياناً وطنياً مـشرفاً             
وقدم املعهد مشروعه لتعزيز تأقلم القطاع الزراعي واملناطق الساحلية مع تغـري            . ٢٠١١عام  

          املناخ بغية محاية ُسُبل العيش وحتسني األمن الغذائي، وهو مشروع أقرَّ صندوق التكيف متويله    
  .٢٠١٢عام 
مية، قدم ممثلون عن كيان إقليمي مـشرف        ويف حلقة عمل احمليط اهلادئ دون اإلقلي        -٣٥

على التنفيذ دراسة حالة أيضاً فيما قدم ممثلون عن مصرف التنمية األفريقي معلومات أساسية              
  إقليمياً عن اهليكل التنظيمي للبنك وسرداً للتجارب اليت اكتسبها خالل عملية اعتماده كياناً           

قبـل  اسـتيفائهما   رهناً بشرطني ال بد من      وقالوا إن اعتماد البنك كان      .  على التنفيذ  مشرفاً
الشرط األول هـو أن ينـشر املـصرف    . حتويل صندوق التكيف للدفعة األوىل من األموال      

لـيب  معلومات عن املراقبة الداخلية لبياناته املالية والشرط الثاين أن يستحدث وظيفة حتقيق ت            
. ٢٠١١د املصرف عـام     وقد اعُتم . ممارسات غريه من مصارف التنمية    تضاهي  احتياجاته و 

العرض املتعلق مبصرف التنمية األفريقي، وهو كيان إقليمي مشرف على التنفيذ معتمد            مشل  و
الضوء على إمكانيات اعتماد كيان إقليمي مشرف على التنفيذ يف منطقة           تسليط  يف أفريقيا،   

  .احمليط اهلادئ دون اإلقليمية
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 اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ أمثلة ملموسة       وأخرياً، تقاسم ممثلو أمانة برنامج البيئة       -٣٦
عن مشاريع التكيف الناجحة يف احمليط اهلادئ وعن التجارب والدروس املستخلصة خـالل             

وقد كُلِّف الربنامج من جانب حكومات وإدارات منطقة احمليط اهلادئ          . تنفيذ تلك املشاريع  
  .مية املستدامة فيهادون اإلقليمية حبماية بيئة املنطقة دون اإلقليمية والتن

  دورة املشاريع وعملية إقرار املشاريع  -هاء  
ترأس اجللسات املتعلقة بدورة املشاريع وبعملية إقرار املشاريع ممثلون عن أمانة جملس              -٣٧

إقرار  وقُدمت خالهلا نبذة عامة عن دورة مشاريع صندوق التكيف وعملية           ،صندوق التكيف 
  . لويات االستراتيجية اليت حددها جملس صندوق التكيف كما قدم وصف لألو،املشاريع فيه

وقدم املمثلون تعريفاً للمشروع أو الربنامج املؤهل للحصول على متويل من صندوق              -٣٨
 أن هناك عمليتني إلقرار املشاريع يف إطـار دورة مـشاريع صـندوق              وامث أوضح . التكيف

  .من خطوتنيعملية إقرار من خطوة واحدة وعملية إقرار : التكيف مها
أوالً، . وأوضحوا أن جملس صندوق التكيف اعتمد القرارات االسـتراتيجية التاليـة       -٣٩

 للمراقبـة   واعتمد أيضاً إطـاراً   . اعتمد اإلدارة القائمة على النتائج وإطاراً استراتيجياً للنتائج       
وقرر تقـدمي   .  وإطاراً استراتيجياً إلدارة املعارف    ،والتقييم، ومبادئ توجيهية للتقييم النهائي    

منحة للكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ متكّنها من صوغ املشاريع كما اختـذ قـرارات               
  .تتعلق باإلبالغ وبأمهية ضمان اتساق اإلبالغ مع املدفوعات

وأبدى املشاركون اهتماماً كبرياً هبذه اجللسات وطرحوا عدداً من األسئلة تتـصل              -٤٠
عن سقف التمويل والعدد األقصى للمشاريع، وسقف التمويـل         بتمويل املشاريع منها أسئلة     

للبلد الواحد، ودور الكيان املشرف على التنفيذ باملقارنة مع دور الكيان املنفّـذ وخيـارات          
ويف حلقة عمل منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية، قدم         . احلصول على األموال من الصندوق    

حول جتارب بلداهنم إفرادية وا دراسات حاالت ممثلون عن جزر كوك، وجزر سليمان، وسام    
ولفت عرض جزر سليمان انتباه املشاركني إىل عدد مـن          . يف عملية إقرار املشاريع وتنفيذها    

الدروس املستخلصة من عملية املشاريع، وإىل العبء اإلداري الذي ميكن لسياسات بعـض             
  .إىل تنفيذ املشروعالكيانات املتعددة األطراف املشرفة على التنفيذ أن تضيفه 

  االستشارات الفردية واجلماعية  -واو  
االستشارات الفردية واجلماعية، أتاحت حلقة العمل للمـشاركني        الشق املتعلق ب  يف    -٤١

فرصة استشارة خرباء فريق االعتماد التابع لصندوق التكيف، وممثلني عـن أمـانيت جملـس               
الكيانات الوطنيـة واإلقليميـة واملتعـددة    صندوق التكيف واتفاقية تغري املناخ، وممثلني عن    
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األطراف املشرفة على التنفيذ بشأن أية استفسارات أو أسئلة لديهم تتعلق بعملية االعتمـاد              
  .وبعملية استعراض املشاريع

وانب خمتلفة من عملية    جبهم  تورحب املشاركون هبذه االستشارات اليت عززت معرف        -٤٢
 املطلوب يف إطار املعايري االستئمانية وبالوسائل العمليـة         االعتماد، خصوصاً فيما يتعلق بفهم    

  .لضمان االمتثال هلا
وقال العديد من املشاركني إن االستشارات الفردية واجلماعية كانت قيِّمة للغايـة              -٤٣

عليها خالل اجللسات، أو اليت طفـت علـى    ُيجب  ألهنا أتاحت حيزاً لطرح األسئلة اليت مل        
  . وكذلك فيما يتعلق بظروف وطنية حمددة، يف اجللساتالسطح نتيجةً ملا دار

واستخدم عدة مشاركني، على وجه اخلصوص، االستشارات للحصول على مشورة            -٤٤
  .تقنية بشأن إعداد طلبات االعتماد للتمكن من الوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف

ن فرداً ولـيس    ّيوأوضح بعض املشاركني يف االستشارات أن على كل طرف أن يع            -٤٥
ونتيجة لذلك، قال هؤالء املـشاركون إهنـم سـيبلغون          . منظمة للقيام بدور السلطة املعيَّنة    

  .نةحكوماهتم هبذه املعلومات ويرتبون تقدمي طلب جديد بشأن السلطة املعّي
وناقش املشاركون أيضاً مع أمانيت جملس صندوق التكيف واتفاقية تغري املناخ الدور              -٤٦

 لوزارة املالية الوطنية أن تؤديه يف انتقاء الكيان الوطين املشرف على التنفيـذ ويف               الذي ميكن 
  .عملية االعتماد الالحقة، بالنظر إىل جماالت اختصاصها

  املسائل والتوصيات اليت أثارها املشاركون ملواصلة النظر فيها  -رابعاً  
ق التكيف وأمانتـه    أعرب بعض املشاركني عن رأي مفاده أنه ينبغي جمللس صندو           -٤٧

مـايل  نة فيما يتعلق ببناء الكفاءات إضافة إىل تقدمي دعم          تقدمي الدعم لبناء قدرة السلطة املعيّ     
 ملا قاله مقدمو العروض عن عدم وجود حكـم يتـيح            ووفقاً. االضطالع هبذا الدور  يشجع  

 يقدم جملس   تقدمي هذا الدعم، قد يكون أحد إجراءات املتابعة املمكنة هو دراسة إمكانية أن            
  .صندوق التكيف وأمانته دعماً إضافياً إىل السلطات املعيَّنة يف املستقبل

وأعرب املشاركون أيضاً عن رأي مفاده أن مثة حاجة إىل دعم تقين من صـندوق                 -٤٨
التكيف لبناء قدرة كيان مقترح لإلشراف على التنفيذ بغية متكينه مـن اسـتيفاء شـروط                

طلب االعتماد  وأوضح مقدمو العروض أنه عندما يتبني أن        . ستئمانيةاالعتماد وفق املعايري اال   
الذي يتقدم به كيان من أجل اعتماده كياناً مشرفاً على التنفيذ ال ينطوي إال علـى بـضع                  

حتـسني  فإن فريق االعتماد التابع لصندوق التكيف يتيح له فرصة العمل على            ثغرات فقط،   
ن صندوق التكيف أحد خرباء فريق االعتماد التـابع         وخالل تلك الفترة، يعيِّ   . تلك اجملاالت 

لصندوق التكيف للتنسيق مع ذلك الكيان واالتصال به، وبالتايل توفري بعض املساعدة التقنية             
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بيد أن مقدمي العروض أوضحوا أن صندوق التكيف ليس مفوضاً حالياً لبناء قدرة كيان              . له
 االعتماد اخلاصة باملعايري االسـتئمانية أو       مقترح لإلشراف على التنفيذ على استيفاء شروط      
وقد تتمثل إحدى إجـراءات املتابعـة يف   . لدعم وضع وتصميم مقترحات املشاريع والربامج  

حتري كيفية متكن صندوق التكيف من زيادة تعريف األطراف املؤهلـة بعمليـة االعتمـاد               
  .وباملعايري االستئمانية

الستئمانية، قال عدد من املشاركني إهنم جيـدون        وعقب العروض املتعلقة باملعايري ا      -٤٩
املعايري باهظة التكلفة يف بعض الظروف الوطنية احملددة ويرون ضرورة وضع معيار أبـسط              

 والبلدان األفريقية نظراً الحتياجاهتا اخلاصة      ،ألقل البلدان منواً، وللدول اجلزرية الصغرية النامية      
ملشاركون أن بعض املعايري االستئمانية احلالية قـد        ورأى ا . وللحجم الصغري ملعظم مشاريعها   

وبينما ساعدت عروض الكيانـات     . تشكل عائقاً أمام الوصول املباشر إىل موارد الصندوق       
املشرفة على التنفيذ يف التخفيف من تلك الشواغل إىل حد كبري، قد يتعني،             املعتمدة  الوطنية  

 التكيف من تقدمي املزيد مـن املـساعدة    ضمن إجراءات املتابعة، حتري كيفية متكّن صندوق      
  .للكيانات املشرفة على التنفيذ العتمادها يف املستقبل

ومثة مسألة أخرى أثارها املشاركون تتعلق باملعايري االستئمانية وهي أنه بـالنظر إىل               -٥٠
ـ االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً، وللدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفر           ، ةيقي

 علـى    مـشرفاً  سيكون من الصعب حتديد كيان يستويف مجيع شروط االعتماد ليكون كياناً          
وأبرز بعض املشاركني احلاجة إىل     . التنفيذ باالستناد إىل املعايري االستئمانية لصندوق التكيف      

كيان إقليمي مشرف على التنفيذ ألن من شأن هذه الكيانات أن تكـون أكثـر مالءمـة                 
وفيما يتعلق بالكيانات الوطنية املشرفة على التنفيـذ،        . تطلبات تلك األطراف  الحتياجات وم 

 على التنفيذ، وإنـشاء احتـاد مـن         اً مشرف  وطنياً ناقش املشاركون انتقاء وزارة املالية كياناً     
 على التنفيذ، أو تقدمي احلكومة ككل طلباً   مشرفاً  وطنياً الوزارات للتقدم بطلب اعتماده كياناً    

وقد يكون من   .  على التنفيذ، وخصوصاً يف حالة الدول الصغرية جداً         مشرفاً  كياناً العتمادها
  .بني إجراءات املتابعة املمكنة القيام بتحليل لقدرة هذه اخليارات على االستمرار

 من الدعم التقين لتحسني فهمهم لتفاصيل       وأخرياً، طلب عدة متقدمني بطلبات مزيداً       -٥١
دة مشاركني عن رأي مفاده أن حلقات العمل متثل بدايـة جيـدة             وأعرب ع . عملية االعتماد 

لدعم البلدان يف تطوير قدرات كياناهتا الوطنية املشرفة على التنفيذ لكن هذه البلدان سـتحتاج               
اخلطط من دعم   تيحه  ومبا أن املشاركني استفسروا عما ست     . إىل املزيد من التدريب يف املستقبل     

رمبا تود األطراف النظر يف استكشاف سبل تقدمي املزيد من الـدعم             ،يف هذا اجملال يف املستقبل    
إىل البلدان األطراف النامية، خصوصاً أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان             

  .األفريقية لتعزيز قدراهتا على انتقاء وتطوير كياناهتا الوطنية املشرفة على التنفيذ

        


