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العالميةالبيئةلصندوقاألعضاءالبلدانمستوىعلىالموسعةالعملورشة
2012األولكانون/ديسمبر 13‐11

تركيا،أنطاليا

العالميةالبيئةمرفقإلىالوصول
العالميةالبيئةلصندوقاالستئمانيالصندوق

،المناخبتغيرالخاصالصندوق،تقدماالبلدانبأقلالخاصالصندوق
اإلضافيالتمويل،البروتوكولتنفيذصندوق
العالميةالبيئةصندوقفيالشراكةنطاقتوسيع

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكة
وصندوقالمشترياتإدارةمعلوماتنظاممنلكلاإللكترونيالموقع

العالميةالبيئة

العالميةالبيئةلصندوقالمؤسسياإلطار

العالميةالبيئةلصندوقاالستئمانيالصندوقإلىتصلكيف
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المشاريعتنفيذخطوات

)اختياري(الوطنيةالمحفظةتشكيلممامرسة ‐البلدان ‐المشروعفكرة•

إعدادومنحةالمشروعتحديدنموذج ‐والبلدانالھيئات ‐المشروعمفاھيم•
المشروع

OFPs – المشروععلىالتصديق•

إعدادمنحةواستعراضالعالميةالبيئةصندوقمنبمساعدةتنفذمشروعات•
المجلسوموافقةالعملبرنامجوإدراجالمشروع

والشركاءوالبلدانالعالميةالبيئةصندوقوكاالت ‐المشروعإعداد•

متوسطمشروع،كاملمشروع ‐والشركاءوالبلدانالوكاالت ‐المشروعوثيقة•
البيئيالتقييم،الحجم

اعتماد/إقرار،العالميةالبيئةصندوقمنبمساعدةتنفذمشروعاتاستعراض•
المجلسومعلوماتالتنفيذيالرئيس

المشروعتنفيذخطوات

وإجراءاتھالقواعدھاوفقاالمشروععلىالوكالةموافقة•

البدايةمرحلةذلكفيبماالتنفيذبدء•

وسياساتالعالميةالبيئةلصندوقوفقاوالتقييموالمتابعةالتنفيذاستمرار•
والتقييمللمتابعةالوكالة

التدقيقذلكفيبماالتمويلوإغالقاالختتاموتقييمالمشروعاستكمال•
التقاريرمنوغيرھا
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الوكاالتمسؤوليات
:العالميةالبيئةصندوقوكاالتتقدمھاالمشروعتنفيذمراقبةوظائف

العالميةالبيئةصندوقوسياساتبمعاييروالوفاءالمشروعإعدادجودةضمان–

المشروعتنفيذعلىواإلشرافالمنفذةللوكالةاألموالصرف–

وآثارهالمشروعتنفيذعنالعالميةالبيئةصندوقمجلسأمامللمسؤوليةالخضوع–

موافقتهوطلبالعالميةالبيئةصندوقعملياتعنولأبأوالالوطنيةاالتصالنقطةإبالغ–

المشتركبالتمويلااللتزامضمان–

المنفذةالوكالةتديرهالمشروعتنفيذ
المشروعنواتجوتسليمقيادة–

المشروعألموالاليوميةاإلدارة–

األموالوإدارةالمشروعبنتائجاألمرمقتضىحسبالوكالةإبالغ–

األراضيتدھور،المناختغير،البيولوجيالتنوع

فرديةمخصصاتالبلدانلجميع

للتنوعدوالرمليون 1.5والمناخلتغيردوالرمليوني: المخصصاتأدنى

البيولوجي

0.5 األراضيلتدھوردوالرمليون

دوالرماليين 7(الصغيرةالمخصصاتفيالمرونة(

(STAR)المواردتخصيص
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مخصصاتبدونبرامج
الدوليةالمياه

الكيماويةللموادالسليمةواإلدارةالثابتةالعضويةالملوثات

المستدامةالغاباتإدارة

تمكينيةأنشطة

مختلفةقطاعاتفيالمتداخلةالقدراتتنمية

البلدانمساندةبرامج

وعالميةإقليميةبرامج/مشاريع

الصغيرةالمنحبرنامج

الخاصالقطاعمشاركة

 5-العالميةالبيئةصندوق

)STAR(للمواردالشفافالتخصيصنظاممخصصات

التنفيذي  المسؤول 5‐صندوق البيئة العالمية
األول ينتھي من 
استمارات تحديد 
المشروع انتظارا 

مليون (العتمادھا 
)دوالر

استخدام المخصصات

)مليون دوالر(

مليار دوالر 4.25تجديد الموارد المالية

)مليون دوالر(ميزانية نظام التخصيص الشفاف للموارد

البلد
تدھور األراضيتغير المناخالتنوع البيولوجي

اإلجمالي حسب 
البلد

مرنةالمجموعالمجموع

ال3.35 2,00 3,899,24 07,24أفغانستان 

ال3,87 9,17 1,9915,03 05,24الجزائر

ال4,58 14,481,4920,55 05,97مصر

ال6,33 18,693,7528,77 04,20إيران

نعم1,50 2,580 4,08 2,450.088العراق

نعم1,50 2,063,447,00 06,67األردن

نعم1,50 2,002,75 6,25 01,65لبنان

نعم1,50 2,09 0,91 4,5000ليبيا

ال4,90 5,81 5,04 15,75 0.3408,088المغرب

ال4,92 12,614,1721,70011,30باكستان

ال1,50 5,39 4,30 11,19 00سوريا

ال1,50 4,005,36 10,86 0.1440.242تونس

ال5,65 18,033,39 27,07 0.9417,61تركيا

ال 4,27 2,662,11 9,04 02,673اليمن
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أخرىأموالعلىالحصولكيفية
،المناخلتغيرالخاصالصندوق،تقدماالبلدانبأقلالخاصالصندوق

اإلضافيالتمويل،نجويابروتوكولتنفيذصندوق

:أخرىاستئمانيةصناديق 3ضايأالعالميةالبيئةصندوقيدير•

نمواً البلدانأقلصندوق–

المناخلتغّيرالخاصالصندوق–

البروتوكوللتنفيذنجوياصندوق–

التكيفلصندوقاألمانةخدماتويوفر•

نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوق

للبلدانالخاصةاالحتياجاتلمعالجةتأسس•
المناختغيراتفاقيةبموجبنموااألقل

إعدادلتمويلفقطالمتاحةاألموالإدارة•
للتكيفالوطنيالعملخططوتنفيذ

  84وإقراربالفعلعملخطة 49تمويل•
البلدانبأقلالخاصالصندوقفيمشروعا

نموا
نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوقموارد•

 .دوالرمليون 540إلىحالياتصل

المناخلتغيرالخاصالصندوق

فياألطرافالناميةالبلدانلجميعمتاحة•
المناختغيراتفاقية

ونقلالتكيفأنشطةلمساندةتأسس•
والطويلالقصيرالمدىعلىالتكنولوجيا

لنقلوستةإقرارھاتمللتكيفمشروعا 41•
التكنولوجيا

تصلالمناخلتغيرالخاصالصندوقموارد•
.دوالرمليون 2452إلىحاليا

لتغيرالخاصوالصندوقتقدماالبلدانبأقلالخاصالصندوق
المناخ
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الخاصالصندوق /نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوقفيمبتكرةسمات
المناخلتغير

لصندوقاالستئمانيالصندوق
 :العالميةالبيئة

المتراكمةالتكلفة•

العالميةالمنافع•

ستار•

المشتركالتمويل•

نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوق
المناخلتغيرالخاصوالصندوق

اإلضافيةالتكلفةمبدأ•

عالميةمنافعاشتراطعدم•

ستاربدون•

العاديةاألنشطةتمويلاستمرار•

للصندوقالحجمالمتسوطالمشروعسقفارتفاع•
)دوالرمليوني(نمواالبلدانبأقلالخاص

الترحيلأساسعلىالموافقة•

نمواالبلدانبأقلالخاصللصندوق•

علىالحصولفينموااألقلالبلدانجميعتساوي•
نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوقموارد

الصندوق /نمواالبلدانبأقلالخاصالصندوقسمات
المناخلتغيرالخاص

الصندوقمشارعبينيفرقاإلضافيةالتكلفةمبدأ•
لتغيرالخاصوالصندوقنمواالبلدانبأقلالخاص
المعياريةالعالميةالبيئةصندوقممارسةوبينالمناخ
اإلضافيةالتكلفةأساسعلىالتمويلتقدمالتي

اإلضافيةالتكلفةتلبيةمعالمصاحبةالكاملةالتكلفة•
يساندھاالمناختغيرتأثيراتبسببالبلدعلىالمفروضة
الخاصوالصندوقنمواالبلدانبأقلالخاصالصندوق

.المناخلتغير
تشكلالمناختغيرغيابفيستنفذالتيالعاديةاألنشطة•

األنشطةأو( ،project baseline للمشروعاألساس
)العادية

المساواةمبدأنمواالبلدانبأقلالخاصالصندوقيتبع•
لتنفيذالتمويلأنھذايضمن .المواردعلىالحصولفي

األقلالبلدانلجميعسيتوفرللتكيفالوطنيةالعملخطة
أواليحصلأواليتقدممنأساسعلىيقدمولننموا
.دوالرمليون 20الحاليالسقف .عليه
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البلدانبأقلالخاصالصندوقأموالعلىالحصولكيفية
؟المناخلتغيرالخاصوالصندوقنموا

بأقلالخاصالصندوقمواردعلىالحصول"عنمعلومات”•
علىمتوفرة GEF/LDCF.SCCF.9/5/Rev.1 “نمواالبلدان
العالميةالبيئةلصندوقاإللكترونيالموقع

لتغيرالخاصالصندوقمواردعلىالحصول"عنمعلومات”•
علىمتوفرة GEF/LDCF.SCCF.9/6/Rev.1 ”المناخ
العالميةالبيئةلصندوقاإللكترونيالموقع

وتديرهأسستهمنفصلاستئمانيصندوقھوالصندوقھذا•
العالميةالبيئةصندوقأمانة

2011،شباط/فبراير 18 :اإلنشاءتاريخ–

الشفافالتخصيصنظاممخصصاتعنمنفصلالتمويل•
للموارد

نجويابروتوكوللتنفيذصندوق
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الزمنيالتسلسل

2011آيار/مايو 26النشاطممارسة•
 (GEF/C.40/11/Rev.1)العالميةالبيئةصندوقمجلساجتماع–

2011آب/أغسطس 18: 1التوجيه•
العملياتاتصاللنقاطاألولالتنفيذيالمسؤولرسالة–

2011الثانيتشرين/نوفمبر 2:11التوجيه•
وأعضاءالعملياتاتصاللنقاطاألولالتنفيذيالمسؤولرسالة–

والمناوبونالعالميةالبيئةصندوقإدارةمجلس

؟يمّولماذا:نجويابروتوكولتنفيذصندوق

:مشاريع•

والمشاطرةوالوصولللحصولاتفاقاتإلىتؤديفرصعنتبحث–
ومقدميھاالجينيةالمواردمستخدميبين

الخاصالقطاعومشاركةالتكنولوجيانقلتشجيع–

قدراتھالمراجعةالمعلوماتعلىبالحصولللبلدانالسماح–
معوالمشاطرةوالوصولالحصولاتفاقاتبشأنواحتياجاتھا

القائمةواللوائحوالقوانينالسياساتعلىالتركيز
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نجوياصندوقمواردعلىالحصول

الحجمالمتوسطةالمشاريع•
الحجمالمتوسطةالمشاريعباقيمثلذاتھاواللوائحالسياسات–

العالميةالبيئةلصندوق
ترحيليأساسعلىاألولالتنفيذيالمسؤولموافقة•
العالميةالبيئةصندوقوكالة•
)المنفذةالوكاالت(الشريكةالمنظمات•
العالميةالبيئةلصندوقالعملياتاتصالنقاطمناالعتمادرسالة•
التمويلفيالمشاركةرسائل•

نظاملمخصصاتإضافيةمواردنجوياصندوقمنالتمويل•
ستار

؟اآلننقفأين:نجويابروتوكولتنفيذصندوق

المتاحةاألموال•
)وفرنساوسويسراوالنرويجاليابان(دوالرمليون 15–

:المعتمدةالمشاريع•
تطبيقتشجيع(العالميةالبيئةلصندوق ID 4780مشروع–

ومنافعالجينيةالمواردعلىالحصولعننجويابروتوكول
)بنمافيالمشاطرة

قادمةمشاريع•
التطويرمراحلمختلففيمشروعا 16–
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التكيفصندوق
الموارد

دوالرمليون 185أموالإلىاالنبعاثاتخفضشھاداتتحويلحصيلة•
:األولالمرفقفيالمدرجةاألطرافمساھمات•

السويد،يوروماليين 10 ألمانيا،يوروآالف 10موناكو،يورومليون 45أسبانيا–
إسترلينيماليين 10المتحدةالمملكة،فرنكماليين 3سويسرا،كرونامليون 200

ماليين 10بروكسلالعاصمةمنطقة،أستراليدوالرمليون 15أستراليا :التعھدات–
يورو

دوالرمليون 166: 2012أيلول/سبتمبر 30منذمخصصةأموال•
دوالرمليون 117.7: حالياالمتاحالتمويل•

التمويلعلىالحصولطرق

التمويلعلىالمباشرالحصولطرق
إلى مجلس  مباشرةبرامجھا /األطراف المؤھلة تستطيع تقديم مشاريعھا•

.معتمدةوكالة تنفيذ وطنية عن طريق إدارة صندوق التكيف 

متعددةمواردعلىالحصولطريقة
.معتمدةمتعددةتنفيذوكالةطريقعنمقترحاتھاتقديمتستطيعاألطراف•

إقليميتمويلعلىالحصولطريقة
كوكاالتإقليميةشبهأوإقليميةھيئاتترشيحيمكنھااألطرافمنمجموعة•

.منفذة



11

(2)التمويلعلىالحصولطرق

ووكالةاإلقليميةالتنفيذووكالةالوطنيةالتنفيذوكالةتقوم
المتعددةالتنفيذ

:التكيفصندوقإدارةمجلسوضعھاالتياالستئمانيةبالمعاييربالوفاء. أ

الماليةوالنزاھةاإلدارة–

المؤسسيةالقدرات–

الفسادمكافحةوتدابير،الذاتيالتحقيقوصالحيات،الشفافية–

والبرامجللمشاريعالعامةاإلدارةعنالكاملةالمسؤوليةتحمل. ب

واإلبالغوالرقابيةالماليةالمسؤولياتوتحمل. ج

خطوتينمنعمليةمقابلواحدةخطوة

خطوتينمنعمليةأو)كاملاقتراح(واحدةخطوةاختياريمكندوالرمليونمناألكبروالبرامجللمشاريع•
)البرنامج/المشروعووثيقةالمفھوماعتماد(

واحدةخطوةمنعمليةھناك)دوالرمليونمنأقل(حجمااألصغرللمشاريع•

مرفوضةأومعتمدةغيرأومعتمدةإماالمفاھيم•

المعتمدةللمفاھيممخصصغيرالتمويل‐

مرفوضةأومعتمدةغيرأومعتمدةإماالكاملةالمقترحات•

كمفاھيمأوالتقرعموماالمعتمدةالمشاريعمعظملكنالكاملالمقترحلتقديممطلوبغيرالمفھوماعتماد

الجمھورمنمالحظاتعلىللحصولاإللكترونيالموقععلىالمقترحاتجميعتوضع•
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التمويلمعايير

األساسيھدفهيتمثلالذيالبرنامج/للمشروعللتكيفالكاملةالتكلفةأساسعلىالتمويلتقديم•
المناختغيرإزاءالمرونةوزيادةالتكيففيوالصريح

األثرعلىالتشديد :مرنة البرامج/المشاريعتكونأنيجب•

محددةنھجأوقطاعاتبدون•

%  50تتجاوزأاليجبالمتعددةالتنفيذوكاالتتقدمھاالتيالبرامج/للمشاريعالكاملةالمخصصات•
االستئمانيالصندوقفيالمتاحةالتراكميةالمواردمن

األموالمجموعمن%48المتعددةالتنفيذلوكاالتخصص 2012آب/أغسطس 31حتى–

واإلقليميةالوطنيةالتنفيذوكاالتتقدمھاالتيللمشاريعأكبربدرجةمتاحالتمويل–

المعرفةمكونعلىالبرامج/المشاريعجميعتتضمنأنيجب•

التكيفصندوقنتائجإطارمعالمقترحاتتتفقأنيجب•
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...علىالتشديدالمشروعاستعراضمعايير

الوطنيةالمستدامةالتنميةاستراتيجياتمعاالتفاق•

والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمنافع•

الوطنيةالفنيةالمعاييرتلبية•

واالستدامةالمردودفيالكفاءة•
األثروتقييموالتقييموالمتابعةالمخاطروإدارةالماليةواإلدارةاإلدارةترتيبات•

للتكيفأخرىتمويلمصادرمعاالزدواجيةتجنب•

ضمان قبول وجھات نظر المجتمع المحلي : المصلحةأصحابمعالتشاور•
وإدراجھا

المشروعتصميمفيالجنسينبينالتبايناتمراعاة•

اعتمادتجربة 2011آيار/مايوفيالعالميةالبيئةصندوقمجلساعتمد•
العالميةالبيئةبصندوقالمشاريعوكاالتلخدمةجديدةمؤسساتعشر

وطنيةمؤسساتخمسعنيقلالما•

العالميةالبيئةبصندوقالمشروعتنفيذلوكالةيمكناعتمادھاعند•
يديرھاالتياالستثمانيةالصناديقمنمواردعلىمباشرةالحصول
مشاريعوتنفيذإعدادفيالمتلقيةالبلدانلمساعدةالعالميةالبيئةصندوق
.العالميةالبيئةصندوقيمولھا

العالميةالبيئةصندوقفيالشراكةنطاقتوسيع



14

األھلية

:التجريبيللبرنامجوفقالالعتمادالمؤھلةالمؤسسات
وطنيةمؤسسات–

إقليميةمنظمات–

حكوميةغيرمنظمات/المدنيالمجتمعمنظمات–

المتحدةلألممتابعةمتخصصةوبرامجوكاالت–

أخرىدوليةمنظمات–

الطلباتاستعراض

المضافةالقيمةلدرجةوفقاالطالبتقييميتم:األولىالمرحلة•
معاستراتيجياوالتوافقالعالميةالبيئةصندوقمعللشراكة
.الصندوقأھداف

بمعاييرتماماالوفاءإلىالطالبيحتاج :الثانيةالمرحلة•
المطبقةالمعاييروكذلكاالستئمانيةالعالميةالبيئةصندوق
.العالميةالبيئةبصندوقوالبيئيةاالجتماعيةللسالمة
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الطلباتعملية

البيئةصندوقأمانةفيداخلياستعراض: األولىالمرحلة•
المجلسوموافقةالمضافةللقيمة العالمية

لالمثتالاالعتمادھيئةمنخارجياستعراض: الثانيةالمرحلة•
واإلجراءاتالعالميةالبيئةلصندوقاالستئمانيةالمعاييرمع

واالجتماعيةالبيئيةالوقائية

األولىالمرحلةاستعراضمعايير
العالميةالبيئةصندوقمعمالءمةمدى•

المناختغيرمعأوالبيئيالتكيفنتائجتوضيح•

المشاركةنطاق•

التمويلتعبئةعلىالقدرة•

المؤسسيةالكفاءة•
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(16)األولىالمرحلةطلباتتلقي
:(6) وطنيةوكاالت•

Agencia: أوروغواي– Nacional de Investigación e Innovación (ANII)

VTB Bank: الروسياالتحاد–

Fondo: بيرو– Nacional del Ambiente (FONAM)

Fundo Brasileiro: البرازيل– para a Biodiversidade (FUNBIO) 

الخارجياالقتصاديوالتعاونالبيئةوزارة :الصين–

األفريقيللجنوبالتنميةمصرف: أفريقياجنوب–

:(4) الدوليةالمدنيالمجتمعمنظمات–

الطبيعةلحفظالدولياالتحاد–

العالميالبريةاألحياءصندوق–

الدوليةالحفظمنظمة–

األحمرللصليبالدولياالتحاد–

:(2)المتحدةاألمموكاالت•

المتحدةلألممالتابعالعالمياألغذيةبرنامج–

)المتحدةاألممموئل(البشريةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامج–

:(4)اإلقليميةالوكاالت•

Banco: الكاريبيوالبحرالالتينيةأمريكا– de Desarrollo de America Latina (CAF) 

الھادئللمحيطاإلقليميالبيئةبرنامجأمانة :الھادئالمحيط–

Observatoire: أفريقياشمال– du Sahara et du Sahel (OSS) 

للتنميةأفريقياغرببنك :أفريقياغرب–

المجلسموافقةتلقواطالبا 11
الثانيةالمرحلةإلىلالنتقال 2012حزيران/يونيوفي

:(5)وطنيةوكاالت

VTB Bank: الروسياالتحاد–

Fondo: بيرو– Nacional del Ambiente (FONAM)

Fundo Brasileiro: البرازيل– para a Biodiversidade (FUNBIO)

الخارجياالقتصاديوالتعاونالبيئةوزارة :الصين–

األفريقيللجنوبالتنميةمصرف: أفريقياجنوب–

:(4)الدوليةالمدنيالمجتمعمنظمات

الطبيعةلحفظالدولياالتحاد–

العالميالبريةاألحياءصندوق–

الدوليةالحفظمنظمة–

األحمرللصليبالدولياالتحاد–

:(2)وطنيةوكاالت

Banco:. الكاريبيوالبحرالالتينيةأمريكا– de Desarrollo de America Latina (CAF)  

للتنميةأفريقياغرببنك: أفريقياغرب–
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الراھنالوضع
اعتمادھيئةأجازت 2012حزيران/يونيوفيالمجلساجتماعفي•

.وكالة 11مستقلة

المرحلةلطلباتثانيةجولةدعوةإمكانيةيدرسأنالمجلسقررثم•
.2012الثانيتشرين/نوفمبرفياجتماعهفياألولى

المعلوماتمنومزيدالصلةذاتالوثائقعنالتحديثاتعلىلالطالع•
 التاليالموقعزيارةيرجىاالعتمادعمليةعن

http://www.thegef.org/gef/agencies_accreditation.

صندوقفيالخاصالقطاعمعالشراكةعالقات
5 -العالميةالبيئة

مليون 80الخاصللقطاعالمواردتجديدعمليةخصصت•
.دوالر

وسيلةھيبلذاتھاحدفيغايةليستالخاصالقطاعمشاركة•
.العالميةالبيئةفيإضافيةمنافعلتوليد
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البيئةلصندوقالمعتمدةالخاصالقطاعاستراتيجية
5 -العالمية
طرقثالث

لمساندةاألطرافمتعددةإنمائيةبنوكمعالخاصللقطاعشراكةبرامجإنشاء1.
المنحغيرأدواتاستخدامعلىاالستثمارات

استثماراتمعلمشاريعستارمخصصاتمنحاستخدامعلىالبلدانتشجيع2.
المنحغيرأدواتباستخدامخاصة

واألعمالالتكنولوجيانقللتسھيلالحجمالصغيرةللمشاريعمسابقاتمساندة3.
الحرة

GEF/C.41/09.Rev.01, Revised Strategy for 
Enhancing Engagement with the Private Sector

؟المنحغيرأداةھيما
إمكانيةلهالميسرللتمويلشكلھيالعالميةالبيئةصندوقأداةبموجب•

.عائدتحقيق

العالميةالبيئةصندوقمواردنطاقلتوسيعالسدادإيرادويتوفر•
.مستقبليةالستثمارات

:أمثلة•
طارئةمنحة–
المخاطرضمانصندوقأواعتمادضمان–
الخاصةالشركاتأسھمفياالستثمارصندوقاستثمارات–
ميسرةقروض–
األداءمخاطرضدضمان–
دائرصندوق–
القروضلتقديمالمخاطرمشاطرةصندوق–
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الراھنالوضع
المتعددةالتنميةبنوكمعبالتنسيقالعملياتطرقالعالميةالبيئةصندوقأمانةأنجزت•

(C.42.Inf.08)األطراف

بينجديدتينشراكتينحزيران/يونيوفيالعالميةالبيئةلصندوقالعملبرنامجتضمن•
والخاصالعامالقطاع

المتجددةالطاقةألغراضلقروضللتنميةاألفريقيالبنكمعدوالرمليون 20–

فيالخاصةالشركاتأسھمفيالستثماراتاألمريكيةللبلدانالتنميةبنكمعدوالرمليون 15–
البيولوجيوالتنوعالنظيفةالطاقةمجالي

بينالشراكةلبرامجإضافيةمقترحاتتقديماألطرافالمتعددةالتنميةلبنوكيمكن•
.المستقبليةالعملبرامجفيإلدراكھاكمرشحةوالعامالخاصالقطاع

تحديداستماراتفيالمنحغيرأدواتاستخدامتقترحأنوالبلدانللوكاالتيمكن•
وقتأيفيالجديدةالمشروعات

مواصلةفيترغبالتيالبلدانلتحديداليونيدومعالعالميةالبيئةصندوقينسق•
.الحجممتوسطةكمشاريعالصغيرةالمشاريعمسابقات

العالميةالبيئةلصندوقاإللكترونيالموقع

:لالطالع
االتصالونقاط المجلسأعضاءقائمة–
قطريةمواجز–
قطريةحقائقصحائف–
البلدانمساندةبرامج–
:والمنشوراتالوثائق–

قطريةوثائق•
عملبرامج•
البرامجإدارةموجز•
فيديو/مطبوعات•

مواتيةنشطةأ،المشاريعتحديداستمارات ‐ نماذج–



20

:لالطالع

السروكلمةالمستخدماسم–

المشروعتحديداستمارةقبلماتتبعأداة–

المشروعبشأنمعلومات–
البرنامجإطارووثيقةالمشروعتحديداستماراتعلىالعثوريمكنأين•

المبدئيالفحصوتقارير

المشروعاتإدارةمعلوماتنظام

؟أسئلةأيلديكمكانتوإذا

استماعكمحسنشكراجزيالعلىاالنتباهعلىشكرا

أية أسئلة؟


