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مقدمة

الدول  االجتماع الذي عقدته في البيئة العاملية صندوق هيكلة إعادة بشأن املفاوضات اختُتِمت
إنشاء مندوبو دولة وثيقة قبل حيث ، مارس شهر في الصندوق في جنيف في سويسرا في املشتركة

هيكلته. املعادة العاملية صندوق البيئة

وتنفيذ  الصندوق إدارة تتولى التي الثالث الهيئات جانب من وفقاً للفقرة رسمياً الوثيقة اعتُمدت هذه
هذه وأصبحت الدولي. والبنك للبيئة، املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة األمم برنامج وهي: مشروعاته،

. في يوليو  املفعول سارية الوثيقة

العمومية  اجلمعية وافقت تعديلها، بشأن الوثيقة هذه من الفقرة عليها تنص التي لإلجراءات وفقاً
الصندوق  رفعها مجلس التوصيات التي في أكتوبر على الصني في في بكني اجتمعت التي الثانية

في املفعول سارية العمومية اجلمعية عليها وافقت التي التعديالت وأصبحت الوثيقة. تعديل (الس) بشأن
للبيئة، املتحدة األمم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج كل من نهائياً اعتمدها أن بعد وذلك ،  يونيو 

الدولي. والبنك

أغسطس في أفريقيا جنوب في الكاب مدينة في اجتمعت التي للصندوق الثالثة العمومية اجلمعية وفي
اجلمعية عليها وافقت التي التعديالت وأصبحت الوثيقة. لهذه إضافي تعديل على املشتركون وافق ،

املتحدة األمم برنامج كل من اعتمدها نهائياً أن بعد وذلك ، في سبتمبر  املفعول سارية العمومية
والبنك الدولي. للبيئة، األمم املتحدة وبرنامج اإلمنائي،

أقرّتها  التي التعديالت حسب هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة نص املطبوعة هذه ن تتضمّ
هيئات قرارات ن تتضمّ البيئة العاملية. كما لصندوق الثالثة واجلمعية العمومية الثانية العمومية اجلمعية

وتعديالتها. الوثيقة على باملوافقة مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات في الثالث اإلدارة
والتعمير لإلنشاء الدولي في البنك التنفيذيون املديرون اتخذها التي القرارات املطبوعة هذه ن وتتضمّ

العاملية البيئة االستئماني لصندوق الصندوق موارد لتجديد والرابعة والثالثة الثانية العمليات على باملوافقة
ن  يتضمّ الذي بالقسم الوثيقة هذه تختم ،ً أخيرا التوالي. العام والعام  والعام  على في

العاملية. لصندوق البيئة االستئماني للصندوق املساهمني املشتركني ارتباطات مستجدات
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هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق وثيقة إنشاء

متهيد 
أحكام أساسية  - أوالً

العاملية  البيئة صندوق وغرض هيكلة إعادة
االشتراك 

العاملية  لصندوق البيئة االستئماني إنشاء الصندوق
املشروعات  أهلية

موارد الصندوق جتديد عملية بشأن األخرى املالية واألحكام املساهمات - ثانياً
اإلدارة نظام وهيكل - ثالثاً

اجلمعية العمومية 
الس 

العامة  األمانة
وتنفيذ مشروعاته  الصندوق إدارة تتولى الهيئات التي  

العلمية والفنية  االستشارية الهيئة
القرارات اتخاذ مبادئ - رابعاً

االتفاقيات مع والتعاون العالقة - خامساً
الهيئات األخرى مع التعاون سادساً -

طرق العمل سابعاً -
التقارير رفع - ثامناً

أحكام انتقالية وأحكام ونهائية  – تاسعاً
البيئة العاملية   لصندوق االستئماني الصندوق إنهاء

الفترة االنتقالية 
واإلنهاء  التعديل

املالحق 
اشتراك إنهاء / اشتراك إخطار ألف: امللحق

االئتمانية ومسؤولياته العاملية البيئة لصندوق الصندوق االستئماني على القيِّم دور باء: امللحق
املوارد جتديد املالية لعملية األحكام العاملية: البيئة لصندوق االستئماني الصندوق جيم: امللحق

مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات بني التعاون مبادئ دال: امللحق
العاملية البيئة صندوق مجلس في مجموعات املشتركني املمثّلة امللحق هاء:

الوثيقة
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متهيد

أن: حيث

كبرنامج (البنك الدولي) والتعمير لإلنشاء الدولي البنك في أُنشئ (الصندوق) العاملية البيئة صندوق (أ)
والسليمة القابلة لالستمرار التنمية العاملية وبالتالي تشجيع البيئة حماية في للمساعدة جتريبي

بني برنامج فيما الصلة ذات والترتيبات الدولي في البنك املديرين التنفيذيني قرار من بيئياً، وذلك مبوجب
الدولي؛  للبيئة  والبنك األمم املتحدة وبرنامج اإلمنائي املتحدة األمم

ولذلك،  عمله. وطرق هيكله تعديل ضرورة أبريل على في في الصندوق وافقوا املشتركني (ب)
والتنمية  بالبيئة املعني املتحدة مؤمتر األمم وضعها التي العمل (خطة أعمال القرن استدعى جدول

ع بالتنوّ واالتفاقية املعنية املناخ ر بتغيّ املعنية اإلطارية املتحدة األمم ) واتفاقية العام في عقد الذي
البيولوجي إعادة هيكلة الصندوق؛

بإعادة طالبوا فيه االشتراك في أخرى راغبة دول ومندوبي في الصندوق حالياً الدول املشتركة مندوبي (ج)
الرئيسية اآلليات كواحدة من الصندوق االعتبار، وذلك لترسيخ في التطورات يأخذ هذه هيكلته مبا

شمولية وتشجيع الدميقراطية، وطبيعته نظام إدارته شفافية وضمان العاملية، البيئة لتمويل
املتحدة األمم اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة برنامج بني في تنفيذه فيما التام التعاون وإتاحة فيه االشتراك

وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات باسم ذلك بعد معاً إليهم الدولي (املشار للبيئة والبنك
إنشائه؛ منذ الصندوق من عمل املستفادة العملية اخلبرة تقييم من ولالستفادة مشروعاته)،

استئمانياً صندوقاً ن مبا يتضمّ هيكلته إعادة األغراض في إطار لهذه الصندوق موارد جتديد الضروري من (د)
الوثيقة؛ أساس هذه على العاملية البيئة لصندوق جديداً

موارد متويلية  أية العاملية وحتويل للبيئة احلالي الصندوق االستئماني املستحسن إنهاء من (هـ) 
الصندوق إلى انتهائه عند احلالي االستئماني الصندوق في والتزامات وأصول القبض ومبالغ برسم

العاملية. البيئة لصندوق اجلديد االستئماني
حسبما التعاون مبادئ على تفاهم إلى لت توصّ مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات (و)

مشاركتها؛ على فيها من هيئات اإلدارة كل الوثيقة احلالية، شريطة موافقة عليها تنص

يلي: ما رَ تَقرّ فقد
الوثيقة
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األساسية – األحكام أوالً

العاملية البيئة صندوق وغرض هيكلة إعادة

املشتركة  الدول مندوبي أن ومبا الوثيقة. هذه مبوجب املعادة هيكلته العاملية البيئة يتم إنشاء صندوق
من إلى  في الفترة في سويسرا عقدوه في جنيف الذي االجتماع في الوثيقة هذه قبلوا في الصندوق

القواعد شروط مبوجب مشروعاته إدارة الصندوق وتنفيذ تتولى التي الهيئات تعتمدها ،  مارس 
منها. كل في واإلجراءات

الصندوق  إدارة التي تتولى الهيئات بني فيما والشراكة التعاون على أساس الصندوق بعمله، يقوم
واملوارد واإلضافية اجلديدة املُنح إتاحة أجل من الدولي التعاون آليات من كآلية مشروعاته، وتنفيذ

البيئية حتقق املنافع إلجراءات عليها اإلضافية املتفق بالتكاليف للوفاء رة ميسّ بشروط التمويلية
التالية: التركيز مجاالت في عليها املتفق العاملية

البيولوجي؛ ع التنوّ (أ)
املناخ؛ ر تغيّ (ب)

الدولية؛ املياه (ج)
وإزالة الغابات؛ ر التصحّ والسيما األراضي، تدهور (د)

و األوزون؛ طبقة استنفاد (هـ)
الثابتة. العضوية امللوثات (و)

بإدارة  يتعلق العاملية فيما البيئية املنافع حتقيق إلى الرامية عليها لألنشطة املتفق اإلضافية التكاليف
اإلضافية التكاليف أن كما الذكر. اآلنفة التركيز مبحاور صلتها للتمويل قدر الكيماويات مؤهلة شؤون
الس  عليها يوافق قد والتي جدول أعمال القرن مبوجب الصلة ذات األخرى لألنشطة عليها املتفق

مجاالت في العاملية البيئة حماية نتيجة عاملية بيئية ملنافع حتقيقها قدر للتمويل مؤهلة أيضاً
التركيز.

العاملية  البيئة قضايا معاجلة في من فعالية تكاليف أنشطته د التأكّ العاملية البيئة صندوق على
البلدان في أولويات ومستندة إلى مدفوعة باعتبارات البلدان برامج ومشروعات املستهدفة، ومتويل
لألوضاع لالستجابة الكافية املرونة على احلفاظ مع مساندة التنمية القابلة لالستمرار، تستهدف

أغراضه. حتقيق بهدف املتغيّرة

ميولها التي باملشروعات يتعلق وفيما (و) الفقرة  الصندوق مبوجب عمل سياسات الس بتحديد يقوم
مع الفئات والتشاور السرية، غير عن كافة املعلومات اإلفصاح الكامل على النص ينبغي الصندوق

املعني. املشروع طوال دورة االقتضاء، عند مشاركتها، وتسهيل احمللية واتمعات الرئيسية
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تنفيذ اتفاقية  أجل من املالية اآللية مبهمة مؤقتة بصفة الصندوق يقوم جزئياً، الوفاء بأغراضه إطار في
ذ ينفّ الذي املؤسسي الهيكل بوظيفة مؤقتة بصفة ويقوم ر املناخ، بتغيّ املعنية اإلطارية املتحدة األمم

اتفاقيات أو ترتيبات وذلك مبوجب ع البيولوجي، بالتنوّ املعنية االتفاقية تنفيذ أجل من املالية اآللية عمل
في العمل ملواصلة ً جاهزا الصندوق ويكون . مبقتضى الفقرة والفقرة  إبرامها التي ميكن التعاون

يكون كما منها. أطراف كل مؤمتر طلب منه ذلك إذا االتفاقيات تلك لتنفيذ املالية اآلليات أغراض خدمة
بامللوثات املعنية ستوكهولم التفاقية املالية اآللية عمل على مؤمتنة كهيئة للعمل استعداد على

أمام، مؤمترات ويكون مسؤوالً من، بتوجيه الصندوق بالعمل يقوم الصدد، وفي هذا الثابتة. العضوية
االتفاقيات ألغراض األهلية البرامج ومعايير وأولويات بشأن السياسات القرارات تتخذ التي األطراف
مبوجب األنشطة بشأن عليها التامة املتفق بالتكاليف للوفاء ً أيضاً الصندوق جاهزا ويكون املعنية.

املناخ.  ر بتغيّ املعنية اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية من املادة  من الفقرة

االشتراك

في  املشتركني من املتخصصة أن تصبح وكاالتها من وكالة أية أو األمم املتحدة في عضو دولة ميكن ألية
في املبنيّ النموذج على للصندوق العامة األمانة اشتراك لدى وثيقة بإيداع وذلك العاملية، البيئة صندوق
تُعتبر وثيقة العاملية، البيئة لصندوق الصندوق االستئماني املساهمة في للدولة بالنسبة ألف. امللحق

بإيداع منه االنسحاب العاملية البيئة صندوق في مشترك ألي ويجوز اشتراك. وثيقة مبثابة االرتباط
في امللحق ألف. املبنيّ النموذج من العامة األمانة لدى إنهاء اشتراك وثيقة

العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق إنشاء

بوظيفة  للقيام مدعو الدولي والبنك العاملية، البيئة لصندوق االستئماني اجلديد الصندوق ينشأ
يتم مساهمات من العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق ويتألف على الصندوق. القيّم

االستئماني مبقتضى الفقرة وأية  الصندوق من ل احملوّ األموال ورصيد احلالية الوثيقة يها مبوجب تلقّ
مبهمة الصندوق على القيّم بوصفه الدولي البنك ويقوم للصندوق. القبض برسم أخرى ومبالغ أصول

مبنيّ ما هو حسب وقواعده وقراراته الداخلي ونظامه إنشائه باتفاقية أن يلتزم على ائتمانية وإدارية،
باء. امللحق في

املشروعات أهلية

الفقرة  في احملددة مجاالت التركيز ضمن تقع ألنشطة العاملية البيئة صندوق من التمويلية املوارد تُتاح
التالية:  األهلية ملعايير وفقاً الوثيقة هذه من  والفقرة 

الفقرة  في إليها املشار لالتفاقيات املالية اآلليات إطار في الصندوق من تُتاح التي املُنح تكون (أ)
الترتيبات تنص املعنية، وحسبما من االتفاقيات مؤمتر أطراف كل يقررها التي األهلية وفقاً ملعايير

. الفقرة في إليها املشار االتفاقات أو

الوثيقة
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عند االقتضاء، وألنشطة أخرى، األخرى لبلدان مؤهلة متلقية ملساعدات الصندوق نح مُ كافة تُتاح (ب)
الس. إضافية يحددها أهلية ومعايير الفقرة لهذه وفقاً الصندوق أغراض الذي يخدم النوع من

(البنك الدولي البنك من مؤهالً لالقتراض كان إذا الصندوق من املُنح لتلقي مؤهالً البلد ويكون
املساعدات لتلقي مؤهالً كان إذا أو للتنمية) الدولية و/أو املؤسسة والتعمير الدولي لإلنشاء

. بذلك البلد اإلرشادي اخلاص التخطيط رقم خالل من اإلمنائي املتحدة األمم من برنامج الفنية
الفقرة في إليها مشار به اتفاقية املعنية التركيز مجال ضمن ألنشطة نح الصندوق مُ تُتاح وال

في  وطرف ملساعدات متلقية مؤهلة لبلدان إال االتفاقية لتلك املالية اآللية خارج إطار ولكنها
االتفاقية املعنية.

املالية اآللية إطار املُنح في غير هيئة على الصندوق من رة ميسّ بشروط املتاحة املوارد التمويلية (ج) 
أطراف  مؤمتر يقرّرها التي معايير األهلية وفق تكون يجب أن الفقرة إليها في املشار لالتفاقيات

أما . الفقرة في إليها املشار االتفاقات أو الترتيبات تنص االتفاقيات، وحسبما تلك من كل
ذلك خارج املُنح فتجوز إتاحتها هيئة غير على من الصندوق رة ميسّ بشروط التمويلية املوارد

يحددها الس. اإلطار بشروط

األخرى املالية واألحكام املساهمات – ثانياً
الصندوق  موارد جتديد عملية بشأن

إلى  العاملية البيئة الصندوق االستئماني لصندوق مساهماتهم في املساهمون املشتركون م يقدّ  
حسب املوارد جتديد بعملية املتعلقة لألحكام املالية وفقاً وذلك ، موارد جتديد عملية فترة أول القيّم في

(هـ) من هذه الفقرة مبقتضى املوارد تعبئة القيّم عن وتبدأ مسؤولية جيم. عليه امللحق ينص ما
املوارد. بهدف جتديد الحقة عمليات أجل من الس من بطلب باء امللحق (أ) من والفقرة الوثيقة

اإلدارة نظام وهيكل – ثالثاً

االستشارية  الهيئة وتقوم عامة. وأمانة ومجلس عمومية جمعية العاملية البيئة لصندوق يكون
. مبوجب الفقرة  املالئمة املشورة بتقدمي والفنية العلمية

التفاق فيما  وفقاً تعاونها إجراءات مشروعاته بوضع الصندوق وتنفيذ إدارة تتولى التي الهيئات تقوم
امللحق دال. عليها ينص التي املبادئ أساس على عقده يتم بينها



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

العمومية اجلمعية

اجتماعاتها  العمومية اجلمعية وتعقد كافة املشتركني. عن مندوبني من العمومية تتألف اجلمعية
اجلمعية في واحد مناوب عنه ومندوب واحد مندوب تعيني مشترك لكل ويجوز سنوات. ثالث كل مرة

يخلفه. من يُعنيّ حتى مهامه في مناوب وكل مندوب كل ويبقى تقرّرها. التي بالطريقة العمومية

يلي: مبا العمومية اجلمعية تقوم

العامة؛ الصندوق سياسات استعراض (أ)

الس؛ من املرفوعة التقارير الصندوق على أساس عمل وتقييم استعراض (ب)

و الصندوق؛ وعضوية استعراض أعضاء في االستمرار (ج)

املوافقة عليها عن الس بهدف من توصيات على بناء احلالية على الوثيقة التعديالت في النظر (د)
اآلراء. اتفاق طريق

الس

ميولها،  التي األنشطة وبرامج الصندوق عمليات سياسات وتقييم واعتماد وضع مسؤولية الس يتولى
اجلمعية العمومية. بها التي تقوم االستعراض لعمليات التامة مع املراعاة للوثيقة احلالية وفقاً وذلك

يقوم ، الفقرة في إليها املشار لالتفاقيات اآلليات املالية مبهمة تقوم التي الصندوق اجلهة وحني يكون
األطراف يقررها مؤمتر التي األهلية ومعايير البرامج وأولويات السياسات مع انسجام في بعمله الس

املعنية. االتفاقية املعني ألغراض

في  واملوزّعة لة األعضاء واملشكّ ميثلها التي املشتركني مجموعات ً ميثلون عضوا من  الس يتألف
للجهود التمويلية الواجب الوزن إعطاء مع املشتركني لكافة املتوازن واملنصف التمثيل ضرورة إطار

 ً النامية عضوا من الدول األعضاء يبلغ عدد أن هاء مبقتضى امللحق ويجب املانحة. اجلهات كافة من
السوفييتي  واالحتاد الوسطى والشرقية أوروبا دول من عضوين اثنني و الدول املتقدمة ً من عضوا مع

كل مجموعة وتقوم الس. في لعدد األعضاء مساوياً املناوبني األعضاء عدد يكون أن ويجب السابق.
تقرر لم وما لتلك اموعة املعنية. ِّلني املمثّ والعضو املناوب العضو بتعيني املشتركني من مجموعات

حتى أو سنوات ثالث مناوب وعضو عضو كل والية فترة ذلك، تكون خالف املعنية املشتركني مجموعة
أو العضو تعيني إعادة املعنية أقرب. ويجوز موعة املشتركني أيهما ،ً جديدا اموعة عضواً تعنيِّ

املناوب للعضو وتكون عملهم. لقاء مستحقات املناوبون واألعضاء األعضاء يتلقى وال املناوب. العضو
العضو الغائب. عن النيابة في الصالحية التامة

الوثيقة
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من  لتمكينه وذلك أو حسب الضرورة، ستة أشهر األمانة العامة كل مقر في اجتماعاته الس يعقد  
الس. أعضاء ثلثي بحضور لالجتماع القانوني النصاب ق ويتحقّ مبسؤولياته. االضطالع

املنتخب  الرئيس يقوم االجتماع. ذلك ملدة أعضائه بني من رئيساً الس ينتخب االجتماعات، من كل في
في املدرجة الس املتصلة مبسؤوليات بالقضايا يتعلق وفيما االجتماع ذلك في الس مداوالت بإدارة

أعضاء آلخر بني اجتماع املنتخب من الرئيس منصب تداول ويتم (ك). و (ي) و (ط) و (ز) (ب) و الفقرات
ملساعدات. غير متلقني ملشتركني املمثلني الس وأعضاء ملساعدات متلقني ملشتركني املمثلني الس

بالقضايا املتصلة  الس فيما يتعلق مداوالت بإدارة للصندوق املسؤول التنفيذي األول ويقوم
واملسؤول املنتخب الرئيس ويشترك (ح). و (و) و (هـ) و (ج) الفقرات في املدرجة الس مبسؤوليات

(أ). املتصلة بالفقرة بالقضايا يتعلق فيما الس مداوالت إدارة في األول التنفيذي

سفر  نفقات شاملة الس اجتماعات تكاليف الضرورة، حسب العامة، لألمانة اإلدارية املوازنة من تُدفع
ماً. تقدّ البلدان أقل من والسيما النامية، البلدان من الس وإقامة أعضاء

ينبغي على الس: 

وأهدافه؛ عمله ونطاق بأغراضه يتعلق فيما الصندوق عمل استعراض على املواظبة (أ)

ومشروعاته عملياته واستراتيجيات وبرامجه العاملية صندوق البيئة أن سياسات من د التأكّ (ب)
املنتظمني؛ والتقييم للمتابعة تخضع

م التقدّ وتقييم ومتابعة ، الفقرة في إليه العمل املشار برنامج واملوافقة على استعراض (ج)
التي تتولى وللهيئات العامة لألمانة اإلرشاد الالزم وإتاحة ذلك، العمل برنامج تنفيذ في احملرز
وذلك مع إدراك ، الفقرة في إليها املشار األخرى والهيئات مشروعاته وتنفيذ إدارة الصندوق
من كل إعداد باملسؤولية عن حتتفظ مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى الهيئات التي أن

العمل؛ إطار برنامج في عليها تتم املوافقة التي املشروعات

املسؤول التنفيذي وإبالغ للمشروعات النهائية الوثائق الس أعضاء الستالم يلزم ما ترتيب (د) 
التنفيذي املسؤول مصادقة قبل تكون لديهم قد أية هواجس عن أسابيع أربعة في غضون األول
بني من املعنية الهيئة جانب من عليه النهائية للموافقة ً متهيدا املشروع املعني وثائق على األول

مشروعاته؛ وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات

الصندوق من املالية املوارد ر توفّ مدى واستعراض العاملية، البيئة صندوق أموال استخدامات توجيه (هـ)
املالية؛ املوارد تعبئة القيّم في العاملية، والتعاون مع البيئة لصندوق االستئماني



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

عملياته شاملة استراتيجيات الصندوق، عمليات على أمناط واملوافقة الدوري االستعراض (و)
املشار والهيئات املنظمات قيام تسهيل ترتيبات املشروعات، ووسائل باختيار اخلاصة واإلرشادات

التمويل  ومعايير األهلية بشأن اإلضافية واملعايير املشروعات، وتنفيذ بإعداد الفقرة في إليها
دورة نها تتضمّ أن ينبغي التي اإلجرائية واخلطوات التوالي، (ج) على و (ب) للفقرتني وفقاً األخرى

االستشارية وتشكيلها ودورها؛ للهيئة املمنوح والتفويض املشروع،

إليها املشار االتفاقيات أطراف مؤمترات مع العالقات ألغراض التنسيق مركز مبهمة القيام (ز)
عليها واملوافقة املؤمترات تلك مع االتفاقات أو الترتيبات في ذلك النظر في ، مبا الفقرة في

أو الترتيبات مبقتضى تلك بالشروط والتقيّد منها، والتوصيات اإلرشادات واستعراضها، وتلقي
لها؛ التقارير يرفع يتعلق فيما االتفاقيات

يتعلق فيما العاملية البيئة صندوق ميولها التي األنشطة أن من ، للفقرتني و  وفقاً د، التأكّ (ح)
األهلية  ومعايير البرامج وأولويات السياسات مع تنسجم الفقرة في إليها املشار باالتفاقيات

املعنية؛ االتفاقية ألغراض األطراف مؤمتر أقرّها التي

وتكليفها العامة األمانة عمل على واإلشراف ، للفقرة وفقاً األول التنفيذي املسؤول تعيني (ط)
محددة. ومسؤوليات مبهام

مالية مراجعة عمليات وترتيب العاملية البيئة لصندوق املوازنة اإلدارية على واملوافقة استعراض (ي)
وذلك مشروعاته، وتنفيذ الصندوق إدارة والهيئات التي تتولى العامة لألمانة دورية أداء ومراجعة

الصندوق؛ حلساب بها التي تضطلع باألنشطة يتعلق فيما

املستدامة على  للتنمية املتحدة األمم جلنة وإطالع السنوي التقرير على للفقرة وفقاً املوافقة (ك)
و أنشطته؛

الصندوق. أغراض لتحقيق مالئمة تكون قد التي بالوظائف األخرى القيام (ل)

األمانة العامة

الدولي  البنك ويساند والس. العمومية اجلمعية إلى وترفع التقارير اخلدمات العامة األمانة م تقدّ
استقاللية في إطار تعمل الصندوق، وهي رئيس األول/ املسؤول التنفيذي يرأسها التي األمانة العامة

ثالث ملدة التفرّغ أساس على منصبه في األول التنفيذي املسؤول الس ويُعنيّ وفعاليتها. وظائفها
مشروعاته. وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات من مشتركة توصية على بناء وذلك سنوات،

األول. التنفيذي املسؤول تعيني إعادة للمجلس ويجوز الس. مع التشاور بعد التوصية تلك رفع ويتم
األمانة موظفي جهاز ن ويتضمّ موجب. لسبب إال األول التنفيذي املسؤول للمجلس عزل يجوز وال

الوثيقة
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وأشخاص مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات موظفي بني من منتدبني العامة
األول التنفيذي املسؤول ويتولى احلاجة. حسب مسابقات في إطار الهيئات إحدى تلك تعيّنهم

من اخلدمة. ويكون املسؤول وصرفهم األمانة العامة موظفي جهاز عناصر وتعيني تنظيم مسؤولية
عن نيابة العامة األمانة وتقوم لوظائفها. العامة األمانة أداء عن الس أمام مسؤوالً األول التنفيذي

التالية: بالوظائف الس

والس؛ العمومية اجلمعية لقرارات الفعال التنفيذ (أ)

االتصال مع وضمان برنامج العمل املشترك، على بناء تنفيذ أنشطة البرامج ورصد تنسيق وضع (ب)
في إليها املشار التعاون اتفاقات أو ترتيبات إطار في والسيما املطلوب، حسب األخرى الهيئات

؛ الفقرة

التي السياسات تنفيذ ضمان مشروعاته، وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات مع بالتشاور (ج)
املشروعات. وينبغي دورة بشأن مشتركة إعداد إرشادات خالل من العمليات بشأن الس يعتمدها

في ذلك االستعراض مبا ووضع تصاميمها، املشروعات معالم حتديد اإلرشادات تتناول هذه أن
مع اتمعات احمللية والتشاور املقترحة، عملها وبرامج للمشروعات املقترحة والكافي الصحيح

نتائجها؛ املشروعات وتقييم تنفيذ ورصد األخرى، املعنية واألطراف

تتولى الهيئات التي تقوم بها التي مدى كفاية الترتيبات بشأن الس إلى تقارير ورفع استعراض (د)
توصية ورفع أعاله، (ج) الفقرة في إليها املشار مشروعاته وفقاً لإلرشادات وتنفيذ الصندوق إدارة

مبوجب املشروعات وتنفيذ بشأن إعداد إضافية بترتيبات عند اللزوم الهيئات وتلك الس إلى
؛ والفقرة (و) الفقرة

وتسهيل الس لقرارات الفعال التنفيذ لضمان الهيئات بني املشتركة االجتماعات رئاسة (هـ)
مشروعاته؛ الصندوق وتنفيذ إدارة تتولى التي الهيئات بني فيما والتعاون التنسيق

االتفاقيات سكرتاريات وخاصة الصلة، ذات األخرى الهيئات الدولية سكرتاريات مع التنسيق (و)
لطبقة املُستنفدة باملواد مونتريال املتعلق بروتوكول وسكرتاريات ، الفقرة في إليها املشار

تعاني التي البلدان في ر التصحّ ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية األطراف املتعدد وصندوقه األوزون
أفريقيا؛ في ر خطير، والسيما تصحّ جفاف و/أو من

الس؛ توجيهات حسب األخرى واملؤسسات والس العمومية للجمعية التقارير رفع (ز)

و مبسؤولياته؛ االضطالع من لتمكينه الصلة ذات بكافة املعلومات القيّم تزويد (ح)

الس. من بتكليف وظائف أخرى بأية القيام (ط)
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مشروعاته وتنفيذ إدارة الصندوق تتولى التي الهيئات

األمم  وبرنامج املتحدة اإلمنائي األمم برنامج وتنفيذ مشروعاته هي الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات
ميولها التي أنشطتها عن الس أمام هذه الهيئات مسؤولة وتكون الدولي. والبنك للبيئة املتحدة

سياسات تنفيذ وعن مشروعات الصندوق، تكاليف وفعالية إعداد ذلك مبا في العاملية، صندوق البيئة
يتم الهيئات بني التفاق ووفقاً اختصاصها كل في مجال الس، وقرارات واالستراتيجيات العمليات
التي وتتعاون الهيئات الوثيقة. لهذه دال امللحق عليها ينص التي التعاون مبادئ أساس عقده على

للمساعدات املتلقية العامة واألطراف واألمانة املشتركني مع مشروعاته وتنفيذ الصندوق تتولى إدارة
احلكومية، غير واملنظمات احمللية اتمعات شاملة األخرى املعنية عن األطراف الصندوق، فضالً مبوجب

الصندوق. أغراض حتقيق لتشجيع وذلك

وتنفيذ  الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات مع رؤساء دورية اجتماعات األول التنفيذي يعقد املسؤول
فيما العمليات سياسات الهيئات، واستعراض قضايا بني واالتصال تشجيع التعاون بهدف مشروعاته

بنقل استنتاجاتهم األول التنفيذي املسؤول ويقوم الصندوق. ميولها األنشطة التي بتنفيذ يتعلق
فيها. للنظر الس إلى وتوصياتهم

والفنية العلمية االستشارية الهيئة

وعلى أساس  الدولي والبنك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع بالتشاور للبيئة، األمم املتحدة برنامج يقوم
والفنية كهيئة  العلمية االستشارية الهيئة بإنشاء الس، التي يضعها واملعايير اإلرشادات

مبهمة ويقوم الهيئة السكرتارية الالزمة لهذه للبيئة املتحدة األمم برنامج ويتيح للصندوق. استشارية
وبينها. الصندوق بني االرتباط جهة

القرارات اتخاذ مبادئ – رابعاً

(أ) اإلجراءات   

الضرورة  التنظيمية حسب اللوائح اآلراء، اتفاق إطار في والس، العمومية اجلمعية من كل يعتمد
بتحديد خاصة بصفة بالشفافية. ويقومان املتسم الوجه على بوظائفه منهما لقيام كل املالئم أو

على النص بدخول مراقبني وبالنسبة للمجلس السماح في ذلك مبا منهما كل لوائح أي جانب من
تنفيذية. جلسات

(ب) اتفاق اآلراء   

اجلهود  كافة ورئيسه الس بذل للمجلس، إذا وبالنسبة باتفاق اآلراء. العمومية قراراتها اجلمعية تتخذ

الوثيقة
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من ألي يجوز اآلراء، في اتفاق ر الوصول إلى قضية جوهرية واتضح تعذّ أية في النظر أثناء املمكنة
رسمياً. املوضوع على التصويت طلب أعضاء الس

الرسمية  التصويت (ج) عملية  

بأغلبية  رسمياً تصويتاً تتطلّب التي القرارات اتخاذ يتم ذلك، على خالف الوثيقة تنص لم ما
عدد  مجمل من في املائة أغلبية بنسبة متثل مؤيدة بأصوات أي الترجيح، مضاعفة

مجموع املساهمات.  املائة من في بنسبة وأغلبية املشتركني

ميثّلهم/متثّلهم. ويجوز  الذين املشتركني أو املشترك بأصوات الس أعضاء من كل يُدلي
من كل بأصوات مستقلة بصورة اإلدالء املشتركني مجموعة من الذي تعيّنه الس لعضو

ميثلها/متثلها. التي اموعة في األعضاء املشتركني

في  الفعلية املساهمات مجمل من املساهمات يتألف مجموع التصويت، حقوق ألغراض  
لهذه جيم امللحق عليه ينص حسبما العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق

واملساهمات االستئماني الصندوق لهذا الحقة إعادة متويل عمليات وفي ( (املرفق الوثيقة
والتمويل للمنح املعادلة املشترك العاملية، ومبالغ التمويل االستئماني للبيئة الصندوق في

حتى القيّم مع عليه املتفق أو العاملية البيئة لصندوق البرنامج التجريبي إطار في املوازي
سريان تاريخ العاملية. وحتى البيئة لصندوق الصندوق االستئماني مفعول سريان تاريخ

تتم التي املُسبّقة املساهمات تُعتبر العاملية، البيئة لصندوق االستئماني مفعول الصندوق
للبيئة الصندوق االستئماني الوثيقة مساهمات في جيم من امللحق من (ج) الفقرة مبوجب

العاملية.

االتفاقيات مع والتعاون العالقة – خامساً

في  إليها املشار االتفاقيات مبوجب أنشطة لتمويل كمصدر الصندوق عمل فعالية الس يضمن
وأولويات السياسات متفقاً مع االتفاقيات هذه ألغراض الصندوق موارد ويكون استخدام . الفقرة

االتفاقيات. من تلك كل أطراف مؤمتر يقرّرها التي األهلية ومعايير البرامج

املشار  االتفاقيات أطراف مؤمترات مع التعاون اتفاقات أو ترتيبات على واملوافقة باستعراض الس يقوم
وتكون االجتماعات. يتعلق بالتمثيل في فيما باملثل املعاملة ترتيبات ذلك في مبا ، الفقرة في إليها

بآليتها يتعلق فيما االتفاقيات املعنية من الصلة ذات مع األحكام متفقة االتفاقات أو الترتيبات هذه
من كل ألغراض التمويلية الصندوق متطلبات موع املشترك التحديد إجراءات ن وتتضمّ املالية،

املؤقتة الهيئة مع الس يتشاور ، الفقرة في إليها املشار االتفاقيات من بكل يتعلق وفيما االتفاقيات.
أطرافها. ملؤمتر األول االجتماع حتى وذلك االتفاقيات، من بكل اخلاصة
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الهيئات األخرى مع التعاون سادساً –

الس،  إرشادات مبوجب مشروعاته، الصندوق وتنفيذ إدارة التي تتولى والهيئات العامة األمانة تتعاون
إدارة تتولى التي للهيئات الصندوق. ويجوز أغراض حتقيق تشجيع بهدف األخرى الدولية املنظمات مع

والهيئات األطراف، املتعددة التنمية بنوك أجل قيام: من ترتيبات اتخاذ مشروعاته الصندوق وتنفيذ
الثنائية، التنمية األخرى، وهيئات واملنظمات الدولية املتحدة، لألمم التابعة املتخصصة والبرامج

واملؤسسات األكادميية بإعداد اخلاص، القطاع وجهات غير احلكومية، واملنظمات البلدان، ومؤسسات
بصورة متسمة املشروعات تنفيذ في النسبية ميزاتها مراعاة مع الصندوق، مشروعات وتنفيذ

(و)، الفقرة ومبقتضى البلدان. وفقاً ألولويات الترتيبات بهذه ويتم القيام التكاليف. وفعالية بالكفاءة
نشوب حالة البلدان. وفي ألولويات اتخاذ ترتيبات مماثلة وفقاً األمانة العامة من يطلب للمجلس أن يجوز

يتعلق فيما إحداها وأية جهة بني أو مشروعاته وتنفيذ الصندوق تتولى إدارة التي اجلهات بني خالف
وتنفيذ إدارة الصندوق تتولى التي الهيئات بني من املعنية للهيئة يجوز مشروعات، تنفيذ أو بإعداد
هذه األمانة العامة السعي لتسوية من تطلب أن الفقرة هذه في إليها املشار اجلهة مشروعاته أو

اخلالفات.

العمل طرق – سابعاً

بني  املشترك العمل برامج محتوى وحتديد - بتنسيق إعداد للصندوق العامة- بالنسبة األمانة تقوم  
املطلوبة املالية املوارد إلى اإلشارة ذلك في مبا مشروعاته، وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي اجلهات

البلدان  مع للفقرة وبالتعاون العمل وفقاً برنامج إعداد وينبغي الس. ملوافقة ً متهيدا البرنامج لهذا
. في الفقرة مشار إليها بالتنفيذ جهات قائمة وأية املتلقية للمساعدات املؤهلة

طلب  وإذا عليها. النهائية املوافقة األول قبل التنفيذي املسؤول الصندوق ملصادقة تخضع مشروعات  
مع متسق في رأيهم غير ألنه الس اجتماع في ما مشروع استعراض أربعة أعضاء ال يقل عن ما

املشروع وثيقة ذلك بتقدمي األول التنفيذي يقوم املسؤول الصندوق، أو سياسات وإجراءات الوثيقة هذه
عليه مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئة تصادق وال للمجلس، التالي إلى االجتماع

الصندوق. وإجراءات ومع سياسات هذه الوثيقة الس متسقاً مع وجده إذا إال النهائية للموافقة

التقارير رفع – ثامناً

وتوزيعه  التقرير بإعداد العامة األمانة وتقوم الصندوق. أنشطة عن السنوي التقرير على الس يوافق
مبوجب تنفيذها يتم التي عن األنشطة معلومات التقرير ن أن يتضمّ وينبغي املشتركني. كافة على

ألنشطة مع استعراض فيها للنظر املرفوعة املقترحة املشروعات ذلك قائمة في مبا الصندوق، برامج
للوفاء الالزمة املعلومات كافة أيضاً التقرير ن يتضمّ أن وينبغي الصندوق. مولها التي املشروعات ونتائج

الوثيقة
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الناجمة املتطلبات عن الصندوق، فضالً من سمات أن تكون ينبغي والشفافية التي املساءلة مببادئ
ويُرسل . الفقرة إليها في املشار االتفاقيات أطراف مؤمترات مع عليها املتفق التقارير رفع ترتيبات عن

دولية منظمة املستدامة وأية بالتنمية املعنية املتحدة وجلنة األمم األطراف مؤمترات من كل إلى التقرير
لها. إرساله من املالئم يرى الس أخرى

نهائية أحكام انتقالية وأحكام – تاسعاً

العاملية للبيئة الصندوق االستئماني إنهاء

مفعول إنشاء  سريان تاريخ في العاملية للبيئة احلالي االستئماني الصندوق إلنهاء مدعوّ الدولي البنك
أموال أية اجلديد االستئماني الصندوق إلى وتُنقل العاملية، البيئة اجلديد لصندوق االستئماني الصندوق

القيّم إدارة في ذلك انتهائه، مبا حيازة الصندوق احلالي عند في والتزامات وأصول برسم القبض ومبالغ
الدولي.  البنك في التنفيذيني املديرين عن الصادر رقم القرار أحكام مبوجب مشترك متويل ألي

املشروعات معامالت جتهيز يستمر النص، هذا احلالي مبقتضى االستئماني الصندوق إنهاء يجري وريثما
السارية واإلجراءات القواعد مراعاة مع واملوافقة عليها احلالي االستئماني الصندوق موارد من املمولة

عليه.

االنتقالية الفترة

إدارة  التي تتولى الهيئات اعتماد من الفترة االنعقاد في الوثيقة أحكام هذه مبوجب للمجلس يجوز
االستئماني الصندوق إنشاء نفاذ تاريخ حتى ومالحقها مشروعاته لهذه الوثيقة وتنفيذ الصندوق

من لتمكينه/متكينها اآلراء باتفاق األول التنفيذي املسؤول (أ) لتعيني لصندوق البيئة العاملية: اجلديد
الصندوق. عمل وطرق للمجلس الداخلي النظام إلعداد و (ب) العامة؛ األمانة عمل مبسؤولية االضطالع
الصندوق للمجلس. يقوم اجتماع أول بتنظيم التجريبي العاملية العامة لصندوق البيئة األمانة وتقوم

هذه الفترة االنتقالية. اإلدارية في املصروفات بتغطية احلالي االستئماني

واإلنهاء التعديل

توصية  على بناء الوثيقة احلالية إنهاء أو باتفاق اآلراء على تعديل املوافقة العمومية للجمعية يجوز
وتنفيذ إدارة الصندوق التي تتولى الهيئات نظر وجهات االعتبار في تؤخذ أن بعد وذلك الس، من

اإلنهاء أو التعديل مفعول االستئماني، ويسري الصندوق على القيّم نظر ووجهات مشروعاته
الصندوق القيّم على مشروعاته ومن وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى الهيئات التي االعتماد من بعد

لهذه أي ملحق تعديل على الفقرة كل منها. وتنطبق أحكام هذه وإجراءات قواعد مبوجب االستئماني
ذلك. خالف نفسه على ينص امللحق لم ما الوثيقة
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ويجوز ألي  باء، امللحق من للفقرة  وفقاً كقيّم إنهاء دوره االستئماني الصندوق للقيّم على يجوز
تلك من كهيئة دورها وقت أي في أن تُنهي مشروعاته الصندوق وتنفيذ إدارة تتولى التي الهيئات من

التي األخرى الهيئات مع التشاور بعد وتنفيذ مشروعاته، وذلك الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات
ستة مدتها مهلة وإعطاء كتابياً ً إخطارا الس إعطاء وبعد مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى

أشهر.

الوثيقة
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ألف امللحق

اشتراك إنهاء / اشتراك إخطار

 (“ الصندوق العاملية (” األول لصندوق البيئة التنفيذي املسؤول حكومة إخطار تود
اشتراكها] في الصندوق. [إنهاء االشتراك في ترغب أنها

واملنصب) (التاريخ)                                     (االسم

إيداع اإلخطار عند االشتراك وإنهاء االشتراك مفعول يسري أصوالً. بالتوقيع عنها مفوض عن احلكومة ممثل يوقع نيابة مالحظة:
تعتبر العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املساهمة الدول من املعنية كانت الدولة وإذا األول. املسؤول التنفيذي لدى

باالشتراك.  بالرغبة إخطاراً ج) (املرفق للملحق االرتباط وثيقة
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باء امللحق

العاملية لصندوق البيئة االستئماني الصندوق على القيّم دور
ومسؤولياته االئتمانية

(الصندوق االستئماني)  العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على الدولي القيّم البنك يكون
باألمانة األموال  وبهذه الصفة يحفظ كمالك قانوني الوثيقة، هذه من الفقرة في إليه املشار

إال يستخدمها وال يديرها كما االستئماني، الصندوق منها ن يتكوّ التي برسم القبض واملبالغ واألصول
واألصول احلسابات كافة منفصلة ومستقلة عن يبقيها أن هذه الوثيقة وعلى أحكام ومبوجب ألغراض

يديرها. ميلكها القيّم أو التي األخرى

االئتمانية التي  مبسؤولياته االضطالع الس عن أمام مسؤوالً االستئماني الصندوق على القيّم يكون
امللحق. هذا عليها ينص

ميكن  التي وللقرارات الوثيقة هذه من عليه السارية وفقاً لألحكام االستئماني الصندوق القيّم يُدير
باألحكام بواجباته قيامه االستئماني في على الصندوق القيّم ويلتزم مبقتضاها، الس يتخذها أن

باسم هنا يشار إليها (والتي وقراراته وقواعده الداخلي ونظامه إنشائه من اتفاقية عليه  السارية
.(“ االستئماني الصندوق على القيّم قواعد ”

خاصة:  بصفة الصندوق القيّم على مسؤوليات ن تتضمّ  

الغرض؛ لهذا الالزمة والترتيبات الدراسات وإعداد االستئماني املوارد للصندوق تعبئة (أ) 

األموال ودفع السائلة أصوله استثمار شاملة االستئماني، للصندوق املالية باإلدارة القيام (ب)
بالتنفيذ تقوم التي والهيئات العاملية البيئة صندوق مشروعات وتنفيذ تتولى إدارة التي للهيئات
االستئماني؛ الصندوق موارد باستثمار واستخدام يتعلق املالية فيما التقارير لها وإعداد الفعلي

لقواعد القيّم وفقاً مراجعتها وإتاحة االستئماني للصندوق املالئمة واحلسابات السجالت مسك (ج)
و االستئماني؛ الصندوق على

هذا  والفقرة من الوثيقة هذه من (ح) وفقاً للفقرة واملشروعات املوازنة موارد استخدام رصد (د)
الوثيقة والقرارات التي يتخذها لهذه وفقاً تُستخدم الصندوق موارد من أن امللحق، وذلك للتأكد

الصندوق االستئماني. أموال عن أوضاع الس إلى رفع التقارير املنتظمة ذلك في الس، مبا

الوثيقة
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التي  نفسها العناية هذا امللحق مبقتضى بوظائفه القيام في االستئماني الصندوق على القيّم يتوخى
يُطبق القيّم الغرض، جتاهه. ولهذا أخرى مسؤولية ل يتحمّ به وال اخلاصة بقضاياه يتعلق فيما يتوخاها

األموال من ودفع استثمار أن يتطلبها ميكن التي والكفاءة االقتصاد اعتبارات االستئماني الصندوق على
الس. وقرارات الصندوق االستئماني القيّم على مع قواعد باالتساق وذلك االستئماني، الصندوق

على  بناء الوثيقة هذه مبقتضى دفعها أو بها االرتباط ل اوّ املبالغ كافة الصندوق على القيّم يستخدم
املعقولة ذلك املصروفات في العاملية، مبا البيئة صندوق ألنشطة الس عليه وافق العمل الذي برنامج
هيئة وأية وتنفيذ مشروعاته إدارة الصندوق تتولى التي بني الهيئات من املعنية الهيئة تتحملها التي

التي والقرارات الوثيقة وفقاً لهذه مبسؤولياتها القيام إطار في املعني للمشروع بالتنفيذ الفعلي تقوم
الهيئة إلى االستئماني حتويلها الصندوق على للقيّم اول املبالغ كافة حتويل يتم الس. يتخذها
لها، الفعلي بالتنفيذ تقوم أو مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات بني من املعنية

لها األموال. لة احملوّ واجلهة القيّم بني عليه املتفق حسب وذلك

حسب  دولية أو وطنية أية هيئة مع واتفاقات ترتيبات عقد االستئماني الصندوق للقيّم على يجوز
طلب الس، على وبناء تتسق معها. وبشروط الوثيقة هذه ألغراض التمويل من أجل تدبير وإدارة احلاجة

مؤمترات مع االتفاقات أو الترتيبات بشأن الرسمية اإلجراءات االستئماني الصندوق على يتخذ القيّم
ويوافق عليها.  الس فيها ينظر أن بعد الوثيقة، هذه من الفقرة في املشار إليها أطراف االتفاقيات

وتنفيذ  الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات املعنية من بني الهيئة إلى األموال حتويل يتم ريثما
األموال استثمار الصندوق االستئماني للقيّم على لها، يجوز بالتنفيذ الفعلي تقوم أو مشروعاته

عدة تُفتح (حيث عات االستثمارات مجمّ ذلك في مبا يقرّره، الذي بالشكل الصندوق احملفوظة في
ق املتحقّ الدخل يديرها. يُقيّد أو القيّم ميلكها أخرى أموال مع االستئماني) الصندوق ألموال حسابات

االستئماني على الصندوق القيّم ويُعوّض االستئماني، الصندوق في حساب االستثمارات هذه من
االستئماني الصندوق إدارة يتحملها في املعقولة التي املصروفات عن الصندوق هذا موارد من سنوياً

أساس على التعويض ويجري العاملية. البيئة لصندوق العامة لألمانة املساندة اإلدارية مصروفات وعن
نهاية السنة. تسوية في تقديرات التكاليف مع

املوارد  يتجاوز الصندوق االستئماني مبا باسم االرتباطات لتفادي الضرورية الترتيبات كافة القيّم يتخذ
املتوفرة لهذا الصندوق.

يلتزم املسؤول  امللحق، هذا في املبيّنة بوظائفه القيام من االستئماني على الصندوق القيّم لتمكني
أعاله،  الفقرة في عليها القيّم املنصوص بقواعد والتقيّد القيّم مع بالتعاون التام التنفيذي األول

الوثيقة هذه أحكام مبقتضى االستئماني الصندوق بإدارة يتعلق فيما العامة األمانة أنشطة في وذلك
وملحقاتها.
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الس،  التي يتخذها والقرارات الوثيقة لهذه وفقاً تُستخدم الصندوق االستئماني موارد أن من للتأكد
مشروعاته ومع وتنفيذ العاملية البيئة صندوق إدارة تتولى التي الهيئات مع الصندوق على القيّم يعمل
بني اختالفات القيّم بشأن لدى تكون قد في الصندوق ملعاجلة وحل أية هواجس األول التنفيذي املسؤول
الس األول التنفيذي املسؤول ويُخبر والقرارات. الوثيقة وهذه االستئماني الصندوق موارد استخدامات
إدارة تتولى التي الهيئات بني من هيئة أو االستئماني الصندوق على القيّم لدى تكون بأية هواجس قد

رضية. مُ حلها بصورة وتنفيذ مشروعاته ولم يتم الصندوق

القيّم  وقواعد الس قرارات اختالف بني وجود االستئماني الصندوق على القيّم أو للمجلس ظهر إذا
االختالف. تفادي بهدف بعضهما مع الس والقيّم يتشاور الصندوق االستئماني، على

ومحفوظات  وأصول أموال على إنشائه اتفاقية مبوجب للقيّم املعطاة واحلصانات االمتيازات تنطبق
االستئماني. الصندوق ومعامالت وعمليات ودخل

األخرى  والهيئات الس مبوافقة إال امللحق هذا أحكام تعديل للقيّم التنفيذيني للمديرين يجوز ال
يقرّر عندما امللحق أحكام هذا إنهاء ويجوز مشروعاته. وتنفيذ العاملية البيئة صندوق التي تتولى إدارة

البيئة صندوق تتولى إدارة األخرى التي والهيئات الس مع بالتشاور ذلك للقيّم التنفيذيون املديرون
يتخذ اإلنهاء، وعند ستة أشهر. مدة وإعطائه كتابة الس إخطار وبعد مشروعاته وتنفيذ العاملية

كما ينبغي القرار. لذلك وذلك وفقاً السرعة، على جناح أنشطته إلنهاء اإلجراءات الالزمة كافة القيّم
أجل ومن وحتويالت، نح مُ أجل من املعطاة العاملية البيئة بارتباطات صندوق الوفاء على القرار ينص أن

عند االئتماني أو التزامات الصندوق وأصول القبض برسم أموال ومبالغ يات من متبقّ بأية التصرّف
اإلنهاء.

الوثيقة
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جيم امللحق

املوارد املالية جتديد لعملية املالية األحكام العاملية: البيئة لصندوق االستئماني الصندوق

املساهمات

بقبول  العاملية، لصندوق البيئة على الصندوق االستئماني بوصفه القيّم البنك الدولي، يُخوَّل
: من يوليو  وحتى  يونيو  للفترة الصندوق االستئماني املساهمات في

و ؛ املرفق في مشترك لكل احملدد باملبلغ املشتركني من كل من نح مُ هيئة على (أ)

احلالي. امللحق أخرى بشروط متسقة مع مساهمات (ب)

االرتباط وثائق

(املشتركون  العاملية لصندوق البيئة االستئماني الصندوق في املساهمني املشتركني من يُتوقع (أ)
االرتباط).  (وثيقة املرفق  في املبنيّ بالشكل القيّم لدى ارتباط وثيقة إيداع املساهمون)

والبقية خاضعة لقانون شروط دون مساهمته من جزء دفع على مساهم حني يوافق مشترك (ب)
على مشروط ارتباط وثيقة بإيداع يلتزم هذا املشترك املعني، فإن التشريعي الس يسنّه مالئم

قصارى ببذل املساهم املشترك هذا ويتعهد مشروط)؛ ارتباط (وثيقة القيّم مقبول لدى شكل
تواريخ بحلول ارتباطه مبلغ كامل على املعنية الهيئة التشريعية موافقة للحصول على جهوده

. الفقرة عليها تنص التي الدفع

دفعها  يجب الفقرة  (أ) مبوجب العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املساهمات (أ)
املساهم. املشترك اختيار حسب تقسيطاً أو ً بحلول  نوفمبر  نقدا  

والقيّم، املساهمني بني املشتركني عليها املتفق بالشروط أعاله الفقرة (أ) مبوجب نقداً الدفع يتم (ب)
العاملية من االستئماني لصندوق البيئة للصندوق مالءمة أقل الشروط تلك ال تكون أن على

تقسيطاً. الدفع

أربعة على للقيّم تُدفع تقييد دون على دفعها املساهم يوافق املشترك التي بالتقسيط الدفعات (ج)
بحلول نوفمبر  و  نوفمبر  و  نوفمبر  و  نوفمبر  متساوية أقساط

 شريطة: 
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الدفع مبواعيد أبكر؛ على املساهمني املشتركني من وكل القيّم موافقة جواز  

بحلول  أكتوبر  املفعول ساري العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق يصبح لم إذا
على يوماً  تزيد ال ملدة هذه األقساط أول تسديد املساهم تأجيل للمشترك يجوز ،

امللحق؛ هذا مفعول سريان تلي

مع  جنب إلى جنباً املبلغ، كان إذا جزء منه قسط أو سداد أي تأجيل على يوافق أن للقيّم يجوز
األقل على يساوي املساهم، دها املشترك سدّ من مدفوعات سابقة مُستخدم رصيد غير أي

استحقاق حدود تاريخ في وذلك القيّم، تقديرات حسب املساهم من املشترك املطلوب املبلغ
البيئة لصندوق االستئماني الصندوق مبوجب باالرتباطات للوفاء بالنسبة التالي القسط

و العاملية؛

من  األول القسط استحقاق تاريخ بعد القيّم لدى ارتباط وثيقة مساهم مشترك أودع إذا
تلك  تلي تاريخ إيداع غضون يوماً في للقيّم منه جزء أو قسط أي سداد يجب مساهماته،

الوثيقة.

غير منه جزءاً أو قسطاً أن بعد ذلك القيّم وأخطر مشروط وثيقة ارتباط مساهم مشترك أودع إذا (د)
ذلك  من في غضون يوماً منه جزء أو ذلك القسط سداد استحقاقه، يستحق تاريخ مقيّد بعد

اإلخطار.

أقساط على التسديد طريقة

بني  عليها بالشروط املتفق ً أو املساهمني نقدا املشتركني من كل وفق اختيار السداد يجب (أ) 
البيئة  لصندوق االستئماني مالءمة للصندوق أقل تكون ال أن على والقيّم، املساهم املشترك

املشترك حكومة تصدرها مماثلة التزامات أو سندات بإيداع أو أقساط التسديد على من العاملية
قابلة السندات غير أن تكون تلك على املساهم، املشترك يعيّنها التي اإليداع جهة املساهم أو

القيّم. حلساب الطلب االسمية عند بقيمتها للدفع وقابلة فوائد عليها تستحق وال للتداول

وحدة تقوميها، مع وبالتناسب سنة ربع كل املماثلة االلتزامات السندات أو قيمة القيّم يسحب (ب)
سيولة  وإدارة عمليات الفقرة ومتطلبات في إليها املشار والتحويل حسب احلاجة للدفع وذلك

القيّم. يحدده مشروعاته، حسبما وتنفيذ البيئة العاملية صندوق إدارة تتولى التي والهيئات القيّم
في إطار املساعدات لتلقي في الوقت نفسه مؤهالً املشترك املساهم الذي هو طلب على وبناء

سنتني حدود في ملدة السحب تأجيل للقيّم يجوز العاملية، البيئة لصندوق الصندوق االستئماني
املساهم. ذلك املشترك لدى استثنائية بصورة صعبة املوازنة في ً ألوضاع نظرا

الوثيقة
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يقبل بها التي للشروط وفقاً التسديد (ب)، يتم الفقرة مبوجب من املساهمات بكل يتعلق فيما (ج)
املساهمات. هذه القيّم

والدفع التقومي عملة

بعملة  اخلاصة  أو السحب حقوق بوحدات مساهماتهم املساهمون م املشتركون يقوّ (أ) 
اقتصاد  في النقدي التضخم معدل كان إذا أنه عدا ما القيّم، يحدده ما حسب احلر قابلة للتحويل

في الفترة حتى  حسبما  سنوياً املائة في عشرة خمسة على يزيد املساهم املشترك
بوحدات مة مقوّ تكون أن يجب املساهمة تلك فإن امللحق، هذا اعتماد تاريخ يحدده القيّم في

اخلاصة. السحب حقوق

بعملة اخلاصة أو السحب حقوق بوحدات التزاماتهم بتسديد املساهمون املشتركون يلتزم (ب) 
أخرى قابلة بعملة القيّم، من مبوافقة أو، اخلاصة السحب حقوق وحدات لتقومي تستعمل

حسب قراره. العمالت بهذه املتلقاة املبالغ تبديل للقيّم ويجوز للتحويل احلر،

تاريخ في قائمة كانت التي التحويل ذاتها قابلية باحلفاظ على مساهم مشترك يلتزم كل (ج)
املساهمني املشتركني وعمالت للقيّم دفعها التي لعملته بالنسبة وذلك امللحق، هذا اعتماد

من عملته. املشتقة اآلخرين

املفعول سريان تاريخ

إطار  في املوارد وتصبح املفعول ساري العاملية البيئة لصندوق الصندوق االستئماني يُصبح (أ) 
املشترك  فيه يقوم التاريخ الذي في للقيّم الدفع مستحقة امللحق هذا مبقتضى املساهمات
خاصة  سحب حقوق وحدة عن مليون ال يقل ما مساهماته مجموع البالغ املساهم

ال أن شريطة وذلك املفعول)، سريان (تاريخ لدى القيّم مشروط ارتباط وثائق أو ارتباط وثائق بإيداع
القيّم. يحدده ذلك ميكن أن أي تاريخ بعد أو ، التاريخ بعد أكتوبر  يكون هذا

عقد عليه يجب سريان املفعول، تاريخ مبرر في غير حدوث تأخير املرجح من أن إذا رأى القيّم (ب)
اخلطوات التي ينبغي والنظر في الوضع استعراض بهدف املساهمني للمشتركني فوري اجتماع

العاملية. البيئة صندوق متويل انقطاع ملنع اتخاذها

املساهمات املُسبّقة

سريان  بانتظار مالية ارتباطات تقدمي على العاملية البيئة صندوق قدرة يتم تفادي انقطاع لكي (أ) 
أو  ارتباط وثائق ى تلقّ كان القيّم قد وإذا العاملية، البيئة لصندوق الصندوق االستئماني مفعول

عن  يقل ال مساهماتهم ما مجموع يبلغ مساهمني مشتركني من مشروط ارتباط وثائق
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الكلي املبلغ ربع اعتبار سريان املفعول تاريخ قبل يجوز للقيّم خاصة، حقوق سحب وحدة مليون
مسبّقة، ما لم مساهمات القيّم لدى وثائق ارتباط بشأنها أودعت التي املساهمات من لكل

املساهمات تسديد املعنية. ويجب وثيقة االرتباط ذلك في خالف املعني املشترك املساهم يحدد
البنك  في املديرين التنفيذيني الصادر عن القرار مبوجب العاملية البيئة لصندوق املُسبّقة

املفعول. سريان تاريخ حتى القرار ذلك ألحكام وتخضع الدولي

أعاله. (أ) الفقرة مبوجب له املُسبّقة املساهمات تسديد موعد القيّم يُحدد (ب) 

املساهمات على تنطبق أيضاً امللحق هذا مبوجب املساهمات على تنطبق التي والشروط األحكام (ج)
املبلغ املستحق من مدفوعات املساهمات هذه تعتبر وعندها املفعول، سريان حتى تاريخ املسبقة

مساهمته. مشترك مساهم عن كل من

التحويل أو االرتباط سلطة

برنامج  مبوجب احلاجة حسب لتحويلها أو لالرتباط بها ملدفوعات للقيّم املساهمات متاحة تُصبح (أ)
للمبالغ، القيّم تلقي عند الوثيقة هذه من (ج) الفقرة  مبقتضى الس عليه الذي وافق العمل

أدناه. (ج) الفرعية الفقرة عليه تنص ما باستثناء

ارتباط وثيقة أودع مساهم مشترك يقوم ال املشتركني املساهمني على الفور حني القيّم يبلّغ (ب)
ينبغي  التي املوارد مبالغ مجموع املائة من في على يزيد متثّل ما مساهمته وقيمة مشروطة
مبلغ  مجموع من املائة في عن يقل ال مشروطية ما بإلغاء امللحق هذا مبوجب بها املساهمة
أبعد،  أيهما بثالثني  يوماً، املفعول  سريان تاريخ بعد أو بحلول نوفمبر  مساهمته

سريان  تاريخ بعد بحلول  نوفمبر  أو مساهمته مجموع مبلغ من املائة في األقل وعلى
بعد  بحلول  نوفمبر  أو املساهمة أبعد، وكامل مبلغ أيهما يوماً، بثالثني املفعول

أبعد.  أيهما بثالثني يوماً، املفعول تاريخ سريان

املشتركني  من يجوز لكل أعاله، مبقتضى الفقرة (ب) لإلخطار القيّم إرسال من يوماً غضون في (ج)
الثالث أو الثاني بتقدمي القسط بأن ارتباطه كتابة إشعار القيّم اإلخطار لهذا املتلقني املساهمني
إليها املساهمة املشار من جزء أي يظل بينما تأخيره سيتم احلالة، حسب مساهمته، من الرابع أو
عدم القيّم على يجب الفترة تلك وأنه في لشروط. قدر خضوعه مشروطاً (ب) الفرعية الفقرة في
املساهم حق املشترك التنازل عن يتم لم ما إليها اإلشعار التي يعود باملوارد تتعلق ارتباطات تقدمي

أدناه. (د) للفقرة وفقاً

إذا لم عنه متنازالً ويُعتبر أعاله، (ج) الفقرة مبوجب مساهم مشترك عن حق كتابة يجوز التنازل (د)
تلك عليها تنص التي الفترة غضون في الفقرة الفرعية مبقتضى كتابياً ً إخطارا القيّم يتلقّ

الفرعية. الفقرة

الوثيقة
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إمكان  عدم كثيراً ح املرجّ من تقديره: كان في املشتركني حيثما املساهمني مع يتشاور القيّم (هـ) 
قُبيْل دون مشروطية أعاله (ب) الفقرة إليها في املشار للمساهمة باملبلغ الكلي للقيّم االرتباط

(ب)، يُصبح  الفقرة حقوقهم مبوجب املساهمني ممارسة املشتركني أو نتيجة ،  يونيو 
التحويل. أو جديدة بالدفع ارتباطات إعطاء على قادر غير يصبح أن عما قريب ميكن أو القيّم

مبقدار: والتحويل االرتباط سلطة تُزاد (و)

العاملية  البيئة لصندوق االستئماني في الصندوق بها احملتفظ املوارد استثمار من الدخل
أو حتويلها؛ بدفعها القيّم ً لقيام انتظارا

العاملية؛  للبيئة االستئماني الصندوق انتهاء عند القيّم إلى لة بها احملوّ غير املرتبط املوارد

و  إلغاؤها؛ مت التي املدفوعة االرتباطات غير مقدار

الصندوق  من قروض على رسوم أو فوائد أو كتسديدات القيّم تلقاها التي املدفوعات
العاملية. البيئة لصندوق االستئماني

موارد على قيدها يتم التي اإلدارية التكاليف رد بشأن والتحويل سلطة االرتباط تنخفض (ز)
العمل برنامج إلى ً استنادا القيّم يقرره ما حسب لصندوق البيئة العاملية االستئماني الصندوق

الس. عليهما وافق اللذين واملوازنة

العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق من موارد متويلية لتقدمي ترتيبات عقد للقيّم يجوز (ح)
العاملية البيئة لصندوق االستئماني للصندوق ملزماً ويصبح ذلك التمويل مفعول يسري أن شرط

االرتباطات. أجل من للقيّم املوارد تتوفر عندما
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– املرفق امللحق جيم

العاملية البيئة لصندوق الصندوق االستئماني

(ماليني) املساهمات

مبالغ بالعملة بوحدات مبالغ مشتركون بالعملة مبالغ بوحدات مبالغ  مشتركون 
أ الوطنية حقوق السحب مساهمون أ السحب الوطنية حقوق  مساهمون 

الخاصة الخاصة  
ب ثانية مجموعة أولى ب ج    مجموعة

البرازيل   أستراليا 
الصين   النمسا 

ديفوار  كوت  كندا 
مصر   الدانمارك 

الهند   فنلندا 
المكسيك   فرنسا 

باكستان   ألمانيا 
تركيا   إيطاليا 

 اليابان
ب ثالثة مجموعة  هولندا 

ايرلندا   نيوزيلندا 
 النرويج 

أخرى    مساهمات  البرتغال 
غير  مبالغ إسبانيا 

مخصصة   السويد 

الفترة فبراير  اليومية في الصرف أسعار متوسط الوطنية باستخدام إلى العملة اخلاصة السحب بتحويل وحدات حقوق حسابه مت أ
.  حتى  أكتوبر 

من الثانية اموعة تتألف املوارد. جتديد عملية اجتماعات في وشاركت للمساعدات متلقية غير مانحة دول من األولى اموعة تتألف ب
أخرى. مانحة وجهات دول من اموعة الثالثة تتألف املوارد. جتديد عملية اجتماعات في وشاركت للمساعدات متلقية مانحة دول

احلصص إلى مستندة ملساهمات وفقاً األولى اموعة مساهمات توزيع بشأن وشروح مرجعية معلومات التالي اجلدول يعطي ج
تلك في احلصص بتعديالت ومساهمات إضافية للوفاء للتنمية، الدولية املؤسسة موارد لتجديد العملية العاشرة في األساسية

اإلضافية. املساهمات من واملزيد العملية،
للصندوق  إضافية ومساهمات أعاله األرقام في غير مشمولة مساهمات تعجيل السحب، من خالل للمساهمات املعزّزة القيمة شاملة

األول. العاملية البيئة لصندوق إتاحتها املتوقع ومن العاملية للبيئة االستئماني
املبلغ  من ميثّل  ما خاصة) أي سحب وحدة حقوق مليون ) أمريكي دوالر مببلغ  مليون مانحون آخرون يسهم املتوقع أن من

أمريكي.  دوالر مليون والبالغ جتديد املوارد لعملية املستهدف األصلي
اخلاصة.  السحب بوحدات حقوق م مساهماتها تقوّ البلدان هذه

الفترة   في أسعار الصرف اليومية متوسط باستخدام األمريكي الدوالر إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبلغ بتحويل سبت حُ
. فبراير حتى  أكتوبر 

.( الصفحة أنظر املساهمات املعلومات عن على آخر (مالحظة: لالطالع

الوثيقة
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دوالر بليوني األساسي املوارد جتديد مقدار عملية يكون أن املانحة على البلدان اتفقت إيضاحية: مالحظة
لتجديد موارد  العاشرة العملية في احلصص إلى ً استنادا سحب خاصة) حقوق وحدة مليون ) أمريكي

اجتماعات في واملشاركة املتلقية ملساعدات غير املانحة حصص البلدان أن ومبا للتنمية. املؤسسة الدولية
أساس  على األساسية احلصص جرى تعديل التمويل، في لتفادي فجوة املوارد تبلغ جتديد عملية

املوارد جتديد عملية في اجتماعات املشاركة ملساعدات املتلقية غير املانحة البلدان حصص زيادة بهدف نسبي
عملية  مناقشات في مشاركة غير مانحة لبلدان البالغة  لتحميلها ية املتبقّ النسبة جتنيب مع إلى

املساهمات هدف تقدمي على املانحة البلدان واتفقت مساعدات. تتلقى مانحة وأيضاً لبلدان املوارد، جتديد
األول العمود ويبنيّ لة. املعدّ احلصص هذه وفق العاملية لصندوق البيئة االستئماني بالصندوق األساسية

الدولية للتنمية، موارد املؤسسة لتجديد العاشرة العملية في األساسية احلصص أساس على املساهمات
العملية. في تلك لة املعدّ احلصص إلى الوصول بهدف اإلضافية املساهمات الثالث العمود ويبنيّ

العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املساهمات
معلومات مرجعية
إضافية مساهمات  

بتعديالت  للوفاء  
المساهمات أخرى  مجموع مساهمات عملية في الحصص الحصص مساهمات استنادا إلى  مشتركون

بالعملة وحدة مليون مليون إضافية الموارد تجديد الموارد تجديد عملية في األساسية  مساهمون
الوطنية حقوق سحب حقوق  وحدة وحدة حقوق  مليون مليون وحدة حقوق    أ  
ماليين ب  خاصة سحب خاصة  سحب خاصة  خاصة سحب

أستراليا
النمسا

كندا
الدانمارك

فنلندا
فرنسا 

ألمانيا
إيطاليا
اليابان
هولندا

نيوزيلندا
النرويج

البرتغال
إسبانيا
السويد

سويسرا
المتحدة المملكة

الواليات المتحدة
. في ديسمبر املؤسسة مندوبو عليه اتفق ما حسب للتنمية الدولية موارد املؤسسة لتجديد العاشرة العملية احلصص األساسية في أ

اليومية متوسط أسعار الصرف باستخدام الوطنية العملة إلى اخلاصة حقوق السحب بوحدات املساهمات مجموع بتحويل سبت حُ ب
. من فبراير  إلى  أكتوبر  الفترة في

ر. املبكِّ السحب أثر السحب اخلاصة هذا وحدات حقوق مبلغ يشمل
اخلاصة. حقوق السحب بوحدات مساهماتها تقوِّم البلدان هذه

االستئماني للصندوق الفرنسي بالفرنك املساهمة مجموع بلغ ، من  نوفمبر  حتى  أكتوبر  السنوي الصرف بسعر  
العملية  األساسية في احلصة خاصة. سحب حقوق مليون وحدة ما يعادل  العاملية مليون فرنك، أي البيئة لصندوق

اإلضافية   تبلغ املساهمة خاصة، ولذا حقوق سحب وحدة مليون هي للتنمية الدولية املؤسسة موارد لتجديد العاشرة
سحب خاصة. حقوق مليون وحدة

ميسرة بشروط أو كمنح مواز متويل أو مشترك متويل تقدمي نيتها عن التالية البلدان أعربت أعاله، املدرجة للمساهمات إضافة إيضاحي: بند
والنرويج. فرنسي)؛ فرنك مليون ) خاصة)؛ الدامنارك؛ فرنسا حقوق سحب وحدة ماليني ) النمسا العاملية: البيئة لصندوق مساندة
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– املرفق  امللحق جيم

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
ارتباط وثيقة

الصندوق  بعنوان ” والتعمير الدولي لإلنشاء في البنك التنفيذيني املديرين الصادر عن القرار رقم بناء على
والذي “ ملوارده جتديد عملية وأول العاملية هيكلة صندوق البيئة إعادة البيئة العاملية: لصندوق االستئماني

 .(“ القرار في مايو  (” اتُخذ

االستئماني  الصندوق على القيّم بصفته الدولي البنك إخطار حكومة تود
الفقرة على بناء العاملية البيئة لصندوق االستئماني في الصندوق ستشارك أنها البيئة العاملية لصندوق

وفقاً  لها اازة املساهمة م وستُقدّ من هذا القرار الفقرة في إليها لهذه الوثيقة املشار جيم امللحق من (أ)
. مببلغ القرار ألحكام

واملنصب) (التاريخ)                                     (االسم

الوثيقة
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دال امللحق

مشروعاته وتنفيذ الصندوق التي تتولى إدارة الهيئات بني التعاون مبادئ

مبادئ عامة أوالً -

من التعاون،  جديدة أشكال إلى احلاجة احلكومات أقرّت والتنمية بالبيئة املعني املتحدة األمم مؤمتر في
املعنية واجلهات الوطني واحمللي الصعيدين احلكومية على اجلهات بني التكامل حتسني لتحقيق

عملية في اعتبارات البيئة إلدماج مناهج فعالة وتنفيذ في وضع واجلمهور، والبيئة والعلوم بالصناعة
مع اجلماعات بالتشاور احلكومات عاتق رئيسية على التغييرات بصورة حتقيق مسؤولية وتقع التنمية.

املنظمات املعنية على الصعيد بالتعاون مع وأيضاً احمللية، اتمعات الوطني ومع الصعيد على الكبيرة
والبنك للبيئة املتحدة وبرنامج األمم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج شاملة والدولي، واإلقليمي الوطني

الدولي.

اجلديد واإلضافي للوفاء  والتمويل املنح إتاحة في يسهم به دور العاملية البيئة لصندوق اإلطار، هذا في
وفقاً العاملية للبيئة عليها املتفق حتقيق املنافع إجراءات على املترتبة عليها املتفق اإلضافية بالتكاليف

الوثيقة.  للفقرة والفقرة  من

والبنك  للبيئة املتحدة األمم وبرنامج اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تعيني خالل من املؤمتر املشاركون في يقرُّ  
ً أدوارا الثالث الهيئات لهذه بأن مشروعاته وتنفيذ العاملية صندوق البيئة إدارة تتولى الدولي هيئات

اختصاصه، مجال في كل العاملية البيئة صندوق ميولها التي األنشطة تنفيذ في بها تسهم رئيسيةً
املتعددة التنمية وبنوك الهيئات هذه بني فيما الصندوق ميولها األنشطة التي في التعاون تسهيل وفي
التنمية الوطنية وهيئات واملؤسسات األخرى واملؤسسات الدولية املتحدة األمم وبرامج ووكاالت األطراف

وفقاً وذلك األكادميية، والهيئات اخلاص والقطاع احلكومية غير احمللية واملنظمات واتمعات الثنائية
الوثيقة.  للفقرة من

ملستلزمات  متسقة مع، ومتيحة مؤسسية ترتيبات إلى احلاجة الثالث الهيئات هذه تدرك جانبها، من
الواقع أرض على النتائج لتحقيق ه موجّ إلى نهج ً وذلك استنادا العاملية، البيئة صندوق حتقيق، أهداف

واملساءلة. التكاليف وفعالية والشفافية والدميقراطية الشمولية مع مبادئ وباالتساق الشراكة وبروح

من  د التأكّ طريق عملياً عن املبادئ بهذه مشروعاته وتنفيذ الصندوق تتولى إدارة التي الهيئات تلتزم
وطنية أولويات إلى واملستندة البلد املعني باعتبارات املدفوعة ومشروعات التنمية برامج وضع وتنفيذ

بيئية عاملية منافع على الالزمة للحصول فاإلجراءات لالستمرار. القابلة التنمية مساندة تستهدف
ومن الفرعي. اإلقليمي والصعيد اإلقليمي التعاون على الصعيد وآليات الوطنية بقوة بالسياسات تتأثر

التمويل ومع البلدان واستراتيجيات سياسات مع العاملية البيئة صندوق من التمويل الضروري تنسيق
ز ستركّ العاملية، البيئة التمويل التفاقيات آلية مبهمة العاملية البيئة صندوق قيام وقدر اإلمنائي.
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ألولويات املشتركة وتنفيذ البرامج وضع وتنفيذ مشروعاته على إدارة الصندوق تتولى الهيئات التي
أو مباشرة إما املؤهلة البلدان مع أطراف كل من االتفاقيات يعتمدها مؤمتر التي البرامج وللمعايير

الفرعية. املناطق أو املناطق على صعيد االقتضاء، وذلك مباشرة عند بصورة غير

الصندوق  إدارة تتولى التي الهيئات تتعاون املشروعات، وإعداد املشترك العمل برامج أثناء وضع
في املؤهلة البلدان مع - املعنية البلدان باعتبارات مدفوعة مبادرات خالل من - مشروعاته وتنفيذ

إدارته تتم املشروعات ملساعدة إعداد برنامج خالل من الصندوق من للتمويل املشروعات حتديد
في إطار الوطنية االهتمامات العاملية في البيئة اهتمامات إلدماج األولوية وتُعطى مشتركة. بصورة

لالستمرار. القابلة التنمية بشأن وطنية استراتيجيات

استمرار  وقابلية تكاليف فعالية من مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات د تتأكّ  
السمات الهامة من بني اإلطار، هذا وفي املستهدفة. العاملية البيئة معاجلة قضايا في أنشطتها

األهداف من بالعديد للوفاء تكلفة لالستمرار القابلة الوسائل أن أقل حقيقة املبادئ لاللتزام بهذه
السياسات وإجراءات الفنية واملساعدة االستثمار تشمل عوامل مجموعة في العاملية تكمن البيئية

إدارة التي تتولى الهيئات من كل ومجال اختصاص شأن خبرة ومن واإلقليمي. الوطني الصعيدين على
إظهار في املشروعات، إطار في اإلجراءات التدخلية تقييم عند اإلسهام، مشروعاته وتنفيذ الصندوق

هذه من كل كما يسعى واالستثمار. الفنية واملساعدة بشأن السياسات اخليارات مجموعة ممكنة من
العادية. عملها سياق برامج العاملية في لتحقيق املنافع للبيئة إجراءات اعتماد الهيئات لتشجيع

عند  املشاركة الفعالة، بتسهيل ملتزمة مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات
ملساندة خارجية موارد تعبئة فرص وبتشجيع واتمعات احمللية الرئيسية الفئات جانب من االقتضاء،

العاملية. البيئة صندوق أنشطة

إدخال  يكفي لتشجيع مبا مرناً وتنفيذ مشروعاته الصندوق تتولى إدارة التي بني الهيئات التعاون يكون
مبتكرة لتدعيم مناهج العتماد تعاوني عام الهيئات في إطار وتسعى هذه إليها. احلاجة عند تعديالت
التعاون م يعظّ بالكفاءة متسم للعمل تقسيم مع البلدان، صعيد على والسيما تعاونها وفعاليتها،

النسبية. منها وميزاتها كل اختصاصات ويتناسب مع بينها فيما

مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات من كل تركيز مجال – ثانياً

توجد  مبسؤولياتها اضطالعها في مشروعاته أنه وتنفيذ إدارة الصندوق تتولى التي الهيئات تُدرك
البيئة وأنشطة صندوق أهداف إدماج على رئيسية بصورة ز تركّ عمل وجهود اهتمام مشترك مجاالت
تشجيع في التعاون إلى وإضافة لالستمرار. القابلة التنمية بشأن البلدان استراتيجيات العاملية في

في تأخذ الشراكة بينها املشترك، االهتمام ذات للقضايا والفعالية بالكفاءة املتسمة االستجابة
املتميّزة. كل منها مجاالت تركيز االعتبار

الوثيقة
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يلي:  كما مشروعاته الصندوق وتنفيذ إدارة تتولى التي الهيئات بكل من اخلاص التركيز مجاالت

الالزمة بناء القدرات برامج وإدارة وضع ضمان بالدور الرئيسي في اإلمنائي املتحدة برنامج األمم يقوم (أ)
خبرته من البرنامج امليدانية، يستفيد مكاتبه شبكة خالل ومن الفنية. املساعدة ومشروعات

احلكومية غير املنظمات ومشاركة املؤسسات، وتدعيم البشرية، املوارد تنمية في العملية
غرض مع متسقة وتنفيذ أنشطة ووضع تشجيع البلدان في ملساعدة وذلك واتمعات احمللية،

لالستمرار. القابلة التنمية بشأن البلدان واستراتيجيات العاملية البيئة صندوق

ولتحسني والفني عملية التحليل العلمي لتطوير ز احملفّ بدور للبيئة املتحدة األمم برنامج يسهم (ب)
اإلرشاد البرنامج العاملية. ويُتيح البيئة صندوق ميولها األنشطة التي البيئية في الشؤون إدارة
وبأطر واحمللية، واإلقليمية العاملية البيئة بتقييمات الصندوق ميولها التي األنشطة ربط بشأن
للبيئة املتحدة األمم برنامج يتولى كما بالبيئة. املعنية واالتفاقات الدولية السياسات وخطط

والفنية لتكون هيئة مشورة  العلمية االستشارية الهيئة ومساندة مسؤولية إنشاء
العاملية. البيئة لصندوق

االستثمارية. شؤون املشروعات وإدارة وضع ضمان في الرئيسي الدولي بالدور البنك يسهم (ج)
وذلك لتشجيع البلدان املؤهلة، في االستثمار مجاالت خبرته في من الدولي البنك ويستفيد

العاملية البيئة صندوق أهداف مع يتسق مبا القطاع اخلاص موارد االستثمار وتعبئة فرص
لالستمرار. القابلة التنمية بشأن البلدان واستراتيجيات

– إجراءات التعاون ثالثاً

ميولها  التي األنشطة عن الس أمام مسؤولة مشروعاته وتنفيذ الصندوق تتولى إدارة الهيئات التي
الوثيقة.  الصندوق وفقاً للفقرة من

العاملية  البيئة ميولها صندوق التي األنشطة وتنسيق تسهيل املسؤولية عن العامة األمانة تتولى
العمومية  للجمعية اخلدمات لتقدمي إضافة العامة، األمانة وتقوم الوثيقة. من الفقرة مبوجب

بني أنشطة الهيئات من العاملية البيئة صندوق ميولها التي األنشطة تنسيق مبهمة مركز وللمجلس،
إعداد وتنسيق الس، مع الهيئات هذه تفاعل ذلك في مبا مشروعاته، وتنفيذ الصندوق تتولى إدارة التي

برامج هذه البرامج مبوجب أنشطة تنفيذ على واإلشراف بالصندوق، اخلاصة املشترك العمل برامج
املقتضى. حسب األخرى مع الهيئات االرتباط أنشطة وضمان املوازنة ورصد وإعداد املشترك، العمل

فعالية  وضمان بينها التعاون فيما لتسهيل الهيئات بني مستمرة فيما إجراءات وجود الضروري من
جلنة مشتركة بني هذه اإلجراءات د يجسّ املشترك اخلاص بالصندوق. ومما العمل وتنفيذ برنامج وضع

متميّزين: مستويني على بعملها تقوم الهيئات
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العام واالجتاه االستراتيجية العمليات قضايا على ز يركّ املستوى رفيع مؤسسي كمنتدى (أ)
أو الهيئات املنتدى من رؤساء هذا ويتألف الهيئات. بني التعاون إجراءات إطار في العامة واإلرشادات

مبا احلاجة حسب بانتظام ويعقد اجتماعاته األول. التنفيذي املسؤول من بدعوة ممثليهم ويجتمع
يقل عن مرة في السنة. ال

إعداد في العامة األمانة مع تتعاون مستوى املوظفني على الهيئات بني مشتركة كمجموعة (ب)
الصندوق، بعمل املتعلقة الصلة القضايا ذات على: كافة ز وتركّ العمل املشترك برنامج

اموعة هذه العامة وترأس األمانة األخرى. واملبادرات والتواصل االتصال وأنشطة ومشروعاته،
الوثيقة. من (هـ) للفقرة وفقاً الهيئات بني املشتركة

احلاجة. حسب خاصة ألغراض بني الهيئات مشتركة أخرى مجموعات إنشاء يجوز

الوثيقة
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هاء امللحق

العاملية البيئة صندوق مجلس في املمثّلني املشتركني مجموعات

تتألف  مجموعة  أن على مشتركني مجموعة إلى  العاملية البيئة صندوق في املشتركون يقسم
و  ملساعدات “) متلقني مشتركني مجموعات ” باسم (تُعرف للمساعدات متلقية بلدان من منها

غير متلقني مشتركني ” مجموعات (تُعرف باسم غير متلقية للمساعدات بلدان من تتألف مجموعة
.(“ ملساعدات

عن  تغيب ال أن على التالية اجلغرافية املناطق بني فيما ملساعدات املتلقني املشتركني مجموعات توزّع
مختلطة: أن تكون اموعات إمكانية البال

أفريقيا    
الهادي   واحمليط آسيا  
الكاريبي   والبحر الالتينية أمريكا  
السوفيتي السابق   الوسطى والشرقية واالحتاد أوروبا

املتلقية املشتركني مجموعات تشكيل يتم ، الفقرة  إليها منطقة جغرافية تشير لكل بالنسبة  
املنطقة بلدان من بني الصندوق من ملساعدات املتلقني املشتركني بني تشاور عملية خالل من ملساعدات
االعتبارات عدد من مراعاة هذه عملية املشاورات في إطار املتوقع ومن هي. تعتمدها ملعايير املعنية وفقاً

شاملة:

املعنية؛ اجلغرافية املنطقة داخل من واملتوازن املنصف التمثيل (أ)

الفرعية؛ واإلقليمية واإلقليمية العاملية البيئية االهتمامات (ب)

القابلة لالستمرار؛ بالتنمية معنية سياسات وجهود (ج)

وضعف البيئة؛ الطبيعية املوارد من ثروة (د)

و  الوثيقة؛ (ج) من الفقرة تنص حسبما الصندوق في مساهمات (هـ)

بالبيئة. املتعلقة العوامل األخرى ذات الصلة كافة (و)

املشتركني  بني تشاور عملية خالل من ملساعدات املتلقني غير املشتركني مجموعات تشكيل يتم
رئيسية بصورة ملساعدات املتلقني غير املشتركني مجموعات يسترشد تشكيل أن املتوقع ومن ملعنيني.

الوثيقة.  (ج) من الفقرة عليه مبجموع املساهمات حسبما تنص
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الصندوق  في املشتركة الدول قبول ممثلي عقب املشتركني لتشكيل مجموعات املشاورات جتري
املستوى على املشاورات هذه تسهيل في املساعدة بتقدمي للصندوق األمانة العامة وتقوم للوثيقة.
أقصاه موعد في املشتركني مجموعات من لكل األولي العامة بالتشكيل األمانة ر وتُخطَ  اإلقليمي.

.  مايو 

تعديل  أي شامالً العامة، األمانة إلى حسبما يتم رفعه مجموعات إلى املشتركني يخضع تقسيم
الصندوق  إنشاء مفعول تاريخ سريان بعد عليه الس مصادقة إلى امللحق، هذا من الفقرة مبقتضى

الوثيقة. من ألف امللحق مبوجب الوثائق املودعة مراعاة العاملية، مع البيئة لصندوق االستئماني

املعنية  اموعة لتمثيل ومناوباً ً عضوا املشتركني من مجموعة كل في املشتركون أو املشترك يعنيّ  
واملناوبني األعضاء وعناوين أسماء العامة األمانة إعالم وينبغي الس. عضوية من املشتركني في

مبقتضى للمجلس اجتماع أول أقصاه أسبوعان قبل في موعد املشتركني، وذلك موعات املمثلني
املشتركني في  أو املشترك جانب من للتثبيت خاضعاً تعيينهم يكون أن على الوثيقة، الفقرة من

أعاله.  الفقرة مبقتضى على اموعات الس تصديق عقب مشتركني مجموعة كل

تشكيل  بعد الوثيقة للفقرة  من العاملية وفقاً في صندوق البيئة مشتركة تصبح دولة أية على
في اموعة  املشتركني مع التشاور وبعد أعاله، من إلى  للفقرات املشتركني وفقاً مجموعات

تلك ضمها إلى ويتم إليها، االنضمام ترغب التي باموعة يتعلق فيما إخطار األمانة العامة املعنية،
في الحقاً ذلك على الس ومصادقة اموعة تلك في األعضاء املشتركني موافقة شريطة اموعة

التالي. اجتماعه

التي قامت  اموعة في أو املشتركني املشترك بتمثيل مناوب في الس عضو أو عضو كل يقوم
الوثيقة.  للفقرة  من وفقاً لالشتراك إنهاء أعاله وأي الفقرة مبوجب تعديالت أية مع مراعاة بتعيينه،

في  املشتركون أو املشترك واليته، يقوم مدة قبل انتهاء العضو املناوب أو الس عضو منصب شغر إذا
موعد العامة في األمانة إلى وعنوانه اسمه إرسال ينبغي جديد مناوب أو عضو بتعيني املعنية اموعة

للمجلس. التالي االجتماع قبل أسبوعان أقصاه

امللحق. هذا أحكام إلعمال إجراءات اعتماد للمجلس يجوز من الوثيقة، (أ) للفقرة  وفقاً  

الوثيقة





إدارة صندوق تتولى التي  قرارات الهيئات
والقيّم مشروعاته وتنفيذ البيئة العاملية
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القرارات

والقيّم مشروعاته وتنفيذ البيئة العاملية إدارة صندوق تتولى التي قرارات الهيئات

املتحدة اإلمنائي األمم برنامج

املتحدة اإلمنائي األمم لبرنامج التنفيذي الس
املتحدة للسكان األمم وصندوق

الثانية الدورة العادية عن تقرير

أخرى قضايا – ثامناً

اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مشاركة ألف –
هيكلته  املعادة العاملية البيئة صندوق في

املستفيضة  املفاوضات إلى ه نوّ املوضوع، هذا عن التنفيذي الس رئيس بها أدلى التي املقدمة في
الدول  قبلت حني مارس في جنيف والتي انتهت في العاملية، البيئة صندوق هيكلة بشأن إعادة

املمثّل التنفيذي املنسق ثم عرض هيكلته. املعادة العاملية البيئة إنشاء صندوق وثيقة املشتركة
الهيكلة، إعادة سيرة عملية عن موجزاً العاملية البيئة صندوق لدى اإلمنائي املتحدة األمم لبرنامج

الصندوق وأوجز جتديد موارد عملية على وعلّق لها. املستقل التجريبية والتقييم املرحلة نتائج شامالً
وأوضح التجريبية. املرحلة بعد العاملية البيئة صندوق في اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مسؤوليات
مشروعاته الصندوق وتنفيذ تتولى إدارة التي الهيئات من لب أنه طُ إيضاحه التنفيذي في ق املنسّ

غير املنظمات املنظمات تشمل من أمام مجموعة واسعة الصندوق إلى الوصول نطاق توسيع
اخليارات من مجموعة متنوعة إتاحة املمكن من احلالية، والنظم اإلجراءات حتسني وعن طريق احلكومية.

املشروعات. تنفيذ ذلك في مبا الصندوق، عمل برنامج في املنظمات هذه بالنسبة ملشاركة

بالعمل  اإلمنائي املتحدة األمم لقيام برنامج التأييد عن أدلت بتعليقات التي الوفود من العديد أعرب
مشروعاته والعتماد الوثيقة وتنفيذ العاملية البيئة صندوق إدارة تتولى التي الهيئات من كهيئة
قبول إلى أدى حيث عملية املفاوضات الترحيب تسهيل البرنامج في دور بصيغتها احلالية. ولقي

تنفيذ مشروعات سير بانتظام على التنفيذي إطالع الس رغبتها عن أيضاً وأعربت الوفود الوثيقة.
مبادرات الصندوق إلى أن الوفود أحد ه عمل البرنامج. ونوّ وخطط ذلك استراتيجيات في مبا الصندوق،
مشروعات تصاميم أثناء وضع فيه النظر اإلضافية عامل ينبغي التكاليف وأن عاملية تناولت قضايا

الصندوق. وبرامج

التي تتولى  الهيئات كواحدة من األمم املتحدة برنامج الشتراك كأساس الوثيقة التنفيذي الس اعتمد  
العاملية. البيئة صندوق مشروعات وتنفيذ إدارة

( في مايو  اتُخذ (قرار

ةدحتلماممألاجمانرب يئامنإلا
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املتحدة اإلمنائي األمم لبرنامج التنفيذي الس
املتحدة للسكان األمم وصندوق

الثانية الدورة العادية عن تقرير
 إلى  سبتمبر  

الدورة السنوية  املُتّخذة في القرارات

العاملية البيئة صندوق

التنفيذي الس

هيكلته؛  املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة ً مُستذكرا

العاملية  البيئة صندوق إنشاء وثيقة اعتماد بشأن في  مايو  رقم  الصادر ً قراره مُستذكرا  
هيكلته؛ املعادة

املنعقدة  العاملية البيئة لصندوق الثانية العمومية للجمعية بكني إعالن في ن املتضمّ القرار إلى ه ينوّ
البيئة صندوق تعديالت وثيقة إنشاء وذلك بشأن ، من إلى  أكتوبر  الفترة في في الصني

املعادة هيكلته؛ العاملية

هيكلته، املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء من وثيقة (و) الفقرات  و  و  و  تعديالت اعتماد قرّر
الثابتة العضوية الغابات) وامللوثات وإزالة ر التصحّ رئيسية األراضي (بصورة تدهور تتضمن والتي

العمومية اجلمعية حسبما وافقت العاملية، البيئة صندوق تركيز مجاالت من جديدين كمجالي تركيز
؛ في أكتوبر  الصادر إعالن بكني في ن املُتضمّ قرارها في العاملية البيئة لصندوق الثانية

العاملية.  البيئة صندوق األول/رئيس التنفيذي املسؤول إلى القرار هذا بإرسال املدير قيام يطلب

( في يونيو  اتُّخذ (قرار



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

املتحدة اإلمنائي األمم برنامج

املتحدة اإلمنائي األمم لبرنامج التنفيذي الس
املتحدة للسكان األمم وصندوق

العام في الثانية العادية الدورة في القرارات املُتّخذة

العاملية البيئة صندوق

التنفيذي، الس

هيكلته  املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة على املقترح التعديل بشأن املدير مبذكرة علماً يأخذ
(الصندوق)؛

لعقد  الصندوق لس املرونة إتاحة بهدف العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة على التعديالت يعتمد  
الضرورة. عند العامة، األمانة مقر خارج اجتماعاته

( في سبتمبر،  اتُّخذ (قرار

القرارات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

املتحدة للبيئة األمم برنامج

إدارة اتخذه مجلس قرار
املتحدة للبيئة األمم برنامج
الرابعة اخلاصة دورته في

هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة اعتماد

اإلدارة، مجلس

عقده جرى الذي العاملية البيئة صندوق مشتركي اجتماع في إليه التوصل الذي مت االتفاق االطالع على بعد
املعادة  العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة نص بشأن من إلى  مارس  في الفترة جنيف في

هيكلته،

األمم  برنامج دور وصف والسيما التنفيذيأ املدير مذكرة في الس املرسلة إلى الوثيقة نص في وبعد النظر
الوثيقة، دال في من امللحق الثاني القسم من (ب) عليه الفقرة تنص حسبما املتحدة للبيئة

املتحدة  األمم الشتراك برنامج هيكلته كأساس املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة يعتمد
مشروعاته؛ وتنفيذ العاملية البيئة صندوق إدارة تتولى التي من الهيئات كواحدة للبيئة

بدوره  القيام أجل من للبيئة املتحدة األمم برنامج قدرات تعزيز طرق في التنفيذي النظر املدير من يطلب
العاملية؛ البيئة صندوق في

للمجلس  العادية عشرة للدورة الثامنة املؤقت األعمال جدول تضمني التنفيذي املدير من يطلب كما
م احملرز التقدّ عن تقرير ورفع العاملية البيئة في صندوق للبيئة املتحدة األمم برنامج اشتراك بشأن ً بندا

الس. إلى اخلصوص بهذا

( في يونيو  اتُخذ (قرار
أ 



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

املتحدة للبيئة األمم برنامج

العاملية املنتدى الوزاري للبيئة / اإلدارة مجلس
املتحدة للبيئة األمم برنامج

رقم القرار
الثاني والعشرين االجتماع عن تقرير

البيئة العاملية صندوق إنشاء تعديالت وثيقة
املعادة هيكلته

اإلدارة، مجلس

، هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة ً مُستذكرا

العاملية  البيئة صندوق إنشاء وثيقة اعتماد بشأن في  يونيو  رقم الصادر قراره ً مُستذكرا
هيكلته، املعادة

من  الفترة في بكني في اجتمعت التي العاملية البيئة لصندوق العمومية الثانية اجلمعية قرار ً مُستذكرا
هيكلته،  املعادة البيئة العاملية إنشاء صندوق وثيقة تعديل بشأن إلى أكتوبر 

األراضي،  تدهور هيكلته والتي تتضمن املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة تعديالت قرّر اعتماد
مجاالت من جديدين تركيز كمجالي الثابتة العضوية الغابات، وامللوثات وإزالة ر التصحّ بصورة رئيسية

العاملية؛ البيئة لصندوق الثانية اجلمعية العمومية وافقت حسبما العاملية، البيئة صندوق تركيز

العاملية.  البيئة صندوق رئيس / التنفيذي األول املسؤول إلى القرار هذا إرسال التنفيذي املدير من يطلب

( في فبراير  اتُخذ (قرار

القرارات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

املتحدة للبيئة األمم برنامج

العاملية املنتدى الوزاري للبيئة / اإلدارة مجلس
املتحدة للبيئة األمم برنامج

رقم القرار

البيئة العاملية صندوق إنشاء تعديالت وثيقة
املعادة هيكلته

اإلدارة، مجلس

العاملية  البيئة صندوق إنشاء وثيقة اعتماد بشأن في  يونيو  رقم الصادر قراره ً مُستذكرا
املعادة هيكلته،

املعادة  العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة اعتماد بشأن في  فبراير  رقم الصادر قراره ً مُستذكرا
كمجالي الثابتة العضوية وامللوثات الغابات، ر وإزالة التصحّ رئيسية بصورة األراضي، تدهور لتشمل هيكلته
البيئة لصندوق العمومية اجلمعية وافقت حسبما البيئة العاملية صندوق تركيز مجاالت من جديدين تركيز

العاملية؛

جنوب  في الكاب مدينة اجتمعت في التي العاملية البيئة لصندوق الثالثة العمومية اجلمعية قرار ً مُستذكرا
املعادة  العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة تعديل بشأن من إلى  أغسطس  في الفترة أفريقيا

هيكلته،

اجتماعات  مبكان فيما يتعلق املعادة هيكلته العاملية صندوق البيئة إنشاء وثيقة تعديالت قرّر اعتماد
العاملية؛ البيئة لصندوق الثالثة العمومية اجلمعية وافقت حسبما الصندوق، مجلس

العاملية.  البيئة صندوق رئيس / التنفيذي األول املسؤول إلى القرار هذا إرسال التنفيذي املدير من يطلب

( في فبراير  اتُخذ (قرار



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

هيكلة إعادة العاملية: البيئة لصندوق االستئماني الصندوق
العاملية البيئة صندوق موارد جتديد عملية وأول

أنه: حيث

كبرنامج الدولي) (البنك والتعمير لإلنشاء الدولي البنك في (الصندوق) العاملية البيئة صندوق مت إنشاء (أ)
لالستمرار السليمة والقابلة التنمية العاملية وبالتالي تشجيع البيئة حماية في للمساعدة جتريبي

الدولي،  البنك في التنفيذيني املديرين عن في  مارس  رقم الصادر وذلك بالقرار بيئياً،
وبرنامج اإلمنائي املتحدة األمم بني برنامج من أجل التعاون الهيئات بني املشتركة الصلة ذات والترتيبات

؛ من أكتوبر  اعتباراً نافذة أصبحت ترتيبات وهي الدولي، والبنك للبيئة املتحدة األمم

كما الصندوق. عمل وطرق تعديل هيكل ضرورة الصندوق على في املشتركون اتفق ، في أبريل (ب)
املتحدة  األمم مؤمتر عام  في اعتمدها التي العمل أعمال القرن (خطة جدول كل من دعا

ع بالتنوّ املعنية واالتفاقية املناخ ر املعنية بتغيّ اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية والتنمية) بالبيئة املعني
هيكلة الصندوق؛ إعادة البيولوجي إلى

البيئة  صندوق في االشتراك في التجريبية أو راغبة املرحلة في دولة مشتركة ممثلون عن قبل (ج)
ألف املرفق في هيكلته (الوثيقة) املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة هيكلته املعادة العاملية
هذه أخذ أجل من ” ، من إلى  مارس  الفترة في سويسرا جنيف في في عقدوه اجتماع في

شفافية وضمان العاملية، البيئة رئيسية ألغراض كآلية متويل االعتبار وتسمية الصندوق في التطورات
فيما تنفيذه في فيه وإتاحة التعاون التام االشتراك شمولية وتشجيع إدارته، نظام طبيعة ودميقراطية

تقييم من ولالستفادة ... الدولي والبنك للبيئة املتحدة وبرنامج األمم اإلمنائي املتحدة األمم برنامج بني
“؛ إنشائه الصندوق منذ من عمل املكتسبة العملية اخلبرة

الوثيقة، والتي هذه أساس هيكلته على مبوجب صندوق معادة لهذه األغراض املوارد جتديد الضروري من (د)
لصندوق البيئة االستئماني (الصندوق البيئة العاملية لصندوق جديد استئماني صندوق على تنص

العاملية)؛

االستئماني للبيئة (الصندوق العاملية احلالي للبيئة االستئماني الصندوق إنهاء املستحسن من (هـ)
الصندوق إلى إنهائه عند لديه برسم القبض وأصول والتزامات ومبالغ موارد أية وحتويل العاملية)

العاملية؛ البيئة لصندوق االستئماني

القرارات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

البنك إنشاء اتفاقية من (ب) اخلامسة البند املادة مبقتضى تعاون ترتيبات اتخاذ املستحسن من (و)
وهيئات إدارة الدولي والبنك للبيئة املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم األمم املتحدة برنامج فيما بني الدولي

وصندوق الدولي البنك أغراض حتقيق تشجيع بهدف وذلك الدولية، ومنظماتها العاملية البيئة اتفاقيات
قرار اتخاذ باعتماد محافظيه مجلس الدولي في البنك التنفيذيون املديرون ويوصي العاملية، البيئة

التعاون؛ هذا أجل من ترتيبات

أعاله: (و) الفقرة في إليه املشار املقترح القرار لهذا احملافظني مجلس اعتماد شريطة ما يلي تقرّر فقد

دة  دّ احملُ قبول واالضطالع باملسؤوليات على إنشائه اتفاقية مبوجب ويوافق الوثيقة الدولي البنك يعتمد
الفقرة  مبوجب العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق بصفته القيّم على الوثيقة في له

العاملية البيئة صندوق إدارة التي تتولى الهيئات من وبصفته واحدة للوثيقة وجيم باء وامللحقني
للوثيقة.  دال وامللحق الفقرة مبوجب وتنفيذ مشروعاته

امللحق  مبوجب املفعول ساري ويصبح هذا العاملية مبوجب لصندوق البيئة االستئماني الصندوق ينشأ
مبوجب حالياً القائم العاملية للبيئة االستئماني الصندوق وينتهي الوثيقة. (أ) من والفقرة جيم

الصندوق  مفعول سريان تاريخ في الدولي، البنك في املديرين التنفيذيني عن الصادر رقم القرار
هذه  الس قبول شريطة الوثيقة، من الفقرة مبوجب العاملية البيئة لصندوق االستئماني

على  ينص مبا وتعديلها من ذلك القرار الفقرة في “ املشتركني ” إلى اإلشارة إنهاء املسؤولية وبانتظار
هيكلته “.  املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة من مبوجب الفقرة الس ” يلي: ما

الفقرة  العاملية مبوجب البيئة لصندوق العامة لألمانة اإلدارية املساندة على تقدمي الدولي البنك يوافق
للوثيقة.  باء امللحق وأحكام

التقرير  لهذا باء كاملرفق القرار املرفق دة مسوّ باعتماد احملافظني مجلس التنفيذيون املديرون يوصي
تعاون  ترتيبات اتخاذ بهدف وذلك الدولي، البنك إنشاء اتفاقية (ب) من البند اخلامسة املادة مبوجب

للوثيقة،  دال وامللحق الفقرة مبقتضى للبيئة املتحدة األمم وبرنامج املتحدة اإلمنائي األمم برنامج مع
املعنية االتفاقية أطراف ومؤمتر املناخ بتغيّر املعنية اإلطارية املتحدة األمم مؤمتر أطراف اتفاقية ومع

ومع  للوثيقة، باء من امللحق والفقرة  الوثيقة مبقتضى الفقرة والفقرة  من البيولوجي بالتنوع
الفقرة من  مبوجب العاملية البيئة صندوق أغراض حتقيق لتشجيع االقتضاء عند أية منظمة دولية

الوثيقة.

( في مايو  اتُخذ (قرار



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك
احملافظني مجلس

رقم القرار

العاملية البيئة حماية

يقرّر ما يلي:

“؛  العاملية البيئة حماية ” بشأن في  مايو  املؤرخ التنفيذيني املديرين تقرير على يوافق أنه  

على  مجلس احملافظني يوافق الدولي، البنك اتفاقية إنشاء من (ب) البند  اخلامسة املادة مبوجب أنه
االتفاقية أطراف ومؤمتر للبيئة املتحدة وبرنامج األمم اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج البنك بني التعاون

مونتريال بروتوكول األطراف لتنفيذ املتعدد للصندوق التنفيذية واللجنة البيولوجي املعنية بالتنوع
أغراض لتحقيق عند االقتضاء أخرى منظمة دولية أية األوزون، ومع لطبقة املستنفدة املواد بشأن

القرارين تتسق مع ترتيبات على أساس ملشروعات األوزون االستئماني والصندوق العاملية صندوق البيئة
البيئة  صندوق إنشاء ووثيقة الدولي البنك في التنفيذيني املديرين عن الصادرين رقم ورقم 

. أ امللحق للمرفق في نصها يرد والتي هيكلته، املعادة العاملية

( في يوليو  اتُخذ (قرار

القرارات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

املعادة هيكلته البيئة صندوق إنشاء وثيقة تعديالت

أنه: حيث

بالقرار عليها متت املوافقة التي (الوثيقة) هيكلته املعادة العاملية صندوق البيئة إنشاء مبقتضى وثيقة (أ) 
الدولي) بتاريخ   (البنك والتعمير لإلنشاء الدولي البنك التنفيذيني في املديرين عن الصادر رقم

العاملية  البيئة لصندوق الصندوق االستئماني القيّم على مبهمة الدولي يضطلع البنك مايو
(القيّم)؛ (الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العاملية)

إدارة  التي تتولى الهيئات من كواحدة مبهمته البنك الدولي يضطلع الوثيقة، من الفقرة مبقتضى (ب)
مشروعاته؛ وتنفيذ العاملية البيئة صندوق

العمومية  في اجلمعية باتفاق اآلراء الوثيقة تعديالت على تتم املوافقة الوثيقة، من الفقرة مبقتضى (ج)
مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات نظر وجهات مراعاة بعد من الس توصية مبوجب

كل وإجراءات لقواعد وفقاً لها الهيئات تلك اعتماد بعد املفعول التعديالت سارية وتصبح والقيّم،
منها؛

العمومية الثانية للجمعية رُفعت للوثيقة محددة بتعديالت العاملية البيئة صندوق مجلس أوصى (د)
بكني إلعالن امللحق في درج ها مُ ) ونصّ (بكني الفترة أكتوبر  عليها للموافقة للصندوق

البيئة العاملية؛ لصندوق الثانية العمومية اجلمعية عن الصادر

الفقرة ومبوجب التعديالت، هذه على وافقت العاملية البيئة الثانية لصندوق العمومية اجلمعية أن مبا (هـ)
العاملية  البيئة صندوق األول/رئيس التنفيذي املسؤول الثانية العمومية اجلمعية الوثيقة، دعت من
العتمادها؛ القيّم مشروعاته وإلى وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي إلى الهيئات التعديالت هذه لرفع

الدولي البنك إلى التعديالت هذه برفع العاملية قام البيئة صندوق التنفيذي األول/رئيس املسؤول أن ومبا (و)
القيّم مشروعاته وبصفته وتنفيذ العاملية صندوق البيئة إدارة تتولى الهيئات التي من واحدة بصفته

العتمادها؛ وذلك العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على
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يلي: ما يقرّر

وتنفيذ  العاملية البيئة صندوق إدارة تتولى التي الهيئات من واحدة بصفته الدولي، يعتمد البنك
العاملية، تعديالت الوثيقة البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على القيّم وبصفته مشروعاته

امللحق عليها ينص وكما العاملية البيئة لصندوق الثانية العمومية اجلمعية عليها وافقت حسبما
كاآلتي: ها ونصّ العاملية، البيئة لصندوق الثانية العمومية اجلمعية عن الصادر بكني إلعالن

يلي:  ما نصهما و (و) جديدتني (هـ) فرعيتني فقرتني الوثيقة بإضافة من الفقرة ل تُعدّ (أ)

و الغابات؛ وإزالة التصحر والسيما األراضي، تدهور (هـ) ”

الثابتة “. العضوية امللوثات (و)

نصها:  ويصبح الوثيقة الفقرة من ل تُعدّ (ب)

بشأن  العاملية البيئية املنافع إلى حتقيق الرامية لألنشطة عليها املتفق اإلضافية التكاليف ”
التكاليف أن كما الذكر. اآلنفة التركيز مبحاور صلتها قدر للتمويل شؤون الكيماويات مؤهلة إدارة
القرن21 والتي قد يوافق  أعمال جدول الصلة مبوجب ذات األخرى لألنشطة عليها املتفق اإلضافية
العاملية البيئة حماية نتيجة عاملية بيئية ملنافع حتقيقها قدر الس مؤهلة أيضاً للتمويل عليها

.“ التركيز في مجاالت

يلي:  ما على تنص الوثيقة الفقرة من في األخيرة قبل اجلملة جديدة قبل جملة تُضاف (ج)

ستوكهولم  التفاقية املالية اآللية تشغيل على للعمل كهيئة مؤمتنة استعداد على يكون كما ”
.“ الثابتة العضوية بامللوثات املعنية

نصها:  ليصبح الوثيقة الفقرة من في األخيرة قبل اجلملة تُعدل (د)

التي  األطراف مؤمترات أمام، مسؤوالً ويكون من، بتوجيه بالعمل الصندوق يقوم هذا الصدد، ” وفي
.“ املعنية االتفاقيات ألغراض األهلية ومعايير البرامج وأولويات بشأن السياسات القرارات تتخذ

نصها: ليصبح (و) الفقرة تُعدل (هـ)

سكرتاريات االتفاقيات  وخاصة الصلة، ذات األخرى الدولية الهيئات سكرتاريات مع التنسيق ”
لطبقة املُستنفدة باملواد مونتريال املتعلق بروتوكول وسكرتاريات ، الفقرة في إليها املشار

القرارات
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تعاني التي البلدان في ر التصحّ ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية األطراف املتعدد وصندوقه األوزون
.“ أفريقيا في والسيما خطير، ر تصحّ و/أو من جفاف

لتعديالت  والقيّم مشروعاته وتنفيذ العاملية البيئة صندوق إدارة التي تتولى الهيئات اعتماد عند
كافة تعتبر العاملية، البيئة لصندوق العمومية الثانية اجلمعية وافقت عليها حسبما الوثيقة

القرار.  هذا وفق إليها رقم إشارات القرار في للوثيقة اإلشارات

( في ديسمبر  اتُخذ (قرار
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والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

املعادة هيكلته البيئة صندوق إنشاء وثيقة تعديالت

أنه: حيث

رقم  بالقرار (الوثيقة) هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء على وثيقة املوافقة متت (أ)
 ، بتاريخ مايو  الدولي) (البنك والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذيني املديرين عن الصادر

االستئماني  على الصندوق القيّم مبهمة الدولي البنك يضطلع الوثيقة، من الفقرة على بناء (ب)
(القيّم)؛ العاملية) البيئة لصندوق االستئماني (الصندوق العاملية البيئة لصندوق

إدارة  التي تتولى الهيئات من كواحدة مبهمته البنك الدولي يضطلع الوثيقة، من الفقرة مبقتضى (ج)
مشروعاته؛ وتنفيذ العاملية البيئة صندوق

العمومية  في اجلمعية باتفاق اآلراء الوثيقة تعديالت على تتم املوافقة الوثيقة، من الفقرة مبقتضى (د)
مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات نظر وجهات مراعاة بعد من الس توصية مبوجب

كل وإجراءات لقواعد وفقاً لها الهيئات تلك اعتماد بعد املفعول التعديالت سارية وتصبح والقيّم،
منها؛

(بكني، الوثيقة محددة على تعديالت العاملية على البيئة لصندوق الثانية العمومية اجلمعية وافقت (هـ)
أن اعتمدتها الهيئات بعد ، من يونيو،  اعتباراً املفعول سارية وأصبحت (  أكتوبر، 

والقيّم. مشروعاته الصندوق وتنفيذ إدارة تتولى التي

وتنفيذ مشروعاته العاملية البيئة إدارة صندوق تتولى التي من الهيئات باعتباره الدولي البنك عن نيابة (و)
للبنك  التنفيذيني املديرين عن الصادر رقم مبقتضى القرار التعديالت تلك اعتماد والقيّم، مت

الدولي؛

الثالث االجتماع في عليه اجلمعية العمومية ملوافقة الوثيقة على آخر مجلس الصندوق بتعديل أوصى (ز)
في درج مُ ه نصّ ،( (مدينة الكاب، أغسطس،  العاملية البيئة لصندوق العمومية للجمعية

العمومية)؛ اجلمعية (قرار البيئة العاملية صندوق إنشاء تعديل وثيقة بشأن العمومية اجلمعية قرار

القرارات
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ومبوجب الفقرة  التعديل، هذا على وافقت العاملية البيئة الثالثة لصندوق العمومية اجلمعية أن مبا (ح) 
لرفع العاملية البيئة صندوق األول/رئيس التنفيذي املسؤول الثالثة العمومية اجلمعية دعت الوثيقة، من

العتمادها؛ القيّم وإلى مشروعاته وتنفيذ الصندوق إدارة تتولى التي الهيئات إلى التعديل هذا

الدولي البنك إلى التعديالت هذه برفع العاملية قام البيئة صندوق التنفيذي األول/رئيس املسؤول أن ومبا (ط)
القيّم مشروعاته وبصفته وتنفيذ العاملية صندوق البيئة إدارة تتولى الهيئات التي من واحدة بصفته

العتمادها؛ وذلك العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على

يلي: ما يقرّر

وتنفيذ  العاملية البيئة صندوق إدارة تتولى التي الهيئات من واحدة بصفته الدولي، يعتمد البنك
الوثيقة، على التعديل العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على القيّم وبصفته مشروعاته

قرارها، عليه ينص وكما العاملية البيئة لصندوق الثالثة العمومية اجلمعية وافقت عليه حسبما
كاآلتي: ه ونصّ

نصها:  ليصبح الوثيقة ل الفقرة  من تُعدّ  

مبسؤولياته.  االضطالع من لتمكينه وذلك حسب الضرورة، أو أشهر ستة كل اجتماعاته يعقد الس ”
القانوني النصاب ويتحقق خالف ذلك. الس يقرر لم ما العامة األمانة في مقر اجتماعاته الس يعقد

.“ الس أعضاء ثلثي بحضور لالجتماع

التعديل  هذا والقيّم مشروعاته العاملية وتنفيذ البيئة صندوق إدارة تتولى اعتماد الهيئات التي عند
كافة العاملية، تعتبر البيئة لصندوق الثالثة العمومية اجلمعية عليه وافقت حسبما على الوثيقة

وفق  إليها رقم  إشارات بالقرار تعديله مت حسبما رقم القرار في للوثيقة اإلشارات
القرار. هذا

( في أكتوبر  اتُخذ (قرار







العاملية البيئة صندوق موارد قرارات جتديد
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والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

العاملية: البيئة لصندوق الصندوق االستئماني
لتجديد املوارد العملية الثانية

أن: حيث

الصندوق ”) العاملية البيئة لصندوق االستئماني للصندوق احملتملة املالية املتطلبات دراسة بعد (أ)
املشتركون ” الصندوق االستئماني (متضامنون في املساهمون املشتركون يستنتج ،(“ االستئماني

من االستئماني للصندوق من املوارد “) ضرورة إتاحة املزيد مساهم مشترك ” منهم “ وكل املساهمون
لتجديد  الثانية للفترة من يوليو  إلى  يونيو  (العملية اجلديدة املالية االرتباطات أجل

املوارد من وتوافق على املزيد جتيز أن االقتضاء، عند التشريعية، هيئاتهم من الطلب على ويتفقون املوارد)
و القرار؛ هذا في الواردة لألحكام املرفق وطبقاً في عليها املنصوص باملبالغ االستئماني للصندوق

لتجديد الثانية العملية بشأن املفاوضات موجز بعد دراسة ،(“ الس ”) العاملية البيئة صندوق مجلس (ب) 
الثانية الدراسة إلى استنادا السياسات بشأن التوصيات ذلك في مبا االستئماني، الصندوق موارد
املديرين من يطلب األولى، التجديد عملية العاملية أثناء فترة البيئة لصندوق العام األداء ملستوى

على القيّم بصفته الدولي البنك تخويل (“ الدولي البنك ”) والتعمير التنفيذيني للبنك الدولي لإلنشاء
الثانية العملية أجل من تقدميها يتم التي ويدير املوارد الصندوق أمانة االستئماني أن يحمل الصندوق

موارده؛ لتجديد

االستئماني موارد الصندوق لتجديد األولى من العملية متبقية أموال أية اعتبار فيه املرغوب من (ج)
التي (الوثيقة) املعادة هيكلته العاملية البيئة صندوق إنشاء مجازة بوثيقة العاملية البيئة لصندوق

والتعمير (البنك  لإلنشاء البنك الدولي التنفيذيني في املديرين عن الصادر بالقرار رقم ووفق عليها
الصندوق؛  هذا موارد لتجديد الثانية العملية من في مايو  جزءاً واملُتخذ الدولي)

على قرار املديرين  بناء الوثيقة (املعتمدة من ب وامللحق الفقرة تنص الدولي، حسبما البنك (د)
العاملية، البيئة االستئماني لصندوق على الصندوق القيّم هو ( برقم الدولي البنك في التنفيذيني

موارده. لتجديد الثانية العملية أجل من تقدميها يتم املوارد التي ويدير أمانة يحمل الذي وهو

الصندوق لتجديد موارد الثانية العملية على يوافقون الدولي للبنك التنفيذيني املديرين فإن عليه وبناء
الدولي البنك ويخولون القرار هذا في املبيّنة األسس باملبالغ وعلى لصندوق البيئة العاملية االستئماني

الثانية أجل العملية من تقدميها يتم التي املوارد إدارة (“ (” القيّم االستئماني الصندوق على بصفته القيّم
يلي: ما حسب موارده لتجديد

التجديد
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املساهمات

من  يوليو  الفترة العاملية في البيئة لصندوق االستئماني للصندوق بقبول املساهمات ل القيّم مخوّ  
:  إلى  يونيو 

لكل من باملبلغ احملدد االستئماني الصندوق في املساهمني املشتركني من كل من كمنح (أ)
؛ و رقم املرفق في املساهمني املشتركني

ينص هذا القرار. خالف ذلك حسبما (ب)

االرتباط وثائق

أن  االستئماني الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية في املساهمني املشتركني من املتوقع من (أ)
وثيقة  رقم  (” املرفق في املنصوص عليه على الشكل ارتباط غالبا وثيقة القيّم لدى يودعوا

.(“ االرتباط

لقانون خاضعة شروط والبقية دون مساهمته من جزء دفع على مشترك مساهم يوافق حينما (ب)
املساهم املشترك يلتزم املعني، التشريعي الس يسنه أن الضروري من مالئم مخصصات اعتماد

ويتعهد “)؛ مشروط ارتباط وثيقة القيّم (” لدى شكل مقبول على مشروط ارتباط وثيقة بإيداع
املعنية التشريعية موافقة الهيئة على للحصول جهوده ببذل قصارى املساهم املشترك هذا

. الفقرة في عليها املنصوص دفعها تواريخ قبل مساهمته مبلغ كامل على

وفق اختيار (أ) الفقرة الفرعية  مبقتضى االستئماني الصندوق في املساهمات مبالغ تسديد يتم (أ)
إيداع سندات أو  أقساط أو من خالل على نقداً أو قبل  نوفمبر  ً نقدا مساهم مشترك كل  

أقساط. على مماثلة التزامات

املساهم املشترك بني عليها املتفق بالشروط أعاله (أ) الفرعية مبوجب الفقرة نقداً التسديد يكون (ب)
التسديد العاملية من االستئماني لصندوق البيئة للصندوق مالءمة أقل ال تكون أن والقيّم على

أقساط. على

القيّم د إلى تُسدّ شروط بدون على تسديدها مشترك مساهم يوافق التي األقساط مدفوعات (ج)
و  قبل نوفمبر  و  نوفمبر  و  نوفمبر  متساوية أقساط أربعة على

أنه:  نوفمبر شريطة

املبيّنة؛  التواريخ قبل التسديد على االتفاق املساهمني املشتركني من وكل للقيّم يجوز
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االستئماني (حسبما  الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية مفعول سرى قد يكن لم إذا
املساهم تأجيل للمشترك يجوز ، بحلول  أكتوبر  الفرعية أدناه) الفقرة تنص

لتجديد  الثانية العملية مفعول سريان تاريخ بعد على يوماً ال يزيد مبا قسط أول تسديد
املوارد؛

إذا  التالي القسط تاريخ حتى جزء منه أو قسط أي تأجيل تسديد على املوافقة للقيّم يجوز
املشترك دها سدّ السابقة التي املدفوعات من مستخدم غير رصيد أي مع د، املسدّ املبلغ كان

تقديرات حسب املساهم، املشترك من ذلك املطلوب املبلغ األقل على يساوي املعني، املساهم
و العاملية؛ البيئة االستئماني لصندوق الصندوق مبوجب بالتزاماته للوفاء القيّم،

من  قسط أول استحقاق تاريخ بعد القيّم لدى ارتباط وثيقة مساهم مشترك أي أودع إذا  
تاريخ إيداع  في غضون يوماً تلي منه جزء أو قسط أي تسديد يجب أقساط مساهمته،

الوثيقة. تلك

قسطا من بأن الحقا القيّم بإخطار ارتباط مشروط أودع وثيقة الذي املساهم املشترك قام إذا (د)
ذلك سداد يجب فإنه فيه، سيستحق كان الذي التاريخ بعد مشروطا ليس منه جزءاً أو األقساط

اإلخطار. ذلك بعد يوما القسط أو جزء منه في غضون

تقسيطا الدفع طريقة

املشترك  بني متفق عليها ً بشروط املساهمني نقدا املشتركني من كل اختيار وفق الدفعات تتم (أ)
البيئة  لصندوق االستئماني للصندوق تكون أقلّ مالءمة أن ال على والقيّم املعني املساهم

املشترك حكومة من قبل إما مماثلة سندات أو التزامات خالل من تقسيطاً من الدفع العاملية
وال للتداول قابلة غير تكون أن على املساهم، املشترك التي يعيّنها جهة اإليداع أو املساهم

الطلب. القيّم عند حلساب االسمية بالقيمة الدفع ومستحقة فوائد تستحق عليها

نسبي تقريبا فيما بني على أساس املماثلة أو االلتزامات السندات هذه مبالغ القيّم يسحب (ب)
في املشار إليها احلاجة للصرف والتحويالت حسب معقولة فترات وعلى املساهمني، املشتركني

لتلقي  مؤهل أيضاً هو مساهم من مشترك على طلب وبناء القيّم. يحددها الفقرة وحسبما
ً جدا الصعبة املوازنة ألوضاع نظراً سنتني حدود في ملدة السحب تأجيل للقيّم يجوز املساعدات،

ملشترك مساهم. بالنسبة

يقبل التي للشروط وفقاً التسديد يتم (ب)، الفقرة مبوجب من املساهمات بكل يتعلق فيما (ج)
املساهمات. هذه بها القيّم

التجديد
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والدفع التقومي عملة

قابلة  بعملة أو اخلاصة السحب حقوق بوحدات مساهماتهم بتقومي املساهمون املشتركون يلتزم (أ)
التضخم النقدي  كان متوسط معدل أنه إذا عدا ما يحدده القيّم، ما حسب احلر للتحويل  

عام حتى  من الفترة سنويا في املائة في عشرة على يزيد املساهم املشترك اقتصاد في
تكون  أن يجب تلك املساهمة فإن اعتماد هذا القرار، تاريخ القيّم في حسب ما يحدده عام

السحب اخلاصة. حقوق مقوَّمة بوحدات

بعملة اخلاصة أو السحب حقوق بوحدات التزاماتهم بتسديد املساهمون املشتركون يلتزم (ب) 
أخرى قابلة بعملة القيّم، من مبوافقة أو، اخلاصة السحب حقوق وحدات لتقومي تستعمل

من ألي يتلقاها للمساهمات التي احلر االستبدال منه باستنساب للقيّم ويجوز احلر. للتحويل
العمالت. هذه

اعتماد تاريخ في قائمة كانت ذاتها التي التحويل قابلية باحلفاظ على مساهم كل مشترك يلتزم (ج)
اآلخرين املساهمني املشتركني وعمالت التي دفعها للقيّم لعملته بالنسبة وذلك القرار، هذا

املشتقة من عملته.

املفعول سريان تاريخ

املساهمة بها  الواجب املوارد تسديد ويستحق الثانية لتجديد املوارد العملية مفعول يسري (أ)
يبلغ مجموع  مساهمون مشتركون فيه يودع الذي التاريخ في القيّم إلى العملية مبوجب هذه
أو  ارتباط القيّم وثائق لدى خاصة حقوق سحب وحدة عن مليون يقل مساهماتهم ما ال

بعد أكتوبر   هذا التاريخ ال يكون أن على ،(“ سريان املفعول تاريخ ”) مشروط ارتباط وثائق
القيّم. يحدده تاريخ أي أو

بالدعوة الفور يقوم على يجب، املفعول عما سريان تاريخ يتأخر أن ح املرجّ أن من القيّم وجد إذا (ب)
اتخاذها الواجب اخلطوات في والنظر الوضع املساهمني الستعراض للمشتركني اجتماع لعقد

العاملية. البيئة صندوق متويل في انقطاع أي ملنع

املسبّقة املساهمات

سريان  بانتظار مالية ارتباطات تقدمي على العاملية البيئة صندوق قدرة يتم تفادي انقطاع لكي (أ) 
من  ارتباط وثائق تلقى قد القيّم وإذا كان موارد الصندوق، لتجديد الثانية العملية مفعول  

سحب  حقوق وحدة عن مليون ال يقل ما مساهماتهم مجموع يبلغ مساهمني مشتركني
املساهمة مبالغ مجموع ربع اعتبار مفعول العملية الثانية سريان تاريخ قبل للقيّم يجوز خاصة،

املعني املساهم املشترك يحدد ما لم مسبقة، مساهمة وثائق ارتباط لديه بشأنها التي أودعت
االرتباط املعنية. وثيقة في ذلك خالف
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أعاله. (أ) الفرعية الفقرة على بناء له املساهمات املسبقة تسديد موعد يحدد القيّم (ب)

املساهمات على أيضا القرار تنطبق هذا مبوجب املساهمات على تنطبق التي الشروط واألحكام (ج)
هذه تعتبر الصندوق، وعندها موارد لتجديد الثانية العملية مفعول تاريخ سريان حتى املسبقة

عن مساهمته. مساهم مشترك من كل املستحق املبلغ من مدفوعات املساهمات

التحويل أو االرتباط سلطة

لتغطية  احلاجة حسب التحويل أو للصرف سواء أجل االرتباطات من املساهمات القيّم يتيح (أ) 
اإلدارية وللموازنة الوثيقة، من (ج) مبوجب الفقرة  الس عليه وافق الذي الصندوق عمل برنامج

الوثيقة، من (ي) الفقرة مبوجب الصندوق مجلس عليها وافق التي العاملية البيئة لصندوق
عدا ما ما (ب) (أ) و الفرعيتني الفقرتني عليها في املنصوص للمساهمات القيّم تلقي عند وذلك

أدناه. (ج) الفرعية الفقرة عليه تنص

ارتباط وثيقة أودع مساهم مشترك ال يقوم حني املساهمني املشتركني كافة فورا القيّم يبلغ (ب)
التي  املوارد مبالغ مجموع من في املائة عشرين على يزيد ما متثل مساهمته مشروط وقيمة

عن يقل ال ما مشروطية املوارد بإلغاء لتجديد الثانية العملية على بناء بها املساهمة ينبغي
سريان  تاريخ بعد بحلول  نوفمبر  أو مساهمته مجموع مبلغ من املائة في خمسني

مجموع  من املائة في خمسة وسبعني  األقل وعلى أبعد، أيهما يوما، بثالثني املفعول
بثالثني  يوما، أيهما  تاريخ سريان املفعول بعد أو بحلول نوفمبر  مساهمته مبلغ
بثالثني   تاريخ سريان املفعول بعد أو بحلول نوفمبر  املساهمة مبلغ أبعد، وكامل

أبعد. أيهما يوما،

من  لكل يجوز أعاله، (ب) مبقتضى الفقرة لإلخطار القيّم إرسال من ثالثني يوما غضون في (ج)
القسط بتقدمي ارتباطه أن كتابة القيّم يُشعر أن اإلخطار املتلقني لهذا املساهمني املشتركني

يظل املعني، احلد وإلى بينما، تأخيره سيتم احلالة، مساهمته، حسب أو الرابع من أو الثالث الثاني
يجب الفترة تلك وأنه في (ب) مشروطا؛ الفرعية الفقرة إليها في املشار من املساهمة أي جزء

عن حق يتم التنازل لم ما اإلشعار إليها يعود التي باملوارد تتعلق ارتباطات تقدمي عدم على القيّم
أدناه. (د) للفقرة وفقا املساهم املشترك

ويعتبر أعاله الفرعية (ج) الفقرة في عليه املنصوص املساهم حق املشترك عن كتابة التنازل يجوز (د) 
مكتوبا. الفرعية إخطارا الفقرة في تلك احملددة الفترة غضون في القيّم يتلقّ لم إذا عنه متنازال

تقديره: يوجد احتمال كبير  حسب حيثما املشتركني املساهمني مع بالتشاور القيّم يلتزم (هـ) 
القيّم إلى (ب) أعاله الفرعية الفقرة في إليه املساهمات املشار مبلغ مجموع تقدمي يتم ال بأن

الفقرة  مبقتضى حلقه املساهم املشترك إعمال نتيجة بحلول يونيو  أو  شروط بدون

التجديد
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ارتباطات إعطاء غير قادر على قريب عما يصبح أو قادر غير أن يكون القيّم ميكن (ج) الفرعية
التحويل. بالصرف أو جديدة

بنسبة: االرتباط والتحويل صالحية تُزاد (و)

أن  بانتظار العاملية البيئة لصندوق الصندوق االستئماني املوجودة في املوارد أو استثمار دخل
حتويلها؛ القيّم بدفعها أو يقوم

و  إلغاؤها؛ مت التي املدفوعة غير االرتباطات مبلغ

مها  قدّ التي القروض على رسوم أو فائدة أو سداد كمدفوعات القيّم تلقاها التي املدفوعات
العاملية. البيئة لصندوق االستئماني الصندوق

موارد حساب على املقيّدة اإلدارية التكاليف استرداد أجل من والتحويل االرتباط صالحية تُنقص (ز)
إلى برنامج ً استنادا القيّم يحدده ما حسب وذلك البيئة العاملية، لصندوق االستئماني الصندوق

الس. عليهما وافق اللذين العمل واملوازنة

يكون على أن الصندوق االستئماني، لتقدمي موارد متويلية من اتفاقات في يدخل أن للقيّم يجوز (ح)
عندما االستئماني للصندوق وإلزاميته التقدمي هذا مفعول بسريان مشروطاً بتقدميها االرتباط

بتقدميها. االرتباط أجل من للقيّم متاحة املوارد تصبح

( في يوليو  اتُخذ (قرار
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املرفق

العاملية البيئة لصندوق الصندوق االستئماني في املساهمات
(“ (” الصندوق املوارد لتجديد الثانية العملية

(ماليني)

املساهمة
احلصص مجموع املساهمات مساهمات   بهدف  تعديل األساسية   احلصة مشتركون
الفعلية في الصندوق إضافية أخرى          التام ب التمويل في الصندوق  في األساسية مساهمون

الصندوق في عملة حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات الصندوق أ
بناء على محلية سحب خاصة  سحب خاصة  سحب خاصة  سحب خاصة  متلقني غير

ملمساعدات
استراليا

س س النمسا
بلجيكا

كندا
الدامنارك

فنلندا
و هـ  فرنسا
و د هـ  أملانيا

ط اليونان
هـ  أيرلندا

ن د هـ  إيطاليا
اليابان

ط  كوريا
ط  لوكسمبورغ

ز هولندا
ط  نيوزيلندا

النرويج
ط  البرتغال
هـ  إسبانيا

السويد
سويسرا

ح اململكة املتحدة
د  الواليات

هـ املتحدة

التجديد
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من إضافية مساهمات الصندوق في أساسية مساهمات
ماليني  ملساعدات متلقني ماليني  ملساعدات متلقني من

خاصة سحب حقوق وحدات خاصة سحب حقوق وحدات ط ملِساعدات متلقون
م  األرجنتني

البرازيل
ي م  الصني
ديفوار كوت

اجلمهورية التشيكية
م  مصر

ي م  الهند
م  نيجيريا

م  املكسيك
م  باكستان

م  روسيا
ك  سلوفينيا

تركيا
السحب اخلاصة  حقوق بوحدات املساهمات مجموع
أمريكي)  (دوالر مجموع املساهمات
أمريكي)  (دوالر املدوَّر
(دوالر أمريكي)  اموع

أمريكي)  ل (دوالر مخصص غير
العام (دوالر أمريكي)  اموع
اخلاصة  السحب حقوق بوحدات العام اموع

.(“ (” الصندوق العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد العملية األولى في املساهمات املئوية ملبالغ النسبة أ
التام. التمويل مستوى االقتراب من املمكن من جتعل العمود هذا في املبينة املبالغ ب

. مايو أكتوبر  الفترة  في الصرف أسعار متوسط على بناء ج 
بواقع  الصندوق حصة في تعكس املساهمات ؛ الصندوق في األساسية حصصهم دون هؤالء املشتركني من احلالية التعهدات د

حدة. للواليات املت بالنسبة و إليطاليا، و بالنسبة ألملانيا، بالنسبة
العملية  فترة لزيادة مساهماتهم في جهدهم قصارى بذل نيتهم عن أعربوا الذين جانب املشتركني من إضافية توجد حاجة جلهود هـ

سد الفجوة. في للمساهمة اجلهد قصارى بذل أيضا احملتملني املشتركني اجلدد من ويرجى الصندوق. موارد لتجديد الثانية
عن تسديد  فضال برملانها، موافقة شريطة خاصة سحب حقوق وحدة مليون يعادل  مببلغ حصتها لزيادة مستعدة أملانيا و

مساهمتها  لزيادة وفرنسا مستعدة التمويل. فجوة سد كافية في مشاركة للصندوق ومشاركتهم ملتأخراتهم الكبار املشتركني
الشروط. بنفس خاصة سحب حقوق وحدة مليون يعادل مببلغ

سحب  حقوق وحدة مببلغ  مليون مساهمة إضافية أخرى لتقدمي مستعدة في احلاشية (و)، هولندا املدرجة بالشروط الوفاء يتم عندما ز
خاصة.

بالشروط  الوفاء عند خاصة) سحب حقوق وحدة ( مليون إسترليني جنيه مليون اإلضافية مببلغ  املساهمة زيادة ستتم ح
(هـ). احلاشية في املدرجة

سحب  حقوق وحدة ماليني البالغ  املساهمات من احلد األدنى مستوى إلى بزيادتها مساهماتهم تعديل على املشتركون هؤالء وافق ط
خاصة.

خاصة. سحب حقوق وحدة ماليني البالغ  األدنى احلد من بأكثر املساهمة والهند على الصني وافقت ي
خاصة. حقوق سحب وحدة مليون بتقدمي تعهدت ولكنها املوارد مناقشات عملية جتديد في سلوفينيا تشارك لم ك

املوارد). جتديد إعادة عملية مجموع من ) سحب خاصة حقوق مليون وحدة يعادل  ما ل 
قريب. عما التعهدات هذه تأكيد املتوقع من م

الصندوق على فترة خمس  املساهمة في سحب نتيجة إيطالي مليون لير يعادل  اخلاصة بوحدات حقوق السحب هذا املبلغ ن
سنوات. من بدال سنوات

من   بدال سنوات فترة خمس منساوي على مليون شلن سحب  عن ناجت األخرى اإلضافية واملساهمات التام التمويل س تعديل
سنوات.

حقوق  بوحدات مساهماتهم ستقوَّم الثالث  السنوات فترة في يفوق  لديهم النقدي التضخم متوسط مشتركون  
اخلاصة. السحب

.( الصفحة أنظر املساهمات املعلومات عن على آخر (مالحظة: لالطالع
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املرفق

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق

ارتباط وثيقة

 (“ الدولي البنك ”) والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذيون املديرون اتخذه الذي رقم القرار إلى باإلشارة
في املُتخذ “ الصندوق موارد لتجديد العملية الثانية العاملية: البيئة لصندوق االستئماني ” الصندوق بعنوان

(” القرار “)؛  يوليو 

لصندوق  االستئماني الصندوق على القيّم بصفته البنك الدولي حكومة تخطر
وفقاً  وذلك املرفق  للقرار، في اولة م املساهمة ستقدّ بأنها من القرار الفقرة على بناء البيئة العاملية

. قدره ومببلغ القرار هذا ألحكام

واملنصب) (التاريخ)                                     (االسم

التجديد
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والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

العاملية: البيئة لصندوق الصندوق االستئماني
لتجديد املوارد العملية الثالثة

حيث أن:

الصندوق ”) العاملية البيئة لصندوق االستئماني للصندوق احملتملة املالية املتطلبات دراسة بعد (أ)
املشتركون ” (متضامنون، االستئماني الصندوق في املشتركون املساهمون يستنتج ،(“ االستئماني

من االستئماني للصندوق من املوارد “) ضرورة إتاحة املزيد مساهم مشترك ” منهم “ وكل املساهمون
لتجديد  الثالثة العملية للفترة من يوليو  إلى  يونيو  (” اجلديدة املالية االرتباطات أجل

من املزيد على وتوافق جتيز أن االقتضاء، عند التشريعية، هيئاتهم من الطلب ويتفقون على املوارد “)
هذا  في الواردة وطبقا لألحكام رقم املرفق في عليها باملبالغ املنصوص االستئماني املوارد للصندوق

القرار؛

بشأن العملية املفاوضات موجز دراسة بعد ،(“ الس ”) (الصندوق) العاملية البيئة صندوق مجلس (ب)
العام لصندوق األداء ملستوى الثانية الدراسة إلى استنادا االستئماني الصندوق موارد لتجديد الثالثة

التجديد عملية فترة الصندوق أثناء متابعة وتقييم برنامج الصادرة عن األخرى والتقارير البيئة العاملية
للبنك الدولي لإلنشاء التنفيذيني املديرين من يطلب املشتركني، واقتراحات نظر ووجهات الثانية

يحمل االستئماني أن الصندوق على القيّم بصفته الدولي البنك تخويل (“ الدولي البنك ”) والتعمير
موارده؛ لتجديد الثالثة العملية أجل من يتم تقدميها التي املوارد ويدير أمانة الصندوق

بوثيقة مجازة الصندوق موارد لتجديد العملية الثانية متبقية من أموال أية اعتبار فيه من املرغوب (ج)
رقم الصادر  بالقرار ووفق عليها التي (“ الوثيقة هيكلته (” العاملية املعادة البيئة صندوق إنشاء

جزءا من  االستئماني “) الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية ”) في يوليو  الدولي البنك عن
الصندوق؛ هذا موارد لتجديد الثالثة العملية

على بناء ، في  مايو  (املعتمدة الوثيقة من ب وامللحق الفقرة تنص الدولي، حسبما البنك (د)
البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على القيّم هو ( برقم الدولي للبنك التنفيذيني املديرين قرار

موارده. لتجديد الثالثة العملية أجل من تقدميها التي يتم ويدير املوارد أمانة يحمل الذي وهو العاملية،
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الصندوق لتجديد موارد الثالثة العملية على يوافقون الدولي للبنك التنفيذيني املديرين فإن عليه وبناء
الدولي البنك ويخولون القرار هذا في املبيّنة األسس باملبالغ وعلى لصندوق البيئة العاملية االستئماني

الثالثة أجل العملية من تقدميها يتم التي املوارد إدارة (“ (” القيّم االستئماني الصندوق على بصفته القيّم
يلي: ما حسب موارده لتجديد

املساهمات

من  كل من كمنح (أ) العاملية؛ البيئة لصندوق االستئماني للصندوق املساهمات بقبول ل مخوّ القيّم  
املرفق املساهمني في املشتركني من لكل احملدد باملبلغ االستئماني الصندوق في املشتركني املساهمني

هذا القرار. ينص حسبما ذلك خالف (ب) و ؛ رقم
 

االرتباط وثائق

القيّم  لدى االستئماني موارد الصندوق لتجديد الثالثة العملية املساهمون في املشتركون يودع (أ) 
مراعاة  مع (“ وثائق االرتباط ”) رقم  املرفق عليه في املنصوص الشكل على غالبا ارتباط وثيقة

(ب). الفرعية الفقرة

لقانون خاضعة شروط والبقية دون مساهمته من جزء دفع على مشترك مساهم يوافق حينما (ب)
على وثيقة ارتباط مشروط بإيداع يلتزم املساهم هذا فإن املعني، التشريعي الس يسنه مالئم

قصارى ببذل املساهم املشترك “)؛ ويتعهد هذا وثيقة ارتباط مشروط ”) القيّم مقبول لدى شكل
قبل أقساط مساهمته مبالغ على املعنية التشريعية موافقة الهيئة على للحصول جهوده

أدناه. (أ) الفرعية الفقرة في عليها املنصوص دفعها تواريخ

االرتباط ووثائق االرتباط على أوضاع وثائق الس القيّم يُطلع الس، اجتماعات من كل في (ج) 
لديه. املودعة املشروط

املدفوعات

يوافق التي (أ) الفقرة الفرعية  مبقتضى االستئماني الصندوق في املساهمات مبالغ تسديد يتم (أ)
قبيل   متساوية أقساط أربعة على القيّم إلى شروط دون تسديدها على املساهم املشترك

في مبنيّ هو ما ماعدا ، و نوفمبر  و نوفمبر  و نوفمبر  نوفمبر
أنه: شريطة ، رقم املرفق “ في و ” احلاشية

املبيّنة؛ التواريخ على التسديد قبل االتفاق املساهم وللمشترك للقيّم يجوز

التجديد
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االستئماني (حسبما  الصندوق موارد لتجديد الثالثة العملية مفعول سرى قد يكن لم إذا
كان قسط أي تسديد يستحق ، بحلول أكتوبر  أدناه) (أ) الفرعية الفقرة تنص

أدناه) (أ) الفرعية الفقرة تنص التجديد (حسبما سريان عملية تاريخ قبل دفعه يستحق
يوماً؛ مبدة مفعولها سريان تاريخ بعد

السماح لذلك  على املوافقة املشترك املساهم، من كتابي على طلب للقيّم، بناء يجوز
بعد، يونيو  ليس ولكن حدود، في منه أو جزء أي قسط تسديد بتأجيل املساهم املشترك
املبالغ وتعتبر القسط. ذلك تسديد فيها يستحق التي السنة تلي التي امليالدية السنة من

و في حينها؛ مُسددة القيّم مع االتفاق على ذلك بناء تدفع التي

أقساط  استحقاق أي من تاريخ وثيقة ارتباط لدى القيّم بعد مساهم أودع أي مشترك إذا  
تلك  تلي تاريخ إيداع غضون يوماً األقساط في / القسط ذلك تسديد يجب مساهمته،

الوثيقة.

الفقرة مبوجب التعهد بها يتم التي العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املساهمات (ب) 
مشروطة ارتباط وثيقة على بناء تنفيذها على املعني املساهم املشترك يوافق والتي (أ) الفرعية

حسبما يلي: تدفع للقيّم

يستحق فيه  الذي التاريخ بعد القيّم لدى مشروط ارتباط وثيقة مساهم مشترك أي إذا أودع  
املشترك املساهم لو أن (أ) الفرعية الفقرة مبوجب املعنية املساهمة أقساط من أي سداد

جزء أو األقساط من هذه دفع أي يجب فإنه مشروط غير أودع وثيقة ارتباط قد املعني كان
مشروطية  إلغاء قدر على الوثيقة تلك إيداع تاريخ بعد غضون يوما إلى القيّم في منها

الوثيقة. تلك

من  بأن قسطا الحقا بإخطار القيّم مشروط ارتباط وثيقة أودع املشترك املساهم الذي قام إذا  
القسط سداد ذلك فيه سيستحق كان الذي التاريخ بعد مشروطا ليس منه أو جزء األقساط

غير ارتباط أودع وثيقة كان قد املعني املساهم املشترك أن لو (أ) الفرعية الفقرة مبوجب
اإلخطار. ذلك بعد يوما في غضون منه جزء القسط أو سداد ذلك يجب مشروط فإنه

( أو ً نقدا ( املساهمني املشتركني من كل اختيار وفق (أ) الفرعية الفقرة يجب السداد مبقتضى (ج)
املشترك املساهم حكومة تصدرها االعتماد) (كرسائل مماثلة التزامات أو سندات إيداع خالل من

وال للتداول قابلة غير السندات تلك تكون أن على املساهم، التي يعيّنها املشترك اإليداع جهة أو
الشروط القيّم وفق حلساب الطلب عند االسمية بقيمتها للدفع وقابلة فوائد تستحق عليها

التالية:
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املشترك بني عليها وفقا للشروط املتفق نقدا الدفع يجوز ، (أ) الفرعية  الفقرة مراعاة مع  
خالل السداد من من االستئماني للصندوق أقل مالءمة تكون ال أن على والقيّم املساهم

. (ج) الفرعية الفقرة وفق مماثلة أو التزامات سندات إيداع

بني  فيما تقريبا نسبي أساس على املماثلة االلتزامات أو السندات مبالغ هذه القيّم يسحب
إليها املشار والتحويالت للصرف احلاجة معقولة حسب فترات وعلى املساهمني، املشتركني

على  وبناء تأشيري. سحوبات رقم  جدول املرفق ويبنيّ القيّم. يحددها وحسبما الفقرة في
يجوز موازنته، في من أوضاع صعبة بصورة استثنائية يعاني مساهم مشترك من طلب

متلق أيضا هو مساهم ملشترك بالنسبة سنتني حدود في ( ملدة السحب تأجيل للقيّم
حدود في ( و العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق مبقتضى مؤهل للمساعدات

اآلخرين. املساهمني املشتركني لكافة بالنسبة يوماً وأربعني خمسة

أو  السندات مبالغ سحب على يوافق أن للقيّم يحوز املشترك املساهم، من على طلب بناء
املتفق السحب جدول يكون ال أن شريطة نسبي، وذلك غير أساس على االلتزامات املماثلة
مالءمة للصندوق  أقل السندات لهذه بالنسبة (ج) الفرعية الفقرة مراعاة مع عليه

الفرعية الفقرة في عليه املنصوص النسبي األساس وفق ينطبق الذي اجلدول من االستئماني
. (ج)

القيّم  لدى املساهم أودعها املشترك التي االلتزامات املماثلة أو السندات مجموع كان إذا
ميكن  (وحسبما (ج) الفرعية الفقرة في إليه السحوبات املشار كاف للوفاء بجدول غير
أوضاع مراعاة مع جهده، قصارى ببذل املعني املشترك املساهم يلتزم آلخر) حني من يعدل أن

في “ و ” احلاشية عليها تنص وأية شروط وتشريعاته ومتطلبات موازنته ممارساته بشأن
التي يودعها  املماثلة أو االلتزامات للسندات بالنسبة  السحوبات بجدول للوفاء املرفق

كان الذي اجلدول للصندوق االستئماني من مالءمة أقل يكون ال أن على القيّم لدى ذلك بعد
. (ج) الفرعية الفقرة عليه في املنصوص النسبي لألساس وفقاَ ينطبق

عليه في املنصوص األقساط تسديد في جدول أو تؤثر (ج) الفرعية الفقرة أحكام تنطبق ال (د)
مشروط، االلتزامات ارتباط وثيقة أودع الذي حالة املشترك املساهم في أو، (أ) الفرعية الفقرة

ل ما يخوّ (ج) الفقرة الفرعية في هناك كما ليس (ب). مبقتضى الفقرة بها التعهد مت التي
األسباب. من سبب ألي مالية جزاءات فرض أو املساهم املشترك مساهمة زيادة القيّم

الفقرة الفرعية مبقتضى العاملية البيئة لصندوق االستئماني بالصندوق املساهمات تسديد يتم (هـ) 
املساهمات.  هذه القيّم مبوجبها التي يقبل وفقا للشروط (ب)

املشتركون بها يتعهد التي املساهمات أوضاع عن الصندوق لس منتظمة تقارير القيّم يرفع (و)
املساهمون.

التجديد
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املالئم الوقت في توفير املوارد

أو كان  (ب)، (أ) أو الفرعية  وفقا للفقرة بالتسديد املساهم املشترك يقم لم إذا  (أ)   
جهده  قصارى بذل من الرغم على قادر غير مشروط ارتباط وثيقة أودع الذي املساهم املشترك

مبلغ مشروطية إللغاء التشريعية الهيئة موافقة على احلصول (ب) على الفرعية للفقرة وفقا
واستمر (أ) الفرعية الفقرة في عليها املنصوص التسديد بتواريخ مساهمته للوفاء من كاف
احلاصل.  التأخير املعني عن املساهم املشترك القيّم يخطر يوما، ثالثني مدة التأخير هذا

حسب أو، الفور على يسدد أن املساهم املشترك من القيّم اإلخطار، فإما أن يطلب ذلك وفي
املعنية التشريعية الهيئة من الالزمة املوافقة على للحصول اجلهد قصارى يبذل أن املالئم،

بااللتزامات املساهم املشترك القيّم ر كما يذكّ للتسديد فورا. الالزمة األموال مشروطية إللغاء
لم يتم فإذا استمر التأخير. الفرعية إذا الفقرة لهذه األخرى املتطلبات مبوجب عليه التي تترتب
التأخير  حدوث تاريخ عقب ثالثني يوما مبدة الصندوق مجلس اجتماع موعد قبل التسديد

للمسؤول خطاب مكتوب إرسال املساهم املشترك لدى املسؤول املعني الوزير على يجب
اتخاذها ملعاجلته. اجلاري التأخير واإلجراءات أسباب يذكر فيه الصندوق األول/رئيس  التنفيذي

للقيّم. إرسال نسخة الس مع إلى اخلطابات هذه رفع األول التنفيذي املسؤول وعلى

حقوق حتديد ولغرض صندوق البيئة العاملية إنشاء وثيقة (ج) من الفرعية الفقرة تنص حسبما (ب)
املشترك املساهم مساهمات مجموع يتألف في الس، رسميا التصويت حالة في التصويت
شامال االستئماني، للصندوق املساهم املشترك التي قدمها الفعلي املساهمات مجموع من

في ومساهماته الصندوق موارد لتجديد الثالثة للعملية قدمها التي الفعلية املساهمات
يتم الذي املوازي والتمويل املشترك التمويل مبالغ من املعادل املنح ومبلغ االستئماني الصندوق

مفعول سريان قبل مع القيّم عليه أو املتفق العاملية، البيئة لصندوق البرنامج التجريبي مبوجب
العاملية. البيئة لصندوق الصندوق االستئماني

والدفع التقومي عملة

قابلة  بعملة أو اخلاصة السحب حقوق بوحدات مساهماتهم بتقومي املساهمون املشتركون يلتزم (أ)
في  النقدي معدل التضخم متوسط كان إذا أنه عدا ما القيّم، يحدده حسب ما احلر للتحويل
عام حتى عام  من في الفترة سنويا املائة في عشرة على املساهم يزيد املشترك اقتصاد

تكون  أن يجب تلك املساهمة فإن اعتماد هذا القرار، تاريخ القيّم في حسب ما يحدده
السحب اخلاصة. حقوق مقوَّمة بوحدات

بعملة اخلاصة أو السحب حقوق بوحدات التزاماتهم بتسديد املساهمون املشتركون يلتزم (ب) 
أخرى قابلة بعملة القيّم، من مبوافقة أو، اخلاصة السحب حقوق وحدات لتقومي تستعمل

يتلقاها. للمساهمات التي احلر االستبدال منه للقيّم باستنساب ويجوز احلر. للتحويل
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اعتماد تاريخ في قائمة كانت ذاتها التي التحويل قابلية باحلفاظ على مساهم كل مشترك يلتزم (ج)
اآلخرين املساهمني املشتركني وعمالت التي دفعها للقيّم لعملته بالنسبة وذلك القرار، هذا

املشتقة من عملته.

املفعول سريان تاريخ

الذي تبلغ فيه  التاريخ في العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد الثالثة العملية مفعول يسري (أ)
وثائق  أو ارتباط وثائق لدى القيّم أودعوا الذين املساهمني املشتركني مساهمات قيمة مجموع

 .(“ سريان املفعول تاريخ ”) خاصة سحب وحدة حقوق مليون عن يقل ال ارتباط مشروط ما

الثالثة العملية عندما يسري مفعول فورا املساهمني املشتركني كافة يبلغ أن القيّم على (ب)
العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد

عام  من بحلول مارس موارد الصندوق مفعول العملية الثالثة لتجديد سرى يكن قد لم إذا (ج)
اتخاذها التي ميكن اخلطوات معهم على والتشاور املساهمني املشتركني إبالغ القيّم ، على
األول التنفيذي املسؤول مع بالتعاون القيّم يلتزم كما الصندوق. متويل في دون انقطاع للحيلولة

بشأن الس من إرشادات على للحصول وبالسعي املشاورات، هذه عن الصندوق مجلس بإبالغ
املساهمني. للمشتركني اجتماع الضرورة عقد شاملة حسب اتخاذها اخلطوات الواجب

املسبقة املساهمات

سريان  بانتظار مالية ارتباطات تقدمي على العاملية البيئة صندوق قدرة يتم تفادي انقطاع لكي (أ) 
أو وثائق  ارتباط تلقى وثائق قد القيّم كان وإذا الصندوق، موارد الثالثة لتجديد مفعول العملية  
عن مليون  يقل ال مساهماتهم ما مجموع يبلغ مساهمني مشتركني من مشروط ارتباط

اعتبار ربع العملية الثالثة مفعول سريان تاريخ قبل للقيّم خاصة، يجوز سحب وحدة حقوق
مساهمة مشروط وثائق ارتباط أو ارتباط وثائق لديه بشأنها أودعت املساهمة التي مبالغ مجموع

املعنية أو وثيقة االرتباط وثيقة ذلك في خالف املعني املساهم املشترك يحدد لم ما مسبقة،
املشروط املعنية. االرتباط

أعاله. (أ) على الفقرة الفرعية بناء له املسبقة املساهمات تسديد موعد القيّم يحدد (ب)

الصندوق موارد لتجديد الثالثة العملية في املساهمات على تنطبق التي واألحكام الشروط (ج)
موارد لتجديد الثالثة العملية مفعول سريان تاريخ حتى املسبقة املساهمات على أيضا تنطبق

مساهم مشترك من كل املبلغ املستحق من مدفوعات املساهمات هذه وعندها تعتبر الصندوق،
مساهمته. عن

التجديد
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التحويل أو االرتباط سلطة

لتغطية  احلاجة حسب التحويل أو للصرف سواء أجل االرتباطات من املساهمات القيّم يتيح (أ) 
عليها  أخرى وافق مصروفات العاملية وأية البيئة لصندوق اإلدارية وللموازنة الصندوق عمل برنامج

عليها املنصوص للمساهمات القيّم تلقي عند وذلك إنشائه، وثيقة مجلس الصندوق مبقتضى
أدناه. (ج) الفرعية الفقرة عليه تنص ما عدا ما (ب) و (أ) الفرعيتني الفقرتني في

ارتباط وثيقة أودع مساهم مشترك ال يقوم حني املساهمني املشتركني كافة فورا القيّم يبلغ (ب)
التي  املوارد مبالغ مجموع من في املائة عشرين على يزيد ما متثل مساهمته مشروط وقيمة

عن يقل ال ما مشروطية املوارد بإلغاء لتجديد الثالثة العملية على بناء بها املساهمة ينبغي
تاريخ  بعد بحلول  نوفمبر  أو مساهمته مجموع مبلغ من املائة في وأربعني ثالثة
املائة  في ونصف  وستني أربعة األقل وعلى أبعد، أيهما يوما، بثالثني سريان املفعول
بثالثني   تاريخ سريان املفعول بعد أو بحلول نوفمبر  مساهمته مبلغ مجموع من
بعد تاريخ سريان املفعول  أو بحلول نوفمبر  املساهمة مبلغ وكامل أبعد، يوما، أيهما

يتم  لم إذا املساهمني كافة املشتركني على الفور يبلغ القيّم كما أبعد. أيهما بثالثني يوما،
تاريخ  بعد املرفق1 بحلول  نوفمبر  أو في “ و احلاشية ” عليها تنص التي بالشروط الوفاء

بثالثني يوما، أيهما أبعد.  سريان املفعول

(ب) الفقرة الفرعية  لإلخطار مبقتضى القيّم إرسال من يوما وأربعني خمسة غضون في (ج)
أن كتابة القيّم يشعر أن اإلخطار لهذا املتلقني املساهمني املشتركني من لكل يجوز أعاله،

سيتم تأخيره احلالة، حسب مساهمته، من الرابع أو الثالث أو الثاني القسط بتقدمي ارتباطه
خاضعا أو مشروطا (ب) الفرعية الفقرة في إليها املشار املساهمة جزء من أي يظل بينما

عدم القيّم على يجب الفترة تلك في وأنه ؛ املرفق في “ و ” احلاشية في لشروط مشار إليها
املساهم حق املشترك التنازل عن يتم لم ما إليها اإلشعار التي يعود باملوارد تتعلق ارتباطات تقدمي

أدناه. (د) الفرعية للفقرة وفقا

ويعتبر (ج) الفقرة الفرعية في عليه املنصوص املساهم حق املشترك عن كتابة التنازل يجوز (د)
مكتوبا إخطارا (ج) الفرعية غضون الفترة احملددة في الفقرة يتلقّ القيّم في لم إذا عنه متنازال

مساهمته. من تأجيل جزء قرر املساهم املشترك أن الفرعية على هذه الفقرة بناء القيّم يبلغ

والسعي املساهمني املشتركني مع األول، التنفيذي املسؤول مع بالتعاون بالتشاور، القيّم يلتزم (هـ)
تقديره، حسب حيثما اتخاذها املمكن اخلطوات بشأن الصندوق للحصول على مشورة مجلس

الفرعية  الفقرة في إليه املشار املساهمات مبلغ مجموع تقدمي يتم ال بأن كبير احتمال يوجد
املساهم  املشترك نتيجة إعمال بحلول يونيو  أو  شروط بدون القيّم إلى أعاله (ب)

قادر غير قريب عما أو يصبح قادر القيّم غير يكون أن ميكن (ج) الفرعية الفقرة مبقتضى حلقه
أو التحويل. بالصرف جديدة إعطاء ارتباطات على
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بنسبة: االرتباط والتحويل صالحية تزاد (و)

العاملية  البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املودعة املوارد استثمار من املتحقق الدخل
و لها؛ حتويله أو القيّم صرف بانتظار

مينحها  التي القروض على رسوم أو فائدة أو سداد كدفعات القيّم يتلقاها التي املبالغ
االستئماني. الصندوق

يكون االرتباط أن على االستئماني الصندوق من أموال لتقدمي اتفاق في أن يدخل للقيّم يجوز (ز)
موارد الصندوق القيّم يتيح وإلزاميته عندما التقدمي هذا مفعول بسريان مشروطا بتقدميها

بتقدميها. االرتباط ألغراض االستئماني

الصندوق موارد الثانية لتجديد العملية إدارة

البيئة  لصندوق االستئماني الصندوق موارد الثالثة لتجديد العملية مفعول سريان تاريخ من اعتبارا
الثانية العملية مبوجب القيّم لدى موجودة وخصوم أصول أو مقبوضات أو أموال أية إدارة جتري العاملية،

الصندوق. موارد لتجديد الثالثة العملية مبقتضى الصندوق موارد لتجديد

( في ديسمبر،  اتُّخذ (قرار

التجديد
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املرفق

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
املوارد لتجديد الثالثة العملية

(ماليني) املساهمات

مجموع املساهمات مساهمات            
لصندوق البيئة العاملية إضافية    مساهمات محسوبة     أساسية      

بالعملة حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات املشتركون
ز الوطنية  خاصة سحب خاصة   سحب خاصة سحب املساهمون 

أستراليا
ح النمسا
أ بلجيكا

كندا
أ د ب الصني

ب ديفوار كوت
أ ب اجلمهورية التشيكية

أ الدامنارك
أ فنلندة

أ فرنسا
أملانيا

ج أ اليونان
د أ ب الهند
ج أ آيرلندا
ح إيطاليا

أ اليابان
أ كوريا

ج لكسمبورغ
أ ب املكسيك

هولندا 
ج زيلندة نيو
أ ب نيجيريا
ح النروج

ب باكستان
ج البرتغال
أ سلوفينيا

إسبانيا
السويد

في الصفحة التالية يتبع
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. إلى  يصل ال الصندوق في كبير حد إلى هي كما وظلت الصندوق أصال من املشتقة األساسية الصندوق حصص مجموع
في حصتهم  كجزء النقاط تضمني شامال و  السحب تعجيل نقاط مقابل أو حسم إما اختيار املساهمني حق للمشتركني أ

فرنسا  اختارت احمللية. بالعملة املساهمة من احلسم هذا استحقاق أو  هذه النقاط مساهمة إضافية، األساسية؛ اعتبار
التشيكية واجلمهورية بلجيكا والصني واختارت األساسية. في حصتهم التعجيل مقابل تضمني النقاط املتحدة واململكة واليابان

من واملكسيك احلسم وكوريا فنلندة واختارت إضافية. كمساهمة النقاط هذه تضمني وسلوفينيا ونيجيريا والهند وآيرلندا واليونان
النقاط. أو احلسم أخذ دون السحب تعجيل كندا واختارت الوطنية. مساهماتها بالعملة

. الصندوق املساهمة في من مستوى األدنى املتفق عليه احلد متثل ب
سحب  حقوق وحدة ماليني البالغ  عليه املتفق األدنى للحد برفعها مساهماتهم تعديل على املساهمون املشتركون هؤالء وافق ج

خاصة.
خاصة.  سحب حقوق وحدة ماليني البالغ  املساهمة من األدنى املتفق عليه احلد من بأكثر ستسهمان أنهما إلى الصني والهند أشارت د

العاملية   البيئة صندوق فترة في االستئماني الصندوق في تكون أن املوارد املتوقع من املتحقق االستثمارات من املتوقع الدخل هـ متثل
.( املالية (السنوات

في السنة  دوالر مليون مبلغ  األمريكية املتحدة الواليات دوالر أمريكي، تقدم مليون من  سنوية أقساط أربعة إلى إضافة و 
على أساس  إجنازها مدى الس ويحدد لهذا اجلدول. امللحق في املوجزة األداء حتقيق معايير عند عملية التجديد فترة من األخيرة

حتقيقها. دون حتول أن ميكن متوقعة غير ظروف أو أحداث أية االعتبار في وتؤخذ والتقييم املستقلة، املتابعة وحدة التحقق الذي جتريه
من   الفترة في اليومي الصرف سعر متوسط باستعمال العملة الوطنية إلى حقوق السحب اخلاصة وحدات بتحويل مقدار حتسب ز
لتجديد  الثالثة العملية اجتماع  مايو  بشأن في املساهمون املشتركون عليه اتفق حسبما مايو لغاية  نوفمبر 

الصندوق. موارد
املساهمني. املشتركني لهؤالء بالنسبة النظر قيد ما زال السحب تعجيل ح

  . في  يونيو  السائدة الصرف أسعار حسب واملقوّم رقم  القرار للفقرة  من الصندوق وفقا إلى املرحل متثل املبلغ ط
وحدة  مببلغ  مليون هولندا من إضافية ومساهمة خاصة سحب حقوق وحدة مليون مببلغ  كندا من تعجيل من اعتماداً متثّل ك

يورو. مليون يعادل احمللية بعملتها هولندا مساهمة مجموع يجعل مما خاصة، سحب حقوق
.( الصفحة أنظر املساهمات املعلومات عن على آخر (مالحظة: لالطالع

مجموع املساهمات مساهمات            
لصندوق البيئة العاملية إضافية    مساهمات محسوبة     أساسية      

بالعملة حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات املشتركون
ز الوطنية خاصة  سحب خاصة  سحب خاصة سحب املساهمون 

سويسرا
ب تركيا

أ أ اململكة املتحدة
و 20.86 املتحدة الواليات

متويل موارد
جهات  من   جديدة

مانحة
من   اعتمادات

أ ك معجلة سحوبات
استثمارات هـ        من  دخل

موارد  من ل املرحّ
ط        العاملية البيئة صندوق

 مجموع موارد تغطية 
صندوق عمل  برامج

العاملية       البيئة

التجديد
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امللحق للمرفق 

التحقق الذي  أساس على الس حددها (كما عام خريف بحلول حتقيقها ينبغي التي األداء معايير
دون حتول أن ميكن متوقعة غير ظروف أو أحداث االعتبار أية في وتؤخذ املستقلة، والتقييم املتابعة وحدة جتريه

حتقيقها):

تخصيص  التنفيذ نظام قيد البيئة العاملية سيضع صندوق األداء: إلى املستند التخصيص نظام  
الصندوق. موارد لتجديد الثالثة العملية بشأن التقرير في عليه اتُفق حسبما األداء إلى مستند

من أجل إعداد خطط التنفيذ  عن  بلدا يقل ال ملا م مساعدات ستُقدّ امللوثات العضوية الثابتة:  
لتخفيضها. عمل على خطة وتنص امللوثات هذه من للمخزونات جردا التي تشمل الوطنية

عن  مليون  يقل ال ما تضع أن املتوقع من التي املشروعات املوافقة على ستتم البيولوجي: التنوع  
على املوافقة ستتم كما احلماية. الصون أو أجل من نة سّ حَ إدارة مُ حتت من األراضي إضافي هكتار

“ شاملة األراضي  اإلنتاج ” أراضي من أخرى هكتار ماليني عن ال يقل ما الصون قيد تضع مشروعات
واملنظومات املوائل الطبيعية اإلنتاج ولكنها تساند ألغراض تستعمل والتي احملمية املناطق حول

اإليكولوجية.

عن  مليون  يقل ال ما تسهل تفادي أن التي من املتوقع املشروعات على املوافقة ستتم املناخ: تغيّر  
الكربون). أكسيد ثاني غاز من (املعادل الدفيئة ألثر الغازات املسببة انبعاثات من طن

عن  طنا  يقل ال ما تلغي أن املتوقع من التي على املشروعات املوافقة ستتم استنفاد طبقة األوزون:  
كربونية. فلورو كلورو الهيدرو واملواد امليثيل بروميد من

من  أخرى هكتار ماليني مساحة  عن يقل ال حلماية ما املشروعات على ستتم املوافقة األراضي: تدهور  
التدهور. من األراضي
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املرفق

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
موارد الصندوق لتجديد العملية الثالثة

ارتباط وثيقة

البنك  ”) والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذيون املديرون اتخذه الذي رقم القرار إلى باإلشارة
“ الصندوق لتجديد موارد الثالثة العملية العاملية: البيئة لصندوق االستئماني الصندوق ” بعنوان (“ الدولي

(” القرار “)؛ في ديسمبر  اعتمد الذي

االستئماني على الصندوق بصفته القيّم الدولي البنك حكومة تخطر
القرار،  املرفق  لهذا في اولة م املساهمة ستقدّ بأنها من القرار الفقرة على بناء العاملية لصندوق البيئة

. قدره ومببلغ القرار هذا وفقاً ألحكام وذلك

واملنصب) (التاريخ)                                     (االسم

التجديد
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املرفق

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
الصندوق موارد لتجديد الثالثة العملية

التأشيري السحب جدول

من  املئوية النسبة
مجموع التعهد املالية السنة

 

اموع 
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والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

التنفيذيني رقم املديرين قرار

العاملية: البيئة لصندوق الصندوق االستئماني
لتجديد املوارد العملية الرابعة

حيث أن:

الصندوق ”) العاملية البيئة لصندوق االستئماني للصندوق احملتملة املالية املتطلبات دراسة بعد (أ)
املشتركون ” (متضامنون، االستئماني الصندوق في املشتركون املساهمون يستنتج ،(“ االستئماني

من االستئماني للصندوق من املوارد “) ضرورة إتاحة املزيد مساهم مشترك ” منهم “ وكل املساهمون
لتجديد  الرابعة العملية للفترة من يوليو  إلى  يونيو  (” اجلديدة املالية االرتباطات أجل

من املزيد على وتوافق جتيز أن االقتضاء، عند التشريعية، هيئاتهم من الطلب ويتفقون على املوارد “)
هذا  في الواردة وطبقا لألحكام رقم املرفق في عليها باملبالغ املنصوص االستئماني املوارد للصندوق

القرار؛

بشأن العملية املفاوضات موجز دراسة بعد ،(“ الس ”) (الصندوق) العاملية البيئة صندوق مجلس (ب)
العام لصندوق األداء ملستوى الثالثة الدراسة إلى استنادا االستئماني الصندوق موارد لتجديد الرابعة

التجديد عملية فترة الصندوق أثناء متابعة وتقييم برنامج الصادرة عن األخرى والتقارير البيئة العاملية
للبنك الدولي لإلنشاء التنفيذيني املديرين من يطلب املشتركني، واقتراحات نظر ووجهات السابقة

يحمل االستئماني أن الصندوق على القيّم بصفته الدولي البنك تخويل (“ الدولي البنك ”) والتعمير
موارده؛ لتجديد الرابعة العملية أجل من يتم تقدميها التي املوارد ويدير أمانة الصندوق

بوثيقة مجازة الصندوق موارد لتجديد العملية الثالثة متبقية من أموال أية اعتبار فيه من املرغوب (ج)
رقم  بالقرار ووفق عليها التي (“ الوثيقة هيكلته (” العاملية املعادة البيئة صندوق إنشاء

االستئماني “)  الصندوق موارد لتجديد الثالثة العملية ”) في ديسمبر  الدولي البنك عن الصادر
الصندوق؛ هذا موارد لتجديد الرابعة العملية من جزءا

على بناء ، في  مايو  (املعتمدة الوثيقة من ب وامللحق الفقرة تنص الدولي، حسبما البنك (د)
البيئة لصندوق االستئماني الصندوق على القيّم هو ( برقم الدولي للبنك التنفيذيني املديرين قرار

موارده. لتجديد الرابعة العملية أجل من تقدميها التي يتم ويدير املوارد أمانة يحمل الذي وهو العاملية،

لصندوق االستئماني الصندوق موارد جتديد يوافقون على للبنك الدولي فإن املديرين التنفيذيني عليه وبناء
على القيّم بصفته البنك الدولي ويخولون القرار هذا في املبيّنة األسس وعلى باملبالغ العاملية البيئة

حسب موارده الرابعة لتجديد العملية أجل من تقدميها يتم التي املوارد إدارة (“ القيّم ”) االستئماني الصندوق
يلي: ما

التجديد
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املساهمات

من  من كل كمنح العاملية؛ (أ) البيئة لصندوق االستئماني للصندوق املساهمات بقبول ل القيّم مخوّ
في املساهمني املشتركني من لكل احملدد باملبلغ الصندوق االستئماني املساهمني في املشتركني

هذا القرار. ينص حسبما ذلك خالف (ب) و ؛ رقم املرفق

االرتباط وثائق

القيّم  لدى االستئماني موارد الصندوق لتجديد الرابعة العملية املساهمون في املشتركون يودع (أ) 
مراعاة  مع (“ وثائق االرتباط ”) رقم  املرفق عليه في املنصوص الشكل على غالبا ارتباط وثيقة

(ب). الفرعية الفقرة

لقانون خاضعة شروط والبقية دون مساهمته من جزء دفع على مشترك مساهم يوافق حينما (ب)
على وثيقة ارتباط مشروط بإيداع يلتزم املساهم هذا فإن املعني، التشريعي الس يسنه مالئم

قصارى ببذل املساهم املشترك “)؛ ويتعهد هذا وثيقة ارتباط مشروط ”) القيّم مقبول لدى شكل
قبل أقساط مساهمته مبالغ على املعنية التشريعية موافقة الهيئة على للحصول جهوده

أدناه. (أ) الفرعية الفقرة في عليها املنصوص دفعها تواريخ

االرتباط ووثائق االرتباط على أوضاع وثائق الس القيّم يُطلع الس، اجتماعات من كل في (ج) 
لديه. املودعة املشروط

املدفوعات

يوافق التي (أ) الفقرة الفرعية  مبقتضى االستئماني الصندوق في املساهمات مبالغ تسديد يتم (أ)
قبيل   متساوية أقساط أربعة على القيّم إلى شروط دون تسديدها على املساهم املشترك

في مبنيّ هو ما ماعدا ، و نوفمبر  و نوفمبر  و نوفمبر  نوفمبر
أنه: شريطة ، رقم املرفق “ في و ” احلاشية

املبيّنة؛ التواريخ على التسديد قبل االتفاق املساهم وللمشترك للقيّم يجوز

االستئماني (حسبما  الصندوق موارد لتجديد الثالثة العملية مفعول سرى قد يكن لم إذا
كان قسط أي تسديد يستحق ، بحلول أكتوبر  أدناه) (أ) الفرعية الفقرة تنص

أدناه) (أ) الفرعية الفقرة تنص التجديد (حسبما سريان عملية تاريخ قبل دفعه يستحق
يوماً؛ مبدة مفعولها سريان تاريخ بعد
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السماح لذلك  على املوافقة املشترك املساهم، من كتابي على طلب للقيّم، بناء يجوز
بعد، يونيو  ليس ولكن حدود، في منه أو جزء أي قسط تسديد بتأجيل املساهم املشترك
املبالغ وتعتبر القسط. ذلك تسديد فيها يستحق التي السنة تلي التي امليالدية السنة من

و في حينها؛ مُسددة القيّم مع االتفاق على ذلك بناء تدفع التي

أقساط  استحقاق أي من تاريخ وثيقة ارتباط لدى القيّم بعد مساهم أودع أي مشترك إذا  
غضون يوماً تلي تاريخ  لقيّم في األقساط إلى / القسط ذلك تسديد يجب مساهمته،

الوثيقة. تلك إيداع

الفقرة مبوجب التعهد بها يتم التي العاملية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املساهمات (ب) 
مشروط ارتباط وثيقة بناء على تنفيذها على املعني املساهم املشترك يوافق (أ) والتي الفرعية

يلي: حسبما للقيّم تُدفع

يستحق فيه  الذي التاريخ بعد القيّم لدى مشروط ارتباط وثيقة مساهم مشترك أي إذا أودع  
املشترك املساهم أن لو (أ) الفرعية الفقرة مبوجب املعنية املساهمة أقساط من أي سداد

جزء أو األقساط من هذه دفع أي يجب فإنه مشروط غير أودع وثيقة ارتباط قد املعني كان
مشروطية  إلغاء قدر على الوثيقة تلك إيداع تاريخ بعد غضون يوما إلى القيّم في منها

الوثيقة. تلك

قسطا  بأن الحقا القيّم بإخطار ارتباط مشروط أودع وثيقة الذي املساهم املشترك قام إذا
ذلك سداد سيستحق فيه كان الذي التاريخ بعد مشروطا ليس منه أو جزءاً األقساط من

ارتباط وثيقة أودع قد املعني كان املساهم املشترك أن لو (أ) الفرعية الفقرة مبوجب القسط
اإلخطار. ذلك بعد يوما غضون في منه جزء أو القسط ذلك سداد يجب فإنه مشروط غير

 ً املساهمني نقدا املشتركني من كل اختيار وفق (أ) الفرعية الفقرة يجب السداد مبقتضى (ج)
املشترك  حكومة االعتماد) تصدرها (كرسائل مماثلة التزامات أو سندات إيداع خالل من أو

قابلة السندات غير أن تكون تلك على املساهم، املشترك يعيّنها التي اإليداع جهة املساهم أو
وفق حلساب القيّم الطلب عند االسمية بقيمتها للدفع وقابلة فوائد عليها تستحق وال للتداول

التالية: الشروط

املشترك بني عليها وفقا للشروط املتفق نقدا الدفع يجوز ، (أ) الفرعية  الفقرة مراعاة مع  
خالل السداد من من االستئماني للصندوق أقل مالءمة تكون ال أن على والقيّم املساهم

. (ج) الفرعية الفقرة وفق مماثلة أو التزامات سندات إيداع

بني  فيما تقريبا نسبي أساس على املماثلة االلتزامات أو السندات مبالغ هذه القيّم يسحب
إليها املشار والتحويالت للصرف احلاجة معقولة حسب فترات وعلى املساهمني، املشتركني

التجديد
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على  وبناء تأشيري. سحوبات رقم  جدول املرفق ويبنيّ القيّم. يحددها وحسبما الفقرة في
يجوز موازنته، في من أوضاع صعبة بصورة استثنائية يعاني مساهم مشترك من طلب

متلقٍ  أيضا مساهم هو ملشترك بالنسبة سنتني حدود في ملدة السحب تأجيل للقيّم
حدود  و في العاملية، البيئة لصندوق االستئماني الصندوق مبقتضى مؤهل للمساعدات

اآلخرين. املساهمني املشتركني لكافة بالنسبة يوماً وأربعني خمسة

أو  السندات مبالغ سحب على يوافق أن للقيّم يحوز املشترك املساهم، من على طلب بناء
املتفق السحب جدول يكون ال أن شريطة نسبي، وذلك غير أساس على االلتزامات املماثلة
مالءمة للصندوق  أقل السندات لهذه بالنسبة (ج) الفرعية الفقرة مراعاة مع عليه

الفرعية الفقرة في عليه املنصوص النسبي األساس وفق ينطبق الذي اجلدول من االستئماني
. (ج)

القيّم  لدى املساهم أودعها املشترك التي االلتزامات املماثلة أو السندات مجموع كان إذا
ميكن  (وحسبما (ج) الفرعية الفقرة في إليه السحوبات املشار كاف للوفاء بجدول غير

مراعاة مع جهده، قصارى ببذل املشترك املعني املساهم آلخر) يلتزم حني من يعدل أن
“ و ” احلاشية تنص عليها شروط وأية ومتطلبات وتشريعاته بشأن موازنته ممارساته أوضاع

التي يودعها  املماثلة أو االلتزامات للسندات بالنسبة  السحوبات بجدول للوفاء املرفق في
كان الذي اجلدول للصندوق االستئماني من مالءمة أقل يكون ال أن على القيّم لدى ذلك بعد

. (ج) الفرعية الفقرة عليه في املنصوص النسبي لألساس وفقاَ ينطبق

عليه في املنصوص األقساط تسديد في جدول أو تؤثر (ج) الفرعية الفقرة أحكام تنطبق ال (د)
مشروط، االلتزامات ارتباط وثيقة أودع الذي حالة املشترك املساهم في أو، (أ) الفرعية الفقرة
ل  يخوّ ما الفقرة الفرعية (ج) في هناك كما ليس (ب). مبقتضى الفقرة بها التعهد مت التي

األسباب. من سبب ألي مالية جزاءات فرض أو املساهم املشترك مساهمة زيادة القيّم

الفقرة الفرعية مبقتضى العاملية البيئة لصندوق االستئماني بالصندوق املساهمات تسديد يتم (هـ) 
املساهمات.  هذه القيّم مبوجبها التي يقبل وفقا للشروط (ب)

املشتركون بها يتعهد التي املساهمات أوضاع عن الصندوق لس منتظمة تقارير القيّم يرفع (و)
املساهمون.

املالئم الوقت في توفير املوارد

أو  كان  (أ) أو (ب)، الفرعية  وفقا للفقرة بالتسديد املساهم املشترك يقم لم إذا  (أ)   
جهده  قصارى بذل من الرغم على قادر غير مشروط ارتباط وثيقة أودع الذي املساهم املشترك
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مبلغ مشروطية إللغاء التشريعية الهيئة موافقة على احلصول (ب) على الفرعية للفقرة وفقا
واستمر (أ) الفرعية الفقرة في عليها املنصوص التسديد بتواريخ مساهمته للوفاء من كاف
احلاصل.  التأخير املعني عن املساهم املشترك القيّم يخطر يوما، ثالثني مدة التأخير هذا

حسب أو، الفور على يسدد أن املساهم املشترك من القيّم اإلخطار، فإما أن يطلب ذلك وفي
املعنية التشريعية الهيئة من الالزمة املوافقة على للحصول اجلهد قصارى يبذل أن املالئم،

بااللتزامات املساهم املشترك القيّم ر كما يذكّ للتسديد فورا. الالزمة األموال مشروطية إللغاء
لم يتم فإذا استمر التأخير. الفرعية إذا الفقرة لهذه األخرى املتطلبات مبوجب عليه التي تترتب
التأخير  حدوث تاريخ عقب ثالثني يوما مبدة الصندوق مجلس اجتماع موعد قبل التسديد

للمسؤول خطاب مكتوب إرسال املساهم املشترك لدى املسؤول املعني الوزير على يجب
وعلى ملعاجلته. اتخاذها واإلجراءات اجلاري التأخير أسباب فيه يذكر األول/رئيس الصندوق التنفيذي

نسخة للقيّم. إرسال مع اخلطابات إلى الس هذه رفع األول التنفيذي املسؤول

حقوق حتديد ولغرض صندوق البيئة العاملية إنشاء وثيقة (ج) من الفرعية الفقرة تنص حسبما (ب)
املشترك املساهم مساهمات مجموع يتألف في الس، رسميا التصويت حالة في التصويت
شامال االستئماني، للصندوق املساهم املشترك التي قدمها الفعلي املساهمات مجموع من

في ومساهماته الصندوق موارد لتجديد الرابعة للعملية قدمها التي الفعلية املساهمات
يتم الذي املوازي والتمويل املشترك التمويل مبالغ من املعادل املنح ومبلغ االستئماني الصندوق

مفعول سريان قبل مع القيّم عليه أو املتفق العاملية، البيئة لصندوق البرنامج التجريبي مبوجب
العاملية. البيئة لصندوق الصندوق االستئماني

والدفع التقومي عملة

قابلة  بعملة أو اخلاصة السحب حقوق بوحدات مساهماتهم بتقومي املساهمون املشتركون يلتزم (أ)
في  النقدي معدل التضخم متوسط كان إذا أنه عدا ما القيّم، يحدده حسب ما احلر للتحويل
عام حتى عام  من في الفترة سنويا املائة في عشرة على املساهم يزيد املشترك اقتصاد

تكون  أن يجب تلك املساهمة فإن اعتماد هذا القرار، تاريخ القيّم في حسب ما يحدده
السحب اخلاصة. حقوق مقوَّمة بوحدات

بعملة اخلاصة أو السحب حقوق بوحدات التزاماتهم بتسديد املساهمون املشتركون يلتزم (ب) 
أخرى قابلة بعملة القيّم، من مبوافقة أو، اخلاصة السحب حقوق وحدات لتقومي تستعمل

يتلقاها. للمساهمات التي احلر االستبدال منه للقيّم باستنساب ويجوز احلر. للتحويل

اعتماد تاريخ في قائمة كانت ذاتها التي التحويل قابلية باحلفاظ على مساهم كل مشترك يلتزم (ج)
اآلخرين املساهمني املشتركني وعمالت التي دفعها للقيّم لعملته بالنسبة وذلك القرار، هذا

املشتقة من عملته.

التجديد
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املفعول سريان تاريخ

الذي تبلغ فيه  التاريخ في العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد الرابعة العملية مفعول يسري (أ)
وثائق  أو ارتباط وثائق لدى القيّم أودعوا الذين املساهمني املشتركني مساهمات قيمة مجموع

 .(“ املفعول سريان (” تاريخ خاصة سحب حقوق وحدة مليون عن يقل ال ارتباط مشروط ما

الرابعة العملية عندما يسري مفعول فورا املساهمني املشتركني كافة يبلغ أن القيّم على (ب)
العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد

عام  من بحلول مارس موارد الصندوق مفعول العملية الرابعة لتجديد سرى يكن قد لم إذا (ج)
اتخاذها التي ميكن اخلطوات معهم على والتشاور املساهمني املشتركني إبالغ القيّم ، على
األول التنفيذي املسؤول مع بالتعاون القيّم يلتزم كما الصندوق. متويل في دون انقطاع للحيلولة

بشأن الس من إرشادات على للحصول وبالسعي املشاورات، هذه عن الصندوق مجلس بإبالغ
املساهمني. للمشتركني اجتماع الضرورة عقد شاملة حسب اتخاذها اخلطوات الواجب

املسبقة املساهمات

سريان  بانتظار مالية ارتباطات تقدمي على العاملية البيئة صندوق قدرة يتم تفادي انقطاع لكي (أ) 
أو وثائق  ارتباط تلقى وثائق قد القيّم كان وإذا الصندوق، موارد الرابعة لتجديد مفعول العملية  
ماليني  عن يقل ال مساهماتهم ما مجموع يبلغ مساهمني مشتركني من مشروط ارتباط
ربع اعتبار الرابعة العملية مفعول سريان تاريخ قبل للقيّم يجوز ، سحب خاصة وحدة حقوق

مساهمة مشروط وثائق ارتباط أو ارتباط وثائق لديه بشأنها أودعت املساهمة التي مبالغ مجموع
املعنية أو وثيقة االرتباط وثيقة ذلك في خالف املعني املساهم املشترك يحدد لم ما مسبقة،

املشروط املعنية. االرتباط

أعاله. (أ) على الفقرة الفرعية بناء له املسبقة املساهمات تسديد موعد القيّم يحدد (ب)

الصندوق موارد لتجديد الرابعة العملية في املساهمات على تنطبق التي واألحكام الشروط (ج)
موارد لتجديد الرابعة العملية مفعول سريان تاريخ حتى املسبقة املساهمات على أيضا تنطبق
مساهم مشترك من كل املبلغ املستحق من مدفوعات املساهمات هذه وعندها تعتبر الصندوق،

مساهمته. عن

 . املرفق  يبيّنها حسبما املساهمني، كافة املشتركني مساهمات مجموع من املائة في ستون

. يبيّنها املرفق  حسبما املساهمني، املشتركني كافة مساهمات مجموع في املائة من عشرون



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

التحويل أو االرتباط سلطة

لتغطية  احلاجة حسب التحويل أو للصرف سواء أجل االرتباطات من املساهمات القيّم يتيح (أ) 
عليها  أخرى وافق مصروفات العاملية وأية البيئة لصندوق اإلدارية وللموازنة الصندوق عمل برنامج

عليها املنصوص للمساهمات القيّم تلقي عند وذلك إنشائه، وثيقة مجلس الصندوق مبقتضى
أدناه. (ج) الفرعية الفقرة عليه تنص ما عدا ما (ب) و (أ) الفرعيتني الفقرتني في

ارتباط وثيقة أودع مساهم مشترك ال يقوم حني املساهمني املشتركني كافة فورا القيّم يبلغ (ب)
التي  املوارد مبالغ مجموع من في املائة عشرين على يزيد ما متثل مساهمته مشروط وقيمة

عن يقل ال ما مشروطية املوارد بإلغاء لتجديد الرابعة العملية على بناء بها املساهمة ينبغي
سريان  تاريخ بعد بحلول  نوفمبر  أو مساهمته مجموع مبلغ من املائة في خمسني

مجموع  من املائة في خمسة وسبعني  األقل وعلى أبعد، أيهما يوما، بثالثني املفعول
بثالثني  يوما، أيهما  تاريخ سريان املفعول بعد أو بحلول نوفمبر  مساهمته مبلغ
بثالثني   تاريخ سريان املفعول بعد أو بحلول نوفمبر  املساهمة مبلغ أبعد، وكامل

أبعد. أيهما يوما،

(ب) الفقرة الفرعية  لإلخطار مبقتضى القيّم إرسال من يوما وأربعني خمسة غضون في (ج)
أن  كتابة القيّم يشعر أن اإلخطار لهذا املتلقني املساهمني املشتركني من لكل يجوز أعاله،

املشترك، املساهم ذلك من مساهمة أو الرابع أو الثالث القسط الثاني بتقدمي ارتباط القيّم
الفرعية الفقرة في إليها املشار املساهمة من جزء أي بينما يظل سيتم تأخيره احلالة، حسب

من  مبساهمته االرتباط تأخير حق بشأن القرار اتخاذ فترة متديد يرغب في (ب) مشروطا، أو أنه
إليها  يعود باملوارد التي تتعلق ارتباطات تقدمي عدم القيّم على يجب وأنه يوماً. إلى   يوماً

أدناه. (د) الفرعية للفقرة وفقا املساهم املشترك حق عن التنازل لم يتم ما اإلشعار

أعاله، (ج) الفقرة الفرعية في عليه املنصوص املساهم حق املشترك عن كتابة التنازل يجوز (د)
املنصوص  يوماً أو  مبدة يوماً احملددة الفترة القيّم في غضون إذا لم يتلقّ عنه متنازال ويعتبر

بناء على هذه القيّم يبلغ مكتوبا إخطارا املقتضى، حسب (ج)، في الفقرة الفرعية عليها
مساهمته. من جزء تأجيل قرر املشترك املساهم الفرعية أن الفقرة

والسعي املساهمني املشتركني األول، مع التنفيذي املسؤول مع بالتعاون بالتشاور، القيّم يلتزم (هـ)
تقديره،  حسب حيثما اتخاذها املمكن اخلطوات بشأن الصندوق للحصول على مشورة مجلس
(ب) الفرعية الفقرة في املشار إليه املساهمات مبلغ مجموع يتم تقدمي ال بأن يوجد احتمال كبير

املساهمني  املشتركني نتيجة إعمال بحلول يونيو  أو  شروط القيّم بدون إلى أعاله
قادر غير قريب عما أو يصبح قادر القيّم غير يكون أن ميكن (ج) الفرعية الفقرة مبقتضى حلقهم

أو التحويل. بالصرف جديدة إعطاء ارتباطات على

التجديد



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

بنسبة: والتحويل االرتباط صالحية تُزاد (و)

العاملية  البيئة لصندوق االستئماني الصندوق في املودعة املوارد استثمار من املتحقق الدخل
و لها؛ حتويله أو القيّم صرف بانتظار

مينحها  التي القروض على رسوم أو فائدة أو سداد كدفعات القيّم يتلقاها التي املبالغ
االستئماني. الصندوق

يكون االرتباط أن على االستئماني الصندوق من أموال لتقدمي اتفاق في أن يدخل للقيّم يجوز (ز)
موارد الصندوق القيّم يتيح وإلزاميته عندما التقدمي هذا مفعول بسريان مشروطا بتقدميها

بتقدميها. االرتباط ألغراض االستئماني

الصندوق موارد الثالثة لتجديد العملية إدارة

موارد  لتجديد العملية الثالثة مبوجب القيّم لدى املوجودة واخلصوم األصول أو املقبوضات األموال أو  
العملية  إدارتها مبوجب القرار، تتم لهذا املرفق حسبما يبيّنها املنقولة املبالغ كامل شاملة الصندوق،

الصندوق. موارد لتجديد الرابعة

( في أكتوبر،  اتُّخذ (قرار
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رقم  املرفق للقرار

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
املوارد لتجديد الرابعة العملية

املساهمات جدول

(ماليني) املساهمات

نحو تسويات مساهمات الصندوق في احلصص
املساهمات التمويل التام مجموع إضافية أ واملساهمات األساسية الرابع

حقوق وحدات وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق املشتركون
العملة ب العملة خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب خاصة سحب املساهمون 

أستراليا
ج النمسا
ج بلجيكا

ج كندا
ج د الصني
ج د  اجلمهورية

التشيكية
الدامنرك

ج فنلندة
ج و فرنسا

هـ و أملانيا
ج اليونان
ج د الهند
ج أيرلندا

إيطاليا
و اليابان

ج كوريا
لكسمبورغ

د املكسيك
هولندا

نيوزيلندا
ز د نيجيريا

النرويج
د باكستان

البرتغال
ج سلوفينيا

د أفريقيا جنوب
إسبانيا
السويد

سويسرا

التجديد
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نحو تسويات مساهمات الصندوق في احلصص
املساهمات التمويل التام مجموع إضافية واملساهمات األساسيةأ الرابع

حقوق وحدات وحدات حقوق وحدات حقوق وحدات حقوق املشتركون
العملة العملةب خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب خاصة سحب املساهمون 

ز د تركيا
 اململكة
املتحدة
 الواليات
املتحدة

جديد  متويل
جهات  من

مانحة
ح  دخل متوقع 

االستثمارات من
ط  املنقول 

من  املتوقع
الصندوق موارد
املوارد  مجموع

 املتوقع لتغطية
ي الرابع       الصندوق عمل برنامج

لتجديد موارد  الثالثة العملية في كان ما تعكس العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد الرابعة العملية في األساسية احلصص أ
والنرويج، وسلوفينيا. من: سويسرا، وإسبانيا، لكل بالنسبة ما عدا الصندوق،

سعر  يكون الصندوق، موارد لتجديد الرابعة العملية في  يونيو  بشأن في االجتماع املشتركون املساهمون اتفق حسبما ب 
الفترة في اليومي الصرف سعر متوسط الوطنية بالعمالت مبالغ إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبالغ لتحويل املرجعي الصرف

. من مايو  إلى  أكتوبر 
األساسية؛  حصتهم كجزء من النقاط تضمني و:  سحب املبالغ مقابل تعجيل نقاط إما حسم أو اختيار املساهمني حق للمشتركني ج

من املساهمة  احلسم هذا استحقاق أو  التام من التمويل النقاط كجزء تلك تضمني إضافية؛  مساهمة النقاط هذه  اعتبار
وكوريا، وأيرلندا، والهند، واليونان، وفنلندا، التشيكية، والصني، واجلمهورية وبلجيكا، النمسا، من: كل الوطنية. اختار بالعملة

مساهمتيهما. من اختارتا احلسم فقد وفرنسا كندا أما إضافية. مساهمة تلك النقاط اعتبار وسلوفينيا
وهو   املساهمات من عليه املتفق األدنى احلد هذا ل يشكّ أساسية، حصص لديهم ليست الذين املساهمني للمشتركني بالنسبة د

خاصة. سحب حقوق وحدة ماليني
لتجديد  الرابعة العملية قرار أحكام مبوجب خاصة سحب حقوق مليون وحدة البالغة  اإلضافية املساهمة أملانيا هذه م ستقدّ هـ

التمويلية الوفاء باألهداف على العاملية البيئة صندوق قدرة تدعيم بغية املساهمة هذه تقدمي سيتم العلمية. البيئة صندوق موارد
املدة في منتصف االستعراض عمليات في وسيتم الصندوق. موارد لتجديد الرابعة العملية اتفاقية في السياسات بشأن واالرتباطات

االعتبار. في أملانيا االرتباطات وتأخذه بتلك الوفاء في م احملرز استعراض التقدّ
رئيسيني.  مانحني عدة مساهمات إلى ً املوارد استنادا عملية إعادة جتديد من حصة يعكس املساهمات مبا هذه حساب يتم و

املشتركون  يقوم الصندوق، موارد لتجديد الرابعة العملية بشأن في  يونيو  في االجتماع املشتركون املساهمون اتفق حسبما ز 
في  مساهماتهم بتقومي الفترة  من في أكثر اقتصاداتهم في التضخم معدل متوسط يبلغ الذين املساهمون

السحب اخلاصة. حقوق بوحدات الصندوق موارد لتجديد العملية الرابعة
يبلغ  سنوياً.  استثمار أمريكي وعائد دوالر بليون يبلغ  نقدي رصيد متوسط باستخدام االستثمارات الدخل من توقع مت ح

ولكن غير مخصصة.  مدفوعة وموارد مؤخرة ومساهمات متأخرات املبلغ هذا ن يتضمّ ط
لتجديد موارد  الرابعة العملية املتفق عليها بشأن املرجعية الصرف أسعار أمريكي باستخدام دوالر بليون يعادل  املبلغ هذا ي

الصندوق.
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رقم  املرفق للقرار

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
موارد الصندوق لتجديد العملية الرابعة

ارتباط وثيقة

البنك  ”) والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذيون املديرون اتخذه الذي رقم القرار إلى باإلشارة
“ الصندوق لتجديد موارد الثالثة العملية العاملية: البيئة لصندوق االستئماني الصندوق ” بعنوان (“ الدولي

(” القرار “)؛ في أكتوبر  اعتمد الذي

االستئماني  الصندوق على القيّم بصفته الدولي البنك حكومة تخطر
القرار،  املرفق  لهذا في اولة م املساهمة ستقدّ بأنها من القرار الفقرة على بناء العاملية لصندوق البيئة

. قدره ومببلغ القرار هذا وفقاً ألحكام وذلك

واملنصب) (التاريخ)                                     (االسم

التجديد
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البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
الصندوق موارد لتجديد الرابعة العملية

التأشيري السحب جدول

من  املئوية النسبة
مجموع التعهد املالية السنة

 

اموع 
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املشتركني املساهمني ارتباطات مستجدات
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االرتباطات

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق
التجريبية املرحلة

من أبريل   اعتباراً االرتباطات
(باملاليني)

مجموع املساهمات املرحلة التجريبية
أ         العملة املساهمة خاصة سحب حقوق وحدات املساهمون املشتركون

أستراليا
هـ النمسا
ج ب بلجيكا
ج البرازيل

كندا
ج الصني
ج ديفوار كوت
ج الدامنرك
ج مصر

هـ فنلندة
هـ فرنسا
هـ أملانيا
ج الهند
ج إندونيسيا

هـ إيطاليا
اليابان

املكسيك
ج هولندا
ج نيجيريا

النرويج
ج باكستان
ج البرتغال
ج إسبانيا

السويد
ج سويسرا
ج تركيا

اململكة املتحدة
من مانحني  متويل جديد

دخل البنك  صافي  مساهمة من
والتعمير لإلنشاء الدولي

د اموع  

القيّم. استلمها التي املشروط االرتباط وثائق أو االرتباط وثائق إلى ً استنادا
الفترة من  في أسعار الصرف اليومية متوسط باستخدام املساهمة عملة إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبلغ بتحويل حسابه مت أ 

.  يوليو  إلى  سبتمبر 
من حصتهم  كجزء تضمني النقاط و:  املبالغ تعجيل سحب مقابل نقاط اختيار إما حسم أو حق املساهمني للمشتركني كان ب

بلجيكا  اختارت الوطنية. بالعملة املساهمة من هذا احلسم استحقاق إضافية؛  أو  مساهمة النقاط هذه األساسية؛ اعتبار
بعملتها الوطنية. من مساهمتها احلسم

اخلاصة.  السحب حقوق بوحدات مساهماتهم موا قوّ املساهمون املشتركون هؤالء ج
العاملية.  البيئة صندوق من التجريبية للمرحلة بالنسبة املرجعي الصرف سعر باستخدام أمريكي دوالر مليون هذا  يعادل د 

كل  الدول تلك أصالً بها تعهدت والنقدي األوروبي  االقتصادي في االحتاد الدول األعضاء بني من املساهمني املشتركني مساهمات هـ
االقتصادي االحتاد في األعضاء الدول بني املشتركة العملة وهو اليورو إلى تلك العمالت املوروثة بتحويل القيّم وقام املوروثة. بعملتها

. يناير في التحويل الثابتة األوروبي، بأسعار والنقدي
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. الصفحة  رقم  على القرار أنظر  

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق مستجدات
املوارد لتجديد األولى العملية

من أبريل  اعتباراً االرتباطات
(باملاليني)

األولى  للعملية املساهمات مجموع مساهمات  مساهمات املساهمات
العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد إضافية أخرى إضافية احملسوبة األساسية

حقوق وحدات حقوق      وحدات وحدات حقوق  وحدات حقوق  املشتركون       
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب سحب خاصة أ املساهمون

األرجنتني
أستراليا

ج النمسا
د بنغالديش

ج بلجيكا
د البرازيل

كندا
د الصني
د ديفوار كوت
د  اجلمهورية

التشيكية
د الدامنرك
د مصر

ج فنلندا
ج فرنسا
د أملانيا

اليونان
د الهند

ج آيرلندا
ج إيطاليا

اليابان
د كوريا
د لكسمبورغ
د املكسيك
د هولندا

نيوزيلندا
النرويج

د باكستان
ج البرتغال
ج  اجلمهورية

السلوفاكية



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

األولى  للعملية املساهمات مجموع مساهمات  مساهمات املساهمات
العاملية البيئة صندوق موارد لتجديد إضافية أخرى إضافية احملسوبة األساسية

حقوق وحدات حقوق       وحدات حقوق  وحدات وحدات حقوق املشتركون        
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب سحب خاصة أ املساهمون

ج إسبانيا
السويد

د سويسرا
د تركيا

 اململكة
املتحدة
 الواليات
املتحدة

جديد  متويل
مانحني من

هـ اموع     

القيّم. استلمها التي املشروط االرتباط وثائق أو االرتباط وثائق إلى ً استنادا

جتديد  لعملية الالزم املانحني من اجلديد التمويل على بناء محسوبة البيئة العاملية صندوق في األساسية للحصص املئوية النسب أ
خاصة. سحب حقوق وحدة مليون مببلغ هذه املوارد

لتجديد موارد عشرة احلادية للعملية بالنسبة األساسية احلصص كانت ، ديسمبر  في املساهمون املشتركون اتفق حسبما
العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد األولى العملية ملساعدات في املتلقني غير املانحني كافة حلصص بداية الدولية للتنمية املؤسسة
الفترة من  في أسعار الصرف اليومية متوسط باستخدام املساهمة عملة إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبلغ بتحويل حسابه مت ب 

موارد صندوق  لتجديد األولى للعملية اصص االجتماع في املشتركون املساهمون  فبراير  إلى  أكتوبر  حسبما اتفق
العاملية. البيئة

كل  الدول تلك أصالً بها تعهدت والنقدي األوروبي  االقتصادي في االحتاد الدول األعضاء بني من املساهمني املشتركني مساهمات ج
االقتصادي االحتاد في األعضاء الدول بني املشتركة العملة وهو اليورو إلى تلك العمالت املوروثة بتحويل القيّم وقام املوروثة. بعملتها

. يناير في التحويل الثابتة األوروبي، بأسعار والنقدي
السحب اخلاصة. حقوق بوحدات مساهماتهم موا قوّ املشتركون املساهمون هؤالء د

العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد األولى للعملية بالنسبة املرجعي سعر الصرف أمريكي باستخدام دوالر بليون هذا  هـ يعادل
االرتباطات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

. الصفحة  رقم  على القرار أنظر  

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق مستجدات
املوارد لتجديد الثانية العملية

من أبريل  اعتباراً االرتباطات
(باملاليني)

في  املساهمات مجموع مساهمات نحو تسويات مساهمات
الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية أخرى إضافية التام التمويل محسوبة أساسية

حقوق حقوق وحدات حقوق       وحدات وحدات املشتركون        وحدات حقوق
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب سحب خاصة أ املساهمون

أستراليا
ح ي  ج ج النمسا
ح بلجيكا 

ز كندا
ط و  و د الصني
ط د  ديفوار كوت
ط د   اجلمهورية

التشيكية
الدامنرك

ح فنلندة
ح فرنسا
ح أملانيا
ح هـ هـ اليونان

و و د الهند
ح هـ هـ آيرلندا
ح ي إيطاليا

اليابان
هـ هـ كوريا

ح هـ هـ لكسمبورغ
ط د املكسيك
ط هولندا

هـ هـ نيوزيلندا
ط د نيجيريا

النرويج
ط د باكستان
ح هـ هـ البرتغال
ط سلوفينيا
ح إسبانيا



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

في  املساهمات مجموع مساهمات نحو تسويات مساهمات
الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية أخرى إضافية التام التمويل محسوبة أساسية

حقوق وحدات حقوق       وحدات حقوق  وحدات وحدات حقوق املشتركون        
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب خاصة سحب سحب خاصة أ املساهمون

السويد
سويسرا

ط د تركيا
 اململكة
املتحدة
 الواليات
املتحدة

متويل
من  جديد

مانحني

ك ل من    املرحّ
صندوق  موارد

العاملية البيئة

ل اموع         

القيّم.  استلمها التي االرتباط املشروط وثائق أو االرتباط إلى وثائق ً استنادا

جتديد  لعملية الالزم املانحني من اجلديد التمويل على بناء محسوبة البيئة العاملية صندوق في األساسية للحصص املئوية النسب أ
لتجديد  األولى العملية من أصالً األساسية املشتقة احلصص هذه سحب خاصة. مجموع حقوق وحدة مليون مببلغ هذه املوارد

. يطابق ال املوارد لتجديد العملية الثانية في كبير حد عليها إلى احلفاظ موارد الصندوق ومت
الفترة من  في أسعار الصرف اليومية متوسط باستخدام املساهمة عملة إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبلغ بتحويل حسابه مت ب 

موارد صندوق  لتجديد الثانية للعملية اصص االجتماع في املساهمون املشتركون اتفق حسبما  مايو  إلى  أكتوبر 
العاملية. البيئة

خمس سنوات  من زمني جدول وفق مبلغ  مليون يورو سحب ناجمة عن األخرى اإلضافية واملساهمات التام التمويل نحو التسوية ج
وليس سنوات. 

العاملية.  البيئة صندوق موارد لتجديد الثانية للعملية املساهمات مستوى من عليه املتفق األدنى احلد ميثّل د
خاصة.  سحب حقوق وحدة ماليني البالغ  األدنى احلد ملستوى بزيادتها مساهماتهم تعديل على املساهمون املشتركون هؤالء وافق هـ

خاصة.  سحب حقوق وحدة ماليني البالغ 4 األدنى احلد من مستوى املساهمة بأكثر على والهند الصني وافقت و
املرحلة  أثناء كندا أقامته استئماني صندوق من أمريكي) مليون دوالر (ما يعادل  كندي دوالر مليون مببلغ  حتويالً هذا ميثّل ز

التجريبية لصندوق البيئة العاملية.
كل  الدول تلك أصالً بها تعهدت والنقدي األوروبي  االقتصادي في االحتاد الدول األعضاء بني من املساهمني املشتركني مساهمات ح

االقتصادي االحتاد في األعضاء الدول بني املشتركة العملة وهو اليورو إلى تلك العمالت املوروثة بتحويل القيّم وقام املوروثة. بعملتها
. يناير في التحويل الثابتة األوروبي، بأسعار والنقدي

السحب اخلاصة. حقوق بوحدات مساهماتهم موا قوّ املشتركون املساهمون هؤالء ط
الزمني لسحب املبلغ.  تعجيل اجلدول على لالتفاق نتيجة اخلاصة السحب حقوق بوحدات املساهمة هذه قيمة نت حتسّ ي

. في  يونيو  الصرف أسعار أساس على ماً مقوّ الصندوق موارد لتجديد الثانية العملية من ل املُرحّ املبلغ ميثّل ك 
العاملية.  البيئة صندوق لتجديد موارد الثانية للعملية بالنسبة املرجعي الصرف سعر باستخدام أمريكي دوالر بليون هذا  يعادل ل 

االرتباطات



هيكلته املعادة العاملية البيئة صندوق إنشاء وثيقة

البيئة العاملية لصندوق االستئماني الصندوق مستجدات
املوارد لتجديد الثالثة العملية

من أبريل  اعتباراً االرتباطات
(باملاليني)

في العملية  املساهمات مجموع مساهمات
الصندوق موارد لتجديد الثالثة إضافية مساهمات محسوبة أساسية

حقوق حقوق           وحدات وحدات حقوق            وحدات املشتركون           
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب سحب خاصة املساهمون أ 

أستراليا
ز  ج   النمسا 
ز  ج   بلجيكا 

كندا
ح ز   و ج   د   الصني 
ح د     ديفوار  كوت
ح ز   ج   د   اجلمهورية التشيكية 

ج  الدامنرك 
ج  فنلندة 

ج    فرنسا 
أملانيا

ز  هـ   ج اليونان 
INR   426.39 ز  و  7.99 ج   3.99 د   4.00 - الهند

ز  هـ   ج آيرلندا 
إيطاليا

ج    اليابان 
ج كوريا

هـ  لكسمبورغ 
ج  د     املكسيك 

ح ي   هولندا 
هـ  نيوزيلندا 

ح د     نيجيريا 
النرويج

ح د     باكستان 
هـ  البرتغال 

ح  SDR   1.00 ز   1.13 ج   0.13   1.00 - سلوفينيا
إسبانيا
السويد

سويسرا
ح د     تركيا 

ز  ج   ج   اململكة املتحدة 
ط      املتحدة  الواليات

. الصفحة  رقم  على القرار أنظر  
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في العملية  املساهمات مجموع مساهمات
الصندوق موارد لتجديد الثالثة إضافية مساهمات محسوبة أساسية

حقوق حقوق          وحدات وحدات حقوق             وحدات املشتركون          
العملة ب املساهمة خاصة  سحب خاصة سحب سحب خاصة أ املساهمون

 متويل جديد 
مانحني من

ج ي   مساهمات  
نقاط شاملة إضافية

ك  دخل من   
استثمارات

ل ل من    املُرحّ
صندوق  موارد

العاملية البيئة

م اموع       

القيّم.  استلمها التي االرتباط املشروط وثائق أو االرتباط إلى وثائق ً استنادا

جتديد  لعملية الالزم املانحني من اجلديد التمويل على بناء محسوبة البيئة العاملية صندوق في األساسية للحصص املئوية النسب أ
لتجديد  األولى العملية من أصالً األساسية املشتقة احلصص هذه سحب خاصة. مجموع حقوق وحدة مليون مببلغ هذه املوارد

. يطابق ال املوارد لتجديد العملية الثانية في كبير حد عليها إلى احلفاظ موارد الصندوق ومت
الفترة من  في أسعار الصرف اليومية متوسط باستخدام املساهمة عملة إلى اخلاصة السحب حقوق وحدات مبلغ بتحويل حسابه مت ب 
موارد صندوق  لتجديد الثالثة للعملية اصص االجتماع في املساهمون املشتركون اتفق حسبما  مايو  إلى  نوفمبر 

. في مايو  عقده جرى الذي العاملية البيئة
من حصتهم  كجزء تضمني النقاط و:  املبالغ تعجيل سحب مقابل نقاط اختيار إما حسم أو حق املساهمني للمشتركني كان ج

اختارت  الوطنية. بالعملة املساهمة من احلسم هذا استحقاق إضافية؛  أو  مساهمة النقاط هذه األساسية؛ اعتبار
سحب تعجيل املتحدة اململكة واختارت األساسية. منهما كل في حصة املبالغ سحب تعجيل مقابل النقاط تضمني فرنسا واليابان

واليونان، والهند، التشيكية، واجلمهورية والصني، وبلجيكا، النمسا، من: كل اإلضافية. واختار ومساهمتها األساسية مساهمتها
احلسم واملكسيك وكوريا وفنلندة الدامنرك إضافية. واختارت كمساهمة تعجيل السحب مقابل النقاط تضمني وسلوفينيا وأيرلندا،

نقاط. حسم أو دون أخذ ولكن مساهمتها سحب تعجيل كندا واختارت الوطنية. منها بالعملة مساهمة كل من
العاملية.  البيئة صندوق موارد لتجديد الثالثة للعملية املساهمات مستوى من عليه املتفق األدنى احلد ميثّل د

خاصة. سحب حقوق وحدة ماليني البالغ  األدنى احلد ملستوى بزيادتها مساهماتهم تعديل على املساهمون املشتركون هؤالء وافق هـ
خاصة.  سحب حقوق وحدة ماليني البالغ  األدنى احلد من مستوى املساهمة بأكثر على والهند الصني وافقت و

نوهت  حسبما املبلغ لسحب الزمني اجلدول تعجيل على لالتفاق نتيجة السحب اخلاصة حقوق بوحدات املساهمة هذه قيمة نت حتسّ ز
ج. احلاشية

اخلاصة.  السحب حقوق بوحدات مساهماتهم موا قوّ املساهمون املشتركون هؤالء ح
الثالثة العملية بشأن أثناء املفاوضات ( تبلغ  حصة أساسية (متثّل أمريكي دوالر مليون بتقدمي  املتحدة الواليات دت تعهّ ط

في امللحق   املوجزة األداء مقاييس بتحقيق مشروطاً مليون دوالر مبلغ ذلك أصل من وكان العاملية، البيئة موارد صندوق لتجديد
املقاييس.  تلك حتقيق يجر ولم العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد بالعملية الثالثة القرار اخلاص من للمرفق

مببلغ  هولندا من إضافية مساهمة و  خاصة وحدة حقوق سحب مببلغ  مليون عن كندا الناجم من التعجيل نقاطاً ميثّل  ي
وحدة  يبلغ  مليون السحب اخلاصة حقوق بوحدات هولندا مساهمات مجموع يجعل مما خاصة، حقوق سحب وحدة مليون

خاصة. سحب حقوق
املالية  (السنة الصندوق لتجديد موارد الثالثة للعملية االرتباطات فترة في العاملية البيئة صندوق موارد من استثمار الفعلي الدخل بلغ ك
عليه  املتفق املرجعي باستخدام السعر خاصة سحب حقوق وحدات إلى املبلغ هذا حتويل ومت أمريكي. مليون دوالر (

العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد الثالثة العملية بشأن
أسعار أساس على ماً مقوّ ، رقم  القرار الفقرة  من مبوجب الصندوق لتجديد موارد الثالثة إلى العملية ل املُرحّ املبلغ ميثّل ل

. في يونيو  الصرف
العاملية. البيئة صندوق موارد لتجديد الثالثة للعملية بالنسبة املرجعي الصرف سعر باستخدام أمريكي بليون دوالر هذا  يعادل م 

االرتباطات



اإليكولوجية المراجعة
البيئية المنافع بيان

والموارد الغابات على بالحفاظ الدولي البنك يلتزم
الناشر مكتب اختار وقد للخطر. المعرضة الطبيعية

المعادة  العالمية البيئة صندوق إنشاء وثيقة طباعة 
المائة  في تدوير   معاد ورق باستخدام هيكلته 
بالنسبة بها الموصى المعايير  مع  تمشياً وذلك منه،
الخضراء، الصحف مبادرة في  الواردة  الورق الستخدام
الناشرين يساند الربح تحقيق إلى يهدف ال برنامج وهي
معرضة غابات من المستخرجة غير األلياف استخدام في
الموقع: زيارة يرجى المعلومات، من للمزيد  للخطر.

.

توفير: تم
أشجار

النفايات الصلبة رطالً من
المياه من غالوناً

غازات  صافي من  رطالً
الدفيئة

وحدة حرارية بريطانية مليوني
الطاقة إجمالي من


