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 الموافقةبتوصية 

والصندوق  ،صندوق التتيف إدارة لتفويض رئيس الصندوق بالتوقيع على اتفاقية بين مجلسالمجلس التنفيذي مدعو 
المجتمعات الريفية على التتيف في  اتتعزيز قدر مشروع  :يامناخيتعلق بالزراعة الذتية  ،الدولي للتنمية الزراعية

  (.AgriCALمشروع ) لبنان

 

 الخمفية -أوال 

أنشئ صندوق التتيف في الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  -1
األطراف في  مول مشروعات وبرامج التأقلم مع تغير المناخ في البلدان الناميةي و. وى3112المناخ عام 

ي يوفر لو مرفق صندوق التتيف الذإدارة تيف ويديره مجلس بروتوتول تيوتو. ويشرف على صندوق الت
ذيل )انظر ال عليوالبيئة العالمية خدمات األمانة، بينما يضطلع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بدور الوصي 

 1 (.األول

قد وافق على صندوق التتيف  إدارة أن مجلسب اإلحاطة في الدورة المائة للمجلس التنفيذي للصندوق، ومع -2
بأن يتفاوض مع "رئيس الصندوق  يفوض المجلس التنفيذ ،اعتماد الصندوق تتيان منفذ متعدد األطراف

صندوق التتيف و/أو البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بشأن االتفاقيات الالزمة العتماد الصندوق مجلس إدارة 
األطراف لصندوق التتيف وأن يبرم ىذه االتفاقيات. وستعرض نصوص االتفاقيات التي تتيان منفذ متعدد 

براميا على المجلس التنفيذي لإلحاطة في دورة الحقة  2"سيتم التفاوض بشأنيا وا 

بعدم ضرورة إبرام الصندوق صندوق التتيف إدارة وتبعا لقرار المجلس التنفيذي، أعلم الصندوق مجلس  -3
 على أساس تل مشروع على حدة.  متسياالتفاقيات القانونية إبرام أن بو  ،فصلةاتفاقية اعتماد من

الحصول على الموارد من صندوق  من أجلالسياسات التشغيلية والمبادئ التوجييية لألطراف وبناء على  -4
صلة الموال ذات األاالتفاقيات المعنية بتحويل  التتيفصندوق إدارة رئيس مجلس  وقعيالتتيف، 
لتيانات المنفذة متعددة األطراف المعتمدة على أساس تل اعيا من ثم ترسل لتوقات الموافق علييا و بالمشروع

 مشروع على حدة.

حسابا مصرفيا للمنحة في دفاتره باسم الجية  طرافالتيان المنفذ متعدد األ يفتحوعند استالم األموال،  -5
لى التيان المنفذ بما يتماشى مع إ منحة على شتلاألموال  وتحولعطاؤىا المنحة. إالمتلقية التي سيتم 
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جراءات التيان المنفذ متعدد  ينفذ التيان المنفذ ويدير عمليات وأنشطة المشروع سو  ،األطرافسياسات وا 
 ويشرف على المشروع. بإدارة تمويل صندوق التتيف يقوم التيان المنفذ متعدد األطرافساليومية في حين 

ة للتيان المنفذ ئتمانياال اتة، يعتزم الصندوق استتمال تقدير القدر إضافة إلى تطبيق إجراءاتو الخاص -6
ضافة إلى  ،لتل مشروع من مشروعات صندوق التتيفعلى شتل منحة توفير األموال للمشروع قبل  وا 

قد يقرر الصندوق  ،ونتيجة ليذا التقدير ،األحتام القابلة للتطبيق من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية
 للجية المتلقية. ةتتعلق باإلدارة المالية وصرف أموال المنحإضافية محددة ق متطلبات تطبي

 بين صندوق التكيف والصندوق بشأن لبنان يةاتفاق -ثانيا 

صندوق التتيف في اجتماعو الثامن عشر على مشروع  إدارة ، وافق مجلس3123يونيو/حزيران  32في  -7
 توتعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التتيف في لبنان" والذي عرضيا: مناخمقترح بعنوان "الزراعة الذتية 

 الحتومة اللبنانية من خالل الصندوق بحتم تونو التيان المنفذ متعدد األطراف.

صندوق التتيف والصندوق إدارة ، تلقى الصندوق االتفاقية األولى بين مجلس 3123سبتمبر/أيلول  7بتاريخ  -8
 3 (.الثاني)الذيل  في لبنان تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التتيفمشروع لتحويل األموال للتوقيعيا 

من السياسات التشغيلية والمبادئ التوجييية لصندوق التتيف والتي تشتل جزءا ال  65وبناء على المقطع  -9
رح تعلى المشروع المق بالموافقةالمنفذ فترة أربعة أشير منذ إخطاره  تتوفر للتيانيتجزأ من ىذه االتفاقية، 

إدارة لتوقيع االتفاقية. وفي ىذه الحالة، فإن اإلشعار بالموافقة يعود بتاريخو إلى رسالة أرسلتيا أمانة مجلس 
، تحدد الموعد األقصى لتوقيع الصندوق بتاريخ 3123يوليو/تموز  22صندوق التتيف إلى الصندوق بتاريخ 

 .3123نوفمبر/تشرين الثاني  22

استعراض داخلي للسياسات التشغيلية والمبادئ التوجييية لصندوق التتيف الذي يشتل، تما أشير وقد أشار  -11
ومن  في لبنان، أنو، تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التتيفإليو، جزءا ال يتجزأ من اتفاقية مشروع 

إلبالغ المالي والمراجعة خالل التوقيع على االتفاقية سيتون الصندوق خاضعا لبعض األحتام فيما يتعلق با
صندوق التتيف. ونظرا ليذه األحتام، وباعتبار أن إدارة المالية، إضافة إلى التحقيق من قبل مجلس 
مع التيانات المنفذة، فإن توقيع الصندوق على  قابلة للنقاشالسياسات التشغيلية والمبادئ التوجييية غير 
 .ىذه االتفاقية مشروط بموافقة المجلس التنفيذي

صندوق التتيف بأنو  إدارة قبيل انتياء المدة القصوى المحددة بأربعة أشير، أخطر الصندوق أمانة مجلس -11
يعتزم عرض االتفاقية على المجلس التنفيذي للصندوق، وأن الدورة األولى للمجلس لعرض ىذه القضية عليو 

صندوق التتيف على إدارة مجلس  ةسترتاريأتدت الدورة السابعة بعد المائة. وقد  ىيبعد تاريخ اإلشعار 
 استالميا إلشعار الصندوق بالتأخير الحاصل.

وبناء على السياسات التشغيلية والمبادئ التوجييية والشروط واألوضاع المنصوص علييا في االتفاقية،  -12
 األحتام التالية على الصندوق: تنطبقوالتي تشتل معا جزءا ال يتجزأ من االتفاقية، 
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المنفذة متعددة األطراف، مثل الصندوق، المسؤولية التاملة عن اإلدارة اإلجمالية تتحمل التيانات  (أ )
للمشروعات والبرامج التي يموليا صندوق التتيف، بما في ذلك المسؤوليات المالية والمسؤولية عن 

جميع اإلشارات إلى اإلدارة اإلجمالية للمشروع في سياق  أنو ال بد من قراءةالرصد واإلبالغ. إال 
األدوار ذات الصلة بالتيان المنفذ متعدد األطراف والتيانات المنفذة المنظورة في السياسات التشغيلية 

حيث تضطلع التيانات المنفذة بالمسؤولية عن تنفيذ المشروعات والبرامج. في  ،والمبادئ التوجييية
حين تدعم التيانات المنفذة متعددة األطراف البلدان المؤىلة في الوصول إلى الموارد وتوفر األموال 
جراءاتي ا للتيان المنفذ وتدير التمويل واإلشراف على المشروعات والبرامج بما يتماشى مع قوانينيا وا 

 القابلة للتطبيق.

االتفاقية ضرورة إعداد القوائم المالية المراجعة النيائية لحساب المنحة لدى التيان المنفذ من  تحدد (ب )
، يراجع واإلجراءات المعياريةاألحتام المالية للصندوق قبل مراجع حسابات مستقل. وبما يتماشى مع 

مستقلة )مراجعي الحسابات  حساب المنحة على أساس سنوي من قبل شرتة مراجعة خارجية
 ،لقوائم المالية الموحدة للصندوق. إضافة إلى ذلكمراجعتيم لالخارجيين في الصندوق( تجزء من 

يضمن الصندوق أن تتطلب اتفاقية المنحة بين الصندوق والجية المتلقية توفير الجية المتلقية 
إدارة ويليا فيما بعد إلى مجلس للبيانات المالية المراجعة المجمعة ذات الصلة، والتي سيتم تح

 في حال طلب مجلسو  .صندوق التتيف مع مقاطع من القوائم المالية المراجعة الموحدة للصندوق
أيضا مراجعة منفصلة من قبل  مشروعللقد تتطلب القوائم المالية النيائية  ،صندوق التتيف ذلك إدارة

 المراجع الخارجي في الصندوق.

التتيف بحق التحقيق في استخدام موارده إذا تانت ىنالك أية إشارات  صندوقإدارة يحتفظ مجلس  (ج )
صندوق التتيف، يتعاون إدارة ولدى ورود مثل ىذا اإلخطار من مجلس  .لمخصصات غير مالئمة

الصندوق إلى أقصى حد ممتن من خالل سياستو الموجودة لمحاربة الفساد وغيرىا من اإلجراءات 
 ذات الصلة.

صندوق التتيف بحق استرجاع جميع أو جزء من موارده المالية المخصصة  إدارةمجلس  يحتفظ (د )
 وأيضا ،المشروع/البرنامج المنفذ لتنفيذعلى شتل منحة للتيان التي يمنحيا الصندوق للصندوق أو 

 بصورة مرضية. تحسبإلغاء المشروعات/البرامج التي يتتشف الحقا بأنيا لم بحق 

 القرار المطموب –ثالثا

المجلس التنفيذي بتفويض رئيس الصندوق  يوصىشريطة خضوعيا للتوضيحات والتفسيرات الواردة أعاله،  -13
 المجتمعات الريفية على التتيف في لبنان. قدراتيا: تعزيز مناخبالتوقيع على اتفاقية مشروع الزراعة الذتية 

 


