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 مؤتمر األطراف
 الدورة العشرون

 1112كانون األول/ديسمرب   11-1ا، ليم
 )هـ( من جدول األعمال11البند 

  المسائل المتصلة بالتمويل
 تعراض الخامس لآللية الماليةاالس

 االستعراض الخامس لآللية المالية
 مقترح مقدم من الرئيس  
 02-/م أ-مشروع المقرر   

 االستعراض الخامس لآللية المالية
 ،إن مؤمتر األطراف 
، 11-/م أ1، و11-/م أ1، و11-/م أ1، و2-/م أ3إىل املقــــــــــــــــــــــر ا   إذ يشــــــــــــــــــــــر 

 ،11-أ /م8و
بالتقــدم الــحر أحــر ا صنــق الخــندوم األ يفــر لنمنــاد ق    يــ  الخــندوم  وإذ يرحــ  

 األ يفر لنمناد،
أن االســت راا امـامق لةليــل املاليـل  كــف عنـب مر ــع البينـل ال امليــل ن ــرا  إىل  وإذ يالحـ  

عمنيا ــو وأنــو مــن الســابع ألوانــو اســت راا  هتينــلأن الخــندوم األ يفــر لنمنــاد ال يــفال ق طــو  
 جوان  كثرة ق الخندوم األ يفر لنمناد،

مبـــــا  دمتـــــو النةنـــــل الداممـــــل امل نيـــــل بالتمويـــــ  ق ســـــيام  يرحـــــ  مـــــ  التقـــــدير -1 
رد ق الو  ل التقنيل املشا  إليها ق ي امم عنب امربة،  إسهاماالست راا امامق لةليل املاليل من 

 أدناا؛  3ال قرة 
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تمويـــــ  عنــــب موادـــــنل اســــتنادها إىل ن ـــــق النةنــــل الداممـــــل امل نيــــل بال يشــــة  -1 
 ؛ املنهةيل وامل اير ق است راضا  اآلليل املاليل اليت ستةرى مستقبال  

بــاملوجف التن يــحر لنو  ــل التقنيــل لالســت راا امــامق الــوا دة ق املر ــع، مبــا  يقــر -3 
  ق ذلك االستنتاجا  والتوديا  اليت  دمتها النةنل الداممل امل نيل بالتموي ؛

الكيانــا  التشــةينيل لةليــل املاليــل عنــب أن  تنــاول، حســ  اال تيفــا ،  يشــة  -2 
هــحا التودــيا  ق عمنهــا ق املســتقب ، ال ســيما  يمــا يت نــع بالتكامــ  بــي الكيانــا  التشــةينيل 

 لةليل املاليل؛ 
 بالتقييم اإلجيايب ال ام ألدا  مر ع البينل ال امليل؛ يُسّنم  -٥ 
لك، أن البندان األ   منوا  والدول اجلف يل الخةرة الناميل ال  فال ، م  ذيالح  -1 

  واجو حتديا  ق الودول إىل موا د مر ع البينل ال امليل؛ 
الن ـــر ق  و يـــا اإل اـــادا  املقدمـــل مـــن مـــؤمتر األطـــراف إىل الكيانـــا   يقـــر  -٧ 

  ماليــل متــق  ــوال   ديــد التشــةينيل لةليــل املاليــل، ال ســيما اإل اــادا  الــيت  ن ــور عنــب   ــا
مــوا د الكيانــا  التشــةينيل لةليــل املاليــل، وذلــك مــن أجــ  ضــمان مراعــاة اإل اــادا  الرميســيل ق 

 اسرتا يةيا  الربصل والتوديا  السياسا يل املتخنل بك   رتة  ديد لنموا د؛ 
ــــو الثا يقــــر  أييفــــا   -8  ــــل ق دو   ــــل املالي نيــــل الشــــروا ق االســــت راا الســــادي لةلي

لنم ــــاير الــــوا دة ق  (، و قــــا  1111كــــانون األول/ديســــمرب  -وال شــــرين ) شــــرين الثــــا /نو مرب 
 ؛ د ي رأ عنيها الحقا   رأو لنت دي  الح 11-/م أ8املبادئ التوجيهيل املر قل باملقر  

 اممـل عنـب إىل النةنل الداممل امل نيل بالتموي  موادنل  قـد  إسـهاما   ي ن  -1 
، كيمـــا يســـتكم  مـــؤمتر األطـــراف 111٧ق عـــام  لةليـــل املاليـــل الســـاديالســـت راا ق ا امـــربة

 (. 111٧كانون األول/ديسمرب  - شرين الثا /نو مرب ال شرين )الثالثل و االست راا ق دو  و 
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 المرفق

االسووتعراض الخووامس لآلليووة المتعلقووة بالمووو ا التنفيوولو للورقووة التقنيووة   
 المالية

 ساسيةمعلومات أ -أوالا  
طنبــا النةنــل الداممــل امل نيــل بالتمويــ  ق اجتماعهــا الســادي إىل األمانــل أن   ــّد و  ــل  -1

املستندة إىل  إسهاماهتا قنيل  سرتاد هبا النةنل ق مداوالهتا بشأن   اليل اآلليل املاليل وق دياغل 
التقنيــل إىل م ــاير  امــربة، وذلــك ل رضــها عنــب مــؤمتر األطــراف ق دو  ــو ال شــرين. و ســتند الو  ــل

 ـا . و ـد  ُّ (1)ملـؤمتر األطـرافالتاسـ ل عشـرة االست راا اليت ا  قـا عنيهـا األطـراف ق الـدو ة 
مدى االستةابل إل اـادا  مـؤمتر ‘ 1‘احلكامل؛ ‘ 1‘التاليل من املسام :  ال نا هحا امل اير ق 

النتـام  والتـأ را  الـيت حتققـا ‘ ٥‘يـل؛ إ احـل املـوا د املال‘ 2‘  بنـل املـوا د املاليـل؛ ‘ 3‘األطراف؛ 
ا سـام اآلليـل ‘ ٧‘ا سـام أنشـ ل اآلليـل املاليـل مـ  أهـداف اال  ا يـل؛ ‘ 1‘ب يف  املـوا د املقدمـل؛ 

 املاليل و كامنها م  املخاد  األ رى لالستثما  والتد قا  املاليل. 
ملخـاد   مرج ـ اا اسرتاد ق إعداد هحا الو  ل التقنيل بنتـام  ثـم مسـتندر واسـت ر و  -1
، إضا ل إىل مقر ا  سابقل مت نقل باآلليل املاليـل، (1)مل نوما  احملددة ق املبادئ التوجيهيل احملد لا

مقـــابال  مـــ   أمانـــا  الكيانـــا  التشـــةينيل لةليـــل املاليـــل. وأجريـــا أييفـــا   إســـهاما عـــن   يفـــال  
املفيــد مـــن  اســتةماامـــن أجــ   الكيانـــا  التشــةينيل لةليــل املاليــلق أدــحاا املخــنحل امل نيــي 

امل نومــا . وعــالوة عنــب ذلــك، اســت يد ق إعــداد الو  ــل التقنيــل مــن امل نومــا  املد جــل ق  قيــيم 
الـــحر أعد ـــو النةنـــل الداممـــل امل نيـــل  1112 ـــرتة الســـنتي وال ـــرا ال ـــام لنتـــد قا  املاليـــل ل ـــام 

م  ـا   ن ـام املنشـو ا  املتاحـل بالتموي . وبالن ر إىل ضيع الو ا، مل يتسـن التوسـ  ق البحـ
اســتكمال االــاال  مــن أجــ  وإجــرا  د اســا  استقخــاميل عنــب عينــل مناســبل مــن البنــدان املتنقيــل 

نه  ق ســيام التحيفــر الــمــ  ذلــك ا بــاا مثــ  هــحا وميكــن الــيت مل  ــته  يهــا م نومــا   د ــل. 
 لالست راا السادي لةليل املاليل. 

ن ــــر ق الو  ــــل التقنيــــل، هــــحا املــــوجف ال ب ــــد نيــــل التمويــــ ، وأعــــد  النةنــــل الداممــــل امل -3
 القامم عنب امربة ق االست راا امامق لةليل املاليل.  إسهامهاالتن يحر ليشك  

__________ 

 .11-/م أ8مر ع املقر   (1)
 .  1ان ر احلاايل  (1)
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 المالحظات الرئيسية واالستنتا ات والتوصيات الممكنة -ثانياا  
 الحكامة -ألف 

 شفافية عملية اتخاذ القرار في الكيانات التشغيلية -1 
 نخا من مل الش ا يل الدوليل ق  قييم مستق  هلا إىل أن عمنيل اختاذ القرا  ق مر ع  -2

 أدــحااُ  البينــل ال امليــل  تســم بكوفــا اــ ا ل ودميقراطيــل  ــاا  يــ  أدــحاا املخــنحل. ويشــم ُ 
اال  ا يـــا  ذا  الخـــنل، ومـــؤمتر األطـــراف، واجلهـــا   املخـــنحل ق مر ـــع البينـــل ال امليـــل أطـــراف  

تخـح  ـرا ا  اجلم يـل ال امـل ملر ـع اةحل، ومن ما  االتم  املـد ، واملن مـا  غـر احلكوميـل. و ُ امل
البينــل ال امليــل وصنــق مر ــع البينــل ال امليــل بتوا ــع اآل ا  ب ــد التشــاو  مــ  أدــحاا املخــنحل الــحين 

 القــرا  الســال يتأجــ  هينــيت اختــاذ  مــن  ُ ــدّ إىل الو ــامع األساســيل الــيت  يتــاهل هلــم الودــول مقــدما  
الـــحكر. و بـــم عـــرب اإلنرتنـــا اجتماعـــا  صنـــق مر ـــع البينـــل ال امليـــل و تـــاهل  يـــ  و ـــامع االنـــق 

 .(3)و را ا و عرب اإلنرتنا أييفا  
ومـــ  أن من مـــل الشـــ ا يل الدوليـــل  نخـــا إىل وجـــود اـــ ا يل ق عمـــ  اجلم يـــل ال امـــل  -٥

،  قـد أاـا   إىل أنـو ال يـفال هنـاع متسـ  لتحسـي ملر ع البينل ال امليل وصنق مر ع البينل ال امليـل
أدـــحاا مـــن م نومـــا   قـــدمها إىل وكـــاال  مر ـــع البينـــل ال امليـــل   يمـــا  كشـــ  عنـــو شـــ ا يلال

املخــنحل ق مر ــع البينــل ال امليــل. وعــالوة عنــب ذلــك، أبــر   الد اســل ال امــل الراب ــل ألدا  مر ــع 
  يل ق مرحنل حتديد مشا ي  مر ع البينل ال امليل. اال تقا  إىل الش ا أييفا   (2)البينل ال امليل

ن ـرا  إىل أن دـندوم أ ـ  البنـدان منـوا  والخــندوم امـامل بتةـر املنـاد يتب ـان سياســا  و  -1
، يواجو أدحاا املخـنحل ق الخـندو ي حتـديا  اإلارا يلمر ع البينل ال امليل وإجرا ا و وهياكنو 
ل ال امليــل  يمــا يت نــع بالشــ ا يل واملســا لل عنــب دــ يد  ن يــح مما نــل لتنــك امل روحــل ق مر ــع البينــ

 املشا ي . 
لنخندوم األ يفر لنمناد عنب منوذ   ـامم عنـب متثيـ  اجلهـا   اإلاراقوير كف اهليك   -٧

مـــن عـــدد متســـاو مـــن األعيفـــا  مـــن البنـــدان املتقدمـــل والبنـــدان  مشـــكال   امل نيـــل، إذ ييفـــم صنســـا  
دوم األ يفـر لنمنـاد باالسـتقالليل لكنـو ليفـ  لنمسـا لل أمـام مـؤمتر الناميل. ويتمت  صنق الخـن

نب   فيف الش ا يل ق اختاذ القرا . وُلتا  أعيفا  االنق من جانـ  اجلهـا  ع وحيرملاألطراف، 
التمثينيل اليت ينتمون إليها أو من جان  صموعل إ نيميل ضـمن  نـك اجلهـا  التمثينيـل. وال  بـم 

  صنق الخندوم األ يفر لنمناد،  غم أفا  سة ، و تاهل التسةيال  عرب اإلنرتنا اجتماعا

__________ 

(3) <http://www.thegef.org/gef/council_meetings>. 
 .  <http://www.thegef.org/gef/OPS4> متاهل ق (2)
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لنمســـت مني املســـةني ب ـــد  ال ـــل أســـابي  مـــن االجتمـــاا، بينمـــا  تـــاهل و ـــامع  (٥)عـــرب اإلنرتنـــا
 . لنمةنق  ب  ك  اجتماا (1)االجتماا لن موم عرب اإلنرتنا

 االستنتاجا   
الشــ ا يل الدوليــل، دــل أدلــل عنــب أن عمنيــل اســتنادا  إىل االســت راا الــحر أجر ــو من مــل  -8

 املشـر ل عنـب  ن يـحاختاذ القرا  ق مر ع البينل ال امليل  تسم بالش ا يل. وميكن ل منيا  الوكـاال  
 ن يـح املشـروا أن  سـت يد ل مـ  البنـدان املتنقيـل  ـالوألوجـو   اعنهـا مشا ي  مر ـع البينـل ال امليـل 

لكشـ  عـن م نومـا  حالـل  ن يـح املشـا ي . وهـحا الشـ ا يل من مفيد من الش ا يل عنـب دـ يد ا
 ق القد ة عنب  ن يح املشا ي .  مسألل حامسل بشك   امل ق البندان املتنقيل اليت  شهد ض  ا  

 يما يت نع بش ا يل مرحنل إعـداد املشـا ي ،  نـال االسـت راا إىل أن عمنيـا  حتديـد و  -1
 ــرتة التةديــد امــامق ملـــوا دا  قمر ـــع البينــل ال امليــل  اضــ ن  هبــا شــكينل املشــا ي  الوطنيــل الــيت 

ــــل عنــــب موادــــنل  ســــاعد  ق حتســــي اــــ ا يل إعــــداد املشــــا ي . ومــــن ل  شــــة  البنــــدان املتنقي
 االض الا بتنك ال منيا  من أج   يسر حتديد املشا ي . 

 مستوى مشاركة أصحاب المصلحة -0 
توى عـــال مـــن املشــا كل مـــن جانـــ  من مـــا  ســ ب مر ـــع البينـــل ال امليـــل إىل حتقيــع مســـ -11

االتمــ  املــد  والق ــاا امــامل. و شــا ع اــبكل من مــا  االتمــ  املــد  املت اونــل مــ  مر ــع البينــل 
مــن  ال امليــل، الــيت  يفــم  يــ  من مــا  االتمــ  املــد  امل تمــدة لــدى املر ــع، ق عمنيا ــو ان ال ــا  

عنب املستويي الـوط  واحملنـ . ويسـبع اجتماعـا  إىل  ن يح املشا ي   التمهيديل وض  السياسا 
كمـا ُيشـرع ر ـع،  املصنق مر ع البينل ال امليل اجتماا لشـبكل من مـا  االتمـ  املـد  املت اونـل مـ  

ويــدعون بخــ ل مرا ــ  حييفــرون ن عــن من مــا  االتمــ  املــد  و ق اجتماعــا  صنــق املر ــع ممثنــ
السياسل املت نقـل  يست را مر ع البينل ال امليل حاليا  . و ق  نك االجتماعا  قد  مدا ال   إىل

بإاـــراع اجلمهـــو  ق مشـــا ي  مر ـــع البينـــل ال امليـــل، بالتشـــاو  مـــ  اـــبكل من مـــا  االتمـــ  املـــد  
ـــل بشـــأن إاـــراع اجلمهـــو   املت اونـــل مـــ  املر ـــع، وذلـــك مـــن أجـــ  دـــياغل مشـــروا مبـــادئ  وجيهي

 . 1112أكتوبر لتقدميها إىل صنق املر ع ق  شرين األول/
ويُـخوِّل دك إدا ة الخندوم األ يفر لنمناد صنق الخندوم دالحيل اختاذ الرت يبـا   -11

، إل احل مشا كل   الل لنمرا بي امل تمدين و ن يحها عتماداالالال مل، مبا ق ذلك وض  عمنيا  
-مـــ  املـــد  ق اجتماعا ـــو، و وجيـــو دعـــوة لنمشـــا كل بخـــ ل مـــرا بي نشـــ ي إىل ممثنـــي  لنمةت
أحــد ا مــن  -أحــد ا مــن البنــدان الناميــل واآل ــر مــن البنــدان املتقدمــل، وممثنــي  لنق ــاا امــامل 

 البندان الناميل واآل ر من البندان املتقدمل. 

__________ 

(٥) <http://www.gcfund.org/meetings.html>  . 
 .  ٥ان ر احلاايل  (1)
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إضـــا يل ق ن امـــو الـــدا ن   ت نـــع  واعتمـــد صنـــق الخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد أحكامـــا   -11
د املرا بي لدى الخندوم. و د اعتمد حـ  اآلن بخـ ل باملرا بي واستحدث عمنيل  ادل باعتما

من مــــل،  شــــم   183مرا ــــ  ق اجتماعــــا  صنــــق الخــــندوم األ يفــــر لنمنــــاد مــــا صموعــــو 
من ما  متث  االتم  املد  والق اا امامل وكيانا  دوليل. وعالوة عنب ذلك، يشـا ع املرا بـون 

ق اجتماعـــا   -املـــد  والق ـــاا امـــامل  الـــحين ميثنـــون االتمـــ  -النشـــ ون األ ب ـــل امل تمـــدون 
 صنق الخندوم األ يفر لنمناد ويدعون إىل  قد  مدا ال . 

 االستنتا  والتوديل  
جنه مر ع البينل ال امليل ق ضمان مشا كل أدحاا املخنحل سـوا  عنـب مسـتوى صنـق  -13

 مر ع البينل ال امليل أو ق  ن يح املشا ي . 
ر لنمنـــاد أن يســـت يد مـــن  ربـــل مر ـــع البينـــل ال امليـــل ود وســـو وميكـــن لنخـــندوم األ يفـــ -12

املســت ادة  يمــا يتخــ  بإاــراع أدــحاا املخــنحل. وق هــحا الخــدد، ميكــن لنخــندوم األ يفــر 
لنمنــــاد أن ين ــــر ق إنشــــا  عمنيــــل  شــــاو يل متينــــل مــــ  املــــرا بي امل تمــــدين لديــــو ليفــــمان إجــــرا  

 -سياسا و وإجرا ا و ومبادمو التوجيهيل، وكحلك  ينلهتمشاو ا  كا يل وق الو ا املناس  بشأن 
 بشأن  ن يح برام  ومشا ي  الخندوم.  - ق و ا الحع

 النهج المراعية لالعتبارات الجنسانية -3 
 نخا الد اسل ال رعيل املت نقل بت مـيم مراعـاة املن ـو  اجلنسـا  الـيت أجريـا ق سـيام  -1٥

  البينــل ال امليــل إىل أن أمانــل مر ــع البينــل ال امليــل بــحلا جهــودا  الد اســل ال امــل امامســل ألدا  مر ــع 
كبــرة لتن يــح سياســل   مــيم املن ــو  اجلنســا ، ق حــي لــوح  وجــود صــال لنتحســي ق   بيــع 
السياسل من جان  وكـاال  مر ـع البينـل ال امليـل. وإضـا ل إىل ذلـك، أكـد  التودـيل السياسـا يل 

ر ـــع واملت نقـــل بت فيـــف   مـــيم مراعـــاة املن ـــو  املدســـل لتةديـــد مـــوا د الخـــاد ة ق إطـــا  اجلولـــل السا
بــحل املفيــد مــن اجلهــود املتيفــا رة مــن أجــ    فيــف هــحا املن ــو  دا ــ  مر ــع  ضــرو ةاجلنســا  عنــب 

  ــل عمــ  جنســانيل ســتحدد  البينــل ال امليــل. و ب ــا  لــحلك،   ــد أمانــل مر ــع البينــل ال امليــل حاليــا  
مراعـــاة املن ـــو  اجلنســـا ، مبـــا يشـــم  اســـتخدام مؤاـــرا  جنســـانيل منموســـل لت فيـــف   مـــيم  ســبال  

وبيانــا  مخــن ل حســ  نــوا اجلــنق. وســت را   ــل ال مــ  عنــب صنــق مر ــع البينــل ال امليــل ق 
 . 1112 شرين األول/أكتوبر 

والتــفم الخــندوم األ يفــر لنمنــاد، ق ضــو  أحكــام دــك إدا  ــو الــيت  ــنال عنــب ا بــاا  -11
من ـــو  اجلنســـا  عنـــب ن ـــام الخـــندوم، بـــإد ا  االعتبـــا ا  اجلنســـانيل ق إجرا ا ـــو فـــ  مـــراا لن

وطرامع عمنو. ووا ـع صنـق الخـندوم ق اجتماعـو السـاب  عنـب إطـا  إدا ر أوئ لننتـام  يشـم  
بشــأن املؤاــرا  املخــن ل حســ  نــوا اجلــنق، مبــا ق ذلــك م ــاير أوليــل لتقيــيم الــربام   أحكامــا  

عنـــب إعـــداد   ســـتوع  اجلوانـــ  اجلنســـانيل. و  مـــ  أمانـــل الخـــندوم حاليـــا  ومقرتحـــا  مشـــا ي  
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االنـق ق اجتماعـو ق  شـرين  مـامشروا سياسل عامل و  ل عم  لنمسام  اجلنسانيل لين ـر  يه
 .1112أكتوبر األول/

 االستنتا  والتوديل  
نسـا  ق أنشـ تو. ومبـا ق   مـيم مراعـاة املن ـو  اجل كبرا    أحر  مر ع البينل ال امليل  قدما   -1٧

 1112لنتحســـي، ســـي تمد صنـــق املر ـــع   ـــل عمـــ  ق  شـــرين األول/أكتـــوبر  أن دـــل هامشـــا  
 برام  ومشا ي  مر ع البينل ال امليل. ق ويتو   أن  د   نتام  هحا التقدم 

، ق ســيام بنــو ة فةــو امــامل حيــال   مــيم مراعــاة لنمنــاد وميكــن لنخــندوم األ يفــر -18
اجلنسا ، أن يست يد من  ربل مر ع البينل ال امليل. ويودـب بإدمـا  املسـاواة بـي اجلنسـي املن و  

ق حد ذا و، وبأن  وض  ق احلسبان م اير االعتبا ا  اجلنسانيل ق  مق هيك  و ن يم الخندو 
 سيام ما يوا ع عنيو الخندوم من متوي . 

 الضمانات البيئية واال تماعية -4 
امل ــاير الــدنيا بشــأن يــ  وكــاال  مر ــع البينــل ال امليــل السياســل ال امــل لنمر ــع   بــع ق   -11

اليفــمانا  البينــل واالجتماعيــل. وعــالوة عنــب ذلــك، جيــ  عنــب  يــ   ق صــاللنوكــاال  البينيــل 
الكيانــا  الــيت  ســ ب إىل احلخــول عنــب وضـــ  كيــان م تمــد أن  ثبــا لــيق  قــ  أن سياســـاهتا 

أفـا متنـك هـ  ن سـها مـن القـد ا   تث  لنحـد األدم مـن امل ـاير، بـ  أييفـا  وإجرا اهتا الدا نيل مت
والن م املؤسسيل ما ميكنهـا مـن  ن يـح  نـك امل ـاير. وحـ  اآلن، يالحـ  أن  يـ  وكـاال  مر ـع 

 البينل ال امليل ممتثنل لنيفمانا  البينيل واالجتماعيل لنمر ع. 
نــب أســاي مؤ ــا، م ــاير األدا  امل تمــدة واعتمــد صنــق الخــندوم األ يفــر لنمنــاد، ع -11

من املؤسسل املاليـل الدوليـل  يمـا يتخـ  باالسـتدامل البينيـل واالجتماعيـل، هبـدف وضـ  سياسـتو ق 
 صال اليفمانا  البينيل واالجتماعيل ق غيفون  الث سنوا  من بد   شةينو. 

 االستنتا  والتوديل  
البينيـــــــل  و ســـــــيام وضـــــــ  ضـــــــمانا ينبةـــــــ  لنخـــــــندوم األ يفـــــــر لنمنـــــــاد أن حيـــــــرمل ق -11

 واالجتماعيل عنب أن  كون  نك اليفمانا  متسقل م  ضمانا  مر ع البينل ال امليل. 
عنـب وسـ ا  مـاليي مـن  بيـ  املخـا ف  ومبا أن الخـندوم األ يفـر لنمنـاد سـي تمد أييفـا   -11

و إليهــا جِّ املؤسســا  الــيت ســيو   كــون  ليــل إاــراف مناســبل ليفــمان أن بوضــ التةا يــل،  هــو يودــب 
 انا  االجتماعيل لنخندوم األ يفر.لنسياسا  البينيل واليفم أييفا   هؤال  الوس ا  التموي  ممتثنل

 المعايير االستئمانية -5 
مانيل الدنيا ملر ع البينل ال امليل عنب أ يف  املما سا  الدوليل. و تـوىل نتس قوم امل اير اال -13

دــد و ن يــح هــحا امل ــاير. وحــ  اآلن، يالحــ  أن  يــ  وكــاال  مر ــع البينــل ال امليــل مســؤوليل   
 مانيل الدنيا اليت وض ها املر ع. نوكاال  مر ع البينل ال امليل القاممل ممتثنل لنم اير االست
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واعتمــــــد صنــــــق الخــــــندوم األ يفــــــر لنمنــــــاد ق اجتماعــــــو الســــــاب  املبــــــادئ وامل ــــــاير  -12
ون  الث سنوا  مـن اعتمادهـا. وطنـ  صنـق االستنمانيل األوليل، اليت سوف  ست را ق غيف

مـن  ريـع اعتمـاد يشـكنو االنـق،  ق ضـو   وجيـوإىل األمانـل أن  يفـ ،  الخندوم األ يفـر أييفـا  
إضا يل  د   ترب ضرو يل لالسـتي اا ال  ـال جلميـ  القـد ا  امل نوبـل  ادل مانيل نم اير استأيل 

 ن عمنيا  الخندوم. ق كيانا  التن يح والوس ا  ق املرحنل األوليل م
 التوديل  

ـــــاد أن ين ـــــر، ق ســـــيام  دـــــدا الســـــتخدام امل ـــــاير  -1٥ ينبةـــــ  لنخـــــندوم األ يفـــــر لنمن
نمانيل األوليل واست راضـو هلـحا امل ـاير ق غيفـون السـنوا  الـثالث املقبنـل، ق احل ـا  عنـب ـاالست

 اال سام م  م اير مر ع البينل ال امليل. 

 ت مؤتمر األطرافاالستجابة إلرشادا -باء 
 مستوى االستجابة إلرشادات مؤتمر األطراف -1 

ســـتةابل مر ــــع البينـــل ال امليــــل ال هـــا نخـــا الد اســـل ال امــــل امامســـل لــــ دا ، ق  قييم -11
إل اادا  مؤمتر األطراف، إىل أن هحا اإل اادا   د   بخو ة  امل ق اسرتا يةيا  املر ـع وأن 

حلسبان إىل حـد ب يـد ق برصـل مـوا د املر ـع. و نخـا الد اسـل طنبا  مؤمتر األطراف  ؤ ح ق ا
 شـكينل  عنـب دـ يد هتينـلاالسـرتا ية  و  عنـب الخـ يدإىل أن  نك االستةابل بنةا د جل عاليل 

 املشا ي . 
ق    يــ     والح ــا ب ــط األطــراف وأدــحاا املخــنحل أن مر ــع البينــل ال امليــل ب ــ -1٧

األطـراف. بيـد أن الد اسـل ال امـل امامسـل ألدا  مر ـع البينـل  ب ـط التوجيهـا  املقدمـل مـن مـؤمتر
ال امليــل، أاــا   إىل أن ب ــط املســام  ج نــا مــن الخــ   عنــب مر ــع البينــل ال امليــل االســتةابل 

نقــال وضــوهل اإل اــادا  وعــدم حتديــد األولويــا ؛ ‘ 1‘لإل اــادا  الــيت يتنقاهــا، مبــا ق ذلــك: 
أدى عنـب حةـم هامـ  مـن ال نبـا  املقدمـل إىل مر ـع البينـل  ال اب  املتكر  لإل اادا ، ممـا‘ 1‘

 و يا  قد  اإل اادا  ق ال ـرتا  ال ادـنل بـي جـوال   ديـد مـوا د مر ـع البينـل ‘ 3‘ال امليل؛ 
 ال امليل. 

 االستنتا  والتوديل  
 نـــال مكتـــ  التقيـــيم ق مر ـــع البينـــل ال امليـــل إىل أن املر ـــع يســـتةي  اســـتةابل عاليـــل  -18
 اــادا  مــؤمتر األطــراف، وأنــو اختــح   ــوا  كبــرة لتقــد   قــا ير إىل مــؤمتر األطــراف ق هــحا إل

 قـــد  م نومـــا  عـــن كي يـــل اســـتةابتو لإل اـــادا  الـــيت  موادـــنلالخـــدد. ويشـــّة  املر ـــع عنـــب 
 يتنقاها وذلك عن طريع  قريرا املقدم إىل مؤمتر األطراف. 
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اد عمنيـل ال  ـفال جا يـل،  مـن املبكـر جـدا  ومبا أن وض  أسق الخندوم األ يفـر لنمنـ -11
 قييم مستوى استةابتو إل اادا  مؤمتر األطراف. وم  ذلـك، ميكـن اإل ـرا  بـاجلهود الـيت يبـحهلا 

 االنق لالستةابل إل اادا  مؤمتر األطراف. 
 كفاءة دورة مشاريع مرفق البيئة العالمية -0 

كبـــرة عنـــب مـــدى الســـنوا  ال شـــر املاضـــيل  مـــا  تـــ  مر ـــع البينـــل ال امليـــل يبـــحل جهـــودا   -31
 ـالل اجلولـل األوىل لتةديـد  امل تمـدة. واستةر ا املشا ي  الكـربى ولتحسي ك ا ة دو ة مشا ي 
  و ــا ثِّــ. وميُ هاالســتكمال أاــوار دو ة إعــدادق املتوســ   اــهرا   31مــوا د مر ــع البينــل ال امليــل 

بالنســـبل ملشـــا ي  اجلولـــل الثانيـــل  اـــهرا   ٥1يبنـــ  أنـــو  اد ل مـــدة طوينـــل، عنمـــا   اإلعـــداد هـــحا أدـــال  
ر ـــع. غـــر أنـــو  ـــالل اململشـــا ي  اجلولـــل الثالثـــل لتةديـــد مـــوا د  اـــهرا   11ر ـــع، وامللتةديـــد مـــوا د 

اجلولـل امامســل لتةديــد مــوا د املر ــع، ا  ــط متوســ  الو ــا الــال م لــدو ة إعــداد مشــا ي  املر ــع 
 . اهرا   18إلعداد املشا ي  مد و  موحدا    منيا    ع حيفا  نتيةل إ را  صنق املر  اهرا   188٥إىل 
، اختح مر ع البينل ال امليل سنسنل من التدابر الراميـل إىل حتسـي ك ـا ة 1111ومنح عام  -31

، مبـــا ق ذلـــك مشـــروا  ـــريا ملوا مـــل دو ا  مشـــا ي  مر ـــع البينـــل ال امليـــل والبنـــك ودو ة مشـــا ي 
ر ع ق التوديل السياسا يل املت نقل بتحسي ك ا ة دو ة مشا ي  املر ع الدوئ. وطُن  إىل أمانل امل

ق اجلولـل السادسـل لتةديــد مـوا دا أن  وادـ  اســت راا أدا  املر ـع ق ضـو  مقيــاي احليـف الــفم  
من موا قل صنق املر ع عنب املشروا واعتمادا من جان  املسؤول التن يحر  اهرا   18املوحد ق 

 دابر أكثـر   اليـل لتسـري  إعـداد املشـا ي ؛ ‘ 1‘وذلك من أج  حتديد ما ين :  ،األول ق املر ع
 لل السادسل لتةديد موا د املر ع.حيف  م  موحد ومناس  لدو ة املشا ي  ق اجلو ‘ 1‘

لكــ   - ونتيةــل لــحلك، ســُت ّد أمانــل مر ــع البينــل ال امليــل صموعــل مــن التــدابر اإلضــا يل -31
ـــــق امل ين ـــــر  يهـــــا ـــــوبر صن ـــــع ق اجتمـــــاا  شـــــرين األول/أكت لتحســـــي السياســـــا   - 1112ر 

ومقــرتهل سياســل عامــل   واإلجــرا ا  املتخــنل بــدو ة املشــا ي  بأكمنهــا، مبــا ق ذلــك الــنه  الربنــاص
ل ن  صنق املر ع ق  بشأن إلةا  املشا ي  اليت  تةاو   جال احليف الفم  إلعداد املشا ي ، و قا  

 . 1113 شرين الثا /نو مرب اجتماعو امل قود ق 
 نتا است  

من املسنم بو أن مر ع البينل ال امليل  د اختح عنب مر السني  دابر حتسينيل  ت نع ب ول  -33
ال امليــل وك ــا ة دو ة مشــا ي و. و ــد أد  هــحا التــدابر إىل حتســينا  كبــرة ويشــة  مر ــع البينــل 

 عنب موادنل اختاذ مث  هحا التدابر. 
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 عبئة الموارد الماليةت - يم 
 الموارد المقدمة إلى البلدان النامية حجم -1 

يشـــك  الخـــندوم االســـتنما  ملر ـــع البينـــل ال امليـــل املخـــد  الرميســـ  لنمـــنه املقدمـــل إىل  -32
البنــدان الناميـــل عـــن طريـــع اآلليــل املاليـــل. و فايـــد بخـــو ة م ـــردة بــي املرحنـــل التةريبيـــل ملر ـــع البينـــل 

لل امامسل لتةديد موا د املر ع حةم التمويـ  املخخـال لنتخ يـ  مـن  ةـر املنـاد. ال امليل واجلو 
بـالتخ ي  مـن   ـا   مت نقـا   مشـروعا   ٧8٧ ،1112ومول مر ـع البينـل ال امليـل حـ  حفيران/يونيـو 

باليـــي دوال  مـــن دوال ا  الواليـــا  املتحـــدة )دوال (.  28٥ ةـــر املنـــاد  تةـــاو   يمـــل متوينهـــا 
بنيــون  181 ــالل اجلولــل امامســل لتةديــد مــوا د املر ــع  دــد  لتحديــد، كــان مربصــا  وعنــب وجــو ا

 ةر املنـاد. وعـالوة عنـب ذلـك،   ّهـد     ا  دوال  ملشا ي   ت نع بخو ة مباارة بالتخ ي  من
باليـي دوال  إىل مر ـع البينـل ال امليـل  يمـا  2823بتقـد   1112اجلها  املاةحـل ق نيسـان/أبري  

 . 1118من متو /يوليو إىل حفيران/يونيو  اجلولل السادسل لتةديد موا د املر عيتخ  ب
منيـــون دوال   خـــال ل ولويـــا  االســـرتا يةيل ق صـــال  ٥1  ومـــ  اكتمـــال برصـــل مبنـــ -3٥

التكيــ  ق إطــا  الخــندوم االســتنما  ملر ــع البينــل ال امليــل، أدــبه التمويــ  الــداعم لنتكيــ  ق 
بااــرة عــن طريــع دــندوم أ ــ  البنــدان منــوا  والخــندوم امــامل بتةــر املنــاد. املر ــع يقــدم بخــو ة م
بنيــــون دوال   183ختخــــيال مبنــــ  إ ــــائ  ــــد ا  1112حفيران/يونيــــو  31وبــــرم  املر ــــع حــــ  

 لنتكي . 
تةــر املنــاد عنــب  ربعــا  بوالخــندوم امــامل  وي تمـد كــ  مــن دــندوم أ ــ  البنــدان منــوا   -31

أفما اهدا ا اها   خاعديل لنمسـا ا .  قـد انتقـ  االمـوا الرتاكمـ   البندان املتقدمل، عنما  
ـــــدان منـــــوا   ـــــ  البن ـــــون دوال  ق  شـــــرين األول/ 111مـــــن  لنتربعـــــا  املقدمـــــل إىل دـــــندوم أ   مني

) ـــــــــدما البنــــــــــدان  1112منيـــــــــون دوال  ق حفيران/يونيــــــــــو  111إىل ةحــــــــــو  1111 أكتـــــــــوبر
 انتق  االموا الرتاكم  لنتربعا  املقدمل إىل الخندوم ق املامل من املبن (، ق حي 11 املتقدمل
 322إىل حـــوائ  1111منيـــون دوال  ق  شـــرين األول/أكتـــوبر  11٧تةـــر املنـــاد مـــن بامـــامل 

 ق املامل من املبن (.  12) دما البندان املتقدمل  1112منيون دوال  ق حفيران/يونيو 
نـــق الخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد، الـــحر وحتققـــا   ـــوة هامـــل ق االجتمـــاا الســـاب  ال -3٧

استكم   يو الخندوم املت نبا  األساسيل اليت  تيه لو  نق  وإدا ة وبرصل ومنه املوا د، وبـحلك 
 ــر  الخــندوم البــد  ق   بنــل أوليــل لنمــوا د. وعنــب الــرغم مــن عــدم حتديــد   ــم أو هــدف هلــحا 

بل مـ  مسـتوى طمـوهل الخـندوم إىل   فيـف الت بنل األوليل لنموا د،  قد ا  ع عنب أن  كـون متناسـ
 التحول النوع  ةحو مسا ا  إمناميل   ييفل الكربون ومتأ نمل م   ةر املناد ق البندان الناميل. 

 استنتا   
ي ب  مر ع البينـل ال امليـل مـوا دا عـن طريـع عمنيـل لتةديـد املـوا د )الخـندوم االسـتنما   -38

تةــر املنــاد. بوالخــندوم امــامل  ندوم أ ــ  البنــدان منــوا  لنمر ــع( و نــوا  طوعيــل  يمــا يتخــ  بخــ
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أ موا د إضا يل من التموي  املشرتع لخناديع املر ع. و تيه املوا د املحكو ة أعالا صتم ـل ملر ـع و  ب  
 البينل ال امليل    متويال  هامنل ختخال ملواجهل  ةر املناد. 

 ركيحجم التمويل المعبَّأ وطرائق التمويل التشا -0 
أن أعنــب نســبل مــن إىل  شــر  قــديرا  نســ  التمويــ  التشــا ك  ق مر ــع البينــل ال امليــل  -31

ق املامـل  ٥1هحا التمويـ  حتققـا ق صـال  ةـر املنـاد. ونتيةـل لـحلك، اسـتأ ر  ةـر املنـاد بنحـو 
سـ ، من صموا التموي  التشا ك  امل بأ. وم  ذلك، ينبة   ـو   احلـح  عنـد الن ـر إىل هـحا الن

املرونـل الـيت مينحهـا مر ـع البينـل ال امليـل من حيـم عنب مستوى املشا ي  و  كبرا    إذ إفا خت     او ا  
والدول اجلف يل الخةرة الناميل، اليت ال ي ن  منهـا باليفـرو ة مسـتوى أعنـب مـن  أل   البندان منوا  

 التموي  التشا ك  أ نا  عمنيل املوا قل. 
ق املامـل  21طنيل املخد  الرميس  لنتمويـ  التشـا ك  )مـا ي ـادل و شكِّ  احلكوما  الو  -21

مــن التمويــ  التشــا ك  امل بــأ ق اجلــولتي الراب ــل وامامســل لتةديــد مــوا د املر ــع(،  نيهــا وكــاال  
ق املامل من إ ائ التموي  التشا ك  ق اجلولتي  1٥املر ع كثا  مخد  لنتموي  التشا ك  )ةحو 

مســل لتةديــد مــوا د املر ــع(، والق ــاا امــامل، واملخــاد  الثناميــل واملت ــددة األطــراف، الراب ــل واما
 واملؤسسا ، واملن ما  غر احلكوميل. 

و ـــد أ ـــر   يفـــيتان  ميســـيتان ضـــمن اـــراكل مر ـــع البينـــل ال امليـــل  يمـــا يت نـــع بالتمويـــ   -21
 ك  املقــدم مــن مر ــع البينــل التشـا ك . و ت نــع أوال ــا ب ــدم وضــوهل   ريــ  و  بيــع التمويــ  التشــا

ـــل. أمـــا الثانيـــل  تت نـــع بكـــون عمنيـــل البحـــم عـــن التمويـــ  التشـــا ك  ميكـــن أن  ـــؤ ر دو ة  ال املي
 . ووا ـــع صنـــق املر ـــع ق اجتماعـــو الســـادي واأل ب ـــي، امل قـــودة ق أيـــا /كبـــرا    املشـــا ي   ـــأ را  

، اســتةابل لنتودــيا  (٧)ك ي، عنــب يدــيةل منقحــل لنسياســل ال امــل لنتمويــ  التشــا  1112 مــايو
ــو  السياسـا يل لنةولـل السادسـل لتةديـد مـوا د املر ــع ق هـحا الخـدد ول نـ  مـؤمتر األطـراف املوج 
إىل املر ع، من أجـ   وضـيه م هـوم التمويـ  التشـا ك  و  بيقـو ق اسـت راا مقرتحـا  التمويـ . 

 هـد ا   د أييفـا   فيـف   اليتـو. وحتـدِّ    ُهـ وضه السياسل ال امل اجلديدة   ري  التموي  التشـا ك  ونُـ 
دوال ا  مــن  1لتشــكينل مشــا ي  املر ــع يتمثــ  ق بنــول نســبل متويــ   شــا ك    ــادل عنــب األ ــ  

 شـرحيلالبالنسـبل لبنـدان أكـرب متوي   شا ك    و  التموي  التشا ك  لك  دوال  يقدمو املر ع، م  
ةرة الناميـــل. وال  وجـــد مت نبـــا  متويـــ  الـــدول اجلف يـــل الخـــ غـــر نـــل الـــد   املتوســـ   مـــنال نيـــا 

  شا ك   ددة عنب د يد املشا ي . 
 االستنتا  والتوديل  

مـــن أجـــ  الت ةيـــ  بـــدو ة املشـــا ي   ـــالل اجلولـــل السادســـل لتةديـــد مـــوا د مر ـــع البينـــل  -21
ال امليــل، ينبةــ  لنمر ــع أن ييفــمن أن  كــون سياســتو املت نقــل بالتمويــ  املشــرتع م هومــل بوضــوهل 

__________ 

 .<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Co-financing_Policy.pdf>متاهل ق  (٧)
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املشـر ل عنـب  ن يـح م بقل بخو ة مناسبل من جان  الوكاال  املكن ل مبشا ي  املر ـع والوكـاال  و 
 ملر ع. ا مشا ي 

 كفاية التمويل وإمكانية توقعه واستدامته -3 
كــ  أ بــ  ســنوا  و قــدم البنــدان املتقدمــل   البينــل ال امليــل ُ ــرى عمنيــل  ديــد مــوا د مر ــع -23

الســـتنما  بخـــو ة متو  ـــل ومســـتدامل. وبـــالن ر إىل عـــدم اال  ـــام التمويــ  املخخـــال لنخـــندوم ا
اال  ا يل،  من الخ    قيـيم مـدى   د يدلنبندان الناميل عنب  يلحتياجا  التمويناالعنب  قييم 

ك ايل التموي  املقدم إىل مر ع البينل ال امليل. وعالوة عنب ذلك،  ن را  إىل أن مر ـع البينـل ال امليـل 
 قيـيم مـدى ك ايـل املـوا د  لتقد  الدعم املائ إىل البندان الناميل،  د يكون ميفـنال   ما هو إال  ناة

امل بــأة لنبنــدان الناميــل مــن من ــو  يقتخــر عنــب الكيانــا  التشــةينيل لةليــل املاليــل وذلــك بســب  
 ضيع ن ا و. 

 ــام واسـت اا مر ـع البينــل ال امليـل، ب يفـ    بيــع ن امـو لنتخخـيال الشــ اف لنمـوا د )ن -22
التخخيال الش اف(، أن جي   من عمنيل متوي  البندان املتنقيل، ال سيما الـدول اجلف يـل الخـةرة 
الناميــل وأ ــ  البنــدان منــوا ، عمنيــل ميكــن  و  هــا بخــو ة م قولــل. وأبــر   قيــيم منتخــ  املــدة الــحر 

ف  ـد سـاهم اض ن  بو مكت  التقييم املستق  ق مر ع البينل ال امليل أن ن ام التخخـيال الشـ ا
ق ج   عمنيا  املر ع أكثر دنل باالحتياجا  واألولويا  الق ريـل وق   فيـف اـ ا يل عمنيـا  

مــن حيــم ر ـع مســتويا  عاليـل املاملر ـع. ونتيةــل لـحلك، اــهد  اجلولـل امامســل لتةديـد مــوا د 
اســـتخدام مـــوا د ن ـــام التخخـــيال الشـــ اف مـــن جانـــ  متنقـــ  متـــويال  املر ـــع، وبنةـــا نســـبل 

التخخــــيال ن ــــام  مــــوا ددام الــــدول اجلف يــــل الخــــةرة الناميــــل وأ ــــ  البنــــدان منــــوا  المــــوا اســــتخ
ق املامل عنـب التـوائ. وعـالوة عنـب ذلـك،  ـنال التودـيل السياسـا يل املت نقـل  81و 8٥ الش اف

اجلولــل السادسـل لتةديـد مـوا د املر ـع عنـب  ــدابر  سـيامبتحـديم ن ـام التخخـيال الشـ اف ق 
 ا  التموي  املردودة أل   البندان منوا . لفيادة  خخ

 ـــالل الســـنوا   وعنـــب الـــرغم مـــن أن دـــندوم أ ـــ  البنـــدان منـــوا   ـــد اـــهد منـــوا  كبـــرا   -2٥
املتخـــنل األ ــرة،  ثمـــل حاجــل إىل مســـا ا  إضـــا يل لكــ  ية ـــ  الخـــندوم التكــالي  الكامنـــل 

 .   نـــب ســــبي  املثـــال، ق أينــــول/تنبيـــل احتياجـــا  التكيــــ  املنحـــل وال و يــــل أل ـــ  البنـــدان منــــوا  ب
، مل  كــن املــوا د متاحــل لتة يــل موا قــا  التمويــ  اجلديــدة عنــب دــ يد دــندوم 1112 ســبتمرب

منيـــون دوال  لتة يـــل  ســـل  2188أنـــو كـــان دـــل حاجـــل إىل مـــوا د  بنـــ   أ ـــ  البنـــدان منـــوا ، عنمـــا  
. و شـر  قـديرا  مر ـع البينـل ال امليـل إىل أن التقنيـلمشا ي  كبرة أجا هتا أمانل املر ـع مـن الناحيـل 

منيـون دوال  ق  111و ٧11سترتاوهل بي  احتياجا  التموي  املت نقل بخندوم أ   البندان منوا  
 (. 1118-1112اجلولل املقبنل لتةديد موا د املر ع )

 ســـري   قالتقييمـــا  اإلجيابيـــل و واملتمثـــ  ق اآلن  حـــ  احملـــر وعنـــب الـــرغم مـــن النةـــاهل  -21
و ــرة املوا قــل والــد  ،   ــ  ال قبــل الرميســيل أمــام الربصــل املت نقــل بالخــندوم امــامل بتةــر املنــاد 
متمثنــل ق اال تقــا  إىل مــوا د كا يــل وميكــن  و  هــا. ون ــرا  إىل اســتمرا  ال نــ  املر  ــ  عنــب مــوا د 
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م مل يةـــ   ـــالل الســـنل الخـــندوم امـــامل بتةـــر املنـــاد، أ ـــاد مر ـــع البينـــل ال امليـــل بـــأن الخـــندو 
ق و ـــامع  الـــوا دق املامـــل مـــن ال نـــ   31، عنـــب ســـبي  املثـــال، ســـوى أ ـــ  مـــن 1112 املاليـــل

املشــا ي  ذا  األولويــل املقدمــل إىل أمانــل مر ــع البينــل ال امليــل لالســت راا التقــ  وق بــاا برنــام  
لنخندوم امامل بتةـر املنـاد  ال م  ذر الخنل. ويقد  مر ع البينل ال امليل االحتياجا  التموينيل

 منيون دوال .  ٥11و 211مببن  يرتاوهل بي  1118-1112ق ال رتة 
والخـندوم امـامل  وال يسرر ن ام التخخيال الشـ اف عنـب دـندوم أ ـ  البنـدان منـوا   -2٧

بتةــر املنــاد. ومــ  ذلــك، ي بــع دــندوم أ ــ  البنــدان منــوا  مبــدأ يالودــول ال ــادلي ليفــمان إ احــل 
جلمي  أ   البندان منوا . ويشم  هحا املبـدأ إعمـال سـق  اهلـدف منـو   ـادر أن  سـتن د  التموي 

البنـدان الــيت هلــا  ــد ة مؤسسـيل  ويــل ق إعــداد املشــا ي  املــوا د احملـدودة لخــندوم أ ــ  البنــدان منــوا  
 11،  يــد الســق  مــن 1112عنــب حســاا البنــدان األ ــ  منــوا  األ ــرى. وق نيســان/أبري  عــام 

م  املسا ا  اإلضا يل اهلامل الـيت و د  ق ال ـرتة بـي  منيون دوال  متاايا   31ن دوال  إىل منيو 
 . 1113حفيران/يونيو وكانون األول/ديسمرب 

الخـندوم األ يفـر لنمنـاد عنـب غـرا  مـا جيـرر ق مر ـع البينـل  ومن املنت ر  ديد مـوا د -28
 متســـاويل الو ـــا إىل ختخـــيال مـــوا د ال امليـــل. وســـيهدف الخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد مـــ  مـــرو 

ق املامـل عنـب األ ـ  مـن متويـ  التكيـ   ٥1ملشا ي  التخ ي  ومشـا ي  التكيـ ، وإىل ختخـيال 
لنبندان امل رضل بوجو  امل لنتأ ر، مبا ق ذلك أ   البندان منوا ، والدول اجلف يـل الخـةرة الناميـل، 

، مبـا ق ذلـك حـد ممكـن  اا امامل إىل أ خبإاراع الق والدول األ ريقيل. و د  ر  االنق أييفا  
 خا  مر ع الق اا امامل ق الخندوم. من  الل   فيف  خّ 

 االستنتا  والتوديل  
 اهد التموي  املخخال لتةر املناد من الخندوم االستنما  ملر ع البينل ال امليل ا   اعـا   -21
 خخــــا    نـــيال  ع. وبينمـــا  راج ـــا بـــي اجلـــولتي الراب ـــل وامامســـل لتةديـــد مـــوا د املر ـــ هامـــا  

اجلولــل امامســل بصـاال  األنشــ ل املت نقــل بتةــر املنــاد ق اجلولــل السادســل لتةديــد املــوا د مقا نــل 
لتةديــد املــوا د، يالحــ  وجــود عــدة عنادــر ذا  دــنل باملنــاد ق الــنه  املتكامنــل اجلديــدة وق 

  ا   ـــاا متويـــ  التـــد ال  املتخـــنل بتةـــر ،  وادـــاحتيـــاط  اإلدا ة املســـتدامل ل  اضـــ . وعمومـــا  
املناد بي اجلولتي امامسل والسادسل لتةديد مـوا د املر ـع. وعـالوة عنـب ذلـك، ي تـرب الخـندوم 

يتســـم باالســـتدامل وميكـــن  و ـــ  مـــوا دا. و  ـــ  ك ايـــل  االســـتنما  ملر ـــع البينـــل ال امليـــل دـــندو ا  
ال امليـل مـا هـو إال إحـدى القنـوا  ال ديـدة لتمويـ  يت ـح  حتديـدا ألن مر ـع البينـل  الخندوم أمـرا  

 األنش ل املت نقل بتةر املناد ق البندان الناميل. 
ــــدان منــــوا   -٥1  و ــــد  نــــال االســــت راا إىل أن األمــــوال الــــيت  ــــدما إىل دــــندوم أ ــــ  البن

والخـــندوم امـــامل بتةـــر املنـــاد  ـــد ا داد  بخــــو ة كبـــرة عنـــب مـــدى  ـــرتة االســـت راا. لكــــن 
 الل  نـك ال ـرتة وال يـفال دـل مشـا ي  متـأ رة التن يـح. ويقـدم التمويـ   ياجا   اد  أييفا  االحت
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 ابنـــل أو  لمســـتدام مـــوا دا هلـــحين الخـــندو ي عـــن طريـــع  نـــوا  طوعيـــل ومـــن ل ال ميكـــن اعتبـــا 
 . لنتو  
ق  بينهمــا   ــاونإجيــاد  وميكــن ملر ــع البينــل ال امليــل والخــندوم األ يفــر لنمنــاد الن ــر ق -٥1

والخـــندوم امـــامل بتةـــر  اســـتخدام مســـا ا  متويـــ  ميكـــن أن  شـــم  دـــندوم أ ـــ  البنـــدان منـــوا  
 املناد. 

 تقديم الموارد المالية -دال 
 الوصول إلى التمويل  إمكانية -1 

يقدم مر ع البينل ال امليل التموي  إىل حكوما  البندان املتنقيل واملن مـا  غـر احلكوميـل  -٥1
وجيــرر ذلــك مــن  ــالل ختخــيال   ــرر ملــوا د  ردــد ملختنــ  صــاال  أنشــ ل والق ــاا امــامل. 

الخندوم االستنما  لنمر ع. وليق دل ن ام ختخيال لنموا د عنـب دـ يد دـندوم أ ـ  البنـدان 
لنتموي  من دـندوم أ ـ  البنـدان مـن  والخندوم امامل بتةر املناد. لكن املر ع حدد سق ا   منوا  

ـــديها  ـــد ة مؤسســـيل  ويـــل عنـــب إعـــداد املشـــا ي  املـــوا د أجـــ    ـــادر أن  ســـتن د البنـــد ان الـــيت ل
عمنيـــل  احملـــدودة املتاحـــل لنخـــندوم عنـــب حســـاا أ ـــ  البنـــدان منـــوا  األ ـــرى. وأنشـــأ املر ـــع أييفـــا  

ــــيت  لنودــــول املبااــــر إىل دــــندو و االســــتنما  ل نشــــ ل التمكينيــــل، لكــــن  نينــــل هــــ  البنــــدان ال
 استخدما هحا الودول املباار. 

و تـــأ ر  ــــد ة البنــــدان الناميــــل عنــــب الودــــول إىل مر ــــع البينــــل ال امليــــل مب ــــاير وإجــــرا ا   -٥3
التخخيال امل مول هبا ق املر ع ووكاال و وكحلك بقـد ة البنـدان عنـب دـياغل وإعـداد مقرتحـا . 

 لنمســـاعدة املقدمـــل إىل البنـــدان، ي مـــ  املر ـــع عنـــب إاـــراع البنـــدان مبااـــرة و يـــادة وعيهـــا و  فيـــفا  
 و همها لسياسا  وإجرا ا  املر ع. وجيرر هحا عن طريع احلوا ا  الوطنيل وغرها من اآلليا . 

نــا  يــ  البنـــدان الناميــل، مبـــا ق ذلــك أ ــ  البنـــدان منــوا ، والـــدول اجلف يــل الخـــةرة ومتكّ  -٥2
الناميــل، مــن برصــل  خخــاهتا ق إطــا  ن ــام التخخــيال الشــ اف. و شــر  قــديرا  االســتخدام 

إل ــائ ملخخخــا  ن ــام التخخــيال الشــ اف مــن جانــ  البنــدان الناميــل إىل نســبل اســـت ادة ا
ق املامـــل مـــن إ ـــائ الخـــندوم االســـتنما  ملر ـــع البينـــل ال امليـــل، ونســـبل اســـتخدام مـــن  13  بنـــ 

 ق املامـل، عنـب التـوائ. وق 8٥و 81والدول اجلف يل الخةرة الناميل  بن   جان  أ   البندان منوا  
ويا ب ـــط احلــواجف الــيت كانـــا   ر ــ  الودـــول إىل مــوا د دــندوم مر ـــع البينــل ال امليـــل حــي ُســ

ب يف  ن ـام التخخـيال الشـ اف، ي ـ  التمويـ  التشـا ك  ي ـرهل دـ وبا  عنـب دـ يد إمكانيـل 
 الودول إىل الخندوم، ال سيما من جان  أ   البندان منوا  والدول اجلف يل الخةرة الناميل. 

اعتمـاد وكـاال  جديـدة مكن ـل مبشـا ي   1111صنق مر ع البينـل ال امليـل ق عـام و ر   -٥٥
ق البنـــدان  وكـــاال ، عنـــب أن يكـــون نخـــ ها عنـــب األ ـــ  موجـــودا   11املر ـــع يخـــ  عـــددها إىل 

الناميـــل، وذلـــك مـــن أجـــ   وســـي  ن ـــام الوكـــاال  الـــيت ميكـــن أن   مـــ  م هـــا البنـــدان املتنقيـــل. 
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الوكـــــاال  ال شـــــر اجلديـــــدة املفمـــــ    يفـــــميـــــل ق هـــــحا الخـــــدد إىل أن ويســـــ ب مر ـــــع البينـــــل ال امل
مؤسســا  وطنيــل عنــب األ ــ  يراعــب  يهــا التــوا ن اإل نيمــ ، ومؤسســل وطنيــل واحــدة  ٥ اعتمادهــا

عنــب األ ــ  مــن أحــد البنــدان األ ــ  منــوا ، ومؤسســل وطنيــل واحــدة عنــب األ ــ  مــن البنــدان ذا  
أن املر ـــع بخـــدد  ، عنمـــا  بـــو رة أب ـــأ ممـــا كـــان متو  ـــا  د ـــ  املتوســـ . و ـــد ســـا   هـــحا ال منيـــل 

ا اســــرتا يةيتو ق ضــــو  اســــتنتاجا   قريــــر الد اســــل ال امــــل امامســــل ألدا  مر ــــع البينــــل ااســــت ر 
 ال امليل. 

وســــيتيه الخــــندوم األ يفــــر لنمنــــاد ودــــول املؤسســــا  الوطنيــــل املوجــــودة ق البنــــدان  -٥1
بااـر بـي املت ـاون الدف برنام  اإلعداد التاب  لـو إىل   فيـف الناميل بخو ة مباارة إىل موا دا. ويه

البندان املتنقيل هلا. وسيتيه الربنام   قد  الدعم التق  والدعم ق صال بنا  القد ا  و الخندوم 
إىل الكيانا  التن يحيل )ال سـيما املؤسسـا  الوطنيـل ودون الوطنيـل( الـيت  ـد  كـون غـر مسـتو يل 

  مل اير الخندوم.
 االستنتا  والتوديل  

إلبــالل البنــدان برباصــو وسياســا و، ونتيةــل لــحلك  كبــرا    بــحل مر ــع البينــل ال امليــل جهــدا   -٥٧
متكنـــا البنـــدان املتنقيـــل مـــن اســـتخدام م  ـــم  خخـــاهتا. ومـــ  ذلـــك، ال  ـــفال أ ـــ  البنـــدان منـــوا  

 موا دها.  والدول اجلف يل الخةرة الناميل  واجو حتديا  ق الودول إىل  ي 
ومــن اــأن الخــندوم األ يفــر لنمنــاد أن يســت يد مــن الــد وي املستخنخــل مــن عمنيــل  -٥8

االعتماد ق سيام الخناديع األ رى، ال سيما مر ع البينل ال امليل. وق حالل مر ع البينل ال امليـل، 
ر . وميكــن لنخــندوم األ يفــوكــاال  مكن ــل باملشــا ي  إال جفميــا   11مل يتحقــع هــدف اعتمــاد 

لنمناد أن ين ر ق االست ادة من ن م الوس ا  والكيانـا  املشـر ل عنـب التن يـح امل بقـل ق مر ـع 
الن ــر ق  قــد  مســاعدة ماليــل لــدعم اعتمــاد  البينــل ال امليــل، وميكنــو ق ســيام هــحا ال منيــل أييفــا  

 الكيانا  الوطنيل ق البندان املتنقيل اليت  د حتتا  إليها. 
  تدفع التمويال -0 

ق مر ـع البينـل ال امليـل، عنـب الـرغم   شـهد حتسـنا   التمـويال يبدو أن سرعل وك ا ة د    -٥1
مــــن ب ــــط الخــــ وبا . وق حــــي أن عــــدد املشــــا ي  الــــيت  ــــأ ر  أكثــــر مــــن ســــنتي   ــــح ق 

ســـــتويا  اجلولــــل الراب ـــــل لتةديــــد مـــــوا د املر ــــع، يالحـــــ  أن مباال  ــــاا بخــــو ة كبـــــرة مقا نــــل 
ت نقل مبقدا  التمويـ  الـحر  د  ـو وكـاال  املر ـع بال  ـ  إىل البنـدان املتنقيـل ال يتـاهل امل نوما  امل

ق اك  مندم  ن را  إىل عدم مو و يل البيانا ، وهو أمر مردا عدم وجود   ـا ي  موحـدة  بـي 
   مــ  ي ــد  ي وكــاال  مر ــع البينــل ال امليــل التمويــ  إىل البنــدان املتنقيــل. وأ ــاد  البنــدان بــأن بــ

عنب موا مل  جال  لتأ ر املشا ي . وي م  مر ع البينل ال امليل حاليا   يشك  سببا   د   التمويال 
 د   وحتديد أهداف األدا  ق هحا الخدد. ال
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موض   ركيف كبر ق دندوم أ   البندان منـوا  والخـندوم   وكانا مسألل د   التمويال -11
 1112 نال  قرير الردد السنور الخاد  ق أيا /مايو  امامل بتةر املناد.     احلالل األوىل،
، 1113 يونيـــــــوحفيران/ 31منيـــــــون دوال  ق  132818إىل أن متويـــــــ  املشـــــــا ي  اجلا يـــــــل بنـــــــ  

ق  38بنــ  ي لنتمــويال  ، وهــو مــا ميثــ  متوســ  د ــ بال  ــ   ــا منيــون دوال  دُ  21821 منهــا
ــــل. أمــــا الخــــندوم امــــامل بتةــــر ــــاد  قــــد  خــــال حــــ املام مــــا  1113 حفيران/يونيــــو 31  املن

 31منيـون دوال  أو مـا ي ـادل  33811، ُد ـ  منهـا مشـروعا   11 منيون دوال  لــ 12811  يمتو
 ق املامل. 

 استنتا    
دـل حاجــل مسـنم هبــا إىل   فيـف ن ــم  دــد مشـا ي  مر ــع البينـل ال امليــل، مـن أجــ  إ احــل  -11

عنيهـا. وينبةـ  أن ي مـ  املر ـع مـ  وكاال ـو  م نوما  أ يف  عـن مسـتوى د ـ  التمـويال  املوا ـع
لوضــ    ريــ  موحــد يلنــد  ي مــن أجــ  إجيــاد  هــم مشــرتع لنمخــ نه ضــمن اــراكل مر ــع البينــل 

 ال امليل، و  فيف ا ا يل عمنيا و. 
 في زمام البرامج والمشاريع القطروتحكم ال -3 

م     فيـــف الـــتحكّ حلا جهـــود  ـــالل اجلولـــل امامســـل لتةديـــد مـــوا د املر ـــع مـــن أجـــبُـــ -11
الق رر ق  مام مشا ي  وبرام  مر ع البينل ال امليل. وق هحا الخدد،  شر است راضا  منتخـ  

الخـــــو ة الواضـــــحل الـــــيت املـــــدة لنتةربـــــل املكتســـــبل ق ســـــيام ن ـــــام التخخـــــيال الشـــــ اف إىل أن 
ف ق   فيـــ أمــر أســـهمحةــم ون ـــام  خخــاهتا عنـــب دــ يد املر ـــع عـــن  لنبنـــدان حاليــا   أدــبحا

لالض الا ب منيل  حتكمها ق  مام الربصل ق املر ع. وإضا ل إىل ذلك، ُ دعم البندان اآلن أييفا  
احلكومــــا  وأدــــحاا  املشــــا كل إىل جانــــ لتحديــــد  شــــكينل املشــــا ي  الوطنيــــل لتمكينهــــا مــــن 

، االستخدام األمثـ  ملـوا د املر ـع. وق م  ـم احلـاال و  حتديد األولويا  املخنحل ذور الخنل ق
م يـــدا  لنت اعـــ  بـــي مر ـــع البينـــل ال امليـــل وأدـــحاا   تـــيه عمنيـــل حتديـــد  شـــكينل املشـــا ي  إطـــا ا  

 املخـــنحل، لكـــن  بـــ  هـــحا ال ريقـــل  ـــالل اجلولـــل امامســـل لتةديـــد مـــوا د املر ـــع كـــان منخ يفـــا  
ا  . واـــة  املشـــا كون ق اجلولـــل امامســـل لتةديـــد مـــوا د املر ـــع البنـــدان املتنقيـــل عنـــب إجـــر نســـبيا  

عمنيا  لتحديد  شكيال  املشـا ي  ق أ ـرا و ـا ممكـن مـن أجـ   سـهي  برصـل املخخخـا  
 الق ريل املت نقل باجلولل السادسل لتةديد املوا د. 

ق  خـــميم الخـــندوم  أساســـيا   وكـــان م هـــوم الـــتحكم الق ـــرر ق  مـــام املشـــا ي  مبـــدأ   -13
سـتثما ر لنخـندوم األ يفـر لنمنــاد مبـدأ  ميســ  ضـمن اإلطـا  اال األ يفـر لنمنـاد. وهـو أييفـا  
. وســيكون اال ســام مــ  السياســا  واالســرتا يةيا  الوطنيــل 1112الــحر اعتمــد ق أيا /مــايو 

وإاراع أدـحاا املخـنحل عنـب الخـ يد الـوط  مـن االعتبـا ا  الرميسـيل ق الـتحكم الق ـرر ق 
 ا يل. وبدأ  أمانل  مام أعمال الخندوم. وسيوض  هلحا الةرا إجرا  عدم اعرتاا متسم بالش

اإلعـــداد، عمنيـــل   ـــاون مـــ   ت نـــع ب ةمبكـــر  ا الخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد، عـــن طريـــع اســـتثما  
 البندان من أج   هم أولوياهتا. 
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 التوديل  
دــل حاجــل مســنم هبــا إىل موادــنل   ميــع الت ــاون عنــب  تنــ  مســتويا  اــراكل مر ــع  -12

ام املشا ي  والربام  ق البنـدان املتنقيـل. و ـد  بـي أن البينل ال امليل كوسينل لتشةي  التحكم ق  م
 قــد  دعــم مســبع ق ســيام  ســهي  الت ــاون مــ  أدــحاا املخــنحل عنــب الخــ يد الــوط  بشــأن 
أ يفــ  الســب  الســتخدام املخخخــا  الق ريــل طريقــل ميكــن االســت انل هبــا عنــد اســتكمال عمنيــل 

ن الناميــل أن  ســتمر ق االضــ الا ب منيــا  . وينبةــ  لنبنــداالوطنيــلحتديــد  شــكيال  املشــا ي  
ق إطــا  ن ــام املند جــل  ســهي  برصــل  خخــاهتا مــن أجــ  تحديــد  شــكيال  املشــا ي  الوطنيــل ل

 املت نقل باجلولل السادسل لتةديد موا د املر ع. و التخخيال الش اف 
 مة البرامج والمشاريع ااستد -4 

ل بأفا   ـ  احل ـا  عنـب  وامـد املشـروا والـربام  ب ـد ف مر ع البينل ال امليل االستدام رِّ يُ  -1٥
ق املامــل مــن  ٧1انتهــا   ــد   مر ــع البينــل ال امليــل. وق هــحا الخــدد،  نــال االســت راا إىل أن 

مشا ي  املر ع دن ا من حيم استدامتها بأفـا ُمرضـيل بد جـل متوسـ ل عنـب األ ـ . و ـد ُسـن  
عـــــن م ـــــدل دو ان املـــــوت ي و ةـــــر أولويـــــا    يفـــــال  اليفـــــو  عنـــــب املخـــــاطر املاليـــــل واملؤسســـــيل، 

رب أن  كام  أنش ل املشـا ي  يشـك  مما سـل احلكوما ، باعتبا ها عوامع  تمنل لالستدامل. واعتُ 
 يتةاو  مدة املشروا.  جيدة. وم  ذلك،  التكام  عادة ما يت ن  و تا  

 استنتا    
عـــــن التكامـــــ ، أمـــــو    ـــــف   يفـــــال  خنال أن التةيـــــرا  السياســـــا يل والتشـــــري يل،  اســـــتُ  -11

 . ممكنا   أمرا   االستدامل لكن  ن يحها بخو ة  امل  الل املدة الفمنيل لنمشروا ليق دامما  
 البيئات المالئمة -5 

إىل   فيـــف  رمـــ  نســـبل هامـــل مـــن بـــرام  اجلولـــل امامســـل لتةديـــد مـــوا د املر ـــع  كانـــا -1٧
  ييفــل االنب ا ــا  و ــاد ة عنــب التــأ نم مــ   السياسـا  والبينــا  التن يميــل مــن أجــ  دعــم  نميــل

بشأن الدعم املقدم مـن مر ـع البينـل ال امليـل  مؤ را   ر ةر املناد. وق هحا الخدد، أ اهل  قييم أجر 
ق صال التخ ي   و يع وجود  واب  سببيل بي الـدعم املقـدم وحـدوث  ةيـرا   ميسـيل ق صـال 

ف التقيــيم عنــب أ يــل مؤسســا  الق ــاا ال ــام و ّكــ السياســا  ق  نــم املشــا ي  الــيت است رضــا.
. واســـتنت  التقيــــيم أن الرامـــدةالنه  بــــ الق ـــاا امـــامل واســـرتا يةيا و وسياســـا و ق إ احـــل ا تــــدا 
خـنحل غـر احلكـوميي الرميسـيي )مبـا ق ذلـك الق ـاا املالربام  التمكينيل الـيت أاـركا أدـحاا 

 . نتةير ق السياسا  كانا أكثر جناحا  امامل( الحين من اأفم أن يكونوا دعاة ل
ومــن اــأن مشــا ي  املر ــع الــيت  قودهــا البنــدان والــيت هتــدف إىل وضــ  و   يــ   ةيــرا   -18

سياسا يل  ميسـيل أن حتسـن البينـل التمكينيـل ق البنـدان املتنقيـل. ومـ  ذلـك،  ـد  اإلاـا ة إىل أن 
ا  يتةاو  اجلولـل الواحـدة مـن مشـا ي  مر ـع البينـل   فيف البينل السياسا يل والتن يميل  د يت ن  و ت

 ال امليل. 
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 استنتا   
دـــل هـــام  واســـ  يتـــيه لنخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد االســـت ادة مـــن  ـــا ا الخـــناديع  -11

األ رى  يما يتخ  بتحسي البينا  التمكينيل ق البندان املتنقيل. وميكن لنخندوم أن مييف  ق 
ــ ذلــك عــن طريــع  بــ  االســتثما ا  ق  الُق ــريي أدــحاا املخــنحل إاــراعفة عنــب بــاجلهود املركِّ

املؤسســا   -و قــد  املســاعدة التقنيــل وبنــا  القــد ا  مــن أجــ    فيــف البينــا  التمكينيــل  ،الربصــل
 اليت  دعم إجرا ا  التخ ي  والتكي  ق البندان الناميل.  - والسياسا  واألن مل

 النتائج والتأثيرات -هاء 
 مر ــع البينــل ال امليــل، ق إطــا  جهــد يرمــ  إىل  قيــيم  ــأ را  أنشــ تو، إطــا ا   اســتحدث -٧1

لإلدا ة القاممل عنب النتام  وم اير لنردد والتقييم. وأ اد  الد اسل ال امـل امامسـل لـ دا ، مـ  
مليـل ذلك، بأن   بيع إطا  اإلدا ة القاممل عنب النتام  وم ـاير الردـد والتقيـيم ق مر ـع البينـل ال ا

ين ــور عنــب عــ   غــر يســر وأودــا بــأن يتيفــمن إطــا  اإلدا ة القاممــل عنــب النتــام  ق اجلولــل 
من احملخال  اليت ميكـن  ياسـها مـن  ـالل البيانـا    دودا   السادسل لتةديد موا د املر ع عددا  

 املتاحل أو بيانا  يسه  احلخول عنيها. 
لتبسـي  إطـا ا لـإلدا ة القاممـل عنـب النتـام   ونتيةل لحلك، يبـحل املر ـع وال يـفال جهـودا   -٧1

 من أج  حتسي  ياي نتام  و أ را  أنش تو. 
 النتائج في مجال التخفيف -1 

 31مـــن   نخـــا الد اســـل ال امـــل امامســـل ألدا  مر ـــع البينـــل ال امليـــل إىل أنـــو، اعتبـــا ا   -٧1
مـــــن  11٥    لباليـــــي دوال   دـــــد 383صموعـــــو ،  خـــــال املر ـــــع مـــــا 1113 يونيـــــوحفيران/

من املشا ي   ٥2٧  باليي دوال   خخا ل 381املشا ي  الراميل إىل التخدر لتةر املناد، منها 
املن ويل عنب أهداف ق صال التخ ي . و  ادل الكميل اإل اليل لنتأ ر املبااـر وغـر املبااـر ق 

 طــن مــن االنب ا ــا  باليــي 881بنيــون و 181صــال التخ يــ  املتو ــ  جنيهــا مــن  نــك املشــا ي  
باليـي طـن مـن  1188 إ ـاال   مبكا    ا  أكسيد الكربون، عنب التوائ، وهـو مـا ي ـادل املقد ة

 مكا    ا  أكسيد الكربون. 
وعنــــب الــــرغم مــــن حتســــي منهةيــــا   يــــاي   ــــط انب ا ــــا  غــــا ا  الد ينــــل،  ؤكــــد  -٧3

  امرتا ااإلبـالل املتسـع. و تسـم البـ  قييما  املر ع لنتأ ر املت نع بـالتخ ي  وجـود دـ وبا  ق
 يـاي ق هحا الخدد ب اب  متةر، األمر الحر  ـد ينـت  عنـو  ةـرا  منموسـل ق  الرميسيل احملو يل

نب ا ا  غا ا  الد ينل. وباملث ، من الخ    قيـيم   اليـل التـد ال  مـن ال  ط ما حتقع من 
عمـ  يرمـ  إىل حتسـي منهةيا ـو ون مـو مـن حيم التكن ل. وارا مر ع البينل ال امليـل ق برنـام  

 . أج   ياي   ط انب ا ا  غا ا  الد ينل عنب ةحو أكثر ا سا ا  
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 النتائج في مجال التكيف -0 
مر ــع البينــل ال امليــل )الخــندوم االســتنما  لنمر ــع، الــحر ين ــحا يــدعم برنــام  التكيــ   -٧2

مركــفة ملســاعدة  نــاد( منــح ســنوا  جهــودا  ، والخــندوم امــامل بتةــر املودــندوم أ ــ  البنــدان منــوا  
 أينـول/ 11  و  فيف  د هتا عنب التأ نم م   أ را   ةر املناد. وحـ  البندان الناميل عنب التكيّ 

 مشــــــروعا   ٧1، أ احــــــا مشـــــا ي  دــــــندوم أ ـــــ  البنــــــدان منـــــوا  البــــــال  عـــــددها 1112ســـــبتمرب 
رمــ  هــحا املشــا ي ، ب يفــ  متويــ  مــن نمســت يدين املبااــرين. و للن ــدد املتو ــ   اســتخالمل  قــدير  

 881، إىل احلـــد بخـــو ة مبااـــرة مـــن  ـــأ ر ةحـــو دوال ا   381831دـــندوم أ ـــ  البنـــدان منـــوا  بنـــ  
ق  بنـدا   3٥ مشروعا   21ماليي اخال. و دعم مشا ي  لخندوم أ   البندان منوا  يبن  عددها 

مــن سياســا  التنميــل الوطنيــل  111 ةــر املنــاد ق    ــا  جهودهــا الراميــل إىل إدمــا  التكيــ  مــ 
ق وض  األسـق م ـ  إمناميـل  و   ها وأطرها. ويساعد دندوم أ   البندان منوا  البندان أييفا  

مـن   فيـف  ـدماهتا الوطنيـل ق صـال  بنـدا   32ستمّكن  مشروعا   ٥1متأ نمل م  املناد من  الل 
 امل نوما  املاميل واجلويل واملنا يل. 

 11ق إطا  الخندوم  قدير عـدد املسـت يدين املبااـرين حـ   مشروعا   31وأ اهل متوي   -٧٥
. و رمـــ  هـــحا املشـــا ي ، الـــيت  خخـــا هلـــا مـــوا د مـــن الخـــندوم  خـــ  1112أينول/ســـبتمرب 

ماليــي اــخال. وإضــا ل  38٥2منيــون دوال ، إىل احلــد بخــو ة مبااــرة مــن  ــأ ر  13٥8٧1 إىل
ق جهودهـــا الراميـــل إىل  بنـــدا   32  ـــدعم أدـــال  مـــن الخـــندوم  ممـــوال   مشـــروعا   11 دـــلإىل ذلـــك، 

 من سياسا  التنميل الوطنيل و   ها وأطرها.  111 ةر املناد ق   ا  إدما  التكي  م  
  وديل بشأن   فيف نتام   دابر التكي  والتخ ي   

ميكـــن ملر ـــع البينـــل ال امليـــل والخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد أن ين ـــرا ق الت ـــاون ق موا مـــل  -٧1
مؤارا  األ ر ووض   واعد جديدة بشأن مما سا  اإلبالل، ال سيما ق سـيام متويـ  التكيـ . 

ق الخـندوم األ يفـر لنمنـاد  عنـب النتـام  وعالوة عنب ذلـك، يتـيه    يـ  إطـا  اإلدا ة القاممـل
  ردل إلحرا   قدم ق هحا الخدد. 

 نقل التكنولو يا -3 
ل امامسل لتةديد موا دا إىل   فيف نق  التكنولوجيا ق س ب مر ع البينل ال امليل ق اجلول -٧٧

 تنــــ  مراحــــ  دو ة   ــــوير التكنولوجيــــا، ابتــــدا  مــــن التةريــــ  ال منــــ  لنتكنولوجيــــا  النااــــنل 
إىل نشــــــر التكنولوجيــــــا   ام ييفــــــل االنب ا ــــــا  والتكنولوجيــــــا  املتأ نمــــــل مــــــ  املنــــــاد وودــــــوال  

اها  ا يـا . وعـالوة عنـب ذلـك،  ُـدِّم دعـم ق صـال نقـ  واملما سا  السنيمل بينيا  اليت  بتا جدو 
التكنولوجيـــا ق ســـيام برنـــام  بو نـــان االســـرتا ية  بشـــأن نقـــ  التكنولوجيـــا، و خخـــا لـــحلك 

منيـــون دوال  مخـــد ها الخـــندوم االســـتنما   ٥1نا ـــحة متويـــ  ضـــمن مر ـــع البينـــل ال امليـــل  ـــد ا 
ـــل أييفـــا  لنمر ـــع والخـــندوم امـــامل بتةـــر املنـــاد. ودعـــم م    يـــ  مركـــف واـــبكل  ر ـــع البينـــل ال املي

  كنولوجيا املناد. 
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 بناء القدرات -4 
الــال بنــا  القــد ا ، مبــا ق ذلــك مــن  ــالل  هامــل دـد مر ــع البينــل ال امليــل اســتثما ا   -٧8

بنا  القد ا  وعـن طريـع القـد ا  املكتسـبل ق  خـميم و ن يـح املشـا ي . ب مت نقل مشا ي  جام ل
تثما ا  املر ـــع م  ـــم صـــاال  األولويـــل املد جـــل ق إطـــا  بنـــا  القـــد ا  ق البنـــدان وغ ّـــا اســـ

الناميل. وعالوة عنب ذلك، أضحب  كرا  جناحا  بنا  القـد ا  و وسـي  ن ا هـا و  مـيم مراعـاة 
املر ـع.   نـب سـبي  املثـال، أعمـال  ةر املناد ق     التنميل الوطنيل مما سل يتفايد  كريسـها ق 

    عدة مشا ي  دةرة لنمر ع لتخبه مشا ي  متوس ل وكبرة احلةم. ُطوِّ 
 استنتا  بشأن النتام  والتأ را    

دل أدلل عنب حتقيع نتام  و أ را  جيـدة ب يفـ  املـوا د الـيت  ـدمها مر ـع البينـل ال امليـل.  -٧1
م  والتـــأ را  ومـــن اليفـــرو ر موادـــنل اجلهـــود الراميـــل إىل  نســـيع وحتســـي منهةيـــا   يـــاي النتـــا

 املرت بل عنب األنش ل اليت جيرر دعمها. 

 اتساق اآللية المالية مع هدف االتفاقية -واو 
ر دـك  ـانو  ي تمـد ألمن اال  ا يل عنب أن اهلـدف النهـام  لال  ا يـل و  1 نال املادة  -81

را  ق االســتقمــن أجــ  حتقيــع ل حكــام ذا  الخــنل مــن اال  ا يــل،  ، و قــا  هــو ال مــ ق إطا هــا 
 ـــأ ر   ـــر مـــن  حـــدوث  ركيـــفا  غـــا ا  الد ينـــل ق الةـــالف اجلـــور عنـــد مســـتوى حيـــول دون

ق غيفــون حيــف  مــ  كـاف يتــيه لنــن م اإليكولوجيــل وذلـك جانـ  اإلنســان ق الن ــام املنــا  ، 
التكي  م   ةر املناد بخو ة طبي ل، ليفمان عدم   را اإلنتا  الةحام  لنخ ر ومتكي التنميل 

مــــن  2خــــاديل مــــن االســــتمرا  عنــــب ةحــــو مســــتدام. وعــــالوة عنــــب ذلــــك، ُســــنِّم ق ال قــــرة اال ت
، باهلـدف ال ويـ  األجـ  املتمثـ  ق احل ـا  عنـب ا   ـاا متوسـ  د جـل احلـرا ة 11-/م أ1 املقر 

د جــل منويــل مــن مقيــاي احلــرا ة  ــوم مســتويا  مــا  بــ  ال خــر  1 ال  تةــاو ال امليــل ق حــدود 
 الخناع . 

لةليـل املاليـل، يسـاهم مـن   شـةينيا   ّي االست راا أن مر ع البينل ال امليل، بود و كيانا  وب -81
 الل مشا ي و وبراصو ق دعم البندان الناميل ق الو ا  بأهداف اال  ا يل، م    فيف  ـد هتا عنـب 

ح ــا اهلينــل التــأ نم مــ  اآل ــا  اليفــا ة لتةــر املنــاد. و يمــا يت نــع هبــدف الــد جتي املنــويتي، ال
احلكوميــل الدوليــل امل نيــل بتةــر املنــاد )هينــل املنــاد( أن أمنــار االنب ا ــا  الــيت حتــا   عنــب ا   ــاا 
احلرا ة ضمن ن ام ال يتةاو  د جتي منويتي مقا نل مبستويا  ما  ب  ال خر الخـناع   ت نـ  

 من االستثما   تن ل بقد  كبر.  أنواعا  
 استنتا   

مـن جهـل  أهداف اال  ا يلو  من جهل برام  مر ع البينل ال امليل وسياسا و دل ا سام بي -81
 . أ رى
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 اتساق وتكامل اآللية المالية مع غيرها من التدفقات المالية ومصادر االستثمار -اوز  
عنب مـا ينـ : يينبةـ  التمـاي وح ـ  اال سـام  1-/م أ11)أ( من املقر  1 نال ال قرة  -83

ةــر املنـاد )مبـا  يهــا األنشـ ل املتخـنل بالتمويـ ( امليفــ ن  هبـا  ـا   إطــا  بـي األنشـ ل املتخـنل بت
خــنل الــيت يقر هــا اآلليــل املاليــل والسياســا  واألولويــا  الربناصيــل وم ــاير األهنيــل ل نشــ ل ذا  ال

 .مؤمتر األطرافي
يــل التنميــل    لاألنشــ ل املمولــل مــن  ــا   إطــا  اآلليــل املاليــل لال  ا يــل، متثِّــوعنــب دــ يد  -82

بحنــــول فايــــل  ناجحــــا  لتن يــــح إجــــرا ا  ق صــــال التخ يــــ  ق البنــــدان الناميــــل.  الن ي ــــل حــــا فا  
مـن البنـدان  13مشروا ق إطا   ليـل التنميـل الن ي ـل ق  ٧ 211 ، ُسةِّ  أكثر من1113 عام

حـدا    ـط بنيون مـن و  1821ي ادل و بنيون دوال   211  د ا   استثما ا  الناميل، وهو ما ميثِّ 
ــــا  بـــــ  ــــا  امل تمــــد )أر   ــــط االنب ا  ــــا  أكســــيد  1821االنب ا  ــــون طــــن مــــن مكــــا     بني

 الكربون(. 
 - وإضا ل إىل ذلك، يقّدم دندوم التكنولوجيا الن ي ل )دناديع االستثما ا  املنا يل( -8٥

يـي بال ٥8٥رتاكمـ  ال و أمسالـيبنـ  أكـرب دـندوم مت ـدد األطـراف  ـامل بـالتخ ي   وهـو حاليـا  
 رة لنبندان الناميل. ميسّ  و روضا   منحا   - دوال 
يشك  دندوم التكي  أداة هامـل لتقـد  الـدعم ق صـال التكيـ  ق البنـدان الناميـل. و  -81

البنـدان، و ـدم منــح هـحا وأنشـ  الخـندوم لتمويـ  مشـا ي  وبـرام  منموسـل ق صـال التكيـ  ق 
ق   امـــدا   . وكـــان الخـــندوم أييفـــا  ناميـــا   بنـــدا   21منيـــون دوال  مـــن املـــنه إىل  131بـــد   شـــةينو 

ب يفــ  اعتمــاد كيانـا  وطنيــل مشــر ل عنــب التن يــح ق البنــدان  إىل التمويــ  إ احـل الودــول املبااــر
الناميل ميكنهـا الودـول مبااـرة إىل الخـندوم بـدون احلاجـل إىل املـرو  عـرب الوسـ ا . وحـ  اآلن، 

 عنب التن يح.  مشر ا   وطنيا   كيانا    1٧اعتمد دندوم التكي  
 ــــرى الــــيت دعمــــا التكيــــ  ق البنــــدان الناميــــل الربنــــام  النمــــوذج  ومــــن القنــــوا  األ -8٧

ل الربنـــام  املســـاعدة التقنيـــل واســـتثما ا  مـــن أجـــ  دعـــم جهـــود وِّ ملواجهـــل   ـــا   ةـــر املنـــاد. ومُيـــ
ميــــل األساســــيل القــــد ة عنــــب التــــأ نم م ــــو ق   ــــ  التندمــــ   ــــاطر املنــــاد و  مراعــــاةالبنــــدان ق 

بنيــــون دوال ، يقــــدم الربنــــام  حــــوا ف  183و ن يــــحها. وباالعتمــــاد عنــــب  ربعــــا  يبنــــ  إ اليهــــا 
لتوسـي  ن ـام ال مـ  ويسـهم ق عمنيـا  حتـول نـوع  بتح يـف االنتقـال مـن ياألسـالي  امل تــادةي 

 الوط .  تحقيع القد ة عنب التأ نم م  املناد عنب املستوىواس ل األب اد لإىل اسرتا يةيا  
 أمي وجود  كام  م  التد قا  املاليل ومخاد  االستثما  األ ـرى، أ ـاد  وعنب د يد -88

يواد    اونو مـ  املن مـا  األ ـرى بشـأن متويـ  أنشـ ل  كمينيـل.   نـب  ومر ع البينل ال امليل بأن
 نقــل بتةــر ســبي  املثــال، بــر   أوجــو  ــو   بــي دــندوم التكنولوجيــا الن ي ــل وصــال األنشــ ل املت

املناد ق مر ع البينـل ال امليـل، وكـحلك بـي الربنـام  النمـوذج  ملواجهـل   ـا   ةـر املنـاد ودـندوم 
أ ــ  البنــدان منــوا  والخــندوم امــامل بتةــر املنــاد. وعــالوة عنــب ذلــك، دــل   ــاون بــي مر ــع البينــل 
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 دواجيــل ق أعمــال كــ  ال امليــل ودــندوم التكيــ  مــن أجــ    فيــف أوجــو التــو   بينهمــا و نــ  اال
 منهما ق البندان الناميل. 

وم  إنشا  الخندوم األ يفر لنمناد، أدبه   ر حدوث  دا   بي األنش ل املمولل  -81
. وعنــب الــرغم مــن أن اال دواجيــل أمــر غــر مرغــوا  يــو،  قــد مــن دا ــ  و ــا   اال  ا يــل عاليــا  

إىل  - ق  قرير التقييم امامق هلينل املنادكما و د   - كون أهم مسألل ق هحا الو ا، بالن ر  ال
وجـود حاجـل إىل التمويـ  املت نـع باملنـاد   ـوم بكثــر مـا يقـدم ق الو ـا احلاضـر مـن  ـالل كــ  
هـــحا الخـــناديع صتم ـــل. وعـــالوة عنـــب ذلـــك، ميكـــن لنخـــناديع أن  ت ـــاون مـــ  ب يفـــها الـــب ط 

رتكل. وق هـحا السـيام، ينبةـ  الستخالمل الد وي من برام  ك  منها وحتديـد أهـداف أدا  مشـ
االسـرتا ية  إ ا  الخـندوم  متو  هاأن  ت اون  تن  الخناديع املند جل ق إطا  اال  ا يل بشأن 

 األ يفر لنمناد وإ ا  الكي يل اليت ميكنها هبا   فيف التكام  م و. 
ويـــنال دـــك إدا ة الخـــندوم األ يفـــر لنمنـــاد عنـــب أن ييفـــ  االنـــق أســـالي  لت فيـــف  -11
تكامــ  بــي أنشــ تو وأنشــ ل ســامر  ليــا  ومؤسســا  التمويــ  الثناميــل واإل نيميــل وال امليــل ذا  ال

 الخنل من أج  حتسي الت بنل الكامنل لنقد ا  املاليل والتقنيل. 
 االستنتاجا  والتوديا   

مــ  أوســار  وضــ  مر ــع البينــل ال امليــل سياســا  وبــرام  أ احــا لــو أن يكــون متكــامال   -11
 لتموي  املت نع باملناد. مقدم  ا

وينبة  لنكيانا  التشةينيل لةليل املاليل والخناديع ال امنل ق إطـا  اال  ا يـل أن  ت ـاون  -11
. وينبةـ  لنكيانـا  التشـةينيل ب يفـها الـب طهبدف االست ادة من التكام  بي سياسا  وبرام  

ومـــا  عـــن التقـــدم احملـــر  ق ضـــمان م ق  قا يرهـــا إىل مـــؤمتر األطـــراف م نلةليـــل املاليـــل أن  قـــدّ 
 التكام  م  املخاد  األ رى لنتموي  املت نع باملناد. 

عنــد  قــدميها مشــروا مبــادئ  وجيهيــل ، وميكــن لنةنــل الداممــل امل نيــل بالتمويــ  أن  راعــ  -13
امل نومـا  املت نقـل بــاجلهود الـيت  بـحهلا الكيانــا  التشـةينيل مـن أجــ   ،لين ـر  يهـا مـؤمتر األطــراف

 حتسي التكام . 
    


